کتاب الکترونيک مجموعه بخشنامههاي
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و
مبارزه با پولشويي
سال  1379الي 1390
اين مجموعه شامل کليه بخشنامههايي است که در طي سالهاي  1379الي  1390توسط مديريت کل
مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي به شبکه بانکي کشور ابالغ گرديده است .اين کتاب قابليت
جستجوي بخشنامه بر اساس سال صدور  ،شماره بخشنامه ،موضوع بخشنامه ،و کلمات کليدي را دارد.

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

پيشگفتار

اصوالً امکان بهسامان نمودن و انتظامبخشي در هر زمينه و موضوعي بدون وجود يک
چارچوب مقرراتي نامحتمل ميباشد .در واقع ،جهتگيري و مسير حرکت هر نظام و سيستمي،
در ضوابط و مقررات است که فرصت تجلي مييابد .بديهي است فعاليت بانکداري نيز از اين
قاعده مستثني نبوده و به همي دليل هم يکي از ارکان و اجزاي اصلي نظامات نظنارت بنانکي،
چارچوب مقرراتي آن محسوب ميشود .اما تدوي مقررات بانکي با وجود همه اهميتي که براي
آن متصور است ،به تنهايي کفايت ندارد و آنگاه فرآيند کامل ميشود که اطالعرساني صنحي
و روزآمد در چارچوبي منسجم و شفاف در خصوص آن انجام شود .بر همي اساس نيز ،طي دو
سال گذشته ،مديريتکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي با همکاري پژوهشکده
پولي و بانکي ،تالش نموده اقداماتي را در خصوص اطالعرساني بخشنامههاي ابالغي به شبکه
بانکي کشور به انجام رساند که از جمله آن ،انتشار کتاب مجموعه بخشنامههاي صادره توسط
ادارات زيرمجموعه اي مديريتکل طي سالهاي  1389و  1390بوده است.
در همي راستا و نظر به اهميت امر و نيناز مبنرم فعناالن حنوزه پنولي و بنانکي بنه
مجموعهاي يکپارچه ،مدون و منظوم از مقررات ناظر بر حوزه پولي و بنانکي ،در حنال حاضنر
کتاب مجموعه ضوابط و بخشنامههاي منديريتکل مقنررات ،مجوزهناي بنانکي و مبنارزه بنا
پولشويي از سال  1379لغايت سنال  ،1390تهينه شنده اسنت کنه بخن
بخشنامههاي اداره مطالعات و مقررات بانکي به تفکيک سال و بخ

اول آن ،شنامل

دوم شامل بخشننامهها،

قواني و مقررات مبارزه با پولشويي ميباشد .از مزاياي اي کتاب ميتوان به قابليت جسنتجو
براساس سال صدور ،شماره بخشنامه ،موضوع بخشننامه و کلمنات کليندي آن اشناره کنرد.
همچني جامعيت اي کتاب امکان دسترسي به تمامي بخشنامهها و مقنررات بنانکي تندوي
شده طي  11سال گذشته را به صورت يکجا و در يک فايل الکترونيکي ،سهلالوصنول نمنوده
است.
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اميد است انتشار اي مجموعه موجبات رضايت خاطر دستاندرکاران ،پژوهشگران و
کارشناسان شبکه بانکي کشور را فراهم سازد.
در خاتمه شايسته است از زحمات ارزنده کليه همکاران اي حوزه که وظيفنه تندوي
اي مقررات را بر عهده داشتهاند و به ويژه سرکار خانم مهسا فتحني کنه مسنيوليت گنردآوري
کتاب حاضر را عهدهدار بودهاند ،سپاسگزاري نمايم.

اميرحسين امينآزاد
مديرکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

2

فهرست موضوعي بخشنامه ها
بخش اول :بخشنامههاي اداره مطالعات و مقررات بانکي26 .............................................................
سال 27 ........................................................................................................................ 1379
شماره :مب 82 /دستورالعمل اجرائي گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) و گواهي سپرده مدتدار ويژه
سرمايهگذاري (خاص) 28 .............................................................................................................
دستورالعمل اجرائي گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) 30 ...............................
دستورالعمل اجرايي گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) 31 ............................
سال 35 ......................................................................................................................... 1380
شماره :مب 9/موضوع تعيين سياستهاي اعتباري سيستم بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتـي 36 .............................
شماره :مب 55 /بانكها و موسسات اعتباري مجاز مي توانند به تشخيص خود براي تعدادي از دارندگان كارت بانك تسهيالت و
خدمات ارائه نمايند37 ............................................................................................................... .
شماره :مب 113 /شركت ً پادين صنعت ً مبني بر لغو مفاد مصوبه شماره /63604ت  22238هـ مورخ 40 ............... 79/2/6
شماره :مب 126 /ضـوابط صـدور كـارت پــرداخـت 41 ...........................................................................
شماره :مب 127 /نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري و نرخ سود تسهيالت بانكها در بخشهاي مختلف
اقتصادي 44 ...........................................................................................................................
شماره :مب 162 /آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانكها ،با آخرين اصالحات انجام شده 46 .................
شماره :مب 163 /نرخ سود علي الحساب سپرده ها 50 ..............................................................................
شماره :مب 203 /تصــويـر نــامه شماره  330/22289مورخ  1379/10/12سازمان بورس اوراق بهادار تهران درخصوص
توثيق سهام 51 .......................................................................................................................
شماره :مب 243 /نرخ سود تسهيالت اعطائي بانكها در بخش ساختمان 52 ........................................................
شماره :مب 256 /ضوابط ً تعيين سقف فردي تسهيالت اعطايي بانكها به اشخاص حقيقي و حقوقي 53 ..........................
شماره :مب 267 /موضوع آئين نامه اجرايي تبصره  3قانون بودجه سال  1380كل كشور سهم نسبي از افزايش در مانده
تسهيالت اعطايي آن بانك به بخش غيردولتي 57 ..................................................................................

3

شماره :مب 297 /دستورالعمل اجرايي تفكيك حسابها و صورتهاي مالي شعب بانكها  /موسسـات اعتباري غيربانكـي كشور در
مناطق آزاد59 .........................................................................................................................
شماره :مب 373 /دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي 62 ......................
شماره :مب 384 /نسبت سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي و نيز نرخ جريمه تاخير در توديع سپرده قانوني بانكها 75 ........
شماره :مب385 /اصالح ضوابط صدور كارت پرداخت و كارت بانك ويژه 77 .......................................................
شماره :مب 435 /نرخ سود تسهيالت جعاله تعمير مسكن 78 .......................................................................
شماره :مب 500 /ابالغ قانون اصالح تبصره ( )1اصالحي بند (الف) ماده ( )1قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف
آن در موارد معين 79 .................................................................................................................
شماره :مب 512 /نظر حضرت آيتاله رضواني عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان در خصوص "آصل مانده بدهي"80 .........
شماره :مب 640 /نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها به منظور توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي 82 .........................
شماره :مب 644 /دستورالعمل نحوه تسويه حسابهاي واسطه عمليات خريد و فروش ارز با نرخهاي باالتر از نرخ شناوردر پايان
سال 83 ........................................................................................................................ 1380
شماره :مب 681 /نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها به منظور توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي 87 .........................
شماره :مب 702 /دستورالعملهاي اجرايي گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) و گواهي سپرده مدتدار ويژه
سرمايهگذاري (خاص( 88 ............................................................................................................
شماره :مب 720 /نسبت سپرده قانوني در قبال كليه سپردههاي ارزي و ريالي واحدهاي بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي
89 ....................................................................................................................................
شماره :مب 921 /دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات ارزي 91 .....................................
شماره :مب 961 /پيشنويس دستورالعمل حسابداري اعتبارات اسنادي مدتدار 101 ...............................................
شماره :مب 986 /ضوابط اعطاي تائيديه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران جهت شعب موجود در مناطق آزاد تجاري –
صنعتي 111 ...........................................................................................................................
شماره :مب 994 /تسهيل در پرداختهاي اتباع خارجي مقيم دارنده دفترچه پناهندگي ،كارت سبز و كارت آبي 114 ...............
شماره :مب 1013 /پرسشنامه ويژه دريافت مجوز انجام عمليات ارزي 117 ........................................................
تا تاريخ 123 ..........................................................................................................................
123 ...............................................................................................................................*1
شماره :مب 1096 /شروع عمليات ارزي توسط بانكهاي غيردولتي 125 ............................................................
شماره :مب 1130 /سيستم يكسانسازي نرخ ارز از ابتداي سال 133 ....................................................... 1381

4

شماره :مب 1211 /پيش نويس دستورالعمل حسابداري اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دار136 ............................
شماره :مب1225 /پيشنويس دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات ارزي 145 ......................
شماره :مب 1230 /دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي 156 ..................
شماره :مب 1258 /سقف فردي تسهيالت اعطائي بانكها به مشتريان به چهل ميليون ريال افزايش مييابد 167 .................
شماره :مب 1309/دستورالعمل نحوه تسعير مانده حساب دارائيها و بدهيهاي ارزي بانكها در اجراي طرح يكسانسازي نرخ ارز
در ابتداي سال 168 ........................................................................................................... 1381
شماره :مب 1342 /ضوابط مربوط به سرمايهگذاري در سرمايه شركتها و خريد اوراق بهادار 172 ..................................
شماره :مب 1343 /نرخ سپرده قانوني براي سپردههاي مختلف ،نرخ سود عليالحساب سپردهها و نرخ سود مورد انتظار
تسهيالت اعطايي 174 ...............................................................................................................
شماره :مب 1344/ضوابط تاسيس بانك غيردولتي 177 .............................................................................
شماره :مب134/دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتي و كنترلي وضعيت باز ارزي 180 ............................................
شماره :مب 1351 /اصالح بخشنامه مب192 ...............................................................................1230/
شماره :مب1362/اصالح بخشنامههاي مب1211/و مب193 ............................................................... 1309/
شماره  :مب  8 /رخ انتظامي ارزهاي عمده جهت صدور اسناد مربوط به حسابهاي ارزي انتظامي زيرخط
ترازنامه 194 ........................................................................................................................
شماره  :مب  163 /آئين نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخش صادرات 195 ......................................
شماره  :مب  192 /امكان انتقال سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت به غير 199 ..................................
شماره  :مب  254 /خريد اوراق مشاركت توسط موسسات اعتباري غيربانكي 200 ..................................
شماره  :مب  391 /اعطاي تسهيالت اعتباري به اتباع خارجي مقيم ايران 201 .....................................
شماره  :مب  413 /اجراي طرح ايجاد بازار معامالت ارزي بين بانكي و يكسان سازي نرخ ارز 202 ............
شماره  :مب  472 /سقف نرخ حق الوكاله بكارگيري سپرده ها براي بانكهاي دولتي در سال 203 ...... 1381
شماره  :مب  481 /دستورالعمل اجرايي اعطاي ت سهيالت به اركان بانكهاي غيردولتي 204 .....................
شماره  :مب  558 /ويرايش جديدي ماده  2آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از سوي بانكها 206 .
شم اره  :مب  569 /اعطاي مجوز انجام عمليات بانكي توسط بانكها با شركت ها و موسسات دولتي 208 ....
شماره  :مب  578 /نحوه نگهداري حسابهاي قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
غيرفعال 209 .......................................................................................................................

5

شماره  :مب  627 /سهم نسبي از افزايش در مانده تسهيالت اعطايي به بخش غيردولتي 210 .................
شماره  :مب  674 /نحوه محاسبه سود سپرده هاي سـرمـايه گـذاري كـوتا ه مـدت 212 ..........................
شماره  :مب  678 /كاهش متوسط يك درصد نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها در بخشهاي مختلف
اقتصادي 213 .......................................................................................................................
شماره  :مب  837 /اعمال نرخ سو د تسهيالت بخش صنعت به تسهيالت اعطايي جهت ايجاد و توسعه
تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي 215 ......................................................................................
شماره  :مب  886 /مجدد ماده  7آئين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري ( خريد دين ) و
مقررات اجرايي آن با تجديد نظر در سقف فردي تسهيالت اعطايي 216 .............................................
شماره  :مب  999 /نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها در بخش ساختمان معادل نرخ سود تسهيالت
اعطايي در بخش " مسكن خارج از الگوي مسكن " 218 ................................................................
شماره  :مب  1040 /تغييرات قسمت هشتم آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا درخصوص
فروش اقساطي و قسمت دهم آئين نامه فوق الذكر درباره اجاره به شرط تمليك 219 ...........................
شماره  :مب  1065 /محاسبه سود سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار به صورت روزشمار 222 ................
شماره  :مب  1130 /درخصوص نحوه اجراي يكسان سازي نرخ ارز223 ..............................................
شماره  :مب  1167 /تاكيدبر ارسال آمار سپرده هاي جمع آوري شده در مناطق آزاد به تفكيك سررسيد
سپرده ها و نرخ سود پرداخت شده و آمار مصارف براساس نوع عقود و نرخ سود دريافتي 224 ...............
شماره  :مب  1211 /نرخ سود تسهيالت جعاله مسكن 225 ...............................................................
شماره  :مب  1221 /تجديد نظر در آئين نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخش صادرات 226 ................
شماره  :مب  1251 /اجرا ي بند  1بخشنامه مب 227 ............................................................... 569 /
شماره  :مب  1313 /اجراي طرح يكسان سازي نرخ ارز 228 ..............................................................
شماره  :مب  1314 /محاسبه اعتبارات اسنادي فاينانس و مدت دار در سقف فردي تسهيالت اعطايي 229 ..
شماره  :مب  1377 /نرخ هاي سود تسهيالت بخش مسكن و آسيب ديدگان حوادث غيرمترقبه و مدارس
غيرانتفاعي 230 ....................................................................................................................
شماره  :مب  1467 /سقف فردي تسهيالت اعطايي به مجتمع هاي مسكوني احداث شده توسط اشخاص
حقيقي231 ..........................................................................................................................
شماره  :مب  1544 /مصاديق كاالهاي مصرفي بادوام ساخت 232 ......................................................
شماره  :مب  1647 /تاسيس شركت رتبه بندي با مشاركت بانك مركزي و سيستم بانكي 234 .................
سال 237.................................................................................................................... 1382

6

شماره  :مب  362 /نرخ انت ظامي ارزهاي عمده جهت صدور اسناد مربوط به حسابهاي ارزي زيرخط
دارائيها و بدهيها 238 ............................................................................................................
شماره  :مب  380 /افزايش سقف تسهيالت جعاله تعمير مسكن را تا چهارده ميليون ريال 239 ...............
شماره  :مب  403 /تغييرات در دستورالعمل حسابداري عقود فروش اقساطي و اجاره بشرط تمليك،
قرض الحسنه وخريد دين ،ناشي از تغيير روش نقدي به تعهدي240 ................................................
شماره  :مب  450 /صدو ر ضمانتنامه از محل حساب ذخيره ارزي244 .................................................
شماره  :مب  533 /نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها به بخشهاي توليدي و خدماتي 245 ......................
شماره  :مب  643 /تعيين حداقل مبلغ حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب سپرده سرمايه گذاري
كوتاه مدت ) تغيير در ماده  9دستورالعمل اجرائي قبول سپرده ) 247 ................................................
شماره  :مب  660 /سهم نسبي بخش هاي مختلف اقتصادي از افزايش در ماند ه تسهيالت اعطايي آن
بانك به بخش غيردولتي در سال 248 .............................................................................. 1382
شماره  :مب  694 /مستثني شدن مواردي از سقفهاي فردي خريد دين اعالم شده دربخشنامه شماره
مب 250 ....................................................................................................................... 886 /
شماره  :مب  790 /اصالح ماده  6آئين نامه تنزيل اسناد و اوراق تجاري ( خريد دين ) و مقررات اجرايي آن
در مورد نرخ سود تسهيالت خريد دين 251 ................................................................................
شماره  :مب  830 /محاسبه سقف فردي تسهيالت ا عطايي مشتري قبل از گشايش اعتبار اسنادي
مدت دار 252 ........................................................................................................................
شماره  :مب  1148 /اضافه كردن سرفصل هاي جديد به منظور تهيه صورت وضعيت باز ارزي 253 ..........
شماره  :مب  1155 /امكان قبول سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و مدت دار مابين شعب بانكها در
مناطق آزاد تجاري – صنعتي 255 ............................................................................................
شماره  :مب  1172 /اضافه كردن سرفصل هاي جديد به منظور تهيه صورت وضعيت باز ارزي 256 ...........
شماره  :مب  1224 /تعيين سرفصلهاي مورد نياز براي اجراي ” دستورالعمل تفكيك حسابها و صورتهاي
مالي شعب بانكها  /موسسات اعتباري غيربانكي كشور در مناطق آزاد 258 .......................................
شماره  :مب  1241 /ريسك ناشي از اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي 259 ..................
شماره  :مب  1331 /نحوه چاپ اوراق امنيتي و بهادار بانكهاي غيردولتي 260 ....................................
شماره  :مب  1383 /حداكثر ميزان حق الوكاله بانكها در بكارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار در
سال 261 .................................................................................................................... 1380
شماره  :مب  1398 /الزام بانكها به گزارش نحوه اجر اي بندهاي  1و  2بخشنامه شماره مب  643 /مورخ
262 .................................................................................................................. 1382 / 4 / 10
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شماره  :مب  1430 /دستورالعمل اعطاي تسهيالت اعتباري ريالي به بخش صادرات 263 ......................
شماره  :مب  – 1494 /ابالغ الزام بانك ها به اجراي كامل " دستورالعمل اجرايي تفكيك حسابها و
صورتهاي مالي شعب بانكها  /موسسات اعتباري و اعمال ضوابط اعالم شده طي بخشنامه شماره مب /
 986مورخ  1380 / 9 / 14براي دريافت تائيديه تطبيق 268 ..............................................................
شماره  :مب  1496 /كاهش نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها به بخش صادرات 269 ...........................
شماره  :مب  1568 /ممنوعيت اعطاي تسهيالت به طرحهاي اجرايي بدون پوشش بيمه اي در مقابل زلزله
و در منا طق سيلخيز در مقابل سيل 270 ....................................................................................
شماره  :مب  1774 /نحوه عملكرد در رابطه با وجوه راكد ارزي 271 .................................................
شماره  :مب  1776 /استعالم از بانك ها درخصوص ز مان امحاء و نحوه بايگاني اسناد ريالي و ارزي272 ...
شماره  :مب  1799 /؛ دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با احتساب حق
الوكاله بكارگيري سپرده ها 273 .....................................................................................................
شماره  :مب  1844 /دستورالعمل تسعير حسابهاي ارزي 292 ...........................................................
شماره  :مب  1911 /آيين نامه مربوط به سرمايه پايه بانكها و موسسات اعتباري 296 ............................
شماره  :مب  1927 /نحوه اعطاي تسهيالت اعتباري توسط بانك عامل به شركت هاي دولتي 300 ..........
شماره  :مب  1964 /آئين نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط 301 .............................................
شماره  :مب  1965 /آئين نامه تسهيالت و تعهدات 306 ..................................................................
شماره  :مب  1966 /آئين نامه كفايت سرمايه 312 ..........................................................................
شماره  :مب  1967 /آئين نامه كفايت سرمايه 320 ..........................................................................
شماره  :مب  1968 /آئين نامه تسهيالت و تعهدات كالن 321 ...........................................................
شماره  :مب  2002 /آئ ين نامه تسهيالت و تعهدات كالن 327 ...........................................................
شماره  :مب  2033 /نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها به انبوه سازان مسكن 328 ...............................
شماره  :مب  2040 /دستورالعمل حسابداري عقود :فروش اقساطي ،اجاره بشرط تمليك ،قرضالحسنه و خريد دين ،ناشي از تغيير
روش نقدي به تعهدي 329 ...........................................................................................................
شماره  :مب  2098 /آئين نامه اجرائي گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي ) (BACK TO BACKو تنزيل
ا سناد اعتبارات اسنادي صادراتي 335 ........................................................................................
سال 339...................................................................................................................... 1383
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شماره :مب 29/قسمتي از تصميمات متخذه در يك هزار و هفدهمين جلسه مورخ  1382/12/16شوراي محترم پول و اعتبار
درخصوص ابالغ "آئيننامه تسهيالت و تعهدات كالن" 340 .......................................................................
شماره :مب 48 /افتتاح حساب احسان و نيكوكاري 341 .............................................................................
شماره :مب 171 /شماره حسابهاي مربوط به سپرده ارزي -ديداري بانك سپه لندن با توجه به نوع ارز 342 ....................
شماره :مب 182/نحوه استرداد وثائق دريافتي از مضمون عنه طبق ماده  1از "آئيننامه صدور ضمانتنامهها و ظهرنويسي از
طرف بانكها" 343 ....................................................................................................................
شماره :مب 219/استثنائات ضوابط اشاره شده در آييننامه تسهيالت و تعهدات كالن 344 ........................................
شماره :مب 224/درخواست تكميل و ارسال پرسشنامههاي الحاقي به نامهي مدير پروژه كميته كفايت سرمايه در هيات
خدمات مالي اسالمي براي آن دبيرخانه 345 ........................................................................................
شماره :مب 294/درخواست نظرات كارشناسي در ارتباط با ثبت و تسعير اقالم زيرخط ترازنامه مشابه با نرخهاي ثبت و تسعير
اقالم باالي خط ترازنامه 346 ........................................................................................................
شماره :مب 320 /ابالغ يكهزار و بيستمين جلسه مورخ  1383/2/19شوراي پول و اعتبار درخصوص تعيين سود تسهيالت
اعطايي و سود سپردههاي سرمايهگذاري بانكهاي دولتي در سال 347 .......................................................1383
شماره :مب 387 /ابالغ سهم نسبي بخشهاي مختلف اقتصادي از افزايش در مانده تسهيالت اعطايي آن بانك به بخش
غيردولتي از محل سپردههاي قرضالحسنه براي رفع احتياجات ضروري و اشتغال در سال 348 ........................... 1383
شماره :مب 404/ابالغ قانون الحاق  5تبصره به ماده يك قانون اصالح ماده  60و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي ج.ا.ا .و قانون بودجه سال  1382كل كشور مصوب  1382/12/26مجمع تشخيص مصلحت نظام 350 ...............
شماره:مب 507/درخواست اعالم روش فعلي محاسبه ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوکالوصول از سوي شبكه بانكي 351 ....
شماره :مب 547/اعالم بانك مركزي جهت برداشتن گامهاي موثر در زمينه كاهش اختالسها 352 ...............................
شماره :مب 549/درخواست اقدام به منظور شفافسازي و ارائه صورتهاي مالي منطبق با واقعيت و حفظ يكپارچگي در
حسابداري ارزي شبكه بانكي كشور 353 ............................................................................................
شماره :مب 555/اصالح بخشنامه شماره مب 387/مورخ 354 ........................................................ 1383/3/23
شماره :مب 556/درخواست هماهنگي و اخذ نظر موافق مسئوالن ارشد هنگام ارائه طرحهاي ارائه شده از سوي واحدهاي
مختلف نظام بانكي 355 ..............................................................................................................
شماره :مب 593 /ابالغ نحوه دريافت كارمزد قرضالحسنه اعطايي بانكها 356 ....................................................
شماره :مب 653 /ابالغ ماده  52از دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي 357 .............
شماره :مب 654/ابالغ ضوابط مورد نياز جهت اعطاء مجوز عمليات ارزي ،موضوع ماده  40دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و
بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي ج.ا.ا358 ................................................................................... .
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شماره :مب 692 /ماده  65از دستورالعمل اجرايي عمليات پـولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي
ايران موضوع تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي واحدهاي بانكي در مناطق آزاد 361 ..............................................
شماره :مب 765/لزوم اطالعرساني بانكها درخصوص سياستشان در مورد حداقل مبلغ مورد نظر براي افتتاح ،مشمول سود
بودن ،شركت در قرعهكشي و 362 ................................................................................................ ...
شماره :مب 827 /اعالم نسبت سپرده قانوني براي انواع سپردهها 363 .............................................................
شماره :مب 847 /چگونگي محاسبه سود قطعي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار 364 ...........................................
شماره :مب 871 /اجرايي كردن مفاد تبصره  2از ماده  ،23تبصره ماده  94و بند  4-4از ماده  79دستورالعمل اجرايي عمليات
پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي 365 .................................................................................
شماره :مب 914/پيرو بخشنامه مب 593/مورخ  1383/4/27درخصوص چگونگي محاسبه كارمزد قرضالحسنه اعطائي 369 ...
شماره :مب 926/درخصوص تسهيالت پرداختي به گروه صنعتي ايران خودرو 370 ................................................
شماره :مب 968/ترجمة «اقدامات موثر براي مديريت و نظارت بر ريسك عملياتي» از كميتة نظارت بانكي بال 371 ............
«اقدامات موثر براي مديريت و نظارت بر ريسک عملياتي» 372................................................
شماره :مب 969 /روش پيشنهادي جهت محاسبه سود دوران فروش اقساطي (در حالت اقساط ماهيانه مساوي) 394 ............
شماره :مب 1003/درخصوص چگونگي پرداخت تسهيالت تكليفي -تبصرهاي توسط شعب بانكها در مناطق آزاد 397 ...........
شماره :مب 1101 /اعالم ممنوعيت اعطاي تسهيالت بابت خريد سهام به مشتريان 398 .........................................
شماره :مب 1146/اصالح بخشنامههاي شمارة مب 387/مورخ  1383/3/23و مب 555/مورخ  1383/4/18درخصوص سهم
بخشهاي مختلف اقتصادي399 ......................................................................................................
شماره :مب 1238 /ابالغ دستورالعمل اجرايي تبصره ذيل مواد  51و  58آئيننامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا
درخصوص اعطاي تسهيالت به خريداران كاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل كشور از محل انتقال مانده تسهيالت استفاده
شده توليدكنندگان 400 ...............................................................................................................
شماره :مب 1240 /درخصوص افزايش مبلغ اعطايي تسهيالت جعاله به منظور مرمت و بازسازي واحدهاي داراي ارزش ملـي،
فرهنگي و معماري 403 ..............................................................................................................
شماره :مب 1249/درخصوص تغيير ماده  10و تبصره  1دستورالعمل اجرايي مشاركت مدني 404 .................................
شماره :مب 1450/اصالحاتي در دستورالعملهاي اجرايي فروش اقساطي مسكن و اجاره به شرط تمليك 405 ....................
شماره :مب 1469/ارائه توضيحات تكميلي درخصوص افزايش مبلغ اعطايي تسهيالت جعاله به منظور مرمت و بازسازي
واحدهاي داراي ارزش ملي ،فرهنگي و معماري پيرو بخشنامه مب 1240/مورخ 406 ................................ 1383/8/16
شماره :مب 1733 /درخواست تكميل مشخصا توسط بانكها 407 ...................................................................
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شماره :مب 1757 /اصالح بخشنامه نب 7485 /مورخ  1375/10/1درخصوص ابالغ مصاديق تاسيسات و واحدهاي مشمول
تعريف قانون ايرانگردي و جهانگردي 408 ..........................................................................................
شماره :مب :1792/مديريت ريسك تطبيق 409 .....................................................................................
شماره :مب423 ............................................................................................................... 1970/
شماره :مب 2154 /اصالح آئيننامه اجرايي گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي ) (Back to Backو تنزيل اسناد اعتبارات
اسنادي صادراتي 424 ................................................................................................................
سال 425...................................................................................................................... 1384
شماره :مب :142 /پيشنويس دو مجموعه از مقررات احتياطي از 426 ...................................................... IFSB
شماره:مب 335/بررسي و ارزيابي مجدد نحوه صدور و استفاده از ابزار ايران چك در سيستم بانكي 427 ..........................
شماره:مب 356/بررسي شيوههاي نظارتي و الزامات احتياطي بازار بين بانكي 432 .................................................
شماره :مب 395 /اعالم نرخ سودهاي تسهيالت و سپردهها 433 ...................................................................
شماره :مب 403 /مديريت يكپارچه ريسك شناسايي مشتري 434 ..................................................................
شماره :مب 433 /اعالم مصاديق تاسيسات و واحدهاي مشمول تعريف قانون و مقررات ايرانگردي و جهانگردي 446 ...........
شماره :مب 453 /تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي واحدهاي بانكي در مناطق آزاد448 ...........................................
شماره :مب 472 /اصالح بخشنامه شماره مب 433 /مورخ 449 ........................................................ 1384/3/3
شماره :مب 500 /درخصوص بازبيني شماره حسابهاي بانكي بينالمللي)450 ........................................... (IBAN
شماره :مب 520 /اضافه كردن شاخص ”كد ملي“به عنوان يك شاخص استاندارد و منحصر به فرد براي احراز هويت مشتريان
نظام بانكي 456 ......................................................................................................................
شماره :مب 616 /اصالح ماده  12آئيننامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي 457 ............................
شماره :مب 669 /ابالغ ترجمه مقاله "اصول مديريت ريسك اعتباري" از مجموعه كميته نظارت بر بانكداري بانك تسويه
بينالمللي 458 ........................................................................................................................
شماره :مب 694/اعالم نرخ سود تسهيالت و سپردههاي بانكي در سال 492 ............................................... 1384
شماره :مب 709 /اصالح بخشنامه شماره مب 694 /مورخ 494 ...................................................... 1384/4/13
شماره :مب 745 /سهم بخش كشاورزي از افزايش در مانده تسهيالت اعطايي بانكها به بخش غيردولتي پس از كسر الزامات
قانوني و تسهيالت از محل سپردههاي قرضالحسنه براي رفع احتياجات ضروري و اشتغال در سال 495 ................. 1384
شماره :مب 772 /شناسايي درآمد عقود اسالمي بر مبناي روش تعهدي در نظام بانكي كشور 496 ................................
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شماره :مب 787 /ارائه پيشنهاداتي بمنظور بهبود فرآيند تسهيالتدهي خريد مسكن از سوي بانكها 497 .........................
شماره :مب 829 /محدوده جغرافيايي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ارسباران (جلفا) و انزلي 499 ..................................
شماره :مب 860 /درخصوص عقد جعاله و علت درج آن در بندهاي الف و ب بخشنامه شماره مب 772 /مورخ 500 1384/4/27
شماره :مب 1094 /عدم امكان صدور مجوز براي انتشار انواع ايرانچك و ديگر چكپولهاي منتشره از سوي برخي بانكها و
تأكيد بر لزوم استفاده كاراتر از كارتهاي پرداخت و پول الكترونيك در سيستمهاي پرداخت 501 ...................................
شماره :مب 1305 /ارسال پيشنويس دستورالعمل نگاهداري حسابهاي دولتي جهت نظرسنجي 502 ............................
شماره :مب 1428 /تغيير تاريخ اعتبار كارتهاي هويت ويژه اتباع عراقي 506 .....................................................
شماره :مب 1482 /محدوده جغرافيايي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند (آبادان ـ خرمشهر) 508 ................................
شماره :مب 1555/تأكيد بر لزوم اعالم صريح نوع تسهيالت اعطائي بانكها 509 .................................................
شماره :مب 1663 /رويههاي موثر مديريت نقدينگي بانكها 510 ..................................................................
شماره :مب 1685 /مشاركت بانكها در بخش خدمات و ميزان مشاركت آنها در تامين سرمايه شركتهاي سهامي 550 .......
شماره :مب 1753 /لزوم دريافت كدملي ،كدپستي و شماره سريال شناسنامه مشتريان 551 .......................................
شماره :مب 1803 /درخواست اعالم چگونگي محاسبه سود مشاع و نحوه تسهيم بين منابع بانك و سپردهگذاران از سوي بانكها
به بانك مركزي 552 .................................................................................................................
شماره :مب 1834 /تأكيد بر اجراي روش پلكاني براي بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي در بخش مسكن توسط بانكها 553 .
شماره :مب 1944 /انجام اصالحاتي در دستورالعملهاي اجرايي فروش اقساطي مسكن و اجاره به شرط تمليك 554 ...........
شماره :مب 1960 /انتخاب بهينهترين الگوي تسهيم مازاد سود قطعي و تاثير اعالم شيوههاي توزيع آن در آغاز هر سال مالي بر
سياستهاي مالي بانك و منافع سپردهگذاران 555 ..................................................................................
شماره :مب 1974 /اعالم صريح نام چاپخانه موردنظر در تقاضاهاي ارسالي براي چاپ انواع چك پول 563 ......................
شماره :مب 2072/افزايش سقف فردي تسهيالت اعطايي در مرحله فروش اقساطي 564 .........................................
شماره :مب 2132/بهبود حاكميت سهامي در واحدهاي بانكي 565 .................................................................
شماره :مب 2133/جمع آوري نقطه نظرات درخصوص به روز رساني ميزان استهالک داراييهاي منقول و غيرمنقول قابل
استهالک بانكها 586 ...............................................................................................................
شماره :مب 2249/تشويق سرمايهگذاري بخش خصوصي در استان سيستان و بلوچستان 588 ....................................
شماره :مب 2251/توضيحات تكميلي درخصوص شرايط و مكانيزم اجرايي اعطاي تسهيالت براي خريد مسكن589 ............
شماره :مب 2253/اصول مربوط به شيوه نظارت بر عمليات مالي شركت بزرگ مالي 590 .........................................
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شماره :مب 2288 /شناسايي كافي مشتري از سوي بانكها 608 ...................................................................
شماره :مب 2341/لزوم ترويج و تبليغ بانكداري اسالمي از طرق مختلف و به صورت مداوم 626 .................................
شماره :مب 2400 /حسابرسي داخلي در بانكها و ارتباط بين ناظرين و حسابرسان 627 ..........................................
سال 645...................................................................................................................... 1385
شماره :مب 10/سياستهاي پولي سال ( 1385تعديل نرخهاي سود بانكي) 646 ...................................................
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سال 647 ...................................................................................................................... 1385
شماره :مب 111 /مأخذ محاسبه سود سپردهها ،تسهيالت ،كارمزد خدمات و جريمه ديركرد در مورد پارامتر ماه و سال648 ......
شماره :مب 148/توضيحات تكميلي درخصوص نرخ سود سپردهها و تسهيالت بانكي در سال 649 ........................ 1385
شماره :مب 332 /اصالح تعرفه حقالثبت650 .......................................................................................
شماره :مب 370/ابالغ دستورالعمل نگهداري حسابهاي دولتي جهت اجرا 651 ...................................................
شماره :مب 490 /اعالم موكول گشتن مجوز انتشار اعالميه پذيرهنويسي شركتها به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 655
شماره :مب 570 /توضيحاتي درخصوص نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكهاي دولتي و غيردولتي در سال 656 .......... 1385
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 10درصد آورده اشخاص 657 ........................................................................................................
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پول 661 ..............................................................................................................................
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688 .................................................................................................................... )1390/2/29
شماره :مب ، 2017 /ابالغ اصالحيه دستورالعمل نگهداري حسابهاي دولتي 689 ................................................
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اعتباري“ 700 .........................................................................................................................
شماره :مب ، 2946 /نحوه محاسبه و نرخ استهالک داراييهاي نظام بانكي 701 ..................................................
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شماره :مب 86/محاسبه وجه التزام در قراردادهاي تسهيالت اعطايي 704 .........................................................
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14
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كشاورزي (موضوع ماده  10از قانون برنامه چهارم توسعه) 894 .....................................................................
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قسط به اصل و سود 901 ............................................................................................................
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تأخير تأديه دين) 938 ................................................................................................................
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كشور 960 ............................................................................................................................
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مضاربه مطلق 1036..................................................................................................................
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شماره :مب5317/؛ نحوه نگهداري حساب هاي دولتي نزد بانكها 1041..........................................................
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وزيران( 1045........................................................................................................................
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16
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ماده  17بسته سياستي-نظارتي سيستم بانكي كشور در سال 1073........................................................ )1387
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آنها از  ٪5به  ٪20سرمايه پايه 1076..............................................................................................
شماره :مب2398/؛ ابالغ نرخ توديع سپرده قانوني بانكها و موسساتاعتباري غيربانكي نزد بانكمركزيجمهورياسالميايران
(تشريح و تبيين مفاد ماده  20بسته سياستي-نظارتي سيستمبانكيكشور در سال 1077................................... (1387
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شماره/3118 :هـ؛ ابالغ دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسات اعتباري 1079........................................
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جمهوري اسالمي ايران 1092........................................................................................................
شماره :هـ3180/؛ تسهيل در گردش كار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 1093.................................
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شماره88/7038 :؛ لزوم اعالم اقدامات انجام شده توسط بانكها در اجراي الزامات ماده  5قانون اجراي سياست هاي كلي اصل
 44قانون اساسي 1135...............................................................................................................
شماره88/10870 :؛ ابالغ ضوابط سياستي-نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1137.................................... 1388
شماره88/16832 :؛ اعالم تاريخ اجراي ضوابط سياستي -نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1138....................... 1388
شماره88/19546 :؛ اصالحيه دستورالعمل نحوه انتشار ،خريد و فروش انواع چك پول  ،موضوع بخشنامه شماره مب1382/
مورخ 1139............................................................................................................ 08/06/1385
شماره88/22243 :؛ اصالحيه پيوست شماره ( )1دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپردههاي سرمايهگذاري
مدتدار با احتساب حقالوكاله بكارگيري سپردهها1140.............................................................................
شماره88/23765 :؛ پيگيري در مورد ايجاد واحد تطبيق و ارزيابي در بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي و ارائه توضيحاتي
در اين خصوص 1141................................................................................................................
شماره88/24027 :؛ ارائه توضيحات تكميلي درخصوص ماده  26بسته سياستي -نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
در سال  -1388موضوع " تسهيالت و تعهدات كالن" 1143.....................................................................
شماره88/57370 :؛ دستورالعمل ناظر بر تسهيالت و تعهدات سنديكايي 1145.....................................................
شماره88/77444 :؛ ارائه توضيحات تكميلي درخصوص مصوبه شماره  591مجمع عمومي بانك ها و بسته سياستي -نظارتي
سال 1157..................................................................................................................... 1387
شماره88/78400 :؛ اصالح بند ( 1-3تعريف ذينفع واحد) از بخشنامه تسهيالت و تعهدات كالن  ،به شماره مب 1968/مورخ
1158.................................................................................................................. 29/11/1382
شماره88/85257 :؛نحوه طبقهبندي اوراق مشاركت سررسيد شدهاي كه مبالغ آن در سررسيد از سوي ناشر بازپرداخت
نگرديدهاست 1164....................................................................................................................
شماره88/87741 :؛ ارائه توضيحاتي درخصوص سواالت بانك ها در مورد چكپولهايي كه هنوز از جريان خارج نشدهاند.
1165.................................................................................................................................
شماره88/93243 :؛ توضيحات تكميلي در ارتباط با دستورالعمل طبقه بندي داراييها ( بخشنامه شماره مب 2823/مورخ
 )1385/12/05مبني بر لزوم احتساب ذخيره براي "سود دريافتني" و "وجه التزام دريافتني" 1166...............................
شماره88/105972 :؛ روش دريافت اقساط از مشتري پس از معوق شدن مطالبات 1167..........................................
شماره88/175208 :؛ ابالغ آييننامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشكوکالوصول مؤسسات اعتباري (موضوع
تصويبنامه شماره /153965ت41498هـ مورخ  1388/8/3هيأت محترم وزيران( 1168..........................................
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شماره88/199730 :؛ پارهاي از تكاليف مقرر در بخشنامه هياتمحترم وزيران تحت عنوان " آيين نامه وصول مطالبات
سررسيدگذشته  ،معوق و مشكوکالوصول موسسات اعتباري ( ريالي و ارزي" ( 1179...........................................
شماره88/203459 :؛ الزام بانك ها و موسسات اعتباري به مكاتبه با مشتريان داراي مطالبات معوق  ،به منظور تشويق آنها به
استفاده از فرصت دوماهه مقرر در آيين نامه و توجه به پيامد ناديده گرفتن آن 1180..............................................
شماره88/208036 :؛ درخواست اعالم اقدامات انجام شده توسط بانكها در اجراي الزامات ماده  5قانون اجراي سياست هاي
كلي اصل  44قانون اساسي 1181....................................................................................................
شماره88/210068 :؛ ابالغ آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي 1182........................................................
شماره88/211072 :؛ حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها براي مديريت موثر ريسك تطبيق" 1185...............
شماره88/233294 :؛ نحوه وصول مبلغ قرضالحسنه اعطايي و كارمزد متعلقه به آن 1201.......................................
شماره88/236113 :؛ تدابير و ساز و كار الزم جهت تسهيل امور در اجراي ماده ( )44آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
1202.................................................................................................................................
سال 1203.................................................................................................................... 1389
شماره89/7120 :؛ ابالغ ضوابط سياستي-نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1204........................................ 1389
شماره89/11849 :؛ تاكيد بر منظور نمودن فرشهاي دستباف ايراني در زمره جوايز اعطايي به سپردههاي قرضالحسنه
پسانداز1205.........................................................................................................................
شماره89/16719 :؛ استعالم از بانكهاي دولتي و تازه خصوصي شده در خصوص برنامه زمانبندي آنها براي اجراي ماده 15
بسته سياستي-نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1207..................................................................... 1389
شماره89/32532 :؛ ارسال لوح فشرده و بروشور حاوي مشخصات ويژگيهاي كنترلي در روي كارت شناسايي ملي 1208.......
شماره89/38995 :؛ پيگيري از بانك ها در خصوص اعالم برنامه زمان بندي براي واگذاري دارايي هاي غير ضرور (مازاد(
1209.................................................................................................................................
شماره89/55459 :؛ ابالغ نامه وزيرمحترم امور اقتصادي ودارايي به بانك ها در خصوص كمك به دريافت ماليات از موديان
مالياتي دراجراي صحيح ماده  218قانون ماليات هاي مستقيم1210................................................................
شماره89/80223 :؛ ابالغ آيين نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني  ،اسناد و دفاتر بانكها 1211...........................
شماره89/90019 :؛ اعالم حداقل مبلغ سپرده گذاري براي افتتاح حساب يارانه نقدي 1212.......................................
شماره89/116247 :؛ اعالم عدم وجاهت قانوني درج عبارت غيرقابل انتقال بر روي چكها 1214................................
شماره89/134137 :؛ اعالم ممنوعيت هرگونه نقل و انتقال امتياز استفاده از تسهيالت بانكها و موسسات اعتباري 1215........
شماره89/159643 :؛ تاكيد بر لزوم اجراي ضوابط اجرايي تبصره ( )1ماده ( )186قانون مالياتهاي مستقيم اصالحي مصوب
1216.................................................................................................................. 1380/11/27
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شماره89/163570 :؛ ملغي االثر نمودن فراز پاياني بند (الف) ماده ( )11آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته  ،معوق و
مشكوکالوصول موسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) 1218..........................................................................
شماره89/173772 :؛ ابالغ آيين نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط  -مصوب جلسه مورخ  1389/7/27شوراي پول و
اعتبار 1219...........................................................................................................................
شماره89/173768 :؛ ابالغ دستورالعمل بازرسي مالي و عملياتي و اخذ اطالعات از موسسات اعتباري  -مصوب جلسه مورخ
 1389/7/27شوراي پول و اعتبار 1227..............................................................................................
شماره89/181927 :؛ تاكيد مجدد بر اجراي صحيح مفاد "آيين نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر
بانكها" موضوع بخشنامه شماره  89/80223مورخ 1230.............................................................. 1389/4/15
شماره89/182943 :؛ تبيين ايراد مطروحه توسط مجلس شوراي اسالمي درخصوص ملغي اثر نمودن فراز پاياني بند "الف "
ماده  11آيين نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته ،معوق و مشكوکالوصول موسسات اعتباري (موضوع بخشنامه شماره
 89/163570مورخ 1231.............................................................................................. )1389/7/27
شماره89/210577 :؛ توثيق اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زراعي زارعين در اعطاي تسهيالت بانكي به طرحهاي كشاورزي
و منابع طبيعي 1232..................................................................................................................
شماره89/227295 :؛ رويه جديد اخذ مجوز مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري بانكها و موسسات اعتباري از بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران 1243........................................................................................................
شماره89/229935 :؛ الزام بانكها و موسسات اعتباري به شفاف سازي و افشاء نحوه اعمال تخفيف در برخي از عقود اسالمي
براي مشتريان خوش حساب 1244...................................................................................................
شماره89/229951 :؛ دستورالعمل نحوه توليد ،توزيع ،جمع آوري و ابطال ايران چك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
1245.................................................................................................................................
شماره89/257248 :؛ معرفي نسبت مانده خالص داراييهاي ثابت به حقوق صاحبان سهام به جاي نسبت مانده مستهلك نشده
اموال غيرمنقول به مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوختهها 1251................................................................
شماره89/281433 :؛ ممنوعيت افتتاح هرگونه سپرده سرمايهگذاري برخوردار از سود شناور توسط بانكها و موسسات اعتباري
1254.................................................................................................................................
شماره89/274736 :؛ اعالم حدود مجاز وضعيت باز ارزي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي 1255............................
شماره89/284876 :؛ ابالغ نسخه اصالح شده آيين نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني  ،اسناد و دفاتر بانكها 1256.....
سال 1257..................................................................................................................... 1390
شماره9601 :؛ امكان افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه جاري با قابليت برداشت از طريق كارتهاي الكترونيكي و بدون
اعطاي دسته چك 1258..............................................................................................................
شماره9703 :؛ ابالغ نامه سازمان بازرسي كل كشور درخصوص ايرادات و نواقص مربوط به اعطاي تسهيالت در قالب عقد
مضاربه و تاكيد بر اجراي صحيح عقد مضاربه توسط بانكهاي كشور 1259.........................................................
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شماره 10456 :؛ لزوم احتساب سود براي روز اول سپرده گذاري 1262.............................................................
شماره12002 :؛ ساز و كار مربوط به برداشت مبلغ جريمه از حساب بانك متخلف در اجراي حدود مقرر در آيين نامه تسهيالت
و تعهدات اشخاص مرتبط 1263......................................................................................................
شماره13853 :؛ ابالغ آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانكهاي ايراني در خارج از كشور 1265..
آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانکهاي ايراني در خارج از
کشور 1266...................................................................................................................
شماره19773 :؛ ابالغ تصويبنامه شماره /3874ت46115ک مورخ  1390/1/14كميسيون موضوع اصل  138قانون اساسي
درخصوص آييننامه وصول مطالبات سررسيدگذشته ،معوق و مشكوکالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) 1272..........
شماره22736 :؛ اصول  18گانه براي اثربخشي نظام بيمه سپردهها 1273..........................................................
شماره56920 :؛ نحوه تسهيم نمودن كليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهي آنان ناشي از اخذ
تسهيالت  ،وام قرضالحسنه و خدمات بانكي دريافت شده نظير گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانت نامه 1300.............
شماره58881 :؛ ابالغ دستورالعمل اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز (ريالي-ارزي( 1302.......................
شماره61674 :؛ اصالحيه بند "چ" ماده ( )1آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشكوکالوصول موسسات
اعتباري ( ريالي و ارزي) موضوع تصويب نامه شماره /153965ت41498هـ مورخ 1307.............................. 1388/8/3
شماره

62690 :؛ ابالغ دستورالعمل اجرايي تاسيس ،فعاليت و نظارت بر صندوقهاي قرضالحسنه موسسات

اعتباري

1308

« دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه مؤسسات
اعتباري » 1309............................................................................................................
شماره84279 :؛ اصالح دستورالعمل اجرائي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانكهاي خارجي در ايران 1315....
دستورالعمل اجرايي نحوه تاسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانکها ي خارجي در ايران
1316...........................................................................................................................
شماره114860 :؛ ابالغ تصويبنامه شماره /23675ت/40658ه مورخ  1390/2/5هيأت محترم وزيران در رابطه با تبصره ()8
ماده ( )1قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي و افزايش منابع
مالي و كارايي بانكها 1330..........................................................................................................
شماره116832 :؛ ابالغ تصويبنامه شماره /98297ت46738ه مورخ  1390/05/12هيأت محترم وزيران در رابطه با الحاق
بخشهاي  15 ، 14و ( 16عقود استصناع ،مرابحه و خريد دين) به آئيننامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)
1333.................................................................................................................................
شماره137593 :؛ ابالغ دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري 1336.
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شماره141696 :؛ ابالغ دستورالعملهاي اجرايي عقود سهگانه استصناع ،مرابحه و خريد دين ،مصوب يكهزار و يكصد و بيست
و هشتمين جلسه مورخ  1390/05/25شوراي محترم پول و اعتبار 1348...........................................................
شماره141763 :؛ ابالغ دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه ،مصوب سي و يكمين و چهل و يكمين جلسات
مورخ 1390/05/09و 1390/06/16كميسيون اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 1360...............................
شماره143561 :؛ الزام بانكها به مجزا كردن عمليات قرضالحسنه درچارچوب دستورالعمل اجرايي تاسيس ،فعاليت و نظارت بر
صندوقهاي قرضالحسنه موسسات اعتباري 1367..................................................................................
شماره146405 :؛ ابالغ آييننامه اجرايي نحوه تاسيس ،فعاليت ،نظارت و انحالل بانكهاي فرعي در خارج از كشور -مصوب
يكهزار و يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ  1390/5/25شوراي پول و اعتبار 1368..........................................
شماره146410 :؛ ابالغ مقررات ناظر بر مشاركت اشخاص خارجي در سرمايه بانكها -مصوب يكهزار و يكصد و بيست و
هشتمين جلسه مورخ  1390/5/25شوراي پول و اعتبار 1374.......................................................................
شماره150919 :؛ ابالغ دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري ميزان براي كاركنان دولت و كارگران  ،مصوب چهل و يكمين
جلسه مورخ  1390/06/16كميسيون اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 1379........................................
شماره154172 :؛ ابالغ دستورالعمل ناظر بر تسهيالت سنديكايي 1387............................................................
شماره170994 :؛ ابالغ موضوع ممنوعيت تصدي همزمان پست مديرعامل و رياست هيأت مديره توسط يك نفر در بانكهاي
غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي1396.......................................................................................
شماره171317 :؛ ابالغ ممنوعيت اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه جاري 1397..........................................
شماره181187 :؛ الزام بانكها و موسسات اعتباري به اعطاي تسهيالت زير  100ميليون ريال فقط با يك ضامن معتبر 1398...
شماره181220 :؛ ابالغ شرح بند  2از يكهزار و يكصد و سيامين صورتجلسه مورخ  1390/7/26شوراي پول و اعتبار در
خصوص اعتبارات اسنادي داخلي  -ريالي 1399.....................................................................................
شماره184418 :؛ ابالغ بند ( )26از قانون بودجه سال  1390كل كشور 1400......................................................
شماره192201 :؛ الزام بانكها به ارائه گزارش عملكرد ماهانه كارت اعتباري ميزان به بانك مركزي و دبيرخانه شوراي عالي
اشتغال 1401..........................................................................................................................
شماره206687 :؛ ممنوعيت دريافت حق بيمه و ماليات از تسهيالت از مشتريان بانك ها و موسسات اعتباري 1402.............
شماره221158 :؛ ملغي شدن بخشنامه شماره نب 5696/مورخ  1381/12/11درخصوص عدم اخذ گواهيهاي مقرر در تبصره
( )1ماده ( )186قانون مالياتهاي مستقيم در مورد اعطاي تسهيالت جهت احداث و تكميل واحدهاي مسكوني  ،اداري و
تجاري به اشخاص حقيقي 1403.....................................................................................................
شماره235003 :؛ ابالغ دستورالعمل ساماندهي تبليغات قرضالحسنه پسانداز بانك قرضالحسنه/صندوق قرضالحسنه
موسسات اعتباري 1408..............................................................................................................
شماره235275 :؛ امكان اعطاي فرش دستبافايراني به عنوان جايزه سپردههاي قرضالحسنه 1412.............................
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شماره247151 :؛ ابالغ حداكثر سقف اعتبار كارت مرابحه براي سال جاري ،موضوع ماده ( )13دستورالعمل اجرايي كارت
اعتباري بر پايه عقد مرابحه 1413....................................................................................................
شماره260818 :؛ ابالغ بند  2از يكهزار و يكصد و سي و چهارمين صورتجلسه مورخ  1390/10/20شوراي پول و اعتبار در
خصوص اعتبارات اسنادي داخلي  -ريالي 1414.....................................................................................
شماره262335 :؛ ابالغ مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانكي مصوب يكهزار و يكصد و سي و پنجمين جلسه مورخ
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شماره  :مب  82 /دستورالعم ل اجرائي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري ( عام ) و گواهي
سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري ( خاص )
تاريخ 27/10/1379 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي تخصصي ،تجاري و مؤسسات اعتباري غيربانکي ارسال
گرديد.

به پيوست دستورالعمل اجرائي گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) و گواهي
سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) ،مصوب نهصد و سي و دومي جلسه مورخ
 3/11/1378شوراي محترم پول و اعتبار را ارسال ميدارد.
خواهشمند است مقرر فرمايند در اجراي مفاد دستورالعمل مذکور اقدامات الزم را با توجه به
شرايط زير معمول دارند:
بانکهاي تجاري و مؤسسات اعتباري غيربانکي تا اطالع ثانوي تنها مجاز به انتشار گواهي
سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري به صورت (عام) ميباشند.
بانکهاي تخصصي تا اطالع ثانوي مجاز به انتشار گواهيهاي سپردههاي مدتدار ويژه
سرمايهگذاري به صورتهاي (عام) و (خاص) ميباشند.
تعيي مدت و نرخ سود عليالحساب گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري به صورت
(عام) موضوع ماده  5دستوالعمل مربوطه در اختيار بانکها و مؤسسات اعتباري منتشر کننده
گواهي ميباشد ولي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلفند چنانچه نرخ سود
عليالحساب پيشنهادي آنان براي گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) با
سررسيد بي

از پنج سال ،بي

از نرخ سود عليالحساب سپردههاي  5ساله نزد سيستم

بانکي باشد ،مراتب را جهت اخذ تأييديه به بانک مرکزي اعالم دارند .در هر صورت سود
عليالحساب گواهيهاي مذکور مانند روش جاري در مورد سپردههاي سرمايهگذاري فعلي
تعيي و اعالم ميشود.
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در اجراي مواد  5و  7دستورالعمل گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) ،چنانچه
پرداخت سود عليالحساب مورد نظر باشد ،بانکهاي تخصصي بايد نرخ سود عليالحساب
پيشنهادي را مورد به مورد و براي هر طرح جهت اخذ تأييديه به بانک مرکزي اعالم دارند.
نسبت سپردههاي قانوني سپردههاي مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) همانند نسبت
سپردههاي قانوني سپردههاي متناظر در سيستم بانکي اعالم ميگردد .همچني نسبت سپرده
قانوني سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) با سررسيد بي

از  5سال نيز همانند نسبت

سپرده قانوني سپردههاي پنج ساله نزد سيستم بانکي است.
بازخريد گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري قبل از سررسيد توسط بانک/مؤسسه
اعتباري صادر کننده مشروط بر آنکه بازخريد در بازار دست دوم (در صورت ايجاد) صورت
پذيرد بالمانع است.
ضمناً اعالم ميدارد موضوع قابليت معامله گواهيهاي مذکوردر سازمان بورس اوراق بهادار با
توجه به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي -اجتماعي -فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مورد
بررسي است که نتايج آن متعاقباً اعالم خواهد شد.
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دستورالعم ل اجرائي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري ( عام )
ماده  -1در اي دستورالعمل اصطالحات زير در معاني مشروح به کار رفته است:
مؤسسه اعتباري :مؤسسه اعتباري غيربانکي
سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) :سپرده اي است که نزد بانکها و مؤسسات
اعتباري با سررسيد مشخص افتتاح ميشود.
گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) :بانکها و مؤسسات اعتباري در ازاي افتتاح
سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام)
صادر مينمايند.
ماده  -2گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) با نام يا بينام بوده و شرايط عمده
قرارداد سپردهگذاري در آن قيد ميگردد.
ماده  -3گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) قابل انتقال به غير بوده و
سپردهگذاران ميتوانند اي گواهي را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جريمه در سازمان
بورس اوراق بهادار ،بانکها يا مؤسسات اعتباري معامله و حقوق خود را صل نمايند .در اي
حالت رابطه وکالت بي بانک يا مؤسسه اعتباري و خريداران بعدي اوراق همچنان باقي خواهد
ماند.
ماده  -4تا پذيرش قانوني اي اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار براي معامله ،بانکها و
مؤسسات اعتباري مجاز به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد
گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) (اعم از آنکه خود ناشر آن باشد يا نباشد)
ميباشند.
ماده  -5مدت و سود عليالحساب اينگونه سپردهها متناسب با ساير سپردهها توسط
کميسيون اعتباري بانک مرکزي تعيي خواهد شد.
ماده  -6امکان استرداد وجه موضوع گواهي سپرده (به درخواست سپردهگذار) توسط بانک يا
مؤسسه اعتباري بايد در آگهي افتتاح سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) ذکر شود .در
صورتي که بانک يا مؤسسه اعتباري وجه موضوع گواهي را قبل از سررسيد مسترد نمايد،
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تعيي سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب کميسيون
اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران خواهد رسيد.
ماده  -7نسبت سپرده قانوني سپردههاي موضوع اي دستورالعمل را کميسيون اعتباري
متناسب با مدت آن معني خواهد کرد.
اي دستورالعمل در  7ماده در جلسه مورخ  3/11/1378به تصويب شوراي پول و اعتبار
رسيد.

دستورالعمل اجرايي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري ( خاص )
ماده  -1در اي دستورالعمل اصطالحات زير در معاني مشروح به کار رفته است:
موسسه اعتباري :مؤسسه اعتباري غيربانکي
سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) :سپردهاي است که بانکها و مؤسسات اعتباري
به منظور تجهيز منابع براي تأمي مالي طرحهاي مشخص جديد سودآور توليدي و ساختماني
و خدماتي و نيز توسعه و تکميل طرحهاي سودآور موجود با سررسيد مشخص افتتاح
مينمايند.
گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) :بانکها و مؤسسات اعتباري در ازاي
افتتاح سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري
(خاص) صادر مينمايند.
متقاضي ايجاد سپرده :متقاضي ايجاد سپرده شخص حقوقي است که جهت تأمي منابع مالي
مورد نياز طرح يا طرحهاي مشخص خود تقاضاي ايجاد سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري
(خاص) نزد يکي از بانکها يا مؤسسات اعتباري کشور را در چارچوب اي دستورالعمل دارد.
ماده  -2گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) با نام يا بينام بوده و شرايط
عمده قرارداد سپردهگذاري در آن قيد ميگردد.
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ماده  -3گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) قابل انتقال به غير بوده و
سپردهگذاران ميتوانند اي گواهي را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جريمه در سازمان
بورس اوراق بهادار ،بانکها يا مؤسسات اعتباري معامله و حقوق خود را صل نمايند .در اي
حالت رابطه وکالت بي بانک يا مؤسسه اعتباري و خريداران بعدي اوراق همچنان باقي خواهد
ماند.
ماده  -4تا پذيرش قانوني اي اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار براي معامله ،بانکها و
مؤسسات اعتباري مجاز به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد
گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) اعم از آن که خود ناشر آن باشند يا
نباشند) ميباشند.
ماده  -5اعطاي تسهيالت از محل اينگونه سپردهها تابع مقررات مربوط به توزيع بخشي
افزاي

مانده تسهيالت بانکها و نيز سقف انفرادي تسهيالت اشخاص حقوقي خواهد بود.

متقاضيان ايجاد اي سپردهها ميتوانند سود دوران مشارکت را به طور يکجا در مقطع پايان
مشارکت و يا قسمتي از سود پي

بيني شده را به صورت عليالحساب طي دوران مشارکت

پرداخت کنند.
در صورت پرداخت سود عليالحساب حداکثر آن بايد به تصويب بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران برسد.
ماده  -6گزارش توجيه فني -اقتصادي و مالي طرح موضوع سپرده مدتدار ويژه
سرمايهگذاري (خاص) به همراه ميزان و شرايط پيشنهادي ميباشد به تأييد بانک يا مؤسسه
اعتباري افتتاح کننده حساب سپرده مذکور برسد.
ماده  -7سود عليالحساب اينگونه سپردهها براساس پي

بيني سودآوري طرح توسط

متقاضي ايجاد سپرده پيشنهاد ميشود که بايد به تأييد بانک عامل برسد.
ماده  -8سهم سود سپردهگذاران با توجه به مبلغ و مدت وجوه آنها نسبت به کل منابع طرح
تعيي ميگردد .پس از تعيي سود يا زيان قطعي که توسط بانک يا مؤسسه اعتباري تعيي و
تأييد خواهد شد مابهالتفاوت سود قطعي با سودهاي عليالحساب پرداختي ،پرداخت خواهد
شد و در صورتي که سود قطعي طرح کمتر از سودهاي عليالحساب پرداختي باشد،
سپردهگذاران در سررسيد اصل سپرده خود را دريافت خواهند نمود و متقاضيان استفاده از
سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) ،زيان ناشي از اي امرا را تقبل خواهند نمود.
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ماده  -9بانک يا مؤسسه اعتباري سودهاي عليالحساب اينگونه سپردهها را در مقاطع تعيي
شده و نيز مابهالتفاوت سود قطعي و عليالحساب و همچني اصل سپردهها را در سررسيد
براساس شرايط ايجاد سپرده مذکور در مواد  7و  8پرداخت مينمايد.
ماده  -10متقاضي ايجاد سپرده موظف است بازپرداخت اصل و پرداخت سود متعلق را در
مقاطع مقرر تعهد کند و وثايق الزم را براي تضمي پرداختهاي فوق در اختيار بانک يا
مؤسسه اعتباري قرار دهد.
ماده  -11مهلت پرداخت مابهالتفاوت سود قطعي و سودهاي عليالحساب پرداخت شده
حداکثر  6ماه پس از سررسيد سپردهها خواهد بود.
ماده  -12متقاضي ايجاد سپرده موظف است طبق اعالم بانک يا مؤسسه اعتباري وجوه الزم را
جهت پرداخت سود و اصل سپرده ،در مقاطع مربوط در اختيار بانک يا مؤسسه اعتباري قرار
دهد .هرگونه تأخير در تأمي منابع فوق ،مشمول پرداخت وجه التزام تأخير تأمي منابع به
ميزان مقرر در قرارداد افتتاح حساب سپرده ويژه خواهد بود.
ماده  -13بانک يا مؤسسه اعتباري موظف است عمليات اينگونه حسابهاي را به طور جداگانه
نگهداري نمايد و عالوه بر پرداخت سودهاي عليالحساب ،سود قطعي را در انتهاي دوره
تعيي نمايد و براساس شرايط سپردهگيري مابهالتفاوت سود قطعي و سودهاي عليالحساب
پرداختي را پرداخت و با سپردهگذاران تسويه نهائي به عمل آورد.
ماده  -14بانک يا مؤسسه اعتباري به عنوان وکيل سپردهگذاران در طرح ،موظف است بر
مصرف وجوه و صورتهاي مالي و عملکرد اجرائي طرح مستمراً نظارت نمايد.
ماده  -15بانک يا مؤسسه اعتباري ميتواند در چارچوب ضوابط و مقررات جاري شرايطي را
جهت ايجاد سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) منجمله حداقل آورده نقدي و
غيرنقدي متقاضي تعيي نمايد.
ماده  -16در صورت عدم تأمي منابع مالي الزم از سوي سپردهگذاران و عدم تأمي کسري
مذکور توسط متقاضي ايجاد سپرده ،بانک يا مؤسسه اعتباري مراتب را حداکثر ظرف  15روز
به سپردهگذاران اعالم خواهد داشت تا سپردهگذاران براي دريافت سپردههاي خود مراجعه
نمايند .در صورت عدم مراجعه سپردهگذاران ،اينگونه سپردهها مشمول مقررات مربوط به
سپردههاي سرمايهگذار متناظر با سررسيد طرح و حداکثر پنجساله خواهد بود.
ماده  -17بانک يا مؤسسه مکلف است وجوه موضوع اي دستورالعمل را در اجراي طرحهاي
مربوطه صرف نمايد.
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ماده  -18متقاضي ايجاد سپرده موظف است وفق قرارداد فيمابي  ،کليه هزينههاي مربوطه را
تأمي نمايد.
ماده  -19نسبت سپرده قانوني سپردههاي موضوع اي آئي نامه ،حداقل مذکور در بند  3ماده
 14قانون پولي و بانکي کشور مصوب تير ماه سال  1351خواهد بود.
ماده  -20نقل و انتقال گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) زماني در بانک يا
مؤسسه اعتباري صورت ميگيرد که طرفي معامله احراز هويت گردند.
ماده  -21امکان استرداد وجه موضوع گواهي سپرده (به درخواست سپردهگذار) توسط بانک يا
مؤسسه اعتباري بايد در آگهي افتتاح حساب سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) ذکر
شود .در صورتي که بانک يا مؤسسه اعتباري وجه موضوع گواهي را قبل از سررسيد مسترد
نمايد ،تعيي سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب
کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران خواهد رسيد.
ماده  -22صدور گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) با تشخيص بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران منوط به اخذ مجوز از اي بانک خواهد بود.

اي دستورالعمل در  22ماده در جلسه مورخ  3/11/1378به تصويب شوراي پول و اعتبار
رسيد.
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شماره  :مب  9 /موضوع تعيين سياستهاي اعتباري سيستم بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتـي
تاريخ 6/1/1380 :
بسمه تعالي

"جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي تجاري و تخصصي"
ارسال گرديد".

پيرو بخشنامه شماره نت 1602/مورخ  1379/3/24موضوع تعيي سياستهاي اعتباري
سيستم بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتني ،بندينوسيلنه مفناد بخشننامه هاي ،نب980/
مورخ  ،1378/2/18نت 3365/و نص 10374/منورخ  ،1378/5/27ننت 3694/و
ننص 10459/مورخ  1378/6/10کان لم يک اعالم ميگردد .خواهشمند است دستور فرمائيد
مراتب را به کليه واحدهاي ذيربط آنبانک اعالم نمايند/.ص

مدير کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
بهرام فيض زري قلم
1615-16
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شماره  :م ب  55 /بانكها و موسسات اعتباري مجاز مي توانند به تشخيص خود براي تعدادي از
دارندگان كارت بانك تسهيالت و خدمات ارائه نمايند .
تاريخ 26/1/1380 :
بسمه تعالي

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

پيرو بخشنامه شماره نب 1556/مورخ  5/3/1378و به موجب مصوبه نهصد و
شانزدهمين جلسنه منورخ  2/3/1378شنوراي پول و اعتبار ،بانکها و موسسات اعتباري مجاز
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.
بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مي توانند در چارچوب قراردادهاي تنظيمي با مشترياني که
براي آنها ً کارت بانک ً صادر کرده اند ،پرداخت وجه صورت حسابهاي آنها را بنه فروشگاههنا و
موسسنات طرف قنرارداد خود تعهند و تضمين نمنايند .اي نوع کارت ً ،کارت بانک ويژه ً ناميده
مي شود.
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
توسط صادرکننده کارت تعيي ميشود ،اقدام نمايد .درغيراينصورت مشمول پرداخت وجه التزام
بيني شده است خواهدشد.

نسبت به مدت و مبلغ به نحوي که در قرارداد پي

تبصره  :1حداکثر مدت پرداخت بدهي سه ماه از تاريخ ايجاد بدهي مي باشد.
تبصره  :2تعيي ميزان وجه التزام با توافق طرفي بوده و مي تواند متناسب با مدت تاُخير در
پرداخت بدهي متغير باشد .درهر صورت اي شرايط بايد به طور شفاف در قرارداد في مابي
صادرکننده و دارنده کارت ذکر شود.
تبصره  :3چنانچه پس از اتمام مدت سه ماهه فوق مطالبات بانک از اي بابت به حيطه وصول در
نيايد ،بانک موظف است مطالبات مذکور را به سرفصل مطالبات معوق انتقال دهد.
بانک ها مي توانند تا معادل حداکثر  ...درصد سپرده هاي قرض الحسنه جاري نزدخود در پايان
سال قبل را از طريق خدمات کارت بانک ويژه به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصناص دهنند.
اين سقف درمورد موسسات اعتباري غيربانکي معادل  ...درصد کل منابع متعلق به موسسه است.
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سقف بدهکار حساب دارنده کارت نزد صادرکننده در مورد  80درصد از کارت هاي صادره  3ميليون
ريال و براي  15درصد  5ميليون ريال است و براي  5درصد بقيه  10ميليون ريال است.
متقاضيان کارت بانک ويژه به هنگام دريافت کارت بايد حداقل مبلغي را که صادرکننده تعيي مي
کند در حساب مرتبط با کارت ،موجودي داشته باشند.
مجموع مانده تعهدات و تضمي هاي ناشي از کارت بانک ويژه مشمول سقف کلي مندرج در ماده
پنج ( )5آئي نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از سوي بانکها ميباشد.
پرداخت وجه صورت حسابهاي موضوع اي نوع کارتها صرفاً از محل منابع متعلق به صادرکننده
امکان پذير ميباشد .وجه التزام جزو درآمدهاي صادرکننده کارت ميباشد.
انواع هزينه ها و کارمزدهاي مرتبط که از دارنده و پذيرنده کارت دريافت مي گردد متناسب با کار
انجام شده توسط صادرکننده تعيي و اعالم مي شود.
صادرکنندگاني مجاز به صدور کارت بانک ويژه هستند که حداقل با سه صادرکننده ديگر کارت
بانک قرارداد استفاده از دستکاههاي مشترك پايانه فروش) (POSرا منعقد نموده و ترتيبات الزم
جهت تبادل اطالعات و تسويه هاي بي بانکي از طريق مرکز سوئيچينگ را بي خود و مراکز
مشابه ديگر فراهم آورند.
تبصره :مراکز فوق بايد با استاندارد  ISO8583براي اتصال به مراکز مشابه داخلي و خارجي منطبق
باشند.
يک صادرکننده نميتواند بي

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

نمايد.
مدت اعتبار هر کارت بانک ويژه از تاريخ صدور يکسال مي باشد و تمديد قرارداد پس از انقضاي
مدت مذکور در اختيار صادرکننده است.
سقف بدهکاري کارت بانک ويژه فقط براي خريد کاالها و خدمات قابل استفاده است و نبايد براي
دريافت وجه نقد مورد استفاده قرار بگيرد .اي موضوع بايد صريحاً در قراردادهاي مربوطه ذکر
شود.
صادرکنندگان کارت بانک ويژه موظفند ماهانه آمار دارندگان کارت بانک ويژه ،ميزان اعتبار
مصرفي ،جرايم ،تعداد کارتهاي تعويضي ،مسروقه و کارتهاي اعضاء جديد ،تعداد موارد فسخ
قرارداد و ساير اطالعات مورد نياز را نگهداري نمايند.
جزوه هاي تبليغاتي صادرکنندگان کارت بانک ويژه بايد حاوي حداقل اطالعات ضروري از جمله
موارد ذيل باشد:
 -1نرخ وجه التزام
 -2روش محاسبه وجه التزام
 -3مهلت بازپرداخت
 -4هزينه هاي صدور ،تمديد ،تعويض و ...
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 -5روش و تاريخ ارسال صورتحساب
 -6ساير موارد ضروري
تعيين سقنف ريالني معامنالت براي کارت بانک ويژه در اختيار صادرکنندگان ميباشد.
صادرکنندگان کارت بانک ويژه موظفند ظرف فواصل زماني معي  ،که حداکثر از يکماه تجاوزنمي
نمايد ،صورت حساب دارنده کارت رابه آدرس مندرج درقرارداد ارسال نمايند.
صادرکنندگان کارت بانک ويژه موظفند نظام مشخصي را براي اندازه گيري ريسک هاي ناشي از
ارايه اي نوع خدمات پي

بيني نمايند .بازرسان بانک مرکزي کارآمدي اي گونه نظام ها را مورد

ارزيابي قرار خواهندداد.
ريسک ناشي از صدور اي نوع کارتها تاُمي کافي

صادرکنندگان کارت مي توانند به منظور کاه

اخذ نمايند و يا با استفاده از روشهاي ديگر از جمله نظام بيمه اي ،پوش

الزم را فراهم کنند.

کارت بانک ويژه در مواردي که در اي ضوابط ذکر نشده است تابع ضوابط موضوع بخشنامه
شماره نب 1556/مورخ  1378/3/5مي باشد.
درصدهاي مذکور در بند  3متعاقباً به اطالع آن بانک  /موسسه اعتباري خواهد رسيد.
خواهشمنداست دستور فرمائيد مفاد اي بخشنامه در اسرع وقت جهت اجرا به واحدهاي
ذيربط آنبانک  /موسسه اعتباري ابالغ گردد/.م
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
محمود مرتضوي

بهرام فيض زرين قلم

3816

1615-16
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شماره  :مب  113 /شركت ً پادين صنعت ً مبني بر لغو مفاد مصوبه شماره  / 63604ت  22238هـ
مورخ 6/2/79
تاريخ 15/2/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري ارسال گرديد.

پينرو بخشنامه شماره نت 1333/مورخ  9/3/79به پيوست تصوير تصويبنامه شماره
/56891ت  23682هن مورخ  10/12/79هييت محترم وزيران در مورد شرکت ً پادي صنعت ً
مبني بر لغو مفاد مصوبه شماره /63604ت  22238هن مورخ  6/2/79جهت استحضار و اقدام
مقتضي ارسال مي گردد/.م
پيوست :يک برگ.
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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شماره  :مب  126 /ضـوابط صـدور كـارت پــرداخـت
تاريخ 17/2/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي تجاري و تخصصي
و موسسات اعتباري غير بانکي ارسال گرديد.

بنه پينوست "ضنوابط صندور کنارت پننرداخنت" که در نهصدو پنجاه و سومي
جلسه مورخ  2/2/1380شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است جهت استحضار و صدور
دستور الزم جهت اجرا ،ابالغ ميگردد/.ص

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زري قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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بسمه تعالي

ضوابط صدور کارت پرداخت
کارت پرداخت (کارت) هرنوع کارت الکترونيکي است که استفاده از آن منجر به نقل و انتقال وجه
يا برداشت از يک حساب سپرده اي و يا بدهکار شدن دارنده آن شده و يا به هر شکل ديگري
قدرت خريد يا پرداخت در اختيار دارنده آن قرار مي دهد .شناسه هاي الکترونيکي و ابزارهاي
مشابه (بعنوان جايگزي کارت) نيز مشمول اي تعريف است.
صدور کارت فقط بوسيله بانکها و موسسات اعتباري داراي مجوز قانوني پس از کسب مجوز از
بانک مرکزي امکان پذير است.
موارد ذيل پس از تائيد بانک مرکزي از اي ضوابط مستثني است.
کارتهاي تک منظوره مانند کارت تلف و کارتهاي مشابهي که عرضه کنندگان کاالها و خدمنننات
مصرفي صرفاً براي پي

فروش کاال و خدمات خود جهت مشتريان صادر مي کنند.

کارت هايي که عرضه کنندگان کاالها و خدمات مصرفي براي اعطاي تخفيف و يا امتيازات ديگر
جهت مشتريان خود صادر مي کنند.
صادرکنندگننان کارت باينند از طريق عضويت در يکي از مراکز تبادل اطالعات و تسويه هاي بي
بانکي داخلي (سوئيچينگ) ترتيبات الزم را جهت تسهيل و تسريع مبادالت و پرداختهاي
الکترونيکي فراهم آورند.
تبصره :مرکز يا مراکز فوق بايد استانداردهاي مورد تائيد بانک مرکزي براي اتصال به مراکز مشابه
داخلي و خارجي را رعايت کنند.
ارائه هرگونه خدمات مربوط به کارتهاي صادره از سوي صادرکنندگان خارجي صرفاً توسط
اشخاص مذکور در بند  2و پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي امکان پذير است.
صادرکننده کارت موظف است کليه تمهيدات و مراقبتهاي الزم و متعارف را درخصوص نگهننداري
سخنت افنزار و سيستنم پنردازش داده ها و خطنوط ارتباطني خود بنحوي انجام دهد که
استفاده از خدمات کارت براي دارنده آن همواره مطابق با شرايط صدور کارت که بايد در قرارداد
درج گردد ،امکان پذير باشد.
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مسيوليت استفاده از روشهاي مطمي براي توزيع کارت و اختصاص شماره رمز با صادرکننده
کارت مي باشد.
صادرکننده موظف است با ايجاد تمهيدات الزم امکان گزارش گيري بالدرنگ موارد مفقود شدن و
يا به سرقت رفت کارت از جانب دارنده کارت يا قائم مقام قانوني وي را فراهم نموده و سريعاً
نسبت به غيرفعال نمودن حساب و ابطال کارت اقدام نمايد.
خسارتها و زيانهاي وارده در خالل فاصله زماني بي مفقود شدن و يا به سرقت رفت کارت تا
اعالم مراتب به صادرکننده متوجه دارنده کارت و پس از آن بعهده صادرکننده کارت مي باشد.
موارد اشاره شده در مواد  8 ،7و  9بايد بطور روش در مت قرارداد منعقده بي صادرکننده کارت و
دارنده کارت قيد گردد.
صادر کنندگان کارتهاي فعلي موظفند ظرف  6ماه نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزي و تطبيق
شرايط خود با ضوابط اي مصوبه اقدام نمايند.

ضوابط فوق در  11بند و يک تبصره در نهصدو پنجاه و سومي جلسه مورخ 2/2/1380شوراي
پول و اعتبار به تصويب رسيد/.ص
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شماره  :مب  127 /نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري و نرخ سود تسهيالت بانكها
در بخشهاي مختلف اقتصادي
تاريخ 18/2/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد.

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

-1نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري:
سپرده سرمايه گذاري
کوتاه مدت

درصد درسال
7

يکساله

13

پنج ساله

17

به منظور ايجاد انگيزه رقابت بي بانکها ،به آن بانک آزادي عمل داده مي شود که
نرخهاي سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري  3 ،2و  4ساله را در محدوده  13تا 17
درصد راساً تعيي نمايد .در اي مورد الزم است آن بانک نرخهايي را که راساً تعيي مي نمايد
همراه با تاريخ دقيق اجرا به نحو مقتضي به آگاهي سپرده گذاران برساند و اي بانک را نيز مطلع
نمايد.
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-2نرخ سود تسهيالت اعطايي:
بخ

درصد در سال

اقتصادي

کشاورزي

 14تا 15

صنعت و معدن

 16تا 18

مسک در قالب الگوي مسک

17

مسک خارج از الگوي مسک

19

صندوق پس انداز مسک بانک مسک  :در قالب الگوي مسک

15

خارج از الگوي مسک

16
18

صادرات

حداقل 23

بازرگاني  ،خدمات و متفرقه

نرخ هاي فوق از تاريخ  22/2/80الزم االجرا بوده و نرخ سود علي الحساب سپرده ها و
سود تسهيالتي که قرارداد آن قبل از تاريخ فوق منعقد شده است تا سررسيد ،تابع نرخهاي زمان
انعقاد قرارداد است.
خواهشمنداست دستنور فرمائيد مراتب فوق در اسرع وقت جهت اجراء به کليه واحدهاي
ذي ربط و شعبه هاي آن بانک ابالغ شود/.م
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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شمار ه  :مب  162 /آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانكها ،با آخرين اصالحات
انجام شده
تاريخ 29/2/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکها ارسال گرديد

پينرو بنخشنامه هاي شماره  35/1192مورخ  1373/10/3و نب 673/مورخ
 1375/2/2و نب 5784/منورخ  1377/8/24و عنطف به بننند  4مصنوبه نهصندو چهننل و
نهمين جلسه مورخ  1379/11/2شوراي محترم پول و اعتبار ،به پيوست يک نسخه از آئي نامه
صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانکها ،با آخري اصالحات انجام شده جهت استحضار و
اقدام الزم ارسال ميگردد/.ص
پيوست :پنج برگ.
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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محمود مرتضوي
3816

 29/2/1380ذاكري.ص

آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانکها

ماده  -1صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانكها موكول به اخذ وثيقه از مضمون عنه طبق شرايط مندرج در
اين آئين نامه ميباشد.
ماده  -2انواع وثايق قابل قبول براي صدورضمانت نامه و ظهرنويسي بشرح ذيل ميباشد:
الف -وجه نقد يا طال يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي يا
سپرده سرمايه گذاري مدت دار ،يا اوراق قرض الحسنه يا حسابهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت
دار ارزي و قرضه الحسنه جاري و پس انداز ارزي1نزد بانك صادر كننده ضمانت نامه.
ب -تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي.
پ -سفته با دو امضاء قابل قبول بانك – اموال غير منقول – برگ وثيقه انبارهاي عمومي مربوط به كاال – سهام
شركتهايي كه در بورس پذيرفته شده باشد  -كشتي و هواپيما.
تبصره ( -)1در مورد شركتهاي تحت مديريت دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و شركتهاي وابسته به آنها ،بانك مي
تواند سفته شركت يا نهاد در وجه بانك را قبول

نمايد2.

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

نمايد2.

ماده  -3حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه يا ظهر نويسي از يك يا تركيبي از وثايق بند الف -ماده  2و بابت
بقيه آن از يك يا تركيبي از انواع وثايق مشروح ذيل خواهد بود:
معادل بقيه مبلغ ضمانت نامه و يا ظهر نويسي از يك و يا تركيبي از انواع وثايق مذكور در بندهاي الف و ب ماده .2

 -1بخشنامه شماره نب 5784 /مورخ 1377/8/24
 -2بند  4مصوبه نهصدو چهل و نهمين جلسه مورخ  2/11/79شوراي پول واعتبار
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سفته طبق بند پ ماده  2و تبصره ( )1ذيل آن حداقل معادل  120درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه و يا ظهرنويسي.
اموال غير منقول يا برگ وثيقه انبارهاي عمومي يا سهام شركتهايي كه در بورس پذيرفته شده با شد يا كشتي يا
هواپيما حداقل معادل  150درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه يا ظهرنويسي.
تبصره (-)1ضمانت نامه هاي مربوط به شركت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقدي مذكور در ماده  3معاف مي
باشند و درصدهاي مذكور در رديفهاي ( )2و ( )3نسبت به كل مبلغ ضمانتنامه محاسبه خواهد شد.
تبصره (-)2بانكها مي توانند از اخذ وثيقه نقدي مذكور در ماده  3بابت ضمانتنامه هاي صادره منحصرا براي امور
كشاورزي ،احداث ،تكميل و يا تعمير واحدهاي مسكوني خودداري كنند مشروط بر اينكه وثيقه منحصرا غير منقول بوده
و حداقل  160درصد مبلغ ضمانتنامه ارزش داشته باشد.
تبصره ( -)3ضمانتنامه هاي مربـوط به كـارخانـه هاي توليدي بابت خريد مواد اوليه از خارج يا هزينه هاي ارزي اجراي
طرحهاي تاسيس يا توسعه كارخانه هايي كه مورد تائيد و توصيه وزارت خانه هاي مربوط باشد و وامهاي خارجي براي
منظورهاي فوق در صورت موافقت بانك مركزي مشمول تبصره ( )1اين ماده مي باشد.
ماده  -4تعهدات هر يك از مشتريان بانك بابت ظهرنويسي و ضمانتنامه هاي صادره نبايد از  25درصد مجموع سرمايه
و اندوخته هاي بانك تجاوز نمايد مشروط بر اينكه جمع تعهدات هر مشتري اعم از ضمانتنامه و ظهرنويسي و وام و
اعتبار از  30درصد مجموع سرمايه و اندوخته هاي بانك تجاوز نكند .بانك مركزي مي تواند در موارد استثنايي نصاب
 30درصد اخيرالذكر را به  40درصد افزايش دهد.
تبصره -ضمانتنامه و ظهرنويسي هائيكه د رمقابل وجه نقد يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت
منتشره بر اساس مجوزبانك مركزي يا سپرده سرمايه گذاري مــدت دار ،يا اوراق قــرض الحســنه يا حسابهاي ارزي
شامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي و قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي و يا تضمين بانكها يا
موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي صادر ميشود و همچنين آن قسمــت از ظهر نويسي ها و ضمانتنامه هاي
صادره در مقابل وثائق مذكوردر فوق مشمول محدوديت مذكور در اين ماده نخواهد بود.
ماده  -5مجموع تعهدات ناشي از ظهرنويسي و صدور ضمانتنامه هاي هر بانك نبايد از مجموع سرمايه و اندوخته ها و
سي درصد كل سپرده هاي پايان ماه پيش بانك كه قسمتي از آنها طبق بند  3ماده  14قانون پولي و بانكي كشور نزد
بانك مركزي نگاهداري ميشود تجاوز نمايد.
تبصره -ضمانتنامه هاي مربوط به شركت در مناقصه و مزايده و ظهرنويسي و ضمانتنـامه هائيكه در مقابل وجه نقد يا
اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي يا سپرده سرمايه گذاري مدت
دار ،يا اوراق قرض الحسنه و يا حسابهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي و قرض الحسنه
جاري و پس انداز ارزي و يا تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي صادر ميشودو همچنين آن
قسمت از ظهرنويسي ها و ضمانتنامه هاي صادره در مقابل وثائق مذكور در فوق مشمول محدوديت مذكور در اين ماده
نخواهد بود.
ماده  -6صدور ضمانتنامه ريالي در برابر تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي و همچنين صدور
ضمانتنامه ارزي منوط به موافقت قبلي بانك مركزي ميباشد.
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ماده -7در ضمانتنامه ها بايد موضوع ضمانتنامه – نام مضمون له و مضمون عنه و مدت اعتبار ضمانتنامه ومبلغ آن
بطور صريح قيدشود.
ماده  -8بانكها بايد براي حساب ضمانت نامه ها و ظهر نويسي ها و وثائق نقدي و وثائق غير نقـدي ضمانت نامه ها و
ظهر نويسي ها حساب جداگانه نگهداري نمايند .بغير از وجه نقد و سپـرده سـرمايه گذاري مـدت دار ،يا حسابـهاي
ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي و قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي نزد خود بانك ،بقيه
وثائق بايد در حساب انتظامي نگهداري شود.
ماده -9بانكها بايد صورت ريز كليه ضمانتنامه هاي صادره و تعهدات ناشي از ظهرنويسي ها را در پايان ماههاي
شهريور و اسفند هرسال منتهي ظرف  25روز مطابق نمونه ايكه از طرف بانك مركزي براي آنها فرستاده شده است
تهيه و به بانك مركزي اداره نظارت بر امور بانكها ارسال نمايند.
ماده -10از اين تاريخ هر گونه ظهرنويسي و يا صدور ضمانتنامه توسط بانكها منوط به رعايت كامل مقررات اين آئين
نامه است .ضمانتنامه ها و ظهرنويسي هاي موجود كه براساس مقررات قبل صادر شده اند ،در صورت ضرورت تمديد،
به تشخيص بانك ميتوانند كماكان با شرايط قبلي تمديد شوند.
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شماره  :مب  163 /نرخ سود علي الحساب سپرده ها
تاريخ 30/2/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد.

پيرو بخشنامه شماره مب 127/مورخ  1380/2/18در مننورد نرخ سود علي الحساب سپرده ها
به استحضار ميرساند:
سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدتي که قبل از تاريخ  1380/2/22افتتاح شده اند و بعد از تاريخ مذکور
تا  1380/5/21شرط توقف سپرده براي آنکه مشمول دريافت سود شوند را احراز مينمايند ،فقط براي مدت
توقف ،مشمول نرخ علي الحساب  8درصد ميباشند .در هر صورت نرخ سود علي الحساب براي ماه
ارديبهشت سال جاري  8درصد ميباشد.
نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري ويژه  6ماهه همچنان  2درصد باالتر از نرخ سود سپرده
هاي کوتاه مدت ميباشد/.ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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محمود مرتضوي
3816

شماره  :مب  203 /تصــويـر نــامه شماره  22289/330مورخ  12/10/1379سازمان بورس اوراق
بهادار تهران درخصوص توثيق سهام
تاريخ 12/3/1380 :
»بسمه تعالي«

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

احتراماً؛ بـه پيــوست تصــويـر نــامه شماره  22289/330مورخ  12/10/1379سازمان بورس اوراق بهادار
تهران درخصوص توثيق سهام ،جهت مالحظه و هرگونه اقدام مقتضي ارسال ميگردد/.ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

محمود مرتضوي

1615-16

3816

پيوست :يک برگ.
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شماره  :مب  243 /نرخ سود تسهيالت اعطائي بانكها در بخش ساختمان
تاريخ 27/3/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد.

پيرو بخشنامه شماره مب 127/مورخ  1380/2/18به استحضار مي رساند:
نرخ سود تسهيالت اعطائي بانکها در بخ
اعطائي در بخ

ساختمان معادل نرخ سود تسهيالت

ً مسک خارج از الگوي مسک ً يعني  19درصد در سال مي باشد.

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
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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شماره  :مب  256 /ضوابط ً تعيين سقف فردي تسهيالت اعطايي بانكها به اشخاص حقيقي و
حقوقي
تاريخ 28/3/1380 :
»بسمه تعالي«
جهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي(به استثناي بانک صنعت و معدن) ارسال گرديد.

بدينوسيله ضوابط ً تعيي سقف فردي تسهيالت اعطايي بانکها به اشخاص حقيقي و
حقوقي ً مصوب نهصد و چهل و ششمي جلسه مورخ  8/8/79شنوراي پول و اعتبار و هشتمي
جلسه مورخ  30/2/80کميسيون اعتباري بانک مرکزي ج .ا .ا .را به شرح زير به استحضار مي
رساند:

الف -سقف فردي تسهيالت اعطايي به اشخاص حقيقي
سقف فردي تسهيالت اعطايي آن بانک به يک شخص حقيقي بدون الزام به استعالم از اداره
اطالعات بانکي بانک مرکزي ج .ا .ا( .موضننوع بخشنامه شمنناره نب 3697/مورخ  25/6/74به
نهصد ( )900ميليون ريال افزاي

مي يابد.

اعطاي تسهيالت توسط آن بانک به اشخاص حقيقي به ميزاني بي

از  900ميليون ريال  ،موکول

به مکاتبه با اداره اطالعات بانکي بانک مرکزي ج .ا .ا .و کسب اطالع از ميزان بدهي شخص
حقيقي به ساير بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مي باشد .به هر حال  ،جمع کل تسهيالت
اعطايي توسط کليه بانکها (شامل آن بانک) به هر شخص حقيقي (با رعايت ضوابط اشاره شده در
اي بند)  ،نمي تواند از نه ( )9ميليارد ريال تجاوز نمايد.
تبصره :تسهيالت اعطايي به همسر و فرزندان تحت تکفل شخص حقيقي نيز جزء تسهيالت
اعطايي به آن شخص منظور مي گردد.
اتخاذ تصميم در مواردي که جمع تسهيالت اعطايي و درخواستي هريک از اشخاص حقيقي از
مجموع بانکها (شامل آن بانک) از رقم نه ( )9ميليارد ريال تجاوز نمايد  ،موکول به کسب مجوز از
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي باشد.
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ب -سقف فردي تسهيالت اعطائي به اشخاص حقوقي
سقف فردي تسهيالت اعطايي آن بانک به يک شخص حقوقي بدون الزام به استعالم از اداره
اطالعننات بانکي بانک مرکزي ج .ا .ا( .موضوع بخشنامننه شماره نب 3697/مورخ ) 25/6/74
به نه ( )9ميليارد ريال و درمورد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس  ،به  5/13ميليارد ريال افزاي
مي يابد .شايان ذکر است ،با وجود نکات اشاره شده در اي بند  ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران آماده ارائه اطالعات مربوط به تسهيالت دريافتي مشتريان به آن بانک مي باشد .توصيه مي
گردد ،در مواردي که به تشخيص آن بانک ،اخذ اطالعات اعتباري مشتريان (حتي براي موارد کمتر
از مبالغ تعيي شده در اي بند) ضروري باشد  ،با اداره اطالعات بانکي بانک مرکزي ج .ا .ا .مکاتبه
نمايند.
اعطاي تسهيالت توسط آن بانک به اشخاص حقوقي به ميزاني بي

از سقفهاي اشاره شده در

بند (ب ، )1-موکول به مکاتبه با اداره اطالعات بانکي بانک مرکزي ج .ا .ا .و کسب اطالع از ميزان
بدهي متقاضي به ساير بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مي باشد.
سقف فردي تسهيالت اعطايي (حداکثر تسهيالت قابل پرداخت) توسط آن بانک به هر شخص
حقوقي با رعايت بند (ب ، )4-معادل [*]3و در مورد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس معادل 5/1
برابر اي مبلغ تعيي مي شود.
جمع کل تسهيالت اعطائي کليه بانکها (شامل آن بانک) به هر شخص حقوقي نيز نمي تواند از نود
( )90ميليارد ريال تجاوز نمايد .اي رقم در مورد تسهيالت اعطائي به شرکتهاي پذيرفته شده در
بورس ،حداکثر معادل مبلغ يکصد و سي و پنج ( )135ميليارد ريال تعيي مي شود.

( - ]*[ -)1سقف مذکور براي هر يک از بانکها به شرح زير مي باشد:
(ارقام به ميليارد ريال)
90

بانک ملت

50

بانک مسک

25

بانک ملي ايران

بانک صادرات ايران 70

بانک سپه

45

بانک کشاورزي

20

55

بانک رفاه

25

بانک توسعه صادرات ايران

30

بانک تجارت

اضافننه مي نماينند ،سقف ياد شده در مورد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس ،معادل  1/5برابر سقفهاي
فوق مي باشد.
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اعطاي تسهيالت در مواردي که جمع کل تسهيالت اعطائي و درخواستي هريک از اشخاص
حقوقي از آن بانک و يا از مجموع بانکها ،از ارقام مندرج در بندهاي (ب )3-و (ب )4-اي
بخشنامه تجاوز نمايد ،موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزي ج.ا.ا .مي باشد.
ج – ساير شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت به متقاضيان
اعطاي هر نوع تسهيالت به شرکتهاي سرمايه گذاري متعلق به آن بانک ،ممنوع است .در عي
حال ،رعايت بخشنامه شماره نت 3264/مورخ  24/5/1378در مورد شرکتهاي سرمايه گذاري،
همچنان الزامي است.
سقف فردي تسهيالت اعطائي (موضوع بخشنامه هاي شماره نب 3697/مورخ  25/6/1374و
 658مورخ  6/2/1377بر حسب مورد) در خصوص شرکتهاي وابسته به آن بانک (شرکتهايي که
حداقل  10درصد سهام آنها متعلق به آن بانک است) و نيز در مورد شرکتهاي تحت پوش
شرکتهاي سرمايه گذاري آن بانک (شرکتهائي که حداقل  10درصد سهام آنها متعلق به شرکتهاي
سرمايه گذاري آن بانک مي باشد)  9 ،ميليارد ريال تعيين مي گردد و اعطاي تسهيالت بي

از

مبلغ مذکور توسط آن بانک موکول به کسب مجوز از بانک مرکزي ج.ا.ا .است.
تسهيالت فردي اعطائي توسط آن بانک با مبالغي بي

از پنج ( )5ميليارد ريال ،تسهيالت فردي

کالن ناميده مي شود که جمع اينگونه تسهيالت نمي تواند از  33درصد افزاي
تسهيالت اعطائي آن بانک به بخ

مانده کل

غيردولتي در هر سال تجاوز نمايد .تاکيد مي گردد که

تسهيالت تکليفي آن بانک ،مشمول اي ضابطه نبوده و از  33درصد اشاره شده در اي بند
مستثني مي باشد.
همچني درصورتي که در هر مورد اعطاي تسهيالت منوط به کسب مجوز از بانک مرکزي ج.ا.ا.
باشد ،آن بانک موظف است ،اطالعات کافي راجع به مجموع تسهيالت کالن خود و رعايت سقف
 33درصد مندرج در اي بند (با احتساب مبلغ مورد تقاضا) را به همراه ساير مدارك الزم به بانک
مرکزي ج.ا.ا .ارسال نمايد .بديهي است تقاضاهائي که موجب تجاوز از حد  33درصد اشاره شده
مي گردد ،قابل طرح در کميسيون اعتباري بانک مرکزي ج.ا.ا .يا شوراي پول و اعتبار نخواهدبود.
اعطاي تسهيالت به مجموعه شرکتهاي عضو گروه (سقف گروهي) ،حداکثر معادل  2برابر سقفهاي
تعيي شده حسب مورد مي باشد .الزم به ذکر است که منظور از گروه ،مجموعه اشخاص حقوقي
است که بي

از  20درصد سهامشان متعلق به يک شخص حقيقي يا حقوقي (به استثناي

شرکتهاي سرمايه گذاري) باشد.
مبناي محاسبه ميزان تسهيالت قابل پرداخت براي تطبيق با سقفهاي اعتباري تعيي شده ،اصل
مبلغ تسهيالت بوده و سود سالهاي آتي (و موارد مشابه) را شامل نمي شود.
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مصوبات و بخشنامه هاي فعلي در مورد تسهيالت صادراتي کماکان نافذ مي باشد.
اي بخشنامننه جايگزي بخشنننامه شماره نت 4525/منورخ  21/8/79شنده و ازتاريخ
 2/4/1380الزم االجراست.

خواهشمنداست مقرر فرمايند ،مراتب در اسرع وقت جهت اجرا به کليه واحدها و شعب آن بانک
ابالغ گردد/.م
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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شماره  :مب 267 /

موضوع آئين نامه اجرايي تبصره  3قانون بودجه سال  1380كل كشور سهم نسبي از افزايش

در مانده تسهيالت اعطايي آن بانك به بخش غيردولتي

تاريخ 30/3/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري ارسال گرديد.

بموجب مصوبه نهصد و پنجاه و دومي صورتجلسه مورخ  1380/1/26شوراي پول و
اعتبار و تبصره ذيل ماده يک مصوبه /4992ت24475هن مورخ  1380/2/11هيات محترم
وزيران ،موضوع آئي نامه اجرايي تبصره  3قانون بودجه سال  1380کل کشور سهم نسبي از
در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ

افزاي

غيردولتي در سال  1380به شرح ذيل

تعيي مي شود:
معنادل  25درصد از افزاي

در ماننده تسهيالت آن باننک به بخ

غيردولتي خارج از سهم

هاي تعيي شده براي بخشهاي اقتصادي و در اختيار آن بانک خواهدبود که با اولويت بخشهاي
توليدي و صادراتي تخصيص خواهندداد.
 75درصد باقيمانده افزاي

در مانده تسهيالت آن بانک به بخ

ميان بخشهاي مختلف اقتصادي توزيع شود:
بخ

اقتصادي

سهم (درصد)

کشاورزي

15

صنعت و معدن

44

مسک

15
12/5

ساختمان
صادرات

7

بازرگاني داخلي ،خدمات و متفرقه

6/5

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
جمننننع

100

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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غيردولتي بايد به ترتيب ذيل

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

در بخشهاي فوق الذکر را در پايان هر ماه حداکثر تا پايان روز پانزدهم ماه بعد تهيه و يک نسخه
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
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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شماره  :مب  297 /دستورالعمل اجرايي تفكيك حسابها و صورتهاي مالي شعب بانكها  /موسسـات
اعتباري غيربانكـي كشور در مناطق آزاد
تاريخ 1380//4/4 :
»بسمه تعالي«

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

در راستناي تطبينق فعالينت شعنب مناطنق آزاد آن بانک  /موسسنه اعتبناري غيربانکني با ً
دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي ايران ً
مصوب جلسه مورخ  1379/6/13شوراي پول و اعتبار ،به پيوست ً دستورالعمل اجرايي تفکيک
حسابها و صورتهاي مالي شعب بانکها  /موسسنات اعتباري غيربانکني کشور در مناطق آزاد ً
ارسال مي گردد .اي دستورالعمل از تاريخ  1380/6/1الزم االجراء است.
خواهشمنداست دستور فرمايند دستورالعمل مذکور در اسرع وقت به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ
گردد/.م
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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بسمه تعالي

دستورالعمل اجرايي تفکيک حسابها و صورتهاي مالي شعب بانکها  /موسسات اعتباري
غيربانکي کشور در مناطق آزاد

ماده  -1براي هر يک از شعب موجود بانکها  /موسسات اعتباري غيربانکي در مناطق
آزاد با توجه به ميزان مستهلک نشده دارائيهاي ثابت هر شعبه ،سرمايه الزم ايجاد و در دفاتر هر
شعبه منعکس گردد و بهمان ميزان نيز از دارائيهاي ثابت بانک  /موسسه اعتباري غيربانکي ذيربط
کاسته شود.

ماده  -2پي

بيني افزاي

سرمايه هريک از شعب موجود بانکها  /موسسات اعتباري

غيربانکي براي سال مالي آينده ،بمنظور تامي دارائيهاي ثابت ،بايستي در زمان و موعد مقرر و
همزمان با تهيه و ارائه بودجه سال آينده و در قالب آن صورت پذيرد.

ماده  -3هر شعبه مکلف است کليه هزينه ها و درآمدهاي مربوط به شعبه خود را طي
دوره مالي شناسايي و در دفاتر خود بصورت شفاف ثبت و منعکس نمايد.

ماده  -4بانک  /موسسه اعتباري غيربانکي مکلف است حداکثر ظرف مدت يک ماه پس
از تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي ،نسبت به تامي و پرداخت زيان دوره مالي قبل
هر شعبه در مناطق آزاد ،اقدام نمايد.

ماده  -5سرفصل حسابها ،فرم خالصه دفتر کل ،ترازنامه و صورت سود و زيان جهت
هريک از شعب موجود بانکها  /موسسات اعتباري غيربانکي د رمناطق آزاد ،همان سرفصل حسابها
و فرمهايي است که قبالً توسط ادارات ذيربط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ابالغ گرديده
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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ماده  -6منابع مازادي که از شعب موجود هر بانک  /موسسه اعتباري غيربانکي در هر
منطقه آزاد به ادارات مرکزي بانک  /موسسه اعتباري غيربانکي مربوطه منتقل مي گردد بايستي
تابع قرار و توافق مشخص فيمابي شعبه مربوطه و بانک  /موسسه اعتباري غيربانکي باشد تا
شناسايي هزينه و درآمدهاي مربوطه بصورت شفاف امکان پذير گردد .برگشت اي منابع مشمول
محدوديت بند الف 1-بخشنامه شماره نت 1602/مورخ  1379/3/24مديريت کل نظارت بر
بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نميباشد.

ماده  -7سود متعلق به منابع مازاد هر شعبه در منطقه آزاد ،که توسط بانک  /موسسه
اعتباري غيربانکي و يا ساير شعب مناطق آزاد مورد استفاده قرار مي گيرد بايستي به شعبه مربوطه
پرداخت گردد .نرخ سود منابع مازاد با توافق طرفي تعيي خواهدشد.

ماده  -8باتوجه به ماده  4دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد
تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي ايران ،بانکها  /موسسات اعتباري غيربانکي نسبت به ثبت
شعب موجود خود در واحد ثبتي همان منطقه آزاد ،طبق مقررات و دستورالعملهاي موجود اقدام
خواهند نمود.
تبصره – اجراي مفاد اي دستورالعمل توسط بانکها  /موسسات اعتباري غيربانکي نبايستي به ثبت
شعب موجود آنها موکول شود.

ماده  -9کليه مطالب ياد شده فوق در مورد شعبي که در آينده در هر منطقه آزاد تاسيس
شوند نيز الزم الرعايه مي باشد.

ماده  -10بانکها  /موسسات اعتباري غيربانکي مکلفند کليه تمهيدات الزم در جهت
اجراي اي دستورالعمل را بنحوي پي

بيني نمايند که از ابتداي شهريور ماه سال  1380بطور

کامل اجراء گردد.
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شماره  :مب  373 /دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره
ارزي
تاريخ 18/4/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد.

پيرو بخشنامه شماره  1207/60مورخ  25/12/1379اداره سياستها و مقررات ارزي
اي بانک ،به پيوست "دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب
ذخيره ارزي" ارسال ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل مذکور در اسرع وقت جهت اجراء به کليه
واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ شود/.ص
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

محمود مرتضوي

1615-16

3816
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بسمه تعالي

دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي
موضوع بخشنامه شماره  60/1207مورخ  25/12/1379اداره سياستها و مقررات ارزي

فهرست
الف -مرحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور:
ب -مرحله دريافت تسهيالت توسط بانک از محل حساب ذخيره ارزي:
ج -تسهيالت اعطايي به ارز به خريداران کاالها و خدمات ايران در خارج از کشور:
ج )1-مرحله انعقاد قرارداد بانک با خريدار خارجي:
ج )2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي به خريدار خارجي:
ج )2-1-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه مدت (کمتر از يکسال):
ج )2-2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت (حداکثر  3سال):
ج )3-مرحله وصول اقساط از خريدار خارجي و انتقال آن به حساب ذخيره ارزي:
ج )4-مرحله دريافت کارمزد ديرکرد اقساط معوق و انتقال  50%آن به حساب ذخيره
ارزي:
ج )5-مرحله انتقال بدهي معوق خريدارخارجي به حساب مطالبات معوق تسهيالت به
ارز:...
د -تسهيالت اعطايي به ارز به واردکنندگان کاال و خدمات:
د )1-عمليات حسابداري در شعبه:
د )1-1-مرحله انعقاد قرارداد:
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د )1-2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي:
د )1-2-1-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه مدت (کمتر از يکسال):
د )1-2-2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت (حداکثر  3سال):
د )1-3-مرحله بازپرداخت تسهيالت ):(Repayment period
د )1-4-مرحله دريافت کارمزد ديرکرد درصورت تاخير در پرداخت اقساط:
د )1-5-مرحله انتقال بدهي معوق مشتريان به حساب مطالبات معوق
تسهيالت به ارز:
د )2-عمليات حسابداري در اداره مرکزي:
د )2-1-نحوه ثبت اسناد حسابداري رسيده از شعب بابت کارمزد تعهد:
د )2-2-نحوه ثبت اسناد حسابداري رسيده از شعب بابت  4%/5سهم سود
بانک از محل تسهيالت اعطايي به ارز:
د )2-3-نحوه ثبت اسناد حسابداري رسيده از شعب بابت  %3سهم سود
دولت از محل تسهيالت اعطايي به ارز:
د )2-4-نحوه ثبت اسناد رسيده از شعب بابت  5/8%کارمزد ديرکرد اقساط
معوق:
د )2-5-مرحله انتقال اقساط وصولي (از اصل و  3%سهم دولت) به حساب
ذخيره ارزي:
د )2-6-مرحله انتقال کارمزد ديرکرد اقساط معوق (سهم دولت) به حساب
ذخيره ارزي:
د )3-تفکيک تسهيالت اعطايي به عقود اسالمي در حسابهاي معي :
هن  -ثبت وثايق و تضمينات در حسابهاي انتظامي مربوطه:
و – ابالغ سرفصل هاي جديد توسط اداره اطالعات بانکي:
ز – استفاده از نرخ فروش ارز شناور جهت ثبت ريالي:
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بسمه تعالي

دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي
موضوع بخشنامه شماره  60/1207مورخ  25/12/1379اداره سياستها و مقررات ارزي

الف -مرحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور:
بد :حساب انتظامي قراردادها (بمبلغ  1ريال)
بس :طرف حسابهاي انتظامي (بمبلغ  1ريال)

درصورت عدم انعقاد قرارداد متقابل با مشتري ظرف مهلت سه ماهه بايستي هر ششماه
يکبار به نسبت مانده تعهد شده قرارداد هزينه تعهدي معادل ننن درصد در سال محاسبه و ضم
صدور دستور پرداخت و اسناد حسابداري ذيل به حساب ذخيره ارزي منظور گردد:
بد :حساب كارمزد پرداختي
بس :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج (جهت واريز به حساب ذخيره ارزي)

ب – مرحله دريافت تسهيالت توسط بانک از محل حساب ذخيره ارزي:
با دريافت اعالميه بستانکار کارگزار سند حسابداري زير صادر خواهدشد:
بد :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)
بس :حساب تسهيالت دريافتي بانک از محل حساب ذخيره ارزي

ج–تسهيالت اعطايي به ارزبه خريداران کاالهاوخدمات ايران درخارج ازکشور)(Buyers Credit
ج )1-مرحله انعقاد قرارداد بانک با خريدار خارجي:
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بد :حساب انتظامي قراردادها (بمبلغ  1ريال)
بس :طرف حسابهاي انتظامي (بمبلغ  1ريال)

بعد از انقضاي مدت  3ماه از تاريخ انعقاد قرارداد ،درصورت عدم استفاده خريدار از
تسهيالت مورد نظر به نسبت مانده تعهد شده استفاده نشده (امضاي قرارداد با مشتري تعهد
محسوب ميشود) هزينه تعهد بميزان ننن درصد در سال و هر ششماه يکبار محاسبه و از خريدار
خارجنني وصول خواهد شد .با دريافت اعالميننه بستانکار کارگنزار اسناد حسابداري زير صادر
مي گردد:
بد :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)
بس :حساب کارمزد تعهد دريافتي از محل تسهيالت اعطائي به ارز

ج )2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي به خريدار خارجي:
ج )2-1-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه مدت (کمتر از يکسال):
در اي مرحله ضم احتساب سود و تعيي ميزان اقساط و صدور دستور پرداخت جهت
واريز مبلغ تسهيالت درخواستي به حساب خريدار خارجي اسناد حسابداري زير صادر مي شود:
بد :حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز (بميزان اصل  +سود کل دوره)
بس :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي) بميزان
اصل تسهيالت
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  5/4%سهم سود بانک)
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  3%سهم سود سالهاي آتي
دولت)

ج )2-2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت (حداکثر  3سال):
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در اي مرحله طي دوره استفاده از تسهيالت "( "Disbursementحداکثر  3سال) با
صدور هر دستور پرداخت جهت واريز مبلغ تسهيالت درخواستي به حساب خريدار خارجي اسناد
حسابداري زير صادر خواهدشد:
بد :حساب تسهيالت اعطائي ميان مدت به ارز (بميزان مبلغ دستور پرداخت)
بس :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي) بميزان
مبلغ دستور پرداخت

بعد از اتمام دوره استفاده از تسهيالت و شروع دوره بازپرداخت " Repayment
 "Periodضم احتساب سود دوره استفاده و دوره بازپرداخت و همچني تعيي تعداد ،ميزان و
سررسيد اقساط و ابالغ آن به تسهيالت گيرنده ،اسناد حسابداري زير صادر مي شود:
بد :حساب تسهيالت اعطائي ميان مدت به ارز (بميزان سود دوره استفاده و بازپرداخت)
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  5/4%سهم سود بانک)
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  3%سهم سود دولت)

ج )3-مرحله وصول اقساط از خريدار خارجي و انتقال آن به حساب ذخيره ارزي:
با دريافت اعالميه بستانکار کارگزار ،مربوط به وصول وجه اقساط ،اسناد حسابداري زير
صادر خواهدشد.
بد :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)
بس :حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز يا ميان مدت به ارز (حسب مورد)
بد :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  5/4%سهم سود بانک مربوط به
قسط دريافتي)
بس :حساب سود دريافتي (به ارز) از محل تسهيالت اعطائي به ارز
بد :سود سالهاي آينده – تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  3%سهم سود دولت مربوط به قسط
دريافتي)
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بد :حساب تسهيالت دريافتي بانک از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان  5/7%سهم سود بانک
دولت – مبلغ قسط)
بس :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي) جهت
واريز به حساب ذخيره ارزي

توجه :در اي مرحله ضم صدور سند حسابداري مذکور همزمان دستور پرداخت انتقال وجه به
حساب ذخيره ارزي صادر خواهدشد.

ج )4-مرحله دريافت کارمزد ديرکرد اقساط معوق و انتقال  50%آن به حساب ذخيره ارزي:
با دريافت اعالميه بستانکار کارگزار ،اسناد حسابداري زير صادر مي شود:
بد :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)
بس :حساب وجه التزام دريافتي به ارز از محل تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  50%کارمزد
دريافتي)
بس :حساب بستانکاران موقت به ارز (بابت کارمزد ديرکرد سهم دولت بميزان  50%کارمزد
دريافتي)

هنگام انتقال  50%کارمزد ديرکرد سهم دولت ضم صدور دستور پرداخت:
بد :حساب بستانکاران موقت به ارز ( 50%کارمزد ديرکرد سهم دولت)
بس :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج) جهت واريز به حساب ذخيره
ارزي

ج )5-مرحله انتقال بدهي معوق خريدار خارجي به حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز
(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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بد :حساب مطالبات معوق تسهيالت اعطائي به ارز.
بس :حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز  /ميان مدت به ارز.
بد :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز ( 5/4%سهم سود بانک  3% +سهم سود
دولت) به تفکيک در دفاتر معي .
بس :حساب سود معوق تسهيالت اعطائي به ارز ( 5/4%سهم سود بانک  3% +سهم سود دولت)
به تفکيک در دفاتر معي .

اضافه مي نمايد در پايان عمليات وصول و تسويه کامل بدهي ،سند انتظامي قرارداد
(موضوع بند  )3برگشت خواهدشد.

د -تسهيالت اعطايي به ارز به واردكنندگان كاال و خدمات
د )1-عمليات حسابداري در شعبه:
د )1-1-مرحله انعقاد قرارداد:
بد :حساب انتظامي قراردادها (بمبلغ  1ريال)
بس :طرف حسابهاي انتظامي (بمبلغ  1ريال)

بعد از گذشت  3ماه از تاريخ انعقاد قرارداد با دريافت اطالعات الزم از شعبه نسبت به
مانده تعهد شده استفاده نشده( ،امضاي قرارداد يا مشتري تعهد محسوب ميشود) تسهيالت
هزينه تعهد به ميزان ننن درصد در سال هر ششماه يکبار توسط اداره مرکزي محاسبه و جهت
وصول و صدور اسناد حسابداري ذيل به شعبه اعالم خواهد شد.
بد :حساب ارزي مشتري
بس :حساب مرکز – اداره مرکزي بابت کامزد تعهد دريافتي به ارز

د )2-1-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي:
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د )1-2-1-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه مدت (کمتر از يکسال):
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)
بس :حساب سودسالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز(بميزان +%4/5سهم سود بانک)
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان + %3سهم سود دولت)
بس :حساب مرکز – اداره مرکزي (بميزان مبلغ اسناد حمل به ارز)

د )2-2-1-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت (حداکثر  3سال)
در اي مرحله براي هر سري اسناد حمل که طي دوره استفاده از تسهيالت
)( (Disbursement Periodحداکثر  3سال) به شعبه واصل ميگردد ،اسناد حسابداري زير صادر
خواهد شد:
بد :حساب تسهيالت اعطائي ميان مدت به ارز (به ميزان مبلغ اسناد حمل)
بس :حساب مرکز – اداره مرکزي (به ميزان اسناد حمل به ارز)

در پايان دوره استفاده از تسهيالت و شروع دوره بازپرداخت )(Repayment Period
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:
بد :حساب تسهيالت اعطائي ميان مدت به ارز (به ميزان جمع سود دوره هاي استفاده و
بازپرداخت تسهيالت)
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان %4/5سهم سود بانک)
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  %3سهم سود دولت)

د )3-1-مرحله بازپرداخت تسهيالت ):(Repayment Period
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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)
بد :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  %4/5سهم سود بانک مربوط به
قسط دريافتي)
بس :حساب مرکز – اداره مرکزي (بميزان  %5/4سهم سود دولت مربوط به قسط دريافتي)
بد :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  3%سهم سود دولت مربوط به
قسط دريافتي)
بس :حساب مرکز – اداره مرکزي (بميزان  3%سهم سود دولت مربوط به قسط دريافتي)
د )4-1-مرحله دريافت کارمزد ديرکرد در صورت تاخير در پرداخت اقساط:
بد :حساب ارزي مشتري (به ميزان  %8/5مبلغ قسط نسبت به مدت تاخير در پرداخت)
بس :حساب مرکز – اداره مرکزي (بميزان  %8/5مبلغ قسط نسبت به مدت تاخير درپرداخت)

د )5-1-مرحله انتقال بدهي معوق مشتريان به حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز:
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:
بد :حساب مطالبات معوق تسهيالت اعطائي به ارز
بس :حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز  /ميان مدت به ارز (حسب مورد)
بد :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز ( %4/5سهم سود بانک  %3 +سهم سود
دولت ) به تفکيک در دفاتر معي
بس :حساب سود معوق تسهيالت اعطائي به ارز ( %4/5سهم سود بانک  %3 +سهم سود دولت)
به تفکيک در دفاتر معي
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ضمناً در پايان مرحله وصول و تسويه مطالبات ،سند انتظامي قرارداد (موضوع سند
حسابداري بند  )4-1برگشت خواهد شد.

د )2-عمليات حسابداري در اداره مرکزي:
د )1-2-نحوه ثبت اسناد حسابداري رسيده از شعب بابت کارمزد تعهد:
بد :حساب مرکز – اسناد وارده
بس :حساب کارمزد تعهد دريافتي از محل تسهيالت اعطائي به ارز

د )2-2-نحوه ثبت اسناد حسابداري رسيده از شعب بابت  %4/5سهم سود بانک از محل
تسهيالت اعطائي به ارز:
بد :حساب مرکز – اسناد وارده
بس :حساب سود دريافتي از محل تسهيالت اعطائي به ارز

د )3-2-نحوه ثبت اسناد حسابداري رسيده از شعب بابت  %3سهم سود دولت از محل تسهيالت
اعطائي به ارز:
بد :حساب مرکز – اسناد وارده
بس :حساب بستانکاران موقت به ارز ( %3سهم سود دولت) – تحت معي جداگانه ثبت گردد.

د )4-2-نحوه ثبت اسناد حسابداري رسيده از شعب بابت  %8/5کارمزد ديرکرد اقساط معوق:
بد :حساب مرکز – اسناد وارده
بس :حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  %50کارمزد دريافتي)
بس :حساب بستانکاران موقت به ارز (کارمزد ديرکرد سهم دولت بميزان  %50کارمزد دريافتي)

د )5-2-مرحله انتقال اقساط وصولي (اصل و  %3سهم سود دولت) به حساب ذخيره ارزي:
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اسناد حسابداري زير همزمان با دستور پرداخت صادر ميشود:
بد :حساب تسهيالت دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي (معادل :سهم سود بانک و دولت – مبلغ
اقساط وصولي شعب)
بد :حساب بستانکاران موقت به ارز (بابت  %3سهم سود دولت)
بس :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج) جهت واريز به حساب ذخيره
ارزي.

توجه :در اي مقطع الزمست معادل  %3منابع مصرفي بانک از تاريخ اعطاء تسهيالت به مشتري
تا زمان دريافت تسهيالت از بانک مرکزي محاسبه و قبل از انتقال سهم سود دولت از همي محل
تامي و با صدور اسناد حسابداري زير به حساب سود بانک منظور گردد.
بد :حساب بستانکاران موقت به ارز ( %3سهم سود دولت)
بس :حساب سود دريافتي از محل تسهيالت اعطائي به ارز.

بديهي است در صورت عدم تکافوي وجه الزم در حساب بستانکاران موقت به ارز (%3
سهم سود دولت) مابه التفاوت در مراحل بعدي وصول اقساط از حساب مذکور تامي خواهد شد.

د )6-2-مرحله انتقال کارمزد ديرکرد اقساط معوق (سهم دولت) به حساب ذخيره ارزي:
در اي مرحله نيز همزمان با صدور دستور پرداخت ،اسناد حسابداري زير صادر ميگردد:
بد :حساب بستانکاران موقت به ارز ( %50کارمزد ديرکرد سهم دولت)
بس :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج) جهت واريز به حساب ذخيره
ارزي

د )3-اعطاي تسهيالت به ارز به واردکنندگان کاال و خدمات ،حسب مورد در قالب عقود فروش
اقساطي و جعاله صورت مي پذيرد و اسناد حسابداري حسابهاي مربوطه در اي دستورالعمل
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بايستي تحت عنوان فروش اقساطي و جعاله از محل حساب ذخيره ارزي در دفاتر معي ثبت
گردد.

هن) بديهي است در صورت دريافت وثايق و تضمينات عمليات مربوط طبق روشهاي متداول بانکها
در حسابهاي انتظامي مربوطه ثبت و شناسايي گردد.

و) سرفصل هاي جديد مورد نياز توسط اداره اطالعات بانکي به آن بانک ابالغ خواهد شد.

ز) بديهي است ثبت ريالي حسابداري کليه اقالم ارزي مندرج در اي دستورالعمل براساس نرخ
فروش ارز شناور (درخصوص دالر  1755ريال) اعالم شده توسط بانک مرکزي صورت خواهد
پذيرفت.
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شماره  :مب  384 /نسبت سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي و نيز نرخ جريمه تاخير در توديع
سپرده قانوني بانكها
تاريخ 20/4/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکها ارسال گرديد.

بدينوسيله مفاد بندهاي -1ب و  6مصوبه نهصدو پنجاه و پنجمي جلسه مورخ
 1380/2/30شوراي محترم پول و اعتبار درخصوص نسبت سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي
و نيز نرخ جريمه تاخير در توديع سپرده قانوني بانکها را به استحضار ميرساند:
" -1نسبت سپرده قانوني بانکها به مانده سپرده ها به تفکيک نوع سپرده بشرح ذيل تعيي
ميشود":

بانکهاي تجاري

بانکهاي تخصصي

نوع سپرده

درصد

درصد

سپرده هاي ديداري

20

10

سپرده قرض الحسنه پس انداز

20

10

سپرده قرض الحسنه پس انداز مسک بانک مسک

-

2

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت (شامل سپرده ويژه 6

20

10

ماهه)
سپرده سرمايه گذاري يکساله

20

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

10

10
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" -2نرخ جريمه تاخير در توديع سپرده قانوني بانکها برابر با حداکثر نرخ جريمه بدهکار در
حساب جاري بانکها نزد بانک مرکزي (در حال حاضر  30درصد در سال) ،تعيي ميشود".
 -3اي بخشنامه از تاريخ  1380/3/10الزم االجراست لذا خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب
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
بهرام فيض زرين قلم

محمود مرتضوي

1615-16

3816
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شماره  :مب  385 /اصالح ضوابط صدور كارت پرداخت و كارت بانك ويژه
تاريخ 20/4/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي تجاري و تخصصي و موسسات اعتباري
غيربانکي ارسال گرديد.

پيرو بخشنامه هاي شماره مب 126/مورخ  17/2/1380درخصوص "ضوابط صدور
کارت پرداخت" و مب  55/مورخ  26/1/1380درخصوص "کارت بانک ويژه" خواهشمند است
دستور فرمايند بخشنامه هاي ياد شده حسب مورد به نحو زير اصالح و يا تکميل شود:
الف :در بخشنامه مربوط به "ضوابط صدور کارت پرداخت":
در سطر دوم از بند  ،5عبارت "بند  "3به "بند  "2تغيير داده شود.
درسطر اول ازبند  ،10عبارت "بندهاي  8 ،7و  "9را جايگزي عبارت "مواد  9 ،8و  "10نمايند.
ب :بند  3بخشنامه مب 55/به شرح زير تکميل گردد:
" -3بانکها ميتوانند تا معادل حداکثر  5/3درصد سپرده هاي قرض الحسنه جاري نزد خود در
پايان سال قبل را از طريق خدمات کارت بانک ويژه به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص دهند.
اي سقف در مورد موسسات اعتباري غيربانکي معادل  10درصد کل منابع متعلق به موسسه
است"/.ص
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

محمود مرتضوي

1615-16

3816
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شماره  :مب  435 /نرخ سود تسهيالت جعاله تعمير مسكن
تاريخ 31/4/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد.

پينرو بخشننامه شمناره مب 127/مورخ  1380/2/18بدينوسيلنه به استحضنار مي
رساند:
نرخ سود تسهيالت جعاله تعمير مسک موضوع بخشنامه هاي شماره نت 2202/مورخ
 1378/4/30و نب 2073/مورخ  1375/3/23اي بانک معادل حداقل نرخ سود بخ

خدمات و

بازرگاني و درحال حاضر برابر با  23درصد مي باشد.
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
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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شماره  :مب  500 /ابالغ قانون اصالح تبصره (  ) 1اصالحي بند (الف) ماده (  ) 1قانون وصول برخي
از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
تاريخ 15/5/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد.

پيروبخشنامههاي شماره35/1073مورخ1374/5/15وشماره35/1114مورخ  1374/7/25به
پيوست تصوير نامه شماره  11726مورخ  1380/3/26رياست محترم جمهوري مبني بر ابالغ
قانون اصالح تبصره ( )1اصالحي بند (الف) ماده ( )1قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و
مصرف آن در موارد معي – مصوب  – 1376/7/30که در تاريخ  1380/2/30به تصويب مجلس
شننوراي اسالمي ودرتاريخ 1380/3/16بهتاييد شورايمحترم نگهبان رسيده است بشرح ذيل
ارسال ميگردد:
" تبصره  -1تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيالت بانکي و تامي
اجتماعي به تعاونيهاي ايثارگران و موارد مربوط به صادرات غيرنفتي سه در هزار و براي بخ
هاي توليدي ،تجاري (صنعتي  ،کشاورزي ،معدني ،مسک و ساختمان) و موسسات آموزشي
) پنج در هزار تعيي

غيرانتفاعي و فعاليتهاي فرهنگي (امور فيلم سازي و احداث تاالرهاي نماي
مي شود".

خواهشمنداست مراتب فوق را به نحو مقتضي به کليه شعب و واحدهاي تابعه آن بانک جهت اجراء
ابالغ فرمايند/.م
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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شماره  :مب  512 /نظر حضرت آيت اله رضواني عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان در خصوص
" آصل مانده بدهي "
تاريخ 18/5/1380 :
»بسمه تعالي«

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

پيرو بخشنامه شماره نب 1400/مورخ  ،26/4/1369نظر به اينکه عبارت "اصل مانده
بدهي" در قراردادهاي تسهيالت اعطايي در قالب عقود مشارکتي (مشارکت مدني و مضاربه) واجد
ابهاماتي بود ،لذا در جهت حل مشکل مراتب از حضرت آيتاله رضواني عضو محترم فقهاي
شوراي نگهبان استفسار گرديد که عي سواالت مطروحه و پاسخ ايشان بشرح زير اعالم
ميگردد:

سواالت:
" -1در عقد مشارکت مدني ،متقاضي تسهيالت با بانک شريک ميشود و فيالمثل اقدام به
ساخت بنا مينمايند .در سررسيد ،مشارکت تحقق يافته و براساس قرارداد في مابي  ،بانک
بايستي حصه خود را به شريک بفروشد لک شريک جهت خريد و تسويه حساب مراجعه
نمينمايد.
سيوال اي است که وجهالتزام (جريمه ديرکرد) به حصه قابل فروش بانک (آورده  +ارزش افزوده)
تعلق ميگيرد يا خير؟ به عبارت ديگر پس از تحقق مشارکت ،اصل بدهي شريک کدام است؟
-2در عقد مضاربه عامل متعهد ميگردد که در سررسيد نسبت به تسويه عقد مذکور اقدام نمايد
که دراينصورت عالوه بر سرمايه درآمدي نيز عايد بانک ميگردد .درصورت تحقق عقد مضاربه و
تاخير عامل در تسويه بدهي ،اصل بدهي مشتري سرمايه اوليه مضاربه و سود حاصل از آن است يا
خير؟"
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پاسخ حضرت آيتاله رضواني:
" -1گرچه عبارت اصل بدهي و مدت ديرکرد شامل حصه قابل فروش بانک از ساختمان مورد
شرکت و ارزش افزوده نميشود و فقط مبلغي را که در ذمه شريک قرار دارد شامل ميشود ليک
بانک ميتواند درضم عقد مشارکت مدني و بهتر آنکه در ضم عقد خارج و الزم ديگري با
شريک خود شرط کند که مثالً درصورت تاخير از مدت معيني در اقدام بخريد حصه قابل فروش
بانک و تسويه حساب طبق جدول معيني و خالصه درصورت تخلف از شرط مذکور طبق فرمول
مشخصي مبلغي را ببانک بپردازد.
-2درمضاربه چون وجهي که بانک به عامل ميدهد از ملک سپردهگذار خارج نشده است و هنوز در
ملکيت او است و درآمد حاصل از عمل بمضاربه هم در ملک سپردهگذار و عامل است هريک بمقدار
سهم معيني بر حسب عقد مضاربه بنابراي عبارت اصل بدهي در مضاربه هم صحي نيست ولي
باز همانطورکه در جواب سوال يک گفته شد بانک ميتواند با عامل در عقد مضاربه و يا عقد خارج
و الزم ديگري شرط کند".

باتوجه به پاسخ دريافت شده از سوي حضرت آيتاله رضواني بشرح فوق
خواهشمنداست مقرر فرمايند درجهت حل مشکل فوقاالشاره  ،مراتب را در قراردادهاي تنظيمي با
مشتريان آن بانک/موسسه اعتباري مورد توجه قراردهند/.م

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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شماره  :مب  640 /نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها به منظور توسعه صنعت ايرانگردي و
جهانگردي
تاريخ 21/6/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي کشور ارسال گرديد.

محترماً به استحضار ميرساند:
شوراي محترم پول و اعتبار در نهصدو پنجاه و نهمين جلسه مورخ  31/4/1380خود درخصوص نرخ سود
تسهيالت اعطايي بانكها به منظور توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مقرر داشته است كه:
"گزارش شماره /1033هـ مورخ  17/3/1380بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در مورد نرخ سود تسهيالت اعطايي
بانكها براي ايجاد و توسعه تاسيسات جهانگردي مطرح و مورد بحث قرار گرفت .شوراي پول و اعتبار بر اجراي مواد  5و
 8قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي تاكيد نمود و مقرر داشت براي دريافت كمك سود مورد انتظار ،مراتب به
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور منعكس شود".
در اجراي اين مصوبه ،مراتب طي نامه شماره /1923هـ مورخ  30/5/1380كه رونوشت آن به پيوست
ميباشد به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پيشبيني تمهيدات الزم براي تامين منابع مابهالتفاوت حداقل
نرخ سود تسهيالت در بخشهاي صنعت و خدمات اعالم گرديده است.
لذا خواهشمند است موضوع جهت اجرا و اقدامات مقتضي به كليه واحدهاي ذيربط و شعب آنبانك ابالغ
گردد/.ص
پيوست :نامه فوقالذكر.
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

محمود مرتضوي

1615-16

3816
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شماره  :مب  644 /دستورالعمل نحوه تسويه حسابهاي واسطه عمليات خريد و فروش ارز با نرخهاي
باالتر از نرخ شناوردر پايان سال 1380
تاريخ 22/6/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد.

دستورالعمل نحوه تسويه حسابهاي واسطه عمليات خريد و فروش ارز با نرخهاي
باالتر از نرخ شناوردر پايان سال 1380

طبق رسيدگيهاي بعمل آمده ،ثبت عمليات خريد و فروش ارز با نرخهاي باالتر از نرخ
شناور در دفاتر بانکها به دو روش متفاوت بشرح زير صورت ميگيرد:
ثبت رقم ارز خريداري شده و فروخته شده با نرخ شناور در حسابهاي اصلي و ثبت مابهالتفاوتهاي
مربوطه در حسابهاي واسطه بدهکاران داخلي  /موقت به ريال و بستانکاران داخلي  /موقت به ريال
بشرح زير:

 )1-1خريد ارز:
بد :اسکناس و نقود بيگانه يا ...
بد :بدهکاران داخلي  /موقت به ريال

به نرخ شناور
بميزان تفاوت نرخ صادراتي ،واريزنامهاي ،گواهي سپرده

يا
توافقي (حسب مورد) تا نرخ شناور
بس :حساب صندوق  /حسابجاري ريالي مشتري به نرخ صادراتي ،واريزنامهاي ،گواهي سپرده يا
توافقي
(حسب مورد)
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 )2-1فروش ارز:
بد :حساب صندوق  /حسابجاري ريالي مشتري به نرخ صادراتي ،واريزنامهاي ،گواهي سپرده يا
توافقي
(حسب مورد)
بميزان تفاوت نرخ صادراتي،

بس :بدهکاران داخلي /موقت به ريال
واريزنامهاي ،گواهي سپرده

يا توافقي (حسب مورد) با نرخ شناور

(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
حسابهاي بستانکاران داخلي  /موقت به ارز – يا بدهکاران داخلي  /موقت به ارز و ثبت حسابهاي
بدهکاران داخلي  /موقت و بستانکاران داخلي  /موقت به ريال با نرخهاي صادراتي ،واريزنامهاي،
گواهي سپرده ارزي يا توافقي (حسب مورد) بشرح ذيل:

 )1-2خريد ارز:
بد :اسکناس و نقود بيگانه  /يا ....

به نرخ شناور

بس :بستانکاران داخلي /موقت به ارز

به نرخ شناور

بد :بدهکاران داخلي  /موقت به ريال

به نرخ صادراتي ،واريزنامهاي ،گواهي سپرده

يا توافقي
(حسب مورد)
بس :حساب صندوق  /حسابجاري ريالي مشتري

به نرخ صادراتي ،واريزنامهاي ،گواهي سپرده

يا توافقي
(حسب مورد)
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 )2-2فروش ارز:
به نرخ صادراتي ،واريزنامهاي ،گواهي سپرده

بد :حساب صندوق  /حسابجاري ريالي مشتري
يا توافقي

(حسب مورد)
به نرخ صادراتي ،واريزنامهاي ،گواهي سپرده

بس :بستانکاران داخلي  /موقت به ريال
يا توافقي

(حسب مورد)
بد :بدهکاران داخلي  /موقت به ارز

به نرخ شناور

بس :اسکناس و نقود بيگانه  /يا ...

به نرخ شناور

نظر باينکه نتيجه هر دو روش جهت شناسائي مابهالتفاوتهاي مربوطه يکسان بوده و با اجراي
طرح يکسانسازي نرخ ارز در سال  1381عمليات مذکور نيز پايان خواهديافت لذا بانکها مجاز به
ادامه روشهاي فعلي خود تا پايان سالجاري خواهند بود.
در پايان سالجاري الزمست طبق روال همه ساله ضم تلفيق عمليات خريد و فروش ارزهاي مورد
اشاره و دستيابي به خالص عمليات (مازاد خريد يا مازاد فروش) نسبت به تسعير خالص عمليات
خريد و فروش ارز با نرخهاي صادراتي ،واريزنامهاي ،گواهي سپرده ارزي و توافقي بر مبناي
نرخهاي اعالم شده در آخري روزکاري سالجاري ( )1380/12/28اقدام و نتايج حاصله را به
حساب نتيجه معامالت ارزي و نهايتاً سود و زيان سال  1380بانک منظور نمايند همچني
بانکهائي که جهت ثبت عملينات منربوطه از روش ثبت اقالم در حسابهاي واسطه ارزي و ريالي
تواماً استفاده مينمايند (روش  )2الزمست قبل از تهيه و تنظيم و ثبت در تراز اختتاميه ،مانده
حسابهاي واسطه ارزي در ارتباط با عمليات خريد و فروش ارز با نرخهاي صادراتي ،واريزنامهاي،
گواهي سپرده ارزي و توافقي را تسويه و به حسابهاي واسطه ريالي عمليات مذکور منتقل نمايند،
به نحوي که مانده حسابهاي واسطه ريالي همانند روش اول مبي مابهالتفاوتهاي عمليات مذکور
باشد.
توجه خواهند داشت خالص مابهالتفاوت ريالي ناشي از عمليات فوقالذکر بايستي بعد از تهيه،
تنظيم و ثبت در تراز افتتاحيه سال  ،1381همزمان با اجراي عمليات يکسانسازي نرخ ارز که
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
دستورالعمل ،مراتب را از طريق فاکس شماره  29953901به اي مديريت منعکس نمايند تا پس
از بررسيهاي الزم ،پاسخ ارائه گردد/.ص
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

محمود مرتضوي

1615-16

3816
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شماره  :مب  681 /نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها به من ظور توسعه صنعت ايرانگردي و
جهانگردي
تاريخ 31/6/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي کشور ارسال گرديد

پيرو بخشنامه شماره مب 640/مورخ  1380/6/21درخصوص نرخ سود تسهيالت
اعطايي بانکها به منظور توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ،مجدداً بر لزوم اجراي مواد  5و 8
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
برنامهريزي کشور در جهت تامي مابهالتفاوت سود ،تاکيد ميگردد/.ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

محمود مرتضوي

1615-16

3816
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شماره  :مب  702 /دستورالعمل هاي اجرايي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) و
گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري ( خاص (
تاريخ 3/7/1380:
»بسمه تعالي«

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

پيرو نامه شماره مب 82/مورخ  1379/27/10درخصوص دستورالعملهاي اجرايي
گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) و گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري
(خاص) ،مراتب زير اعالم ميگردد:
بانکهاي تجاري و موسسات اعتباري غيربانکي هم مانند بانکهاي تخصصي تا اطالع ثانوي مجاز
به انتشار گواهيهاي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري بصورتهاي عام و خاص ميباشند.
در تعريف سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (خاص) ،ماده يک دستورالعمل مربوطه ،جمله
"تامي مالي طرحهاي مشخص جديد سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي و توسعه و تکميل
طرحهاي سودآور موجود" به "سرمايه در گردش" هم تعميم داده شود.
خواهشمنداست مقرر فرمايند در اجراي مفاد دستورالعملهاي مذکور و تغييرات حاصله اقدامات
الزم را معمول دارند/.م

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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شماره  :مب  720 /نسبت سپرده قانوني در قبال كليه سپرده ه اي ارزي و ريالي واحدهاي بانكي در
مناطق آزاد تجاري – صنعتي
تاريخ 8/7/1380 :
»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
حسابداريکل و بودجه و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي ارسال گرديد.

بدينوسيله تصميمات متخذه در بيست و ششمي جلسه کميته سياستگزاري و نظارت بر
بانکهاي مناطق آزاد مورخ  1380/6/18را جهت اطالع و حسب مورد اقدام مقتضي ،بشرح ذيل به
استحضار ميرساند:
نسبت سپرده قانوني در قبال کليه سپردههاي ارزي و ريالي واحدهاي بانکي در مناطق آزاد تجاري
– صنعتي باتوجه به لزوم حفظ موقعيت رقابتي واحدهاي بانکي در اي مناطق ،معادل حداقل مذکور
در قانون پول و بانکي کشور 10 ،درصد تعيي گرديد.
نرخ سود پرداختي به سپردههاي قانوني ،موضوع ماده  57دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و
بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي ،براي سپردههاي قانوني ريالي بر مبناي نرخهاي مصوب
شوراي پول و اعتبار در سرزمي اصلي و براي سپردههاي قانوني ارزي براساس نرخ اليبور
)(LIBORمنهاي نيم درصد تعيي گرديد.
در رابطه با تعيي نوع ارز قابل قبول جهت توديع سپرده قانوني به ارز ،موضوع تبصره  3ماده 56
دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي ،مقرر گرديد واحدهاي
بانکي در مناطق آزاد مخير شوند که از بي  5ارز؛ دالر آمريکا ،يورو ،فرانک سويس ،پوند انگليس و
ي ژاپ  ،يکياترکيبيازچند ارز را (باهماهنگيقبلي بابانک مرکزي) نزدبانکمرکزيتوديع نمايند.
مقرر گرديد اداره سياستها و مقررات ارزي بانک مرکزي ،فهرست ارزهاي معتبر جهت انجام
معامالت ارزي توسط واحدهاي بانکي در مناطق آزاد ،موضوع تبصره ماده  33دستورالعمل اجرايي
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عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي ،را در مقاطع زماني معي به واحدهاي بانکي
داراي مجوز عمليات ارزي ابالغ نمايد.
در ارتباط با صدور مجوز عمليات ارزي توسط بانک مرکزي براي شعب بانکهاي کشور در مناطق
آزاد تجاري – صنعتي ،مقرر گرديد که بانک متقاضي دريافت مجوز عمليات ارزي براي هريک از
شعب خود نسبت به ارائه؛
الف :برنامه عملياتي شعبه
ب :مشخصات کامل معاون ارزي شعبه
ج :مشخصات تجهيزات سختافزاري شعبه (نظير تلکس ،سويفت و )...
د :صورتجلسه مصوبه هيات مديره بانک مربوطه در رابطه با موافقت با کسب مجوز عمليات ارزي
جهت شعبه مورد نظر
اقدام نموده و مديرعامل بانک نيز مراتب صحت اطالعات ارسال شده ،توانائيهاي شعبه مورد نظر
از حيث موارد فوقالذکر و همچني تامي نيروي انساني حائز شرايط جهت انجام عمليات ارزي را
در برنامه عملياتي مورد تائيد قرار دهد .بر اي اساس مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات
اعتباري حسب مورد اقدام به صدور مجوز عمليات ارزي براي شعب بانکها در مناطق آزاد
خواهدنمود .يک نسخه از مجوز صادره به مديريت کل سياستها و مقررات ارزي ارسال خواهدشد
تا بخشنامهها و اطالعيههاي ارزي به شعب مذکور نيز ارسال شود/.م
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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شماره  :مب  921 /دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات ارزي
تاريخ 30/8/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد

محترماً به پيوست پي

نويس "دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط

با عمليات ارزي" ارسال ميگردد.
ازآنجائيکه دستورالعمل مذکور از ابتداي سال آتي درمقطع يکسانسازي نرخ ارز
الزماالجراء خواهدبود و قبل از شروع سال آتي جهت اجراء آزمايشي ابالغ خواهدگرديد لذا مقتضي
است ضم انجام بررسيهاي الزم در کميتههايي متشکل از متخصصي امور اداري ،ارزي ،حقوقي،
اجرايي ،حسابداري و  ...آن بانک ،حداکثر ظرف مدت  3هفته از تاريخ صدور اي نامه ،نظرات
پيشنهادي خود را به اي اداره ارسال فرمائيد .بديهي است عدم ارسال نظرات آن بانک ،حاکي از
تائيد کليه موارد مندرج در دستورالعمل ميباشد/.م
پيوست 9 :برگ
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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 80/8/30احدي.ص
بسمه تعالي

" دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات
ا رزي " (روش اول)
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
طرح يکسانسازي نرخ ارز در سال  1381خواهشمند است دستور فرمائيد موارد ذيل را دقيقاً
مطالعه و مورد اجرا قراردهند.

اصول اوليه در امر نظارت و اجراي عمليات حسابداري ارزي:

اصول اوليه مهمي که در امر نظارت و اجراي عمليات حسابداري ارزي بايستي ملحوظ نظر
قرارگيرد بشرح زير ميباشد:
 )1-1حسابهاي ارزي تحت هيچ شرايطي نبايد طرف حسابهاي ريالي قرارگيرد.
 )1-2حسابهاي ارزي يک نوع ارز لزوماً بايستي طرف حسابهاي ارزي همان نوع ارز قرارگيرد.
بدي ترتيب در مواقعيکه ارز به ريال و ريال به ارز تبديل و عمليات خريد و فروش انجام ميشود
حسابي تحت عنوان "حساب وضعيت ارزي" با ماهيت ارزي ،طرف حساب ارز موردنظر قرارگرفته
و معادل ريالي آن در حساب ديگري با ماهيت ريالي ،تحت عنوان "حساب ارزش ريالي مبادالت
ارزي" ،طرف حساب ريالي مربوط قرار خواهد گرفت.
" )1-3حساب وضعيت ارزي" تفاضل دارائيها و بدهيهاي ارزي بانک ميباشد و "حساب ارزش
ريالي مبادالت ارزي" نشانگر ارزش ريالي وضعيت ارزي است که هر دو حساب مذکور بايستي به
تفکيک اسعار مختلف در دفاتر معي ثبت و نگهداري شوند.
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 )1-4معادل ريالي "حساب وضعيت ارزي" به تفکيک اسعار مختلف بايستي در هر مقطع با مانده
"حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي برابر" باشند.
 )1-5مجموع مانده دارائيهاي ارزي (به ارز و ريال) بايستي با مجموع مانده بدهيهاي ارزي به
تفکيک اسعار مختلف (با احتساب مانده حساب وضعيت ارزي) در هر مقطع برابر و موازنه گردند.
 )1-6به استثناء اسناد حسابداري خريد و فروش ارز و مبادالت ارزي (تبديل يک نوع ارز به نوع
ديگر) ساير اسناد حسابداري مربوط به حسابهاي ارزي بايستي در سالجاري با نرخ شناور فروش
و در سال آتي بعد از اجراي طرح يکسانسازي نرخ ارز با نرخهاي فروش ارز که همه روزه جهت
معامالت جزئي اعالم خواهد نمود انجام پذيرد .بديهي است تسعير و ارزيابي مانده دارائيها و
بدهيهاي ارزي در هر مقطع بر مبناي نرخ فروش ارز خواهد بود .توجه خواهندداشت اسناد
حسابداري عمليات خريد و فروش ارز و مبادالت ارزي در سالجاري طبق روال معمول بوده و در
سال آتي اسناد حسابداري مربوط به عمليات جزئي خريد و فروش ارز با نرخهاي خريد و فروش
روزانه و اسناد حسابداري مربوط به عمليات عمده خريد و فروش ارز با نرخهاي توافقي بي بانک
و مشتري صادر خواهدشد.

ايجادحسابهاي "وضعيت ارزي"" ،ارزش ريالي مبادالت ارزي" و "حساب مرکز – به ارز":

بطوريکه در فوق اشاره گرديد ،تفاضل دارائيها و بدهيهاي ارزي نشانگر وضعيت ارزي بانک
ميباشد که الزمست بمنظور ايجاد موازنه حسابهاي ارزي و دستيابي به ميزان وضعيت ارزي بانک
به اسعار مختلف حسابي تحت عنوان" :حساب وضعيت ارزي" در رديف حسابهاي ارزي بانک
گشاي

و معادل ريالي آن در حساب ديگري تحت عنوان "حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي"،

در رديف حسابهاي ريالي منعکس شود .ضمناً الزمست بمنظور حفظ توازن ارزي و رعايت اصول
مندرج در بند  1-1نقل و انتقاالت ارزي بي شعب و شعب ارزي با اداره مرکزي و بالعکس از
"طريق حساب مرکز – به ارز" صورت پذيرد .عمليات تسويه و پاياپاي اسناد حسابداري "حساب
مرکز – به ارز" دقيقاً همانند عمليات تسويه و پاياپاي اسناد "حساب مرکز به ريال" خواهدبود با
اي تفاوت که براي هريک از اسعار فهرست جداگانهاي به ارز و ريال بايستي تهيه شود.
بمنظور تحقق اهداف مذکور الزمست در مقطع زماني  ...تفاضل دارائيها و بدهيهاي ارزي بانک
براي هريک از اسعار بطور جداگانه شناسائي و در صورتيکه دارائيهاي ارزي بيشتر از بدهيهاي
ارزي باشد اسناد حسابداري زير صادر و در دفاتر معي و کل ثبت گردد (توجه خواهند داشت در
اي مورد مغايرت با بند  1-1اي دستورالعمل بالمانع است).
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بدهکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي

با استفاده از کد

3/1/124

بستانکار :حساب وضعيت ارزي

با استفاده از کد

3/2/670

چنانچه دارائيهاي ارزي مربوط به هريک از اسعار کمتر از بدهيهاي ارزي همان نوع ارز باشد.
بدهکار :حساب وضعيت ارزي

با استفاده از کد

3/1/1230

بستانکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي

با استفاده از کد

3/2/0680

توجه :بانکهائي که قبالً از سرفصل حسابهاي معامالت ارزي و ريالي عمليات ارزي استفاده
نمودهاند صرفاً به تغيير عناوي حسابها اقدام خواهند نمود.
در مقطع اجراي دستورالعمل عالوه بر ايجاد حسابهاي فوقالذکر حسابي تحت عنوان
"حساب مرکز – به ارز" با استفاده از کد  3/1/1220در رديف دارائيهاي ارزي و يا کد
 3/2/0730در رديف بدهيهاي ارزي (حسب مورد) بمنظور انجام نقل و انتقاالت ارزي افتتاح
خواهند نمود.

نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات ارزي:

عمليات حسابداري ارزي در بانکها در  4گروه زير صورت ميگيرد:
 -3-1عمليات ارز به ارز.
 -3-2عمليات ارز به ريال و ريال به ارز (خريد و فروش ارز).
 -3-3نقل و انتقاالت ارزي بي شعب داخل کشور و نقل و انتقاالت ارزي فيمابي شعب ارزي با
اداره مرکزي و بالعکس.
 -3-4مبادالت ارزي (تبديل يک نوع ارز به نوع ديگر).
 )3-1عمليات ارز به ارز:
در اي نوع عمليات يک حساب ارزي بدهکار و حساب ارزي ديگر با همان نوع و در همان واحد
ارزي عمل کننده بستانکار شده و طرفي دارائيها و بدهيهاي ارزي به يک ميزان کم و يا زياد

94

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.
بستانکار :حسابجاري ارزي (به دالر).

 )3-2عمليات ارز به ريال و ريال به ارز (خريد و فروش ارز).
در عمليات مذکور خريد يا فروش ارز صورت گرفته و وضعيت ارزي بانک تحت تاثير قرار ميگيرد.
 )3-2-1عمليات خريد ارز:
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.
 )3-2-2عمليات فروش ارز:
بدهکار :حساب وضعيت ارزي.
بستانکار :اسکناس و نقود بيگانه  /يا حساب ارزي مشتري.
بدهکار :حساب صندوق  /يا حساب ريالي مشتري
بستانکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي.

توجه :عمليات موصوف در سالجاري صرفاً در رابطه با عمليات خريد و فروش ارز با نرخ شناور
کاربرد داشته و در ارتباط با عمليات خريد و فروش ارز با نرخهاي باالتر از شناور "صادراتي،
گواهي سپرده و توافقي الزمست تا پايان سالجاري براساس مفاد مندرج در بندهاي  2-1و 2-2
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دستورالعمل شماره مب 644 /مورخ  1380/6/22مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات
اعتباري اقدام فرمايند.
 )3-3عمليات حسابداري نقل و انتقاالت ارزي بي شعب و شعب با اداره مرکزي و بالعکس:
 )1-3-3نقل و انتقاالت ارزي از محل وجوه ارزي مشتريان.
اي قبيل نقل و انتقاالت ارزي که از محل موجودي حسابهاي ارزي يا وجوه ارزي توديعي
مشتريان صورت ميگيرد تغييري در وضعيت ارزي بانک بوجود نميآورد و با بدهکار شدن يک
حساب ارزي در يکي از شعب يا واحدهاي ارزي ،حساب ارزي ديگري در يکي از شعب يا واحد
ارزي ديگر بستانکار شده و نهايتاً دارائيها و بدهيهاي ارزي بانک به يک نسبت کم و زياد
خواهدشد .ليک بلحاظ حفظ موازنه ارزي حسابها در شعب صادرکننده و گيرنده سند بطور جداگانه
و رعايت ضوابط و اصول مورد اشاره در بند  1اي دستورالعمل الزمست نقل و انتقاالت ارزي با
صدور سند حسابداري بشرح ذيل از طريق حساب مرکز – به ارز صورت پذيرد:
بدهکار :اسکناس و نقود بيگانه  /يا حساب ارزي مشتري
بستانکار :حساب مرکز – به ارز با استفاده از کد  1220/1/3يا " 0730/2/3حسب مورد"
فهرست حساب مرکز – به ارز بايستي به تفکيک اسعار مختلف تهيه و تنظيم گردد و
عالوه بر مبلغ به ارز ،هم ارز ريالي اسناد تنظيمي نيز در فهرست مزبور درج شود .نحوه تسويه و
پاياپاي اسناد صادره و وارده حساب مرکز – به ارز در اداره مرکزي بانک دقيقاً همانند روش تسويه
و پاياپاي اسناد در حساب مرکز – بريال ميباشد که قبالً نيز بدان اشاره گرديد.
 )2-3-3نقل و انتقاالت ارزي از محل مبادله موجودي حسابهاي ريالي مشتريان به ارز:
اينگونه نقل و انتقاالت که همزمان با انجام يک معامله فروش ارز صورت ميگيرد عمدتاً
مرتبط با صدور حوالههاي ارزي عهده شعب خارج از کشور يا بانکهاي خارجي و واريز وجه
اعتبارات اسنادي وارداتي گشاي

يافته ميباشد .در اي نوع عمليات اسناد حسابداري زير بابت

فروش ارز صادر و همزمان ارز فروخته شده بمنظور ثبت در حساب اداره مرکزي و تسويه اعالميه
بدهکار کارگزار پرداختکننده از طريق حساب مرکز – به ارز به اداره مرکزي ارسال ميگردد:
بدهکار :حساب صندوق  /يا حسابجاري ريالي مشتري
بستانکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي
بدهکار :حساب وضعيت ارزي
بستانکار :حساب مرکز – به ارز
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همانطوريکه در ذيل بند  2-2-3نيز اشاره شد عمليات مذکور در سالجاري صرفاً مرتبط
با فروش ارز بابت صدور حوالههاي ارزي و واريز اعتبارات اسنادي گشاي

يافته با نرخ شناور

ميباشد .بديهي است تا پايان سالجاري فروش ارز با نرخهاي باالتر از شناور جهت صدور
حوالههاي ارزي و اعتبارات اسنادي گشاي

يافته براساس مفاد مندرج در بند  2-2دستورالعمل

شماره مب 644/مورخ  22/6/1380مديريت کل نظارت و اموربانکها خواهدبود.

 )4-3عمليات حسابداري مبادالت ارزي (تبديل يک نوع ارز به نوع ديگر):
در مبادالت ارزي بايستي ارز ارائه شده مشتري با نرخ خريد خريداري و ارز درخواستي
وي به نرخ فروش فروخته شود .بدي منظور معادل ريالي ارز خريداري شده بايد به نرخ فروش
ارز درخواستي مشتري تقسيم و ميزان آن مشخص گردد .در اي نوع عمليات نيز مانده حسابهاي
"وضعيت ارزي" و "ارزش ريالي مبادالت ارزي" ارزهاي خريداري شده و فروخته شده تحت
تاثير قرار گرفته و اسناد حسابداري زير صادر ميگردد:
مثال :خريد  5000مارك ارز موجود در حسابجاري ارزي مشتري با نرخ خريد هر مارك 1053
ريال جهت تبديل به اسکناس دالر با نرخ فروش هر دالر  1755ريال.
بدهکار :حسابجاري ارزي مشتري

 5000مارك ×  5265000 = 1053ريال

بستانکار :حساب وضعيت ارزي (مارك)

 5000مارك ()15000 * 1053 = 5265000

بدهکار :حساب وضعيت ارزي (دالر)

 3000دالر

(* 1755 = 5265000

)3000
بستانکار :اسکناس و نقود بيگانه

 3000دالر =  5265000 ÷ 1755ريال

بدهکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي (مارك)  5265000ريال
بستانکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي (دالر)  5265000ريال

احتساب سود و زيان ناشي از خريد و فروش ارز و تسعير اقالم ارزي:

با ايجاد حسابهاي وضعيت ارزي و ارزش ريالي مبادالت ارزي ،موجوديهاي ارزي متعلق
به بانک براي هريک از اسعار بهمراه ارزش ريالي آن در مقاطع مختلف مشخص ميگردد.
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بدي ترتيب با سنج

مجدد ارزش ريالي وضعيت ارزي بانک در هر مقطع امکان

شناسائي سود يا زيان ناشي از عمليات خريد و فروش ارز و تسعير اقالم ارزي وجود خواهدداشت.
طبق مفاد بخشنامه شماره /2457نب مورخ  8/12/1355اي بانک کليه دارائيها و
بدهيهاي ارزي کوتاه مدت واحدهاي داخل کشور بايستي به نرخ فروش ارز در تاريخ ترازنامه به
ريال تسعير و نتايج حاصل از آن به حساب سود و زيان بانک انتقال يابد .در اجراي بخشنامه
فوقالذکر تاکنون عمليات تسعير اقالم ارزي سالي يکبار در پايان اسفندماه صورت گرفته است،
ليک باتوجه به ايجاد حسابهاي وضعيت ارزي و ارزش ريالي مبادالت ارزي و ضرورت استفاده از
اطالعات مربوط به مانده حسابهاي مذکور هنگام حضور در بازار خريد و فروش ارز ،خصوصاً در
سال آتي و با اجراي طرح يکسانسازي نرخ ارز الزمست تسعير اقالم ارزي در پايان هر روز
صورت پذيرد .از آنجائيکه اجراي اي مهم منوط به تجهيز سيستم بانکي به ابزارهاي پيشرفته
الکترونيکي است لذا تا اتمام کار اتوماسيون بانکها و فراهم سازي شرايط و تجهيزات الزم
ضروري است از سال آتي با اجراي طرح يکسان سازي نرخ ارز ،اقالم ارزي حداکثر در پايان
هرماه تسعير و سود و زيان حاصل از آن شناسائي و با انجام عمليات و صدور اسناد حسابداري زير
در حسابها منظور گردد:

ارزش ريالي

 )1-4عمليات تسعير اقالم دارائي به تفکيک اسعار مختلف درصورتيکه افزاي
داشته باشد:

بدي منظور الزمست جداولي بر حسب نوع ارز بطور جداگانه تنظيم و ضم درج عناوي
حسابها (اقالم دارائيهاي ارزي) مانده حساب به ارز ،معادل ريالي قبل از تسعير ،معادل ريالي بعد
از تسعير و نتيجه حاصل از تسعير اقالم در آن منعکس شود .در اي رابطه اسناد حسابداري زير
صادر خواهدشد.
بدهکار :حسابهاي ارزي (اقالم دارائي) – تنها بريال بميزان تفاوت حاصل از تسعير
"

بستانکار :حساب وضعيت ارزي

"

"

"

بدهکار :حساب ريالي مبادالت ارزي – بميزان تفاوت حاصل از تسعير
بستانکار :نتيجه معامالت و تعديالت ارزي

"

"

 )2-4عمليات تسعير اقالم بدهي به تفکيک اسعار مختلف درصورتيکه افزاي
باشد:
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"
ارزش ريالي داشته

در اي خصوص نيز بعد از تهيه و تنظيم جدول مورد نظر بشرح بند  1-4اسناد
حسابداري زير صادر ميشود:
بدهکار :حساب وضعيت ارزي – تنها بريال بميزان تفاوت حاصل از تسعير
بستانکار :حسابهاي ارزي (اقالم بدهي) – تنها بريال

"

"

بدهکار :نتيجه معامالت و تعديالت ارزي

"

"

بستانکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي

"

"

 )3-4اسناد حسابداري عمليات تسعير اقالم دارائيها و بدهيهاي ارزي به تفکيک اسعار مختلف در
صورتيکه کاه

ارزش ريالي داشته باشد بالعکس موارد مندرج در بندهاي  1-4و  2-4خواهدبود.

مانده حساب نتيجه معامالت و تعديالت ارزي در پايان سال مالي به حساب سود و زيان منتقل
ميگردد.

توضيحات:

 )1-5عمليات تسعير و ذخيرهگيري اقالم دارائي و بدهيهاي بلندمدت کماکان براساس مفاد مندرج
در بخشنامه شماره /2457نب مورخ  8/12/1355اي بانک خواهدبود.
 )2-5حسابهاي "وضعيت ارزي" و "ارزش ريالي مبادالت ارزي" جنبه اطالعاتي داشته و
الزمست قبل از تهيه و تنظيم ترازنامه بانک باتوجه به مراتب فوق و توازن مانده حسابهاي مذکور
از درج مانده حسابهاي فوق در ترازنامه بانک خودداري شود.
 )3-5باتوجه به الزام بانکها به رعايت اصول مندرج در بند  1اي دستورالعمل الزمست موارد ذيل
در عمليات حسابداري مندرج در بخشنامه شماره مب 644/مورخ  22/6/1380در رابطه با عمليات
خريد و فروش ارز با نرخهاي باالتر از شناور ملحوظ نظر قرار گيرد:
 )1-3-5بانکهائي که از روش ثبت رقم ارزهاي خريداري شده و فروخته شده بشرح مندرج در بند
 1-1و  2-1دستورالعمل فوقاالشاره استفاده مينمايند بايستي حساب ارزي مورد نظر را به
طرفيت حساب وضعيت ارزي و حسابهاي ريالي مربوطه را به طرفيت حساب ريالي ارزش مبادالت
ارزي قرار دهند.
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 )2-3-5در مورد ثبت رقم ارزهاي خريداري شده و فروخته شده بشرح مندرج در بند  1-2و 2-2
دستورالعمل مذکور ،باتوجه به استفاده از حسابهاي واسطه ارزي و ريالي نيازي به صدور اسناد
حسابداري اضافي نبوده و مانده حسابهاي واسطه ارزي و ريالي بابت عمليات خريد و فروش ارز با
نرخهاي باالتر از شناور بخشي از وضعيت ارزي و ارزش ريالي مبادالت ارزي بانک خواهدبود.
بندين تنرتينب بناتنوجنه به مفاد مندرج در بخ

پاياني دستورالعمل شماره مب 644/مورخ

 22/6/1380و بمنظور رعايت اصول مندرج در بند  1اي دستورالعمل الزمست در پايان سالجاري
هنگام تسويه و انتقال مانده حسابهاي واسطه ارزي مربوط به عمليات خريد و فروش ارز با
نرخهاي باالتر از شناور به حسابهاي واسطه ريالي عمليات مذکور از حسابهاي "وضعيت ارزي" و
"ارزش ريالي مبادالت ارزي" استفاده بعمل آيد.
 )3-3-5بمنظور استفاده بهينه از اطالعات مربوط به مانده حساب وضعيت ارزي به اسعار مختلف
هنگام انجام معامالت ارزي و دستيابي به مانده واقعي وضعيت ارزي بانک ،اصل است بانکها با
اتخاذ تدابير الزم نسبت به حذف فاصله زماني تاريخ انجام معامالت و تاريخ ثبت اسناد
حسابداري مربوطه در دفاتر قانوني خصوصاً در مورد حسابهاي بانک نزد شعب خارج و بانکهاي
خارجي اقدام نمايند.
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شماره  :مب  961 /پيش نويس دستورالعمل حسابداري اعتبارات اسنادي مدت دار
تاريخ 11/9/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد

با سالم به پيوست پي

نويس دستورالعمل حسابداري اعتبارات اسنادي مدتدار ارسال

ميگردد نظر باينکه دستورالعمل مذکور بمنظور ايجاد يکنواختي در نحوه ثبت عمليات اعتبارات
اسنادي مدتدار در بانکها و جلوگيري از بروز هرگونه آثار سوء ناشي از تغييرات قانوني نرخ ارز در
سال  1381تهيه و تدوي گرديده ،لذا مقتضي است مقرر فرمايند ضم اظهارنظر درخصوص
پي

نويس مذکور ،چنانچه نظرات پيشنهادي ديگري نيز در اي رابطه مطرح ميباشد مراتب را

حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ صدور اي نامه به اي اداره اعالم فرمايند.
بديهي است عدم دريافت نظرات آن بانک در مدت مقرر حاکي از تائيد مفاد مندرج در
اي دستورالعمل خواهدبود/.ص
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

محمود مرتضوي

1615-16

3816
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بسمه تعالي

موضوع  :پيش نويس دستورالعمل حسابداري اعتبارات اسنادي مدت دار

نظر به اينکه بانکها هنگام صدور اسناد حسابداري و ثبت عمليات اعتبارات اسنادي مدتدار اعم
از فاينانس ،يوزانس و يوزانس داخلي "ريفاينانس" در مقاطع معامله اسناد و سررسيد پرداخت ار روشهاي
متفاوتي استفاده مينمايند ،لذا بمنظور ايجاد يکنواختي در نحوه صدور اسناد و ثبت عمليات اعتبارات اسنادي
فوق االشاره و همچني جلوگيري از بروز هرگونه آثار سوء و نامتعارف ناشي از تغييرات قانوني نرخ ارز در
سال  1381خواهشمنداست دستور فرمائيد مراتب ذيل را بدقت مطالعه و مورد اجراء قرار دهند.
عمليات حسابداري انواع مختلف اعتبارات اسنادي مدتدار (فاينانس ،يوزانس و يوزانس داخلي) گشاي
يافته با نرخهاي شناور و صادراتي در مقطع معامله اسناد در سالجاري:

هنگام ظهرنويسي و معامله اسناد اعتبارات اسنادي مورد اشاره ،حسابهاي تعهدات بانک و تعهدات
مشتريان در رديف اقالم زير خط بميزان مبلغ اسناد رسيده تسويه و همزمان اسناد حسابداري ذيل معادل
 %100وجه اسناد به نرخ شناور روز معامله اسناد به ارز صادر شود.
 )1-1جهت اعتبارات اسنادي فاينانس و يوزانس:
بد :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز
بس :بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
 )1-2جهت اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي "ريفاينانس":
بد :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز
بس :تسهيالت دريافتي از شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي بابت يوزانسهاي داخلي
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توجه خواهندداشت وجوه دريافتي از مشتريان به هر مبلغ بعلت مشخص نبودن نرخ و عدم امکان خريد ارز
و نهايتاً عدم امکان تسويه حساب قطعي با مشتريان بايستي تا سررسيد پرداخت به عنوان وثيقه در حساب
پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي ثبت و نگهداري شود.

ضمناً بمنظور جلوگيري از ايجاد تورم در اقالم ترازنامه بانک ،الزمست در پايان سال مالي هنگام تعديل و
طبقه بندي حسابها معادل مانده حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي فوقاالشاره طرف حساب پي
دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي مورد نظر قرار گرفته و حذف شوند.

عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي فاينانس گشاي

يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي در مقطع معامله

اسناد در سالجاري:

نظر به اينکه در اعتبارات اسنادي فاينانس معموالً به جاي پي

دريافت محل طرح و ماشي آالت در وثيقه

بانک قرار دارد و در پايان دوره استفاده از تسهيالت ،بدهي مشتري تقسيط و به همراه بهره دوره بازپرداخت
که دو روز کاري قبل از شروع دوره پرداخت هر قسط مشخص و قطعي ميگردد پرداخت خواهدشد .لذا قبل
از سررسيدهاي پرداخت امکان تهيه و خريد ارز وجود نداشته و نتيجتاً عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي
فاينانس گشاي

يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي در مقطع معامله اسناد دقيقاً همانند عمليات حسابداري

مندرج در بند  1-1فوقاالشاره خواهدبود.

عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس گشاي

يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي در مقطع معامله

اسناد در سالجاري:

 )3-1چنانچه معادل  %100هم ارز ريالي وجه اسناد در مقطع معامله اسناد دريافت شدهباشد:
بد :حسابجاري مشتري /پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي

بس :حساب بستانکاران داخلي بريال /مابهالتفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار
بس :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
 ) 3-2چنانچه بخشي از معادل ريالي وجه اسناد در مقطع معامله اسناد دريافت شدهباشد:
بد :حسابجاري مشتري /پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي

بس :بستانکاران داخلي به ريال /مابهالتفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار
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بد :حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار /به ارز (تتمه بدهي مشتري به ارز)
بس :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار

توجه خواهند داشت با دريافت  %100هم ارز ريالي وجه اسناد (بشرح بند  )3-1با مشتري تسويه حساب
قطعي بعمل آورده و در صورت دريافت بخشي از معادل ريالي وجه اسناد (بشرح بند  )3-2به همان نسبت با
مشتريان تسويه حساب خواهد شود و تتمه بدهي مشتري در حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و
بروات ارزي مدتدار بايستي به نرخ روز در سررسيد پرداخت تسويه حساب گردد.
بدي ترتيب بانکها مي توانند وجوه دريافتي از اي بابت را بمنظور پوش

ريسک ناشي از

نوسانات نرخ ارز بمصرف خريد ارز رسانده و ارز خريداري شده را تا سررسيد پرداخت نزد خود نگهداري
نمايند.

عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي "ريفاينانس"گشاي

يافته با نرخهاي باالتر از

صادراتي در مقطع معامله اسناد در سالجاري:

کليه عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي "ريفاينانس" گشاي

يافته با نرخهاي باالتر از

صادراتي در مقطع معامله اسناد همانند عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس مندرج در بندهاي 3-1
و  3-2فوقالذکر ميباشد با اي تفاوت که بجاي حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و
بروات ارزي مدتدار از سرفصل حساب تسهيالت دريافتي از شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي بابت
يوزانسهاي داخلي استفاده خواهدشد.
ضمناً الزمست تتمه  %10مازاد دريافتي از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي ريفاينانس تا مقطع
تسويه نهايي با مشتريان در حساب پي

دريافت نگهداري و متعاقباً حسب مفاد بخشنامه شماره 4604

مورخ  1376/5/25اداره نظارت ارز نسبت به انتقال آن به حساب اي بانک اقدام نمايند.

عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي فاينانس در سررسيدهاي پرداخت (در سالجاري):

 )5-1چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشاي
بد :حسابجاري مشتري /پي

شده باشد:

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي

بس :حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار /به ارز
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بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
بس :حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج /يا بانکهاي خارجي
نظر باينکه اسناد حسابداري فوقاالشاره به ميزان مبلغ اقساط در سررسيدهاي مقرر صادر
مي گردد لذا قبل از صدور اسناد موصوف بايستي بهره دوره بازپرداخت مربوط به قسط موردنظر به حسابهاي
بدهي بانک و مشتري منظور شود.
 )5-2چنانچه اعتبار با نرخهاي باالتر از شناور گشاي
بد :حسابجاري مشتري /پي

شده باشد:

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي

بس :حساب بستانکاران داخلي /به ريال – بميزان تفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار
بس :حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز
بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
بس :حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج /يا بانکهاي خارجي
در اي خصوص نيز الزمست قبل از صدور اسناد حسابداري فوقالذکر بهره دوره بازپرداخت مربوط به قسط
مورد نظر ابتدا به حسابهاي بدهي بانک و مشتري منظور گردد.

عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس در سررسيد پرداخت (در سالجاري):

 )6-1چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشاي

و  %100معادل ريالي وجه اسناد در مقطع معامله و ظهرنويسي

اسناد دريافت شده باشد:
بد :حساب پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي

بد:
يا

حسابجاري مشتري – بميزان تفاوت نرخ روز معامله و سررسيد پرداخت

بس:
بس :حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
بس :حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي

105

 )6-2چنانچه اع تبار با نرخ شناور گشاي

و قسمتي از معادل ريالي وجه اسناد در مقطع معامله و

ظهرنويسي اسناد دريافت شده باشد:
بد :حساب پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي

بد :حسابجاري مشتري – بميزان تفاوت مبلغ پي

دريافت تا مبلغ اسناد به نرخ روز پرداخت

بس :حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز

بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
بس :حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي
 )6-3چنانچه اعتبار با نرخ صادراتي گشاي

و  %100معادل ريالي آن در مقطع معامله و ظهرنويسي

دريافت شده باشد:
بد :حساب پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي

بد:
يا

حسابجاري مشتري – بميزان تفاوت نرخ روز معامله و سررسيد پرداخت

بس:

بس :بستانکاران داخلي  /به ريال – تفاوت نرخ شناور تا صادراتي
بس :حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز

بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
بس :حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي
 ) 6-4چنانچه اعتبار با نرخ صادراتي گشاي

و قسمتي از معادل ريالي وجه اسناد در مقطع معامله و

ظهرنويسي دريافت شدهباشد:
بد :حساب پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي
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بد :حسابجاري مشتري – بميزان تفاوت مبلغ پي

دريافت تا  %100وجه اسناد به نرخ سررسيد پرداخت

بس :حساب بستانکاران داخلي  /به ريال – بميزان تفاوت نرخ شناور تا صادراتي
بس :حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز

بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
بس :حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي
 )6-5چنانچه اعتبار با نرخهاي باالتر از صادراتي گشاي

و  %100معادل ريالي وجه اسناد در مقطع معامله

و ظهرنويسي اسناد دريافت شدهباشد:
بطوريکه در ذيل بند  3اي دستورالعمل خاطرنشان گرديد بانکها با دريافت  %100يا بخشي از
معادل ريالي وجه اسناد اعتبارات اسنادي گشاي

يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي به همان نسبت با

مشتري تسويه حساب قطعي بعمل آورده و ميتوانند وجوه دريافتي از اي بابت را به ارز تبديل و نزد خود
نگهداري نمايند در اينصورت در سررسيد پرداخت ،ارز خريداري شده موجود در منابع ارزي خود را به
کارگزار پرداخت و بدي ترتيب حساب بدهي بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار را
نيز تسويه خواهند نمود در غير اينصورت با نگهداري  %100هم ارز ريالي وجه اسناد نزد خود و قبول
نوسانات نرخ ارز در سررسيد پرداخت اسناد حسابداري زير صادر خواهد شد:
بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
بس :حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي
 )6-6چنانچه اع تبار با نرخهاي باالتر از صادراتي گشاي

و قسمتي از معادل ريالي وجه اسناد در مقطع

معامله و ظهرنويسي اسناد دريافت شده باشد:
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.
بد :حسابجاري مشتري – بميزان هم ارز ريالي بدهي ارزي مشتري در سررسيد پرداخت
بس :حساب بستانکاران داخلي  /به ريال – تفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار به نسبت بدهي ارزي مشتري
بس :حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز

بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
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بس :حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي

توجه خواهند داشت حساب بستانکاران داخلي  /به ريال بابت مابهالتفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار که در
مقاطع معامله اسناد و يا سررسيد پرداخت ايجاد گرديده هنگام تامي و خريد ارز در سررسيد پرداخت
تسويه خواهدشد.

عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي " ريفاينانس " در سررسيد
پرداخت (در سالجاري):

کليه عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي "ريفاينانس" گشاي

يافته با نرخهاي شناور،

صادراتي و باالتر از صادراتي در مقطع سررسيد پرداخت در سالجاري همانند عمليات حسابداري مورد اشاره
در بندهاي  6-1الي  6-6ميباشد ،با اي تفاوت که بجاي حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات
اسنادي و بروات ارزي مدتدار از سرفصل حساب تسهيالت دريافتي از شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي
بابت يوزانسهاي داخلي استفاده خواهدشد .ضمناً همانطوريکه در بند  4اي دستورالعمل خاطرنشان گرديد
تتمه  %10مازاد دريافتي از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي ريفاينانس بايستي در اي مقطع از حساب
پي

دريافت خارج و طبق مفاد بخشنامه شماره  4604مورخ  1376/5/25اداره نظارت ارز به حساب اي

بانک منتقل شود.
مهم:
با توجه به تسعير مانده بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
مرتبط با اعتبارات اسنادي يوزانس و يوزانس داخلي گشاي

يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي که اسناد

آنها در سالجاري معامله شده يا خواهدشد ،ليک سررسيد پرداخت آنها در سالهاي آتي ميباشند الزمست
در مقطع يکسانسازي نرخ ارز در ابتداي سال  81مانده حساب بستانکاران داخلي  /به ريال بايت
مابه التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبارات اسنادي مورد اشاره را بمنظور خنثي سازي نتيجه تسعير مانده
حساب فوقالذکر به بستانکار حساب نتيجه يکسانسازي نرخ ارز منظور فرمايند.
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عمليات حسابداري انواع مختلف اعتبارات اسنادي مدت دار گشايش يافته با نرخهاي
شناور وصادراتي در مقطع سررسيد پرداخت در سال آتي:
بد :حسابجاري مشتري  /پي
گشاي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي – به نرخ شناور يا صادراتي روز

اعتبار

بد :حساب مطالبات بابت مابهالتفاوت نرخ ارز
بس :حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز
بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /يا تسهيالت دريافتي
از شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي (حسب مورد)
بس :حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي

توجه:
مانده ريالي حسابهاي بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز و بدهي بانک بابت
پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار و تسهيالت دريافتي از شعب خارج  /يا بانکهاي
خارجي به همراه ساير حسابهاي ارزي در عمليات يکسانسازي نرخ ارز بايستي تسعير شده باشد.
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.
تتمه  %10مازاد دريافتي اعتبارات اسنادي ريفاينانس بايستي در اي مقطع حسب مفاد بخشنامه شماره
 4604مورخ  1376/5/25اداره نظارت ارز به حساب اي بانک منتقل شود.
متعاقب صدور اسناد حسابداري فوقالذکر الزمست ضم تهيه و ارسال فهرستي حاوي مشخصات کامل
اعتبار مابهالتفاوت نرخ شناور يا صادراتي تا نرخ روز پرداخت اعتبار از اي بانک مطالبه گردد.
در اي رابطه حساب مخصوصي بنام آن بانک نزد اداره معامالت ريالي افتتاح و وجوه مورد مطالبه از محل
حساب اخيرالذکر پرداخت خواهدشد .با دريافت سند حسابداري صادره اداره معامالت ريالي حساب مطالبات
بابت مابهالتفاوت نرخ ارز بشرح زير تسويه ميگردد.
بد :حساب مرکز – (حساب مخصوص نزد اداره معامالت ريالي)
بس :حساب مطالبات بابت مابهالتفاوت نرخ ارز
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عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس و يوزانس داخلي " ريفاينانس " گشايش
يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي در مقطع سررسيد پرداخت در سال آتي:

 )9-1در صورت دريافت  %100معادل ريالي وجه اسناد در مقطع ظهرنويسي و معامله اسناد:
بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /يا تسهيالت دريافتي
از شعب خارج يا بانکهاي خارجي (حسب مورد)
بس :حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي
 ) 9-2در صورت دريافت بخشي از معادل ريالي وجه اسناد در مقطع ظهرنويسي و معامله اسناد:
بد :حسابجاري مشتري پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي (بميزان بدهي ارزي مشتري به نرخ

روز پرداخت)
بس :حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز
بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /يا تسهيالت دريافتي
از شعب خارج يا بانکهاي خارجي (حسب مورد)
بس :حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /يا بانکهاي خارجي

ساير موارد:
 )10-1بطوريکه قبالً نيز اشاره گرديد ،حسابهاي بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار،
بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار و تسهيالت دريافتي از شعب خارج
 /يا بانکهاي خارجي بابت يوزانسهاي داخلي ماهيت ارزي دارند و الزمست مانده ريالي حسابهاي فوقالذکر
در مقطع يکسانسازي نرخ ارز همانند ساير حسابهاي ارزي تسعير گردند.
 )10-2بمنظور سادهسازي و درك مطلب در اکثر اسناد حسابداري مورد اشاره در اي دستورالعمل حسابهاي
ارزي برخالف اصول مندرج در پي

نويس بخشنامه شماره مب 92/مورخ  1380/8/30اي بانک طرف

حسابهاي ريالي قر ار گرفته که الزمست در تهيه و ابالغ دستورالعمل داخلي به اي مهم توجه داشته و در
مواردي که حساب ارزي طرف حساب ريالي قرار ميگيرد از حساب وضعيت ارزي به طرفيت حسابهاي ارزي
اي دستورالعمل و حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي ،به طرفيت حسابهاي ريالي مورد نظر استفاده بعمل
آيد.

110

شماره  :مب  986 /ضوابط اعطاي تائيديه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران جهت شعب موجود
در مناطق آزاد تجاري – صنعتي
تاريخ 14/9/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي
(بجز بانک صنعت و معدن) ارسال گرديد.

احتراماً ،پيرو بخشنامه شماره مب 297/مورخ  ،1380/4/4بدينوسيله ضوابط اعطاي
تائيديه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران جهت شعب موجود آن بانک در مناطق آزاد
تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي ايران موضوع ماده " 37دستورالعمل اجرايي  " ...بشرح
ذيل اعالم ميگردد:
اجراي کامل "دستورالعمل اجرايي تفکيک حسابها و صورتهاي مالي شعب بانکها/موسسات
اعتباري غيربانکي کشور در مناطق آزاد" موضوع بخشنامه شماره مب 297/مورخ 1380/4/4
اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي مشتمل بر:
 -1-1تفکيک حسابها و صورتهاي مالي هريک از شعب آن بانک در مناطق آزاد تجاري –
صنعتي.
 -1-2اعمال سرفصلهاي جديد در دفاتر کل شعب و ادارات مرکزي آن بانک در مناطق آزاد
تجاري – صنعتي ،موضوع بخشنامه طب 1721/مورخ  1380/5/16اداره اطالعات بانکي بانک
مرکزي.
 -1-3ارسال خالصه دفتر کل آن بانک و همچني شعب مناطق آزاد آن به اداره اطالعات
بانکي بانک مرکزي مطابق بارويه مقرردربند هن از بخشنامه طب 1721/مورخ .1380/5/16
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تائيد صالحيت و توانائيهاي هر يک از روساي شعب آن بانک در مناطق آزاد تجاري – صنعتي
موضوع تبصره ماده " 94دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري –
صنعتي جمهوري اسالمي ايران" تا اطنالع ثانوي توسط مديرعامل يا باالتري مقام آن
بانک(مطابق با فرم پيوست) صورت خواهدپذيرفت .تائيديه مزبور بايستي در سوابق هر شعبه
نگهداري شود .نحوه تائيد صالحيت روساي شعبي که درخواست انجام عمليات ارزي را دارند،
متعاقباً اعالم خواهدشد.
اضافه مينمايد ،تائيديه بانک مرکزي منحصراً جهت شعب داراي مجوز افتتاح قبلي
از مديريت نظارت بر بانکها ،صادر خواهدشد/.م
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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بسمه تعالي

اي فرم توسط مدير عامل يا باالتري مقام بانک تکميل گردد.

" "
تائيديه

بدينوسيله تائيد ميگردد که آقا/خانم ــــــــــــــــــــــــــــــــ که تصدي سمت رياست شعبه
ــــــــــــــــــــــــــــدر بانکــــــــــــــــــــــــــــــــ منطقه آزاد تجاري – صنعتي
ـــــــــــــــــــــــــــ را برعهده دارد از کارکنان مجرب،متعهد و صديق اي بانک بوده و همواره از حس
شهرت برخوردار بوده است.

نام و نامخانوادگي:

تاريخ:
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امضاء:

شماره  :مب  994 /تسهيل در پرداختهاي اتباع خارجي مقيم دارنده دفترچه پناهندگي ،كارت سبز و
كارت آبي
تاريخ 17/9/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي تجاري ،تخصصي و خصوصي ارسال گرديد.

باتوجه به مفاد بند  3مصوبه نهصد و شصت و يکمي جلسه مورخ  8/7/1380شوراي
محترم پول و اعتبار ،مراتب زير را به استحضار ميرساند:
بمنظور تسهيل در پرداختهاي اتباع خارجي مقيم دارنده دفترچه پناهندگي ،کارت سبز و
کارت آبي معتبر که داراي حساب قرضالحسنه پسانداز و يا سپرده سرمايهگذاري کوتاه مدت نزد
بانکها ميباشند ،اينگونه افراد ميتوانند در مورد حسابهاي مذکور از فرم دستور پرداخت با رعايت
شرايط و ضوابط تعيي شده مندرج در "ضوابط استفاده از فرم دستور پرداخت در بانکها توسط
اتباع خارجي مقيم دارنده دفترچه پناهندگي و کارتهاي سبز و آبي (بشرح پيوست)" ،استفاده
نمايند.
خواهشمنداست مقرر فرمايند نسبت به تهيه فرم دستور پرداخت مربوطه براساس
ضوابط تعيي شده اقدام و جهت اجرا به کليه شعب و واحدهاي ذيربط ابالغ نمايند/.م

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

محمود مرتضوي
3816
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پيوست بخشنامه شماره مب 994 /مورخ 1380/9/17

" ضوابط استفاده از فرم دستور پرداخت در بانکها توسط اتباع خارجي مقيم دارنده
دفترچه پناهندگي و کارتهاي سبز و آبي "

الف -شرايط چاپ فرم دستور پرداخت:
الف  -1شکل ظاهري فرمها نبايد مشابه دسته چک بانکي باشد.
الف  -2در مت فرم ذيل نام بانک ،عبارت "دستور پرداخت غير قابل انتقال" درج شود.
الف  -3درج عبارت "توجه :اي برگه سند بدهي نيست و در وجه حامل قابل صدور و پرداخت نميباشد"
بصورت خوانا با رنگ قرمز در ذيل فرم دستور پرداخت.
الف  -4بمنظنننور ت اکينند بنننر اينکننه پنننرداخت وجنننه منحصننننراً بننه نمننناينده صنناحب
حساب صورت ميگيننرد ،عبنننارت "بمننوجب اينن دستننور پنننرداخت
اينجانب
ريال به نماينده نننننننننننن

مبنننلغ

شرکت

آقاي
ننننن
خانم

بپردازيد" در مت دستور پرداخت ذکر شود.
الف  -5درج نام صاحب حساب عالوه بر شماره حساب وي در ذيل فرم دستور پرداخت.
الف  -6در ظهر فرم دستور پرداخت اي عبارت چاپ شود:
"اين دستور پرداخت مشمول قوانين و مقررات مربوط به چك و ساير اسناد بدهي نميگردد و وجه آن صرفاً به شخصي
كه نامش در متن دستور پرداخت درج شده قابل پرداخت است و از پرداخت وجه به ساير اشخاص و حامل خودداري خواهد شد".
ب -نکات ذيل نيز بايستي در فرم درخواست افتتاح حساب که به امضاي مشتري ميرسد قيد گردد:
ب  -1برگه هاي دستور پرداخت با نام و غير قابل انتقال ميباشد و وجه آن به شخصي که نام

در مت

دستور پرداخت درج شود قابل پرداخت خواهد بود و از پرداخت وجه به ساير اشخاص يا حامل خودداري
خواهد شد.
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پيوست بخشنامه شماره مب 994 /مورخ 1380/9/17
ب  -2برگه هاي دستور پرداخت مشمول قواني و مقررات مربوط به چک و ساير اسناد بدهي نميگردد.
ب  -3صاحب حساب ضم اقرار و اطالع از عدم شمول قانون چک در مورد برگه هاي دستور پرداخت
مسيوليت اعالم موضوع مذکور را به اشخاصي که دستور پرداخت در وجه آنان صادر ميشود ميپذيرد.

ج) نکاتيکه الزم است در دستور العمل اجرائي داخلي بانک مورد تاکيد قرار گيرد:
ج  -1در مواجهه ب ا دستور پرداخت بالمحل ،ضم ثبت موضوع در کارت صاحب حساب و يا در حافظه
ماشي  ،بنابه درخواست مشتري ،دستور پرداخت ،به مهر "عدم پرداخت" با ذکر علت ممهور و به مراجعه
کننده مسترد شود .چني دستور پرداختهايي قابل اصالح از طرف مشتري يا بانک نميباشد و از درجه اعتبار
ساقط است.
ج  -2فرمهاي دستور پرداخت صرفاً به مشتريان معتبر شعبه و به تعداد محدود تحويل گردد.
ج  -3بمنظور جلوگ يري از صدور دستور پرداخت بالمحل ،ضروري است اقداماتي از قبيل خودداري از تحويل
فرم به مشتريانيکه مبادرت به صدور دستور پرداخت بالمحل نمايند بعمل آيد.
ج -4بانک مکلف است جهت جلوگيري از سوء استفاده ،در چاپ و تحويل فرمهاي دستور پرداخت به
مشتريان ،تمهيدات ايمني را پي

بيني نمايد.مسيوليت حس اجراي اي بند بعهده بانک ميباشد.

ج  -5در کليه شعب دستورالعمل اجرايي بصورت متحدالشکل و يکسان اجرا شود.
ج  -6درج ساير نکات مورد نظر بانک در دستورالعمل اجرايي/.ص
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شماره  :مب  1013 /پرسشنامه ويژه دريافت مجوز انجام عمليات ارزي
تاريخ 21/9/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي
(بجز بانک صنعت و معدن) ارسال گرديد.

در اجراي ماده  40از دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري –
صنعتي جمهوري اسالمي ايران و با اشاره به بند  5از بخشنامه شماره  720مورخ 1380/7/8
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري ،به پيوست فرم "پرسشنامه ويژه دريافت مجوز
انجام عمليات ارزي" در مناطق آزاد ارسال ميگردد .خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمايند که در
هر مورد جهت تقاضاي انجام عمليات ارزي توسط شعب آن بانک در مناطق آزاد ،پرسشنامه مذکور
تکميل و به اي مديريت کل ارسال گردد/.ص
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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محمود مرتضوي
3816

 80/8/22جدولشجاعي.ص

بسمه تعالي

"پرسشنامه ويژه دريافت مجوز انجام عمليات ارزي"
اي پرسشنامه بوسيله ماشي تحرير و بدون خط خوردگي تکميل شود.
 -1نام منطقه آزاد تجاري – صنعتي :ـــــــــــــــــــــ

 -2نام بانک /موسسه اعتباري:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3نام و کد شعبه مورد نظر جهت دريافت مجوز انجام عمليات ارزي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -4درجه شعبه:ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -5نشاني کامل محل شعبه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ
 -6شعب بانک /موسسه اعتباري که در حال حاضر در منطقه مورد نظر به انجام عمليات ارزي مبادرت
مينمايند:
نام شعبه :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشاني شعبه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام شعبه :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشاني شعبه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -7شعب بانک /موسسه اعتباري که در منطقه مورد نظر داراي مجوز انجام عمليات ارزي ميباشند:
نام شعبه :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشاني شعبه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام شعبه :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشاني شعبه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -8شمناره و تارينخ تائيديه صادره توسط مدينريتکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي
جمهوري
اسالمي ايران موضوع بخشنامه شماره مب 986/مورخ 1380/9/14مديريتکل نظارت بربانکها و موسسات
اعتباري
را ذکر نمائيد:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -9منابع و مصارف شعبه مورد نظر طي سه سال گذشته را ذکر نمائيد:

 -10برآورد منابع و مصارف ارزي شعبه مورد نظر طي سه سال آينده را ذکر نمائيد:

 -11برآورد درآمد و هزينه ارزي طي سه سال آينده را ،با قيد اقالم مهم ،ذکر نمائيد:

 -12داليل توجيهي درخواست مجوز انجام عمليات ارزي جهت شعبه مورد نظر را ذکر نمائيد:

 -13عمليات ارزي که شعبه مورد نظر به آنها مبادرت خواهدنمود را مشخص نمائيد:
□– نگهداري حسابهاي پسانداز
□– نگهداري انواع سپردههاي مدتدار
□– نگهداري حسابهاي جاري
□– 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
□– انجام امور مربوط به اعتبارات اسنادي ،بروات و سفتهها و ضمانتنامهها
□– خريد ،تنزيل و تضمي انواع اوراق تجاري
□– انجام ساير عمليات و خدمات بانکي مجاز به ارز (ذکر نمائيد):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -14برنامه بازر سي و نظارت اداره مرکزي بانک /موسسه اعتباري بر شعبه مورد نظر و تعداد دفعات انجام
بازرسي
(پس از اخذ مجوز عمليات ارزي) در طي هرسال را ذکر نمائيد:

 -15مشخصات رئيس شعبه مورد نظر:
نام :ـــــــــــــــــــــــــــ

نام خانوادگي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام پدر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ و محل تولد :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره شناسنامه و محل صدور:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ استخدام در بانک /موسسه اعتباري :ـــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ميزان سابقه کار:

 -16ميزان تحصيالت رئيس شعبه مورد نظر:
مدرك تحصيلي

نام موسسه آموزشي

رشته تحصيلي

تاريخ اخذ مدرك تحصيلي

 -17مهمتري دورههاي آموزشي گذرانيده شده توسط رئيس شعبه مرتبط با کار يا تحصيالت:
رديف

از تاريخ

تا تاريخ

نام و محل مرکز آموزشي

مالحظات

مدرك اخذشده

1
2
3
4
5
6
7

 -18ميزان آشنايي رئيس شعبه با زبانهاي خارجي:
نام زبان خارجي

خيليکم

متوسط

کم

انگليسي
ساير (نام ببريد)
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خوب

عالي

 -19سوابق فعاليتهاي حرفهاي رئيس شعبه طي ده سال گذشته:
رديف

از تاريخ

تا تاريخ

سمت

نام واحد مربوطه

آدرس محل کار

*1
2
3
4
5
6
7

* در رديف  ،1اطالعات مربوط به شغل فعلي درج شود

 -20مشخصات معاون ارزي شعبه مورد نظر:
نام :ـــــــــــــــــــــــــــ

نام خانوادگي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ و محل تولد :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام پدر :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره شناسنامه و محل صدور :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميزان سابقه کار :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ استخدام در بانک /موسسه اعتباري :ــــــــــــــــــــــــــ

 -21ميزان تحصيالت معاون ارزي شعبه موردنظر:
مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام موسسه آموزشي
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تاريخ اخذ مدرك تحصيلي

 -22مهمتري دوره هاي آموزشي گذرانيده شده توسط معاون ارزي شعبه مرتبط با کار يا تحصيالت:
رديف

از تاريخ

تا تاريخ

نام و محل مرکز آموزشي

مالحظات

مدرك اخذشده

1
2
3
4
5
6
7

 -23ميزان آشنايي معاون ارزي شعبه با زبانهاي خارجي:
نام زبان خارجي

خيليکم

متوسط

کم

خوب

عالي

انگليسي
ساير (نام ببريد)

 -24سوابق فعاليتهاي حرفهاي معاون ارزي شعبه طي ده سال گذشته:
رديف

از تاريخ

تا تاريخ

سمت

نام واحد مربوطه

*1
2
3
4
5
6
7



در رديف  ،1اطالعات مربوط به شغل فعلي درج شود
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آدرس محل کار

 -25مشخصات تجهيزات سختافزاري ارتباطي و نرمافزاري شعبه مورد نظر را بطور کامل ذکر نمائيد:

 -26تصوير صورتجلسه مصوبه هيات مديره بانک  /موسسه اعتباري درخصوص موافقت با کسب مجوز عمليات ارزي
شعبه مورد نظر به پيوست اي پرسشنامه ارسال گردد:

 –27اي قسمنت فرم توسط مديرعامل بانک  /موسسه اعتباري متقاضي مجوز عمليات ارزي جهت شعبه مورد نظر
تکميل گردد:
عطف به درخواست مجوز عمليات ارزي جهت شعبه نننننننننننننننننننننننننننننننن در منطقه آزاد تجاري – صنعتي
نننننننننننننننننننننننننن بدينوسيله مراتب صحت اطالعات ارسال شده ،توانائيهاي شعبه مورد نظر از حيث مننوارد
فنوقالنذکنر و همچنين تامي نيروي انساني حائز شرايط جهت انجام عمليات ارزي را مورد تائيد و تعهد قرار ميدهم:
نام و نامخانوادگي :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ :ــــــــــــــــــــــــــ
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امضاء :ـــــــــــــــــــــــ

شماره  :مب  1096 /شروع عمليات ارزي توسط بانكهاي غيردولتي
تاريخ 12/10/1380 :
»بسمه تعالي«

مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي

بدينوسيله به اطالع ميرساند براساس هماهنگيهاي بعمل آمده با بخ

ارزي اي بانک

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:
الف – دريافت سپردههاي ارزي از اشخاص حقيقي و حقوقي
ب – نقل و انتقاالت ارزي
ج – خريد و فروش ارز

الف – دريافت سپردههاي ارزي از اشخاص و نحوه استفاده از منابع حاصله
افتتاح حسابهاي قرضالحسنه جاري و پسانداز ،سرمايهگذاري مدتدار و صدور گواهي سپرده ارزي به
ارزهاي مورد قبول بانک مرکزي طبق بخشنامههاي اداره سياستها و مقررات ارزي.
موارد مصرف منابع ارزي :سپردهگذاري و خريد اوراق قرضه نزد کارگزاران و کشورهاي معتبر اعالم شده
توسط اداره امور بي الملل اي بانک ،سپردهگذاري نزد بانکهاي داخلي ،اعطاي تسهيالت ارزي به
واردکنندگان و صادرکنندگان و اعطاي تسهيالت ارزي جهت اجراي طرحها با اولويت طرحهاي صادراتي.
مديريت پرتفوي ارزي که در مرحله اول نياز به داشت حساب ارزي نزد کارگزاران دارد.
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ب – نقل و انتقاالت ارزي
نقل و انتقال ارز از محل منابع ارزي و سپردههاي اشخاص نزد آن بانک با رعايت دستورالعملهاي بانک
مرکزي.
انجام عمليات مربوط به حوالههاي وارده و صادره ارزي طبق ضوابط بانک مرکزي.
دارا بودن روابط کارگزاري با بانکهاي معتبر به منظور انجام نقل و انتقال حوالهها.

ج – خريد و فروش ارز
خريد و فروش ارز تابع ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به خريد و فروش ارز توسط بانکها با
نرخهاي توافقي و گواهي سپرده ارزي ميباشد.

شرايط صدور مجوز عمليات ارزي مرحله اول
صدور مجوز جهت انجام عمليات ارزي اي مرحله منوط به ارائه برنامه عملياتي بانک (Business
) Planدر زمينه امور ارزي با پي

بيني موارد زير ميباشد:

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.
پي

بيني درآمد و هزينه و سودآوري عمليات ارزي.

تجهيزات و نرمافزار مورد نياز.
در صورت آمادگي براي انجام عمليات ارزي مرحله اول آن بانک ميبايست برنامه عملياتي (Business
) Planخود را جهت بررسي و صدور مجوز به اي مديريت ارسال نمايد.

مرحله دوم
عمليات ارزي اي مرحله بشرح ذيل ميباشد:
انجام عمليات ارزي مربوط به گشاي

اعتبار اسنادي وارداتي و قبول و ابالغ و معامله اسناد اعتبار اسنادي

صادراتي.
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انجام عمليات ارزي مربوط به بروات شامل بروات اسنادي وارداتي و صادراتي.
صدور انواع ضمانتنامههاي ارزي.
انعقاد قراردادهاي ريفاينانس حداکثر يکساله.
ساير عمليات ارزي که در مراحل اول و سوم پي

بيني نشده است.

شرائط صدور مجوز عمليات ارزي مرحله دوم
شنراينط صندور مجنوز عمليننات ارزي منرحله دوم ارائه برنامه عملياتي بانک (Business
) Planبا پي

بيني موارد ذيل ميباشد:

ايجاد سازمان مناسب.
بکارگيري پرسنل متخصص و واجد شرايط از حيث دان

و تجربه.

برقراري ارتباط با ساير بانکها از طريق سوئيفت.
ايجاد روابط کارگزاري با بانکهاي معتبر در بازارهاي عمده طرفهاي خارجي.

پس از اخذ مجوز عمليات ارزي مرحله اول ،در صورت احراز شرايط فوقالذکر و کسب آمنادگي الزم بنراي
انجنام عملينات ارزي اينن مرحله آن بانک ميتواند برنامه عملياتي ) (Business Planمرحله دوم خود را
جهت بررسي و کسب مجوز به اي مديريت ارسال نمايد.

مرحله سوم
عمليات ارزي مرحله سوم عبارتند از:
انعقاد قراردادهاي فاينانس.
ورود به بازارهاي ارزي بي بانکي ).(Inter Bank

شروع عمليات ارزي مرحله سوم منوط به انجام مراحل اول و دوم ،ارائه برنامه عملياتي )(Business Plan
مرحله سوم و صدور مجوز مربوطه توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود.
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بديهي است در صورت صدور مجوز عمليات ارزي براي هريک از مراحل سهگانه فوقالذکر
دستورالعملهاي اجرايي مربوطه توسط بخ

ارزي بانک مرکزي به آن بانک ابالغ خواهدشد/.ص
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري

اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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محمود مرتضوي
3816

 1/10/80حکاك.ص

بسمه تعالي
صورتجلسـه

با توجه به صدور مجوز شروع فعاليت بانکهاي غيردولتي و درخواست بانک پارسيان جهت انجام
عمليات ارزي همزمان با عمليات ريالي ،جلسهاي درخصوص تعيي نحوه انجام عمليات ارزي توسط بانکهاي
غيردولتي در دفتر جناب آقاي زري قلم مديرکل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري و با حضور
جناب آقاي معتمدي مديرکل محترم سياستها و مقررات ارزي؛
جناب آقاي رشيدي مدير محترم اداره سياستها و مقررات ارزي؛
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
در تاريخ  80/9/26تشکيل و موافقت گرديد که صدور مجوز انجام عمليات ارزي به بانکهاي غيردولتي در
سه مرحله و بشرح ذيل انجام پذيرد:

مرحله اول
عمليات ارزي اي مرحله عبارتست از:
الف – دريافت سپردههاي ارزي از اشخاص حقيقي و حقوقي
ب – نقل و انتقاالت ارزي
ج – خريد و فروش ارز
الف – دريافت سپردههاي ارزي از اشخاص و نحوه استفاده از منابع حاصله
افتتاح حسابهاي قرضالحسنه جاري و پسانداز ،سرمايهگذاري مدتدار و صدور گواهي سپرده ارزي به
ارزهاي مورد قبول بانک مرکزي طبق بخشنامههاي اداره سياستها و مقررات ارزي.
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موارد مصرف منابع ارزي :سپردهگذاري و خريد اوراق قرضه نزد کارگزاران و کشورهاي معتبر اعالم شده
توسط اداره امور بي الملل اي بانک ،سپردهگذاري نزد بانکهاي داخلي ،اعطاي تسهيالت ارزي به
واردکنندگان و صادرکنندگان و اعطاي تسهيالت ارزي جهت اجراي طرحها با اولويت طرحهاي صادراتي.
مديريت پرتفوي ارزي که در مرحله اول نياز به داشت حساب ارزي نزد کارگزاران دارد.

ب – نقل و انتقاالت ارزي
نقل و انتقال ارز از محل منابع ارزي و سپردههاي اشخاص نزد بانک با رعايت دستورالعملهاي بانک مرکزي.
انجام عمليات مربوط به حوالههاي وارده و صادره ارزي طبق ضوابط بانک مرکزي.
دارا بودن روابط کارگزاري با بانکهاي معتبر به منظور انجام نقل و انتقال حوالهها.

ج – خريد و فروش ارز
خريد و فروش ارز تابع ضوابط و دستورالعمل مربوط به خريد و فروش ارز توسط بانکها با
نرخهاي توافقي و گواهي سپرده ارزي ميباشد.

شرايط صدور مجوز عمليات ارزي مرحله اول
صدور مجوز جهت انجام عمليات ارزي اي مرحله منوط به ارائه برنامه عملياتي بانک غيردولتي
) (Business Planدر زمينه امور ارزي با پي

بيني موارد زير ميباشد:

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.
پي

بيني درآمد و هزينه و سودآوري عمليات ارزي.

تجهيزات و سختافزار مورد نياز.

براي صدور مجوز عمليات ارزي مرحله اول مقررگرديد ابتدا برنامه عملياتي بانک در زمينه امور ارزي
) (Business Planدريافت و توسط مديريت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري (ادارات نظارتي ذيربط)
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مورد بررسي و تائيد قرار گيرد .همچني صالحيت تخصصي و دان

کاري کادر مديريت و کليدي توسط

کميته اي که به همي منظور تشکيل خواهدشد مورد رسيدگي و تائيد قرارگيرد .پس از طي مراحل فوق مجوز
عمليات ارزي از طريق مديريت نظارت بر بانکها صادر و به بانک متقاضي اعالم گردد .دستورالعملهاي
ذيربط نيز پس از صدور مجوز ،توسط مديريت سياستها و مقررات ارزي جهت اجرا به بانکهاي غيردولتي
ابالغ خواهد گرديد.

مرحله دوم
عمليات ارزي اي مرحله بشرح ذيل ميباشد:
انجام عمليات ارزي مربوط به گشاي

اعتبار اسنادي وارداتي و قبول و ابالغ و معامله اسناد معامالت اعتبار

اسنادي صادراتي.
انجام عمليات ارزي مربوط به بروات شامل بروات اسنادي وارداتي و صادراتي.
صدور انواع ضمانتنامههاي ارزي.
انعقاد قراردادهاي ريفاينانس حداکثر يکساله.
ساير عمليات ارزي که در مراحل اول و سوم پي

بيني نشده است.

شرائط صدور مجوز عمليات ارزي مرحله دوم
شنراينط صندور مجنوز عمليات ارزي مرحله دوم ارائه برنامه عملياتي بانک )(Business Plan
با پي

بيني موارد ذيل ميباشد:

ايجاد سازمان مناسب.
بکارگيري پرسنل متخصص و واجد شرايط از حيث دان

و تجربه.

برقراري ارتباط با ساير بانکها از طريق سوئيفت.
ايجاد روابط کارگزاري با بانکهاي معتبر در بازارهاي عمده طرفهاي خارجي.

بانکها ميتوانند پس از اخذ مجوز عمليات ارزي مرحله اول ،در صورت احراز شرايط مرحله دوم و آمادگي
براي انجام عمليات ارزي اي مرحله برنامه عملياتي مرحله دوم را به بانک مرکزي ارسال تا پس از بررسي و
تائيد همانند مرحله اول مجوز مربوطه صادر گردد.
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مرحله سوم
عمليات ارزي مرحله سوم عبارتند از:
انعقاد قراردادهاي فاينانس.
ورود به بازارهاي ارزي بي بانکي ).(Inter Bank

شروع عمليات ارزي مرحله سوم منوط به انجام مراحل اول و دوم ،ارائه برنامه عملياتي )(Business Plan
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
در به اجرا درآوردن مرحله قبلي به تائيد ادارات نظارت بر بانکهاي تجاري و يا تخصصي ،حسب مورد
ميباشد.
در خاتمه اعضاي کميته تائيد صالحيت تخصصي و دان

کاري کادر مديريتي و کليدي واحد ارزي

بانک متقاضي بشرح ذيل مورد تائيد قرار گرفت:
مديرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي.
مديرکل سياستها و مقررات ارزي و در غياب ايشان مدير اداره سياستها و مقررات ارزي.
مديرکل عمليات ارزي و در غياب ايشان مدير اداره عمليات ارزي.
مدير ادارات نظارت بر بانکهاي تجاري و يا تخصصي حسب مورد.

بهرام فيض زري قلم

حس معتمدي

مهدي رشيدي

محمود مرتضوي

فرهاد طريقي

سيميندخت حکاك
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شماره  :مب  1130 /سيستم يكسان سازي نرخ ارز از ابتداي سال 1381
تاريخ 24/10/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ارسال گرديد

با سالم؛
بدينوسيله فهرست اهم اقداماتي که تا پايان سال  1380و قبل از اجراي سيستم
يکسانسازي نرخ ارز از ابتداي سال  1381ميبايست توسط آن بانک به مرحله اجراء گذاشته
شود ،تقديم ميگردد .با توجه به محدود بودن مدت زمان باقيمانده تا مقطع اجراي طرح
خواهشمند است دستور فرمائيد اقدامات الزم جهت انجام موارد ذکر شده در فهرست سريعاً
انجام پذيرد/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
محمود مرتضوي
3816
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نصرتاهلل بهادريراد
2-3817

بسمه تعالي

فهرست اهم اقداماتي که قبل از اجراي سيستم نرخ ارز يکسان مي بايد توسط بانکها
به مرحله اجرا گذاشته شود :

احترام ًا
بمنظور تسهيل در عمليات مربوط به اجراي سيستم نرخ ارز يکسان در اولي روز کاري سال آتي،
الزم است طي مدت کوتاه باقيمانده به پايان سال مالي جاري ،موارد مشروحه ذيل به مرحله اجرا درآيد:
الف – شفاف نمودن اقالم تشکيل دهنده مانده حسابهاي ارزي و ايجاد وحدت رويه در ثبت و نحوه تسويه
حسابهاي واسطه مربوط به معامالت خريد و فروش ارز با نرخهاي باالتر از نرخ شناور و همچني عمليات
حسابداري مربوط به اعتبارات اسنادي مدتدار.
ب – تعيي وضعيت دقيق کليه ارزهاي خريداري شده با نرخهاي شناور و صادراتي از اشخاص حقيقي و
حقوقي در ارتباط با رفع تعهدات ارزي آنان نظير :برگشت مانده ارزهاي ماموريتي استفاده نشده توسط
ماموري مربوطه ،کسر تخليه کاالي اعتبارات اسنادي ،مبلغ ارزي ضمانتنامههاي ارزي ضبط شده ،خريد ارز
صادرکنندگان کاال و  .............و برگشت مانده ارزهاي مذکور به اي بانک.
ج – تعيي وضعيت دقيق ارزهاي خريداري شده با نرخهاي شناور و صادراتي از بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران جهت مصارف خاص مانند :ارزهاي ماموريتي ،خريد کتب و نشريات و ساير موارد مشابه و
برگشت مانده استفاده نشده آنها به اي بانک.
د – تعيي وضعيت دقيق ارزهاي خريداري شده از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با نرخ کمتر از
گواهي سپرده ارزي جهت پرداخت وجه ارزي اعتبارات و بروات اسنادي ،تحت عناوي تنخواه شناور و
تنخواه صادراتي و برگشت مانده استفاده نشده آنها مطابق با نظر مديريت کل امور بي الملل و عمليات ارزي
اي بانک.
هن  -اجراي بخشنامه شماره  1135/60مورخ  10/1380/1اداره سياستها و مقررات ارزي بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران با عنايت به مفاد مندرج در بخشنامههاي شماره  1026/60مورخ  11/3/1378و
 1061/60مورخ  26/4/1380اداره مذکور.
و – به روز رسانيدن مانده حسابهاي ارزي از طريق ثبت کليه معامالت ارزي انجام شده در دفاتر مالي و رفع
مغايرت مربوطه.
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ز – تسعير مانده حسابهاي ارزي در پايان سال مالي  1380بر مبناي فهرست حسابهاي ارزي و نرخنامه
صادره بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تفکيک هر ارز به نرخ فروش رسمي (شناور).
ح – بررسي وضعيت حساب سرمايه شعب خارج از کشور براساس نرخ برابري اقالم ارزي تشکيل دهنده
آن به ريال در پايان سال مالي  1380همانند سال .1379
ط – پيگيري و تعيي تکليف اعتبارات اسنادي گشاي

يافته قبل از سال  1373از طريق اداره آمار و

تعهدات ارزي اي بانک.
ي – ساير مواردي که بنظر آن بانک بايستي اقدام گردد.
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شماره  :مب  1211 /پيش نويس دستورالعمل حسابداري اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دار
تاريخ 14/11/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي (دولتي) ارسال گرديد.

پيرو نامه شماره مب 961 /مورخ  1380/9/11موضوع "پي

نويس دستورالعمل

حسابداري اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دار" ،به پيوست مت نهايي شده دستورالعمل
فوقالذکر ،که با توجه به نظرات دريافتي از سوي بانکها تهيه شده است ،ارسال ميگردد.
خواهشمند است مقرر فرمايند مفاد دستورالعمل پيوست را جهت اجرا به کليه واحدهاي
ذيربط ابالغ نمايند .ضمناً بمنظور رفع سيواالت احتمالي ،جلسه توجيهي با حضور نمايندگان آن
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
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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محمود مرتضوي
3816

پيوست بخشنامه شماره  1211مورخ 1380/11/14

دستور العمل حسابداري اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دار

*************************************

نظر به اينكه بانكها هنگام صدور اسناد حسابداري وثبت عمليات اعتبارات اسنادي و بروات
ارزي مدتدار اعم از فاينانس ،يوزانس داخلي (ريفاينانس) و يوزانس درمقاطع معامله اسناد
وسررسيد پرداخت از روشهاي متفاوتي استفاده مي نمايند  ،لذا بمنظور ايجاد يكنواختي درنحوه
صدوراسنادوثبت عمليات اعتبارات اسنادي و بروات ارزي فوق االشاره وهمچنين جلوگيري از
بروز هرگونه آثار سوء ونامتعارف ناشي ازتغييرات قانوني نرخ ارز در سال  ،1381خواهشمند
است دستورفرمائيد همزمان با معامله اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار ،حساب تعهدات
بانك و تعهدات مشتريان از رديف اقالم زير خط برگشت و عمليات حسابداري به شرح زير
انجام پذيرد:

 -1عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار (فاينانس و يوزانس
داخلي /ريفاينانس)گشاي

يافته بانرخهاي شناور وصادراتي در مقطع معامله اسناد در

سالجاري:

هنگام ظهر نويسي ومعامله اسناد اعتبارات اسنادي مورد اشاره  ،اسناد حسابداري ذيل معادل
وجه اسناد به نرخ شناور روز معامله اسناد صادر شود :
 )1-1جهت اعتبارات اسنادي فاينانس :
بد  :بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي وبروات ارزي مدتدار (به ارز)
بس  :بدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار (به ارز)
 )1-2جهت اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي (ريفاينانس):
بد  :بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي وبروات ارزي مدتدار (به ارز)
بس  :تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي /شعب خارج بابت يوزانسهاي داخلي (به ارز)
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ضمناً بمنظور جلوگيري از ايجاد تورم در اقالم تراز نامه بانك  ،الزمست در پايان سال مالي
هنگام تعديل وطبقه بندي حسابها ،مانده حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات
ارزي مدتدار (يوزانس داخلي /ريفاينانس) با وجوه پيش پرداخت اينگونه اعتبارات تعديل شوند
.

 )2عمليات حسابداري اعتب ارات اسنادي فاينانس گشاي

يافته با نرخهاي باالتر از

صادراتي در مقطع معامله اسناد در سالجاري :

نظر به اينكه در اعتبارات اسنادي فاينانس در پايان دوره استفاده از تسهيالت  ،بدهي مشتري
تقسيط وبه همراه بهره متعلقه (كه دوروزكاري قبل از شروع دوره پرداخت هر قسط مشخص
و قطعي ميگردد) پرداخت ميشود ،لذا قبل از سررسيدهاي پرداخت امكان تهيه وخريد ارز
وجود نداشته و نتيجتاً عمليات حسابداري اعتبارات اسناديمذكور دقيقاً همانند عمليات
حسابداري مندرج دربند  1-1فوق االشاره خواهد بود.
 )3عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي (ريفاينانس) گشاي

يافته

بانرخهاي باالتر از صادراتي در مقطع معامله اسناد در سالجاري:

 )3-1چنانچه معادل  110%هم ارز ريالي وجه اسناد در مقطع معامله اسناد دريافت و به
حساب پيشدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي منظور گرديده باشد:
بد  :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي (معادل اصل و فرع اعتبار)
بس  :حساب بستانكاران داخلي به ريال /مابه التفاوت نرخ شناور تانرخ اعتبار
بس  :حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي /شعب خارج بابت يوزانسهاي داخلي
(معادل اصل و فرع اعتبار)
 )3-2چنانچه بخشي از معادل ريالي وجه اسناد در مقطع معامله اسناد دريافت شده باشد
(موضوعبخشنامهشماره  1118/60مورخ  20/8/1380اداره سياستها و مقررات ارزي) :
بد  :پيش دريافت ازمشتريان بابت اعتبارات اسنادي
بد  :حساب بدهكاران بابت اعتبارت اسنادي وبروات ارزي مدتدار /به ارز (تتمه بدهي مشتري
به ارز)
بس  :بستانكاران داخلي به ريال (مابه التفاوت نرخ شناور تانرخ اعتبار)
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بس  :حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي بابت يوزانس داخلي
توجه خواهند داشت با دريافت  110%هم ارز ريالي وجه اسناد (بشرح بند  )1-3با مشتري
تسويه حساب قطعي بعمل آورده ودر صورت دريافت بخشي از معادل ريالي وجه اسناد (بشرح
بند  ) 3-2به همان نسبت با مشتريان تسويه حساب خواهد شد وتتمه بدهي مشتري در
حساب بدهكاران بابت اعتبارت اسنادي وبروات ارزي مدتدار بايستي به نرخ روز در سررسيد
پرداخت تسويه حساب گردد .
بدين ترتيب بانكها مي توانند وجوه دريافتي از اين بابت را بمنظور پوشش ريسك ناشي از
نوسانات نرخ ارز بمصرف خريد ارز رسانده وارز خريداري شده را تا سررسيد پرداخت نزد خود
نگهداري نمايند .

 )4عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي ديداري با نرخ گواهي سپرده که وجه اسناد با
توافق طرفي تا  6ماه بعد از معامله اسناد ميتواند پرداخت شود در مقطع معامله اسناد در
سالجاري :موضوع ( بخشنامه 1105/60مورخ 30/7/1380اداره سياستهاومقررات ارزي )

بد :پيش دريافت ازمشتريان بابت اعتبارات اسنادي
بد  :حساب بدهكاران بابت اعتبارت اسنادي وبروات ارزي مدتدار /به ارز (تتمه بدهي مشتري
به ارز)
بس  :بستانكاران داخلي به ريال (مابه التفاوت نرخ شناور تانرخ اعتبار)
بس  :حساب بدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار

 )5عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي فاينانس درسررسيدهاي پرداخت در سالجاري :

 )5-1چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشايش شده باشد :
بد  :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي
بس  :حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي بروات ارزي مدتدار  /به ارز
بد  :حساب بدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعتباراسنادي و بروات ارزي مدتدار
بس  :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /بانكهاي خارجي
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 )5-2چنانچه اعتبار با نرخ هاي باالترازشناورگشايش شده باشد :
بد  :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي
بس  :حساب بستانكاران داخلي به ريال (مابهالتفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار)
بس  :حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي بروات ارزي مدتدار  /به ارز
بد  :حساب بدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار
بس  :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /بانكهاي خارجي
در اين خصوص نيز الزم است قبل از صدور اسناد حسابداري فوق الذكر بهره دوره بازپرداخت
مربوط به قسط مورد نظر ابتدا به حسابهاي بدهي بانك ومشتري منظور گردد .

 )6عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي (ريفاينانس)
درسررسيدپرداختدرسالجاري:

 )6-1چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشايش و  % 110معادل ريالي وجه اسناد در مقطع معامله و
ظهرنويسي اسناد دريافت شده باشد:
بد :حساب پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي
بس  :حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز
بد  :حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي بابت يوزانسهاي داخلي
بس  :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /بانكهاي خارجي
 )6-2چناچه اعتبار با نرخ صادراتي گشايش و  110%معادل ريالي وجه اسناد در مقطع معامله
و ظهرنويسي اسناد دريافت شده باشد:
بد  :حساب پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي
بس  :بستانكاران داخلي به ريال ـ تفاوت نرخ شناور تا صادراتي
بس  :حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار (به ارز)
بد  :حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي بابت يوزانس داخلي
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بس  :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /بانكهاي خارجي
توجه خواهند داشت بدين ترتيب مابه التفاوت نرخ روز معامله تاسررسيد پرداخت در بند  1-6و
 6-2از محل تتمه  10%مازاد دريافتي از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي ريفاينانس تسويه
گرديده و بايستي مابقي  10%طبق مفاد بخشنامهشماره  4606مورخ  25/5/1376اداره نظارت
ارز به حساب اين بانك منتقل شود .
 )6-3چنانچه اعتبار با نرخهاي باالتر از صادراتي گشايش و 110%معادل ريالي وجه اسناد در
مقطع معامله وظهرنويسي اسناد دريافت شده باشد:
بد :حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي/شعب خارج بابت يوزانسهاي داخلي
بس  :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /بانكهاي خارجي
 )6-4چنانچه اعتبار با نرخ گواهي سپرده گشايش و قسمتي از معادل ريالي وجه اسناد
درمقطع معامله وظهر نويسي اسناد دريافت شده باشد ( .موضوع بخشنامه شماره 1118/60
مورخ  20/8/1380اداره سياستها و مقررات ارزي)
بد  :حسابجاري مشتري ـ بميزان تفاوت مبلغ پيش دريافت تا مبلغ اسناد به نرخ روز پرداخت
بس  :حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دار (به ارز)
بس  :حساب بستانكاران داخلي ( مابه التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار)
بد  :حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي /شعب خارج بابت يوزانسهاي داخلي
بس :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /بانكهاي خارجي
توجه خواهند داشت حساب بستانكاران داخلي به ريال بابت ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ
اعتبار كه در مقطع معامله اسناد وياسررسيدپرداخت ايجاد گرديده  ،هنگام تامين وخريد
ارزدرسررسيد پرداخت تسويه خواهد شد .

 -7عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار معامله شده در سالجاري
بانرخهاي شناوروصادراتي درمقطع سررسيد پرداخت درسال آتي :
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بد  :حسابجاري مشتري  /پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي ـ به نرخ شناور يا


صادراتي روز معامله اسناد

بد  :بدهكاران موقت به ريال – مابهالتفاوت نرخ ارز
بس  :حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار (به ارز)
بد  :حساب بدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعتبار اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /تسهيالت
دريافتي از بانكهاي خارجي /شعب خارج بابت يوزانسهاي داخلي
بس  :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /بانكهاي خارجي
توجه  :مانده ريالي حسابهاي بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز و
بدهي بانك بابت پذيرش اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دار و تسهيالت دريافتي از
بانكهاي خارجي /شعب خارج بابت يوزانسهاي داخلي به همراه ساير حسابهاي ارزي
درعمليات يكسان سازي نرخ ارز بايستي تسعير شده باشد .
درخصوص اعتبارات اسنادي فاينانس الزم است قبل از صدوراسناد حسابداري مورد اشاره بهره
دوره بازپرداخت مربوط به قسط مورد نظرابتدا به حسابهاي موصوف منظور شده باشد .
تتمه  10%مازاد دريافتي اعتبارات اسنادي ريفاينانس بايستي در اين مقطع حسب مفاد
بخشنامه شماره  4606مورخ  25/5/1376اداره نظارت ارز به حساب اين بانك منتقل شود .
متعاقب صدور اسناد حسابداري فوق الذكر الزمست ضمن تهيه و ارسال فهرستي حاوي
مشخصات كامل اعتبار ما به التفاوت نرخ شناور يا صادراتي تا نرخ روز پرداخت اعتبار از اين
بانك مطالبه گردد .
در اين رابطه حساب مخصوصي بنام آن بانك نزد اداره معامالت ريالي افتتاح و وجوه مورد
مطالبه از محل حساب اخير الذكر پرداخت خواهد شد  .متعاقب با واريز مابه التفاوت نرخ ارز به
حساب بانك نزد اداره معامالت ريالي  ،حساب مطالبات بابت مابه التفاوت نرخ ارز با صدور
سند بشرح زير تسويه ميگردد.

 در مورد آن دسته از اعتبارات اسنادي كه در سال جاري گشايش يافته و در سال  ،1381معامله اسناد
خواهند گرديد ،نرخ تسويه حساب با مشتري نرخ روز پايان سال جاري خواهدبود.
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بد  :حسابجاري نزد بانك مركزي
بس  :بدهكاران موقت به ريال  -مابه التفاوت نرخ ارز

 )8عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي ديداري با سررسيدپرداخت تا6ماه گشاي

يافته

با نرخ گواهي سپرده درمقطع سررسيد پرداخت درسال آتي (موضوع بخشنامه 1105/60
مورخ  30/7/80اداره سياستها و مقررات ارزي) :

بد  :حسابجاري مشتري
بس :حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي وبروات ارزي مدتدار (به ارز)
بد  :حساب بدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار (به ارز)
بس  :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج  /بانكهاي خارجي

 )9ع مليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس داخلي گشاي

يافته بانرخهاي باالتراز

صادراتي درمقطع سررسيدپرداخت در سال آتي :

 )9-1درصورت دريافت  110%معادل ريالي وجه اسناد در مقطع ظهرنويسي و معامله اسناد :
بد  :حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي/شعب خارج بابت يوزانسهاي داخلي
بس  :حساب سپرده ارزي ديداري نزد شعب خارج  /بانكهاي خارجي
 )9-2در صورت دريافت بخشي از معادل ريالي وجه اسناد در مقطع ظهرنويسي و معادله
اسناد موضوع (بخشنامه شماره  1118/60مورخ  20/8/1380اداره سياستها ومقررات ارزي )
بد  :حسابجاري مشتري
بس  :حساب بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار  /به ارز ( تتمه بدهي
مشتري به ارز )
بد  :حساب تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي/شعب خارج بابت يوزانسهاي داخلي
بس  :حساب سپرده ارزي ديداري شعب خارج  /بانكهاي خارجي
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با توجه به تسعير مانده بدهي بانك بابت پذيرش اسناد اعتبار اسنادي و بروات ارزي مدتدار و
تسهيالت دريافتي از بانكهاي خارجي مرتبط با اعتبارات اسنادي يوزانس و يوزانس داخلي
گشايش يافته با نرخهاي باالتر از صادراتي كه اسناد آنها در سالجاري معامله شده و يا خواهد
شد  ،ليكن سررسيد پرداخت آنها در سال آتي ميباشند چنانچه ارز اينگونه اعتبارات  /بروات
ارزي در سال جاري خريداري نشده باشند (در صورت خريد ارز اينگونه اعتبارات  /بروات ارزي
در سالجاري ،حساب بستانكاران داخلي به ريال بابت مابهالتفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار،
خودبهخود تسويه خواهدشد) الزمست در مقطع يكسان سازي نرخ ارزدرابتداي سال 1381
مانده حساب بستانكاران داخلي به ريال بابت ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبارات اسنادي
مورد اشاره را بمنظور خنثي سازي نتيجه تسعير  ،به حساب تغييرات قانوني نرخ ارز منظور
فرمايند.

 )10عمليات حسابداري اعتبارات اسنادي يوزانس گشاي

شده با نرخهاي شناور و

صادراتي

چنانچه مشتري در هنگام ظهرنويسي اسناد معادل ريالي  100%و يا قسمتي از مبلغ ارزي
اسناد را به نرخ روز معامله اسناد تامين نمايد عمليات حسابداري همانند عمليات حسابداري
اعتبارات ريفاينانس خواهدبود با اين تفاوت كه بدهي ارزي ايجاد شده در سرفصل بدهي بانك
بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار ثبت خواهد شد..
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شماره  :مب  1225 /پيش نويس دستورالعمل نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات
ارزي
تاريخ 17/11/1380
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد.

پيرو نامه شماره مب 921 /مورخ  1380/8/30موضوع" :پي

نويس دستورالعمل نحوه

صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات ارزي" ،ضم بررسي و مطالعه نظرات بانکها ،به
پيوست دو روش قابلاستفاده جهتحسابداري عمليات ارزي ازابتدايسال 1381
درمقطعيکسانسازينرخارزارسال ميگردد.
در اجراي اي بخشنامه ،بانکها مجاز به استفاده از يکي از دو روش مطابق با
دستورالعمل ارائه شده پيوست خواهندبود .الزم است در بکارگيري هريک از روشهاي مورد نظر،
امکان دسترسي سريع به اطالعات مربوط به وضعيت ارزي در مقاطع زماني مورد نياز جهت
تصميمگيري پيرامون مداخله در بازار بي بانکي و رعايت حد مجاز وضعيت باز ارزي (دستورالعمل
مربوطه متعاقباً ابالغ خواهد گرديد) و همچني اعمال حداکثر کنترلهاي داخلي ،مورد مالحظه قرار
گيرد .خواهشمند است مقرر فرماييد اجراي اي بخشنامه را به کليه ادارات مربوطه ابالغ نمايند .با
توجه به مسائل فوق ،چنانچه بانکي براساس بافت سازماني و مجموعه نرمافزاري خود روش
ديگري را بعنوان روش اجرايي مدنظر دارد ميتواند طرح خود را ارائه نمايد تا پس از بررسيهاي
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
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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محمود مرتضوي
3816

پيوست بخشنامه شماره مب 1225/مورخ 1380/11/17
( 11صفحه)
 17/11/80احدي .ص

بسمه تعالي

" دستورالعمل نحوه صدور و ث بت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات ارزي "
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
طرح يکسانسازي نرخ ارز در سال  1381خواهشمند است يکي از  2روش ذيل را دقيقاً مطالعه و
مورد اجرا قراردهند:

روش اول:
اصول اوليه در امر نظارت و اجراي عمليات حسابداري ارزي:

اصول اوليه مهمي که در امر نظارت و اجراي عمليات حسابداري ارزي بايستي ملحوظ نظر قرارگيرد بشرح
زير ميباشد:
 )1-1حسابهاي ارزي تحت هيچ شرايطي نبايد طرف حسابهاي ريالي قرارگيرد.
 )2-1حسابهاي ا رزي يک نوع ارز لزوماً بايستي طرف حسابهاي ارزي همان نوع ارز قرارگيرد .بدي ترتيب
در مواقعيکه ريال به ارزو ارز به ريال تبديل و عمليات خريد و فروش انجام ميشود حسابي تحت عنوان
"حساب وضعيت ارزي" با ماهيت ارزي ،طرف حساب ارز موردنظر قرارگرفته و معادل ريالي آن در حساب
ديگري با ماهيت ريالي ،تحت عنوان "حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي" ،طرف حساب ريالي مربوط قرار
خواهد گرفت.
" )3-1حساب وضعيت ارزي" تفاضل دارائيها و بدهيهاي ارزي بانک ميباشد و "حساب ارزش ريالي
مبادالت ارزي" نشانگر ارزش ريالي وضعيت ارزي است که هر دو حساب مذکور بايستي به تفکيک اسعار
مختلف در دفاتر معي ثبت و نگهداري شوند.
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 )4-1معادل ريالي "حساب وضعيت ارزي" به تفکيک اسعار مختلف بايستي در هر مقطع با مانده "حساب ارزش
ريالي مبادالت ارزي برابر" باشند.
 )5-1مجموع مانده دارائيهاي ارزي (به ارز و ريال) بايستي با مجموع مانده بدهيهاي ارزي به تفکيک اسعار
مختلف (با احتساب مانده حساب وضعيت ارزي) در هر مقطع برابر و موازنه گردند.

ايجادحسابهاي "وضعيت ارزي"" ،ارزش ريالي مبادالت ارزي" و "حساب مرکز – به ارز":
بطوريکه در فوق اشاره گرديد ،تف اضل دارائيها و بدهيهاي ارزي نشانگر وضعيت ارزي بانک ميباشد که الزمست
بمنظور ايجاد موازنه حسابهاي ارزي و دستيابي به ميزان وضعيت ارزي بانک به اسعار مختلف حسابي تحت
عنوان" :حساب وضعيت ارزي" در رديف حسابهاي ارزي بانک گشاي

و معادل ريالي آن در حساب ديگري

تحت عنوان "حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي" ،در رديف حسابهاي ريالي منعکس شود .ضمناً الزمست
بمنظور حفظ توازن ارزي و رعايت اصول مندرج در بند  1-1نقل و انتقاالت ارزي بي شعب ارزي و شعب ارزي با
اداره مرکزي و (بالعکس) از طريق "حساب مرکز به ارز" صورت پذيرد .عمليات تسويه و پاياپاي اسناد
حسابداري "حساب مرکز به ارز" دقيقاً همانند عمليات تسويه و پاياپاي اسناد "حساب مرکز به ريال" خواهدبود
با اي تفاوت که براي هريک از اسعار فهرست جداگانهاي به ارز و ريال بايستي تهيه شود.
بمنظور تحقق اهداف مذکور الزمست در مقطع زماني ابتداي سال  1381تفاضل دارائيها و بدهيهاي ارزي بانک
براي هريک از اسعار بطور جداگانه شناسائي و در صورتيکه دارائيهاي ارزي بيشتر از بدهيهاي ارزي باشد اسناد
حسابداري زير صادر و در دفاتر کل و معي ثبت گردد (توجه خواهند داشت در اي مورد مغايرت با بند  1-1اي
دستورالعمل بالمانع است):
بدهکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي با استفاده از کد

3/1/124

با استفاده از کد

3/2/670

بستانکار :حساب وضعيت ارزي

چنانچه دارائيهاي ارزي مربوط به هريک از اسعار کمتر از بدهيهاي ارزي همان نوع ارز باشد:
بدهکار :حساب وضعيت ارزي

با استفاده از کد

3/1/1230

بستانکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي

با استفاده از کد

3/2/0680

توجه :بانکهائي که قبالً از سرفصل حسابهاي معامالت ارزي و ريالي عمليات ارزي استفاده نمودهاند صرفاً به تغيير
عناوي حسابها اقدام خواهند نمود.

در مقطع اجراي دستورالعمل عالوه بر ايجاد حسابهاي فوقالذکر حسابي تحت عنوان "حساب مرکز
به ارز" با استفاده از کد  3/1/1220در رديف دارائيهاي ارزي و يا کد  3/2/0730در رديف بدهيهاي ارزي
(حسب مورد) بمنظور انجام نقل و انتقاالت ارزي افتتاح خواهند نمود.
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نحوه صدور و ثبت اسناد حسابداري مرتبط با عمليات ارزي:

عمليات حسابداري ارزي در بانکها در  4گروه زير صورت ميگيرد:
 -1-3عمليات ارز به ارز.
 -2-3عمليات ريال به ارز و ارز به ريال (خريد و فروش ارز).
 -3-3نقل و انتقاالت ارزي بي شعب داخل کشور و نقل و انتقاالت ارزي فيمابي شعب ارزي با اداره مرکزي و
بالعکس.
 -4-3مبادالت ارزي (تبديل يک نوع ارز به نوع ديگر).
 )1-3عمليات ارز به ارز:
در اي نوع عمليات يک حساب ارزي بدهکار و حساب ارزي ديگر با همان نوع و در همان واحد ارزي عمل کننده
بستانکار شده و طرفي دارائيها و بدهيهاي ارزي به يک ميزان کم و يا زياد 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 سند حسابداري
عبارت خواهدبود از:

بدهکار :حساب اسکناس و نقود بيگانه.
بستانکار :حسابجاري ارزي (به دالر).

 )2-3عمليات ريال به ارز و ارز به ريال (خريد و فروش ارز):
در عمليات مذکور خريد يا فروش ارز صورت گرفته و وضعيت ارزي بانک تحت تاثير قرار ميگيرد:
 )1-2-3عمليات خريد ارز:
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.

148

 )2-2-3عمليات فروش ارز:
بدهکار :حساب وضعيت ارزي.
بستانکار :اسکناس و نقود بيگانه  /يا حساب ارزي مشتري.
بدهکار :حساب صندوق  /يا حساب ريالي مشتري
بستانکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي.

 )3-3عمليات حسابداري نقل و انتقاالت ارزي بي شعب ارزي و شعب ارزي با اداره مرکزي (وبالعکس):
 )1-3-3نقل و انتقاالت ارزي از محل وجوه ارزي مشتريان:
اي قبيل نقل و انتقاالت ارزي که از محل موجودي حسابهاي ارزي يا وجوه ارزي توديعي مشتريان
صورت ميگيرد تغييري در وضعيت ارزي بانک بوجود نميآورد و با بدهکار شدن يک حساب ارزي در يکي از
شعب يا واحدهاي ارزي ،حساب ارزي ديگري در يکي از شعب يا واحد ارزي ديگر بستانکار شده و نهايتاً
دارائيها و بدهيهاي ارزي بانک به يک نسبت کم و زياد خواهدشد .ليک بلحاظ حفظ موازنه ارزي حسابها در
شعب صادرکننده و گيرنده سند بطور جداگانه و رعايت ضوابط و اصول مورد اشاره در بند  1اي دستورالعمل
الزمست نقل و انتقاالت ارزي با صدور سند حسابداري بشرح ذيل از طريق "حساب مرکز به ارز" صورت پذيرد:
بدهکار :اسکناس و نقود بيگانه  /يا حساب ارزي مشتري
بستانکار :حساب مرکز به ارز با استفاده از کد  1220/1/3يا (" 0730/2/3حسب مورد)"
فهرست حساب مرکز به ارز بايستي به تفکيک اسعار مختلف تهيه و تنظيم گردد و عالوه بر مبلغ به
ارز ،هم ارز ريالي اسناد تنظيمي نيز در فهرست مزبور درج شود .نحوه تسويه و پاياپاي اسناد صادره و وارده
حساب مرکز به ارز در اداره مرکزي بانک دقيقاً همانند روش تسويه و پاياپاي اسناد در حساب مرکز بريال
ميباشد که قبالً نيز بدان اشاره گرديد.
 )3-3-2نقل و انتقاالت ارزي از محل مبادله موجودي حسابهاي ريالي مشتريان به ارز:
اينگونه نقل و انتقاالت که همزمان با انجام يک معامله فروش ارز صورت ميگيرد عمدتاً مرتبط با
صدور حواله هاي ارزي عهده شعب خارج از کشور يا بانکهاي خارجي و واريز وجه اعتبارات اسنادي وارداتي
گشاي

يافته ميباشد .در اي نوع عمليات ،اسناد حسابداري زير بابت فروش ارز صادر و همزمان ارز فروخته

شده بمنظور ثبت در حساب اداره مرکزي و تسويه اعالميه بدهکار کارگزار پرداختکننده از طريق "حساب مرکز
به ارز" به اداره مرکزي ارسال ميگردد:
بدهکار :حساب صندوق  /حسابجاري ريالي مشتري
بستانکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي
بدهکار :حساب وضعيت ارزي
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بستانکار :حساب مرکز به ارز

 )3-4عمليات حسابداري مبادالت ارزي (تبديل يک نوع ارز به نوع ديگر):
در مبادالت ارزي بايستي ارز ارائه شده مشتري با نرخ خريد خريداري و ارز درخواستي وي به نرخ
فروش فروخته شود .بدي منظور معادل ريالي ارز خريداري شده بايد به نرخ فروش ارز درخواستي مشتري
تقسيم و ميزان آن مشخص گردد .در اي نوع عمليات نيز مانده حسابهاي "وضعيت ارزي" و "ارزش ريالي
مبادالت ارزي" ارزهاي خريداري شده و فروخته شده تحت تاثير قرار گرفته و اسناد حسابداري زير صادر
ميگردد:
(مثال :خريد  5000مارك ارز موجود در حسابجاري ارزي مشتري با نرخ خريد هر مارك  1053ريال جهت تبديل
به اسکناس دالر با نرخ فروش هر دالر  1755ريال  -نرخها فرضي است).

بدهکار :حسابجاري ارزي مشتري

 5000مارك ×  5265000 = 1053ريال

بستانکار :حساب وضعيت ارزي (مارك)

 5000مارك ()15000 * 1053 = 5265000

بدهکار :حساب وضعيت ارزي (دالر)
بستانکار :اسکناس و نقود بيگانه

 3000دالر

()3000 * 1755 = 5265000

 3000دالر =  5265000 ÷ 1755ريال

بدهکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي (مارك)  5265000ريال
بستانکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي (دالر)  5265000ريال

احتساب سود و زيان ناشي از خريد و فروش ارز و تسعير اقالم ارزي:

با ايجاد حسابهاي وضعيت ارزي و ارزش ريالي مبادالت ارزي ،موجوديهاي ارزي متعلق به بانک براي
هريک از اسعار بهمراه ارزش ريالي آن در مقاطع مختلف مشخص ميگردد.
بدي ترتيب با سنج

مجدد ارزش ريالي وضعيت ارزي بانک در هر مقطع امکان شناسائي سود يا

زيان ناشي از عمليات خريد و فروش ارز و تسعير اقالم ارزي وجود خواهدداشت.

 )1-4عمليات تسعير اقالم دارائي به تفکيک اسعار مختلف درصورتيکه افزاي
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ارزش ريالي داشته باشد:

بدي منظور الزمست جداولي بر حسب نوع ارز بطور جداگانه تنظيم و ضم درج عناوي حسابها
(اقالم دارائيهاي ارزي) مانده حساب به ارز ،معادل ريالي قبل از تسعير ،معادل ريالي بعد از تسعير و نتيجه حاصل
از تسعير اقالم در آن منعکس شود .در اي رابطه اسناد حسابداري زير صادر خواهدشد.
بدهکار :حسابهاي ارزي (اقالم دارائي) – تنها بريال بميزان تفاوت حاصل از تسعير
بستانکار :حساب وضعيت ارزي

"

"

"

"

بدهکار :حساب ريالي مبادالت ارزي – بميزان تفاوت حاصل از تسعير
بستانکار :نتيجه معامالت و تعديالت ارزي "

"

"

ارزش ريالي داشته باشد:

 )2-4عمليات تسعير اقالم بدهي به تفکيک اسعار مختلف درصورتيکه افزاي

در اي خصوص نيز بعد از تهيه و تنظيم جدول مورد نظر بشرح بند  1-4اسناد حسابداري زير صادر
ميشود:
بدهکار :حساب وضعيت ارزي – تنها بريال بميزان تفاوت حاصل از تسعير
بستانکار :حسابهاي ارزي (اقالم بدهي) – تنها بريال "

"

"

"

بدهکار :نتيجه معامالت و تعديالت ارزي
بستانکار :حساب ارزش ريالي مبادالت ارزي

"

"

 )3-4اسناد حسابداري عمليات تسعير اقالم دارائيها و بدهيهاي ارزي به تفکيک اسعار مختلف در صورتيکه
کاه

ارزش ريالي داشته باشد بالعکس موارد مندرج در بندهاي  4-1و  4-2خواهدبود .مانده حساب نتيجه

معامالت و تعديالت ارزي در پايان سال مالي به حساب سود و زيان منتقل ميگردد.

توضيحات:

 )1-5حسابهاي "وضعيت ارزي" و "ارزش ريالي مبادالت ارزي" جنبه اطالعاتي داشته و الزمست قبل از تهيه و
تنظيم ترازنامه بانک باتوجه به مراتب فوق و توازن مانده حسابهاي مذکور از درج مانده حسابهاي فوق در
ترازنامه بانک خودداري شود.
 )2-5بمنظور استفاده بهينه از اطالعات مربوط به مانده حساب وضعيت ارزي به اسعار مختلف هنگام انجام
معامالت ارزي و دستيابي به مانده واقعي وضعيت ارزي بانک ،اصل است بانکها با اتخاذ تدابير الزم نسبت به
حذف فاصله زماني تاريخ انجام معامالت و تاريخ ثبت اسناد حسابداري مربوطه در دفاتر قانوني خصوصاً در مورد
حسابهاي بانک نزد شعب خارج و بانکهاي خارجي اقدام نمايند.
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روش دوم:

 -1اصول اوليه در امر نظارت و اجراي عمليات ارزي
 )1-1کليه عمليات خريد و فروش ارز چه به صورت اسکناس و چه به صورت حواله و  ...و تبديل يک نوع ارز به
ارز ديگر بنابه درخواست مشتري ميبايست از طريق حسابهاي "مرکز به ارز" و "مرکز به ريال" و به نيابت از
اداره مرکزي انجام پذيرد.
 )1-2وضعيت ارزي نشاندهنده تفاوت اسعار تشکيل دهنده دارائيها و بدهيهاي ارزي بانک ميباشد که بايد به
تفکيک اسعار مختلف ،فقط در دفاتر اداره مرکزي منعکس گردد.
 )1-3با اجراي اي دستورالعمل نتيجه حاصل از تسعير حسابهاي دارائي و بدهيهاي ارزي در شعبه واحد ارزي
همواره صفر خواهدبود.
 )1-4با اجراي اي دستورالعمل تهيه آمار دريافت و پرداختهاي ارزي در شعب ارزي منتفي و فقط در ادارات
مرکزي تهيه خواهدشد.

 -2عمليات حسابداري معامالت ارزي

 )2-1خريد اسکناس توسط شعبه واحد ارزي:
بد – اسکناس و نقود بيگانه

*$

* ريال

بس – مرکز به ارز

×$

× ريال

بد – حساب مرکز به ريال

× ريال

بس – صندوق  /جاري مشتري

× ريال

انعکاس عمليات شعبه/واحد ارزي در اداره مرکز:
×$

بد – مرکز به ارز

× ريال

بس – مرکز به ريال
بس – وضعيت ارزي

× ريال
×$
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 )2-2فروش اسکناس به مشتري:
عمليات در شعبه/واحد ارزي:
بد – صندوق  /جاري ريالي مشتري

× ريالي

بس – مرکز به ريال
بد – مرکز به ارز

× ريال
×$

بس – اسکناس و نقود بيگانه

× ريال
×$

× ريال

عمليات در اداره مرکزي:
بد – مرکز به ريال

× ريال

بس – مرکز به ارز
بد – وضعيت ارزي

×$

× ريال

×$

 )2-3پرداخت اسکناس به مشتري از محل حساب ارزي مشتري:
بد – حساب ارزي مشتري

×$

× ريال

بس – اسکناس و نقود بيگانه

×$

× ريال

 )2-4دريافت اسکناس از مشتري جهت واريز به حساب ارزي مشتري در شعبه ديگر:
عمليات در شعبه /واحد ارزي مبداء:
بد – اسکناس و نقود بيگانه

×$

× ريال

بس – مرکز به ارز

×$

× ريال

عمليات در شعبه/واحد ارزي مقصد:
بد – حساب مرکز به ارز

×$

× ريال

بس – حساب ارزي مشتري

×$

× ريال
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 )2-5صدور حواله ارزي از محل وجه نقد و يا حساب جاري ريالي مشتري شامل پرداخت وجه اعتبارات اسنادي و
حوالجات (دانشجويي و :)...
عمليات در شعبه  /واحد ارزي:
بد – صندوق  /حساب جاري مشتري

× ريال

بس – حساب مرکز به ريال

× ريال

عمليات در اداره مرکزي:
بد – مرکز به ريال

× ريال

بس – سپرده ارزي ديداري نزد بانکهاي خارجي

×$

بد – وضعيت ارزي

× ريال

×$

 )2-6پرداخت اسکناس از خزانهداري به شعبه/واحد ارزي:
عمليات در اداره مرکزي:
بد – مرکز به ارز

×$

× ريال

بس – اسکناس و نقود بيگانه

×$

× ريال

عمليات در شعبه /واحد ارزي:
بد – اسکناس و نقود بيگانه

×$

× ريال

بس – مرکز به ارز

×$

× ريال

تبصره :استفاده از سرفصل حساب "وجوه ارزي در راه" از زمان ارسال اسکناس از خزانه تا زمان رسيدن آن به
شعبه طبق روال معمول انجام خواهد شد.
 )2-7پرداخت اسکناس به مشتري به موجب حواله وارده ارزي:
بد – حوالههاي عهده مابه ارز

×$

× ريال

بس – اسکناس و نقود بيگانه

×$

× ريال

 -3انتقال مانده حسابهاي ارزي موجود در شعب /واحدهاي ارزي به حساب مرکز به ارز در ابتداي اجراي طرح:
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 )3-1عمليات در شعب /واحدهاي ارزي:
ليست مانده حسابهاي ارزي تهيه و بعد از مطابقت با ماندههاي دفتر کل مابهالتفاوت دارايي و بدهي هر
ارز را به بدهکار (يا بستانکار) حساب مرکز به ارز همان نوع ارز منظور و متقابالً معادل ريالي (مابهالتفاوت معادل
ريالي دارايي و بدهي ارز مربوطه) از حساب مرکز به ريال تسويه خواهد گرديد:
بد :حساب مرکز به ارز

×$

× ريال
× ريال

بس :حساب مرکز به ريال
 )3-2عمليات در اداره مرکزي:
بد :حساب مرکز به ريال

× ريال

بس :حساب مرکز به ارز

×$

بد :وضعيت ارزي

×$

× ريال

 -4تسعير حسابهاي دارايي و بدهي هاي ارزي در مقاطع زماني تعيي شده در کليه شعب /واحدهاي ارزي بانک
ميبايد انجام پذيرد ،ليک حاصل تسعير در کليه شعب /واحدهاي ارزي بجز اداره مرکزي بانک صفر خواهد شد.

 -5ارزش ريالي وضعيت ارزي هر ارز برابر خواهد بود با مابهالتفاوت معادل ريالي حسابهاي ارزي همان ارز در
دفاتر اداره مرکزي بانک.

 -6بمنظور استفاده بهينه از اطالعات مربوط به مانده حساب وضعيت ارزي به اسعار مختلف هنگام انجام معامالت
ارزي و دستيابي به مانده واقعي وضعيت ارزي بانک ،اصل است بانکها با اتخاذ تدابير الزم نسبت به حذف فاصله
زماني تاريخ انجام معامالت و تاريخ ثبت اسناد حسابداري مربوطه دردفاترقانونيخصوصاً درموردحسابهايبانک
نزدشعب خارج وبانکهايخارجياقدام نمايند.
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شماره  :مب  1230 /دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخير ه
ارزي
تاريخ 20/11/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد

پيرو بخشنامه شماره مب 373 /مورخه  18/4/1380و با توجه به ضرورت کنترل حسابهاي
فيمابي بانک مرکزي و بانکهاي عامل در ارتباط با پرداخت وجه تامي شده از محل حساب پوششي
نزد بانک سپه شعبه لندن ،بدينوسيله دستورالعمل مربوط به اعطاء تسهيالت از محل حساب ذخيره
ارزي براساس آخري تغييرات و اصالحات اعمال شده منطبق با ضرورت تبيي شده در فوق ،جهت
اجراء در آن بانک ارسال ميگردد .خواهشمند است مقرر فرمايند ،ضم توجه به تغييرات اعمال شده
در دستورالعمل پيوست ،مفاد آن را جايگزي دستورالعمل قبلي نمايند/ .ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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محمود مرتضوي
3816

پيوست بخشنامه شماره مب 1230/مورخ 20/11/1380

.26/10/80بهادريراد.م

بسمه تعالي

دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ار زي
موضوع بخشنامه شماره  60/1207مورخ  25/12/1379اداره سياستها و مقررات ارزي
فهرست

الف -مرحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور:
ب -تسهيالت اعطايي به ارز به خريداران کاالها و خدمات ايران در خارج از کشور:
ب )1-مرحله انعقاد قرارداد بانک با خريدار خارجي:
ب )2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي به خريدار خارجي:
ب )2-1-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه مدت (کمتر از يکسال):
ب )2-2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت (حداکثر  3سال):
ب )3-مرحله وصول اقساط از خريدار خارجي و انتقال آن به حساب ذخيره ارزي:
ب )4-مرحله دريافت کارمزد ديرکرد اقساط معوق و انتقال  50%آن به حساب ذخيره ارزي:
ب )5-مرحله انتقال بدهي معوق خريدارخارجي به حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز
ج -تسهيالت اعطايي به ارز به واردکنندگان کاال و خدمات:
ج )1-مرحله انعقاد قرارداد:
ج )2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي:
ج )2-1-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي كوتاه مدت (كمتر از يكسال):
ج )2-2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت (حداكثر  3سال):
ج )3-مرحله بازپرداخت تسهيالت ):(Repayment period
ج )4-مرحله دريافت کارمزد ديرکرد درصورت تاخير در پرداخت اقساط:
ج )5-مرحله انتقال بدهي معوق مشتريان به حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز:
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د  -تفکيک تسهيالت اعطايي به عقود اسالمي در حسابهاي معي :
هن  -ثبت وثايق و تضمينات در حسابهاي انتظامي مربوطه:
و – ابالغ سرفصل هاي جديد توسط اداره اطالعات بانکي:
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پيوست بخشنامه شماره مب 1230/مورخ 20/11/1380

بسمه تعالي

دستورالعمل حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي
موضوع بخشنامه شماره  60/1207مورخ  25/12/1379اداره سياستها و مقررات ارزي

الف -مرحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور:
بد :تعهدات سازمان مديريت و برنامهريزي بابت تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي
بس :تعهدات بانک بابت قرارداد منعقده با سازمان مديريت و برنامهريزي

درصورت عدم انعقاد قرارداد متقابل با مشتري ظرف مهلت سه ماهه بايستي هر ششماه يکبار به
نسبت مانده تعهد شده استفاده نشده قرارداد هزينه تعهدي معادل ننن درصد در سال محاسبه و ضم صدور
دستور پرداخت به حساب ذخيره ارزي سند حسابداري ذيل صادر گردد:
بد :حساب کارمزد پرداختي
بس :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج (جهت واريز به حساب ذخيره ارزي)

ب–تسهيالت اعطايي به ارزبه خريداران کاالهاوخدمات ايران درخارج ازکشور)(Buyers Credit
ب )1-مرحله انعقاد قرارداد بانک با خريدار خارجي:
بد :تعهدات بانک بابت قرارداد منعقده با سازمان مديريت و برنامهريزي
بس :تعهدات سازمان مديريت و برنامهريزي بابت تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي
بد :تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با مشتريان
بس :تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده
بعد از انقضاي مدت  3ماه از تاريخ انعقاد قرارداد ،درصورت عدم استفاده خريدار از تسهيالت مورد
نظر به نسبت مانده تعهد شده استفاده نشده (امضاي قرارداد توسط مشتري تعهد محسوب ميشود) هزينه تعهد
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بميزان نن ن درصد در سال و هر ششماه يکبار محاسبه و از خريدار خارجي وصول خواهد شد .با دريافت اعالميه
بستانکار کارگزار سند حسابداري زير صادر ميگردد:

بد :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)
بس :حساب کارمزد تعهد دريافتي از محل تسهيالت اعطائي به ارز

ب )2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي به خريدار خارجي:
ب )2-1-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه مدت (کمتر از يکسال):
در اي مرحله ضم احتساب سود و تعيي ميزان اقساط و صدور دستور پرداخت جهت واريز مبلغ
تسهيالت درخواستي به حساب کارگزار خريدار خارجي اسناد حسابداري زير صادر مي شود:
بد :حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان اصل  +سود کل دوره)
بس :حساب تسهيالت دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  5/4%سهم سود بانک)
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  3%سهم سود سالهاي آتي دولت)
بد :تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)
بس :تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با مشتريان (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)

ب )2-2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت (حداکثر  3سال):
در اي مرحله طي دوره استفاده از تسهيالت "( "Disbursementحداکثر  3سال) با صدور هر دستور
پرداخت جهت واريز مبلغ تسهيالت درخواستي به حساب خريدار خارجي اسناد حسابداري زير صادر خواهدشد:
بد :حساب تسهيالت اعطائي ميان مدت از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان مبلغ دستور پرداخت)
بس :حساب تسهيالت دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان مبلغ دستور پرداخت)
بد :تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)
بس :تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با مشتريان (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)
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بعد از اتمام دوره استفاده از تسهيالت و شروع دوره بازپرداخت " "Repayment Periodضم
احتساب سود دوره استفاده و دوره بازپرداخت و همچني تعيي تعداد ،ميزان و سررسيد اقساط و ابالغ آن به
تسهيالت گيرنده ،سند حسابداري زير صادر مي شود:
بد :حساب تسهيالت اعطائي ميان مدت از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان سود دوره استفاده و بازپرداخت)
بس :حسناب سننود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان  5/4%سهم
سود بانک)
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان  3%سهم سود
دولت)

ب )3-مرحله وصول اقساط از خريدار خارجي و انتقال آن به حساب ذخيره ارزي:
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.
بد :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)
بس :حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت يا ميان مدت به ارز از محل حساب ذخيره ارزي (حسب مورد)
بد :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان  5/4%سهم سود
بانک مربوط به قسط دريافتي)
بس :حساب سود دريافتي (به ارز) بابت تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي
بد :سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان  3%سهم سود دولت مربوط
به قسط دريافتي)
بد :حساب تسهيالت دريافتي بانک از محل حساب ذخيره ارزي از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان اصل قسط)
بس :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي) جهت واريز به حساب
ذخيره ارزي (بابت اصل  3% +سهم سود دولت)
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ب )4-مرحله دريافت کارمزد ديرکرد اقساط معوق و انتقال  50%آن به حساب ذخيره ارزي:
با دريافت اعالميه بستانکار کارگزار ضم صدور دستور پرداخت عهده بانک مرکزي نزد بانک سپه
شعبه لندن ،اسناد حسابداري زير صادر مي شود:
بد :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي)
بس :حساب وجه التزام دريافتي به ارز از محل تسهيالت اعطائي به ارز (بابت کارمزد ديرکرد سهم بانک بميزان
 50%کارمزد دريافتي)
بس :حساب بستانکاران موقت به ارز (بابت کارمزد ديرکرد سهم دولت بميزان  50%کارمزد دريافتي)

هنگام انتقال  50%کارمزد ديرکرد سهم دولت:
بد :حساب بستانکاران موقت به ارز ( 50%کارمزد ديرکرد سهم دولت)
بس :حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي) جهت واريز به حساب
ذخيره ارزي

ب )5-مرحله انتقال بدهي معوق خريدار خارجي به حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز (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:
بد :حساب مطالبات معوق تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي
بس :حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت يا ميان مدت به ارز از محل حساب ذخيره ارزي (حسب مورد)
بد :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي ( 5/4%سهم سود بانک 3% +
سهم سود دولت) به تفکيک در دفاتر معي .
بس :حساب سود معوق تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي ( 5/4%سهم سود بانک  3% +سهم
سود دولت) به تفکيک در دفاتر معي .
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ج -تسهيالت اعطايي به ارز به واردکنندگان کاال و خدمات
ج )1-مرحله انعقاد قرارداد:
بد :تعهدات بانک بابت قرارداد منعقده با سازمان مديريت و برنامهريزي.
بس :تعهدات سازمان مديريت و برنامهريزي بابت تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي.
بد :تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با مشتريان
بس :تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده
بعد از گذشت  3ماه از تاريخ انعقاد قرارداد با دريافت اطالعات الزم از شعبه نسبت به مانده تعهد
شده استفاده نشده( ،امضاي قرارداد توسط مشتري تعهد محسوب ميشود) تسهيالت هزينه تعهد به ميزان ننن
درصد در سال هر ششماه يکبار محاسبه و سند حسابداري ذيل صادر خواهد شد:
بد :حساب ارزي مشتري
بس:کارمزد تعهد دريافتي بابت تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي

ج )2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي:
ج )1-2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي کوتاه مدت (کمتر از يکسال):
در اي مرحله ب ا دريافت هر سري اسناد حمل اعتبارات اسنادي گشاي

يافته سند حسابداري زير

صادر خواهد شد:
بد :حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت به ارز از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان مبلغ اسناد حمل +سود کل
دوره)
بس :حساب سودسالهاي آينده تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي به ارز(بميزان %4/5سهم سود
بانک)
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان  %3سهم سود
دولت)
بس :تسهيالت دريافتي ازمحل حساب ذخيره ارزي
بد :تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)
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بس :تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با مشتريان (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)

ج )2-2-مرحله اعطاي تسهيالت ارزي ميان مدت (حداکثر  3سال)
در اي مرحله براي هر سري اسناد حمل که طي دوره استفاده از تسهيالت (Disbursement
)( Periodحداکثر  3سال) به شعبه واصل ميگردد ،سند حسابداري زير صادر خواهد شد:
بد :حساب تسهيالت اعطائي ميان مدت به ارز ازمحل حسابذخيرهارزي (به ميزانمبلغاسناد حمل)
بس :تسهيالت دريافتي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي
بد :تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)
بس :تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با مشتريان (بميزان اصل مبلغ تسهيالت)

در پايان دوره استفاده از تسهيالت و شروع دوره بازپرداخت ) (Repayment Periodضم دريافت
اطالعات مربوط به ميزان سود دوره استفاده و بازپرداخت تسهيالت و همچني ميزان اقساط دوره بازپرداخت،
سند حسابداري زير صادر ميگردد:
بد :ح ساب تسهيالت اعطائي ميان مدت از محل حساب ذخيره ارزي (به ميزان جمع سود دورههاي استفاده و
بازپرداخت تسهيالت)
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان %4/5سهم سود بانک)
بس :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان  %3سهم سود دولت)

ج )3-مرحله بازپرداخت تسهيالت ):(Repayment Period
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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بس :حساب تسهيالت اعطائي کوتاهمدت يا ميانمدت به ارزازمحل حساب ذخيره ارزي (حسب مورد)
بد :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان  %4/5سهم سود
بانک مربوط به قسط دريافتي)
بس:سود دريافتي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي(بميزان  %4/5سهم سود بانک)
بد :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز (بميزان  3%سهم سود دولت مربوط به قسط دريافتي)
بد :حساب تسهيالت دريافتي بانک از محل حساب ذخيره ارزي (بميزان اصل قسط)
بس :سپرده ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي) جهت واريز به حساب ذخيره ارزي
(بابت اصل  3% +سهم سود دولت)

ج )4-مرحله دري افت کارمزد ديرکرد و انتقال آن بحساب بانک مرکزي نزد بانک سپه شعبه لندن در صورت تاخير
در پرداخت اقساط:
در اي مرحله ضم صدور دستور پرداخت عهده حساب بانک مرکزي نزد سپه لندن اسناد حسابداري
زير صادر خواهد شد.
بد :حساب ارزي مشتري(به ميزان  %8/5مبلغ قسط نسبت به مدت تاخير در پرداخت)
بس :حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز (بميزان  50%کارمزد ديرکرد سهم بانک)
بس :بستانکاران موقت به ارز بابت محل تسهيالت اعطايي به ارز (بميزان  %50درصد کارمزد ديرکرد سهم
دولت)
هنگام انتقال  %50کارمزد ديرکرد سهم دولت:
بد :حساب بستانکاران موقت به ارز (بابت  50درصد کارمزد ديرکرد سهم دولت)
بس :سپرده هاي ارزي ديداري نزد کارگزاران (شعب خارج يا بانکهاي خارجي) جهت واريز به حساب ذخيره ارزي
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ج )5-مرحله انتقال بدهي معوق مشتريان به حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز:
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:
بد :حساب مطالبات معوق تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي
بس :حساب تسهيالت اعطائي کوتاه مدت يا ميان مدت به ارز از محل حساب ذخيره ارزي (حسب مورد)
بد :حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي ( %4/5سهم سود بانک %3 +
سهم سود دولت ) به تفکيک در دفاتر معي
بس :حساب سود معوق تسهيالت اعطائي به ارز از محل حساب ذخيره ارزي ( %4/5سهم سود بانک  %3 +سهم
سود دولت) به تفکيک در دفاتر معي
د) اعطاي تسهيالت به ارز به واردکنندگان کاال و خدمات ،حسب مورد در قالب عقود :فروش اقساطي ،جعاله و
مشارکت مدني صورت مي پذيرد و اسناد حسابداري حسابهاي مربوطه در اي دستورالعمل بايستي تحت عنوان
فروش اقساطي ،جعاله و مشارکت مدني از محل حساب ذخيره ارزي در دفاتر معي ثبت گردد.
هن) بديهي است در صورت دريافت وثايق و تضمينات عمليات مربوط طبق روشهاي متداول بانکها در حسابهاي
انتظامي مربوطه ثبت و شناسايي گردد.
و) سرفصل هاي جديد مورد نياز توسط اداره اطالعات بانکي به آن بانک ابالغ خواهد شد.
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شماره  :مب  1258 /سقف فردي تسهيالت اعطائي بانكها به مشتريان به چهل ميليون ريال افزايش
مي يابد
تاريخ 28/11/1380 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي (به استثناي بانکهاي توسعه صادرات
ايران و صنعت و معدن) ارسال گرديد.

براساس بندهاي " -1ب" و " -1ج" مصوبه نهصد و شصت و يکمي جلسه شوراي پول و
اعتبار در ارتباط با تعيي سقف فردي تسهيالت اعطائي بانکها براي مسک به استحضار ميرساند:
سقف فردي تسهيالت اعطائي بانکها به مشتريان به چهل ميليون ريال افزاي

مييابد.

توضي اينکه سقف فردي فوق ،سقف مربوط به دوران فروش اقساطي براي هر واحد
مسکوني است وتسهيالت دوران مشارکتمدني محدودبه سقف فوقالذکر نيست و بانکها در مورد مبلغ
تسهيالت اعطائي در دوره مشارکت (احداث ساختمان) باتوجه به ساير مقررات و ضوابط ابالغي ،اتخاذ
تصميم خواهندنمود.
خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب را جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ نمايند/.م

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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محمود مرتضوي
3816

شماره  :مب  1309 /دستورالعمل نحوه تسعير مانده حساب دارائيها و بدهيهاي ارزي بانكها در اجراي
طرح يكسان سازي نرخ ارز در ابتداي سال 1381
تاريخ18/12/1380 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي ارسال گرديد.

در اجراي طرح يکسانسازي نرخ ارز بدينوسيله نحوه تسعير مانده حساب دارائيها و
بدهيهاي ارزي آنبانک و همچني چگونگي ثبت مابهالتفاوت ريالي ناشي از تغيير برابري قانوني
نرخ اسعار به ريال در حسابهاي مربوطه ،به شرح دستورالعمل پيوست ،ارسال ميگردد.
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
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

پيوست بخشنامه شماره  1309مورخ 18/12/1380
 3صفحه

بسمه تعالي

دستورالعمل نحوه تسعير مانده حساب دارائيها و بدهيهاي ارزي بانکها در اجراي طرح
يکسان سازي نرخ ارز در ابتداي سال 1381

نسبت به اجراي مفاد کليه دستورالعملهاي صادره توسط اي بانک در سال  ،1380پيرامون
آمادهسازي حسابهاي ارزي براي تسهيل در انجام عمليات سيستم نرخ ارز يکسان و همچني
تسعير مانده حسابهاي ارزي دفتر کل داخل کشور در پايان سال مالي مذکور براساس مندرجات
بخشنامه شماره نب 2457/مورخ  8/12/1355اداره نظارت بر بانکها اطمينان حاصل شود.
در ابتداي سال  1381متعاقب تهيه و تنظيم تراز افتتاحيه بالفاصله کليه دارائيها و بدهيهاي ارزي
بلندمدت (که وفق بخشنامه نب 2457/مورخ  8/12/1355اداره نظارت بر امور بانکها با نرخهاي
تاريخي ثبت و نگهداري ميشوند) با نرخهاي فروش شناور آخري روز کاري (نرخ فروش رسمي
ارز براساس نرخنامه اداره بي الملل بانک مرکزي) سال  1380تسعير و مابهالتفاوت حاصله و مانده
حساب ذخيره ناشي از تعديالت و نوسانات نرخ ارز به حساب نتيجه معامالت ارزي بانک منظور
شود.
کليه عمليات اجرايي تسعير بايد در اولي روز کاري سال  1381پس از ثبت تراز افتتاحيه در دفاتر
مالي و پس از اجراي بند  2فوقالذکر و قبل از ثبت هرگونه رويداد مالي ديگر انجام شود.
مانده حساب داراييها و بدهيهاي ارزي اعم از کوتاهمدت و بلندمدت (با رعايت مفاد بند  2فوق) به
تفکيک اسعار تشکيلدهنده آنها ،بايد به نرخ مرجع اولي روز کاري سال ( 1381که متعاقباً از
طريق اي بانک اعالم ميگردد) تسعير گردد.
الزم به يادآوري است:
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الف -مانده حساب سهام و مشارکتهاي خارجي نيز بايد به تفکيک هر ارز با رقم ارزي تاريخي و با
نرخ مرجع ابتداي سال  1381تسعير گردد .چنانچه براي حساب فوق ،حساب ذخيره ارزي بابت
کاه

در ارزش ارزي تا پايان سال  1380ايجاد گرديده است ،مانده اينگونه حسابها نيز بايد

تسعير شود.
ب -مانده حساب سرمايه پرداخت شده به شعب خارج از کشور نيز بايد به تفکيک هر ارز و با نرخ
مرجع ابتداي سال  1381تسعير گردد .متعاقباً هنگام تلفيق تراز بانک با تراز شعب خارج از کشور
اقالم ارزي دارائيها و بدهيهاي ارزي خالصه دفتر کل کليه شعب خارج از کشور (به تفکيک هر ارز)
با نرخ مرجع مذکور تسعير ميشود.
مابهالتفاوت ريالي ناشي از اجراي طرح يکسانسازي در حسابي تحت عوان "نتيجه تغييرات
ناشي از برابريهاي قانوني نرخ ارز" (نحوه تسويه مانده حساب يادشده بعداً اعالم خواهدشد).
منعکس گردد.
مانده حسابهاي واسطه مورد استفاده (ماننده بدهکاران و بستانکاران داخلي و موقت به ريال)
جهت ثبت و نگهداري مابهالتفاوت نرخ ارزهاي باالتر از نرخ شناور ،در ابتداي سال  ،1381طبق
بخشنامه شماره مب 644مورخ  22/6/1380معي به معي (باتوجه به معادل ارزي آنها) از محل
"حساب نتيجه تغييرات ناشي از برابريهاي قانوني نرخ ارز" تسويه گردد.
اسناد حسابداري مربوط به عمليات ارزي با والور سال  1380که پس از تاريخ  1/1/1381توسط
آن بانک دريافت ميگردد نيز بايد براساس مراتب يادشده باال تسعير شوند.
مانده حسابهاي تعهدات بانک و تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي گشاي

شده،

ضمانتنامههاي ارزي صادره و ساير حسابهاي تعهدات مربوط به فعاليتهاي ارزي ،با نرخ انتظامي
سال  1381که همزمان با اعالم نرخ مرجع ،در اولي روز کار سال آتي از طريق اي بانک اعالم
خواهدشد ،به طرفيت يکديگر تسعير گردد.
مانده حسابهاي انتظامي مربوط به فعاليتهاي ارزي نيز بشرح بند  8تسعير گردد.
"حساب نتيجه تغييرات ناشي از برابريهاي قانوني نرخ ارز" صرفاً مربوط به ثبت مابهالتفاوت
ريالي ناشي از اجراي عمليات سيستم نرخ ارز يکسان در ابتداي سال ( 1381مابهالتفاوت نرخ
شناور پايان سال  1380و نرخ مرجع اولي روز کاري سال  )1381در رابطه با تسعير مانده
حساب داراييها و بدهيهاي ارزي آن بانک بوده و به هيچوجه نبايد تفاوت نرخ ارز ناشي از عمليات
ارزي بعد از تاريخ مذکور در آن منعکس شود.
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ترتيب پرداخت مابهالتفاوتهاي اعتبارات اسنادي و بروات ارزي گشاي

يافته با نرخهاي شناور و

صادراتي تا نرخ مرجع ابتداي سال  1381به بانکها ،طبق فرمهايي که متعاقباً اي بانک ارسال
خواهدنمود صورت خواهدپذيرفت.
بديهي است مسيوليت کليه امور مربوط به تسعير فوق از قبيل :تشخيص دقيق اقالم ارزي ،صحت
ماندهها ،رعايت بخشنامه نب 2457/مورخ  8/12/1355نظارت بر امور بانکها ،اجراي صحي بند
 2اي دستورالعمل ،انتقال صحي اقالم ارزي و  ...بعهده آنبانک است.
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شماره  :مب  1342 /ضوابط مربوط به سرمايه گذاري در سرمايه شركتها و خريد اوراق بهادار
تاريخ 27/12/1380 :
»بسمه تعالي«

بانک
بدينوسيله ضوابط مربوط به سرمايهگذاري در سرمايه شرکتها و خريد اوراق بهادار
توسط آن بانک ارسال ميگردد .مقتضي است دستور فرماييد اقدامات الزم جهت اجراي مناسب
موارد زير در آن بانک انجام شود:
حداکثر ميزان مشارکت در سرمايه يک شرکت توسط آن بانک تابع مقررات مندرج در دستورالعمل
اجرايي مشارکت حقوقي ميباشد.
تبصره -خريد سهام و سرمايهگذاري در سرمايه يک شرکت خارجي ضم رعايت حداکثر فوق ،در
هر مورد موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است.

مجموع خالص مبالغ پرداختي (پس از کسر ذخيره کاه

ارزش سهام) بابت خريد سهام و

مشارکت در سرمايه يک شرکت و خريد اوراق مشارکت و يا معادل ريالي اوراق بهادار ارزي صادره
يک شرکت نبايد از  10درصد پايه سرمايه آن بانک تجاوز نمايد.
تبصره -خريد اوراق بهادار خارجي در هر مورد موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است.

مجموع خالص مبالغ پرداختي (پس از کسر ذخيره کاه

ارزش سهام) بابت مشارکت حقوقي،

سرمايهگذاري مستقيم ،اوراق مشارکت ،معادل ريالي سهام و مشارکتهاي خارجي و اوراق بهادار
ارزي نبايد از  30درصد پايه سرمايه آن بانک تجاوز نمايد.
تبصره – خريد اوراق مشارکتي که بازپرداخت آن توسط يک بانک دولتي تضمي شده است
مشمول ضوابط اي بند نميگردد.
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خريد اوراق مشارکت و يا اوراق بهاداري که بازپرداخت آن از طرف دولت و يا بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران تضمي شده است ،تا اطالع ثانوي مشمول ضوابط بندهاي  2و 3
نميگردد .معهذا رعايت تبصره بند  2ضروري است.
تجاوز از حدود مقرر در بندهاي  2و  3فوق چنانچه صرفاً به دليل روش حسابداري اتخاذ شده در
آن بانک (روش ارزش ويژه) باشد قابل قبول ميباشد .مشروط بر اي که هيچ مبلغي از اي بابت
توسط بانک پرداخت نشده و تنها ارزش دفتري سرمايهگذاري تغيير کرده باشد.

خواهشمند است ضم ابالغ موارد فوق به واحدهاي ذيربط ،دستور فرماييد سياست ذخيرهگيري
براي سرمايهگذاريها را ،با توجه به کليه موارد مربوط (اعم از حرکت کلي اقتصاد کشور ،وضعيت
خاص شرکت و تحوالت بورس اوراق بهادار) تعيي نموده و يک نسخه از آن را به اي اداره ارسال
دارند .بديهي است انجام هرگونه سرمايهگذاري قبل از اعالم سياست محاسبه ذخيره ،توسط آن
بانک ممنوع ميباشد.
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شماره  :مب  1343 /نرخ سپرده قانوني براي سپرده هاي مختلف ،نرخ سود علي الحساب سپرده ها و
نرخ سود مورد انتظار تسهيالت اعطايي
تاريخ 27/12/1380 :

»بسمه تعالي«

بانک

بدينوسيله نرخ سپرده قانوني براي سپردههاي مختلف ،نرخ سود عليالحساب سپردهها و
نرخ سود مورد انتظار تسهيالت اعطايي ان بانک را جهت اجرا به شرح زير به اطالع ميرساند:
الف) نرخهاي سپرده قانوني مربوط به انواع سپردهها

سپردههاي ديداري

4

 20درصد

سپردههاي قرضالحسنه پسانداز

 20درصد

سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت

 15درصد

سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت ويژه ( 6ماهه)

 15درصد

سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت يکساله

 15درصد

سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت دو ساله و باالتر

 10درصد

ساير سپردهها

5

 25درصد

 -1سپردههاي ديداري شامل سپردههاي قرضالحسنه جاري ،بستانکاران موقت ،ماندههاي مطالبه نشده،
حواليههاي عهده ما ،وجوه اداره شده مصرف نشده ،خالص انواع چکهاي فروخته شده  ....ميباشد.
 -2شامل سپردههاي نقدي دريافتي بابت صدور ضمانتنامه ،پي
مشتريان بابت گشاي

اعتبارات اسنادي  ...ميباشد.
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دريافت بابت معامالت ،پي

دريافت از

ب) نرخ سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار

تعيي نرخ سود عليالحساب انواع سپردهها در اختيار آن بانک است ،ليک قوياً توصيه
ميشود آن بانک نرخ سود عليالحساب سپردهها را حداکثر  2الي  3درصد باالتر از نرخهاي سود
مصوب شوراي پول و اعتبار براي بانکهاي دولتي ،تعيي نموده و زمينه رقابت سالم بي بانکهاي
غيردولتي را تقويت نمايد.
ضمناً جهت مزيد اطالع تصميمات اتخاذ شده در نهصد و پنجاه و چهارمي جلسه مورخ
 16/2/1380شوراي پول و اعتبار درخصوص نرخ سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري در
بانکهاي دولتي در ضميمه آورده شده است.
همچني الزم است پس از پايان سال مالي و تعيي سود نهايي بانک ،مابهالتفاوت سود
عليالحساب پرداختي و سود واقعي به ترتيب تعيي شده در قانون عمليات بانکي بدونربا و
آئي نامهها و دستورالعملهاي آن با مشتريان تسويه گردد.

ج) نرخهاي سود مورد انتظار تسهيالت اعطايي

تعيي نرخهاي سود مورد انتظار تسهيالت اعطايي به عهده آن بانک ميباشد .توجه
خواهند داشت نرخهاي سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري و همچني نرخهاي سود مورد
انتظار تسهيالت اعطايي بايد به طور شفاف و روش به آگاهي مشتريان رسانده شود به طوريکه
مشتري در حي امضاي قرارداد کامالً متوجه نرخ سود مبناي قرارداد باشد.
مقتضي است دستور فرماييد موارد فوق به واحدهاي ذيربط ابالغ شده و برحس اجراي
آن نظارت گردد .همچني مقرر فرماييد يک نسخه از دستورالعمل داخلي آن بانک را که جهت
اجراي صحي موارد فوق تهيه ميشود ،به اي اداره ارسال دارند.
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ضميمه:

تصميمات اتخاذ شده در نهصد و پنجاه و چهارمي جلسه مورخ  16/2/1380شوراي
پول و اعتبار درخصوص نرخ سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار بانکهاي دولتي
جهت اطالع به شرح زير ميباشد:
نرخ سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري
سپرده سرمايهگذاري

درصد در سال

کوتاه مدت

7

يکساله

13

پنجساله

17

به منظور ايجاد انگيزه رقابت بي بانکها ،به آن بانک آزادي عمل داده ميشود که نرخهاي
سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري  3 ،2و  4ساله را در محدوده  13تا  17درصد راساً
تعيي نمايد.
ضمناً نرخ سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت ويژه  6ماهه براي
بانکهاي دولتي  9درصد ميباشد.
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شماره  :مب  1344 /ضوابط تاسيس بانك غيردولتي
تاريخ27/12/1380 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي ارسال گرديد.

بدينوسيله به استناد تبصره  2ماده " 26ضوابط تاسيس بانک غيردولتي" مقررات زير به منظور تعيي
حد مجاز تسهيالت اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي اعالم ميگردد:
حداکثر تسهيالت پرداختي توسط آنبانک به يک شخص حقوقي معادل  10درصد پايه سرمايه و به يک
شخص حقيقي معادل  1درصد پايه سرمايه آنبانک ميباشد.



اعطاي تسهيالت به مجموعه شرکتهاي عضو يک گروه شرکتها حداکثر معادل  2برابر حد فوق (20
درصد پايه سرمايه) ميباشد.
اعطاي تسهيالت به شرکتهايي که آنبانک مالک حداقل  10درصد سهام آنهاست حداکثر تا  5درصد
پايه سرمايه آن بانک مجاز است.
تسهيالت اعطايي با مبالغ بي

از  5درصد پايه سرمايه ،تسهيالت کالن ناميده ميشود .جمع مانده

پرداخت شده اي دسته تسهيالت در هيچ زمان نبايد از  5برابر پايه سرمايه بانک تجاوز نمايد.
آن بانک موظف است با مطالعاتي که در بخشهاي مختلف اقتصادي انجام ميدهد سياست توزيع
بخشي اعتبارات خود را به نحوي طراحي نمايد که ريسک بخشي اعتبارات به حداقل ممک کاه
داده شود.
الزم است آن بانک سياست اعتباري خود را ،براساس محورهاي فوق ،در قالب مقررات داخلي جامع و
مانع تدوي نموده و در اختيار واحدهاي اجرايي قرار دهد .همچني تدوي و اعمال کنترلهاي داخلي
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،

دستور فرمائيد موارد فوق به واحدهاي ذيربط ابالغ شده و بر اجراي آنها نظارت کافي معمول گردد.
ارسال يک نسخه مقررات داخلي صدرالذکر (شامل کنترلهاي داخلي) به اي اداره موجب امتنان
است/.م

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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محمود مرتضوي
3816

 80/12/18احدي.ص

پيوست بخشنامه شماره  1344مورخ 27/12/1380
يك صفحه
فرم محاسبه پايه سرمايه
در پايان سه ماهه  ...........سال ...........
ارقام بر حسب ميليون
ريال
الف –سرمايه درجه يک:

پايان  3ماهه ...

سرمايه پرداخت شده
اندوختهها (قانوني ،احتياطي و )...
سود (زيان) انباشته
سود (زيان) سالجاري
جمع الف:
ب  -سرمايه درجه دو:
ذخاير مطالبات مشكوکالوصول عمومي
تسهيالت بلندمدت دريافتي از سهامداران
جمع ب
پايه سرمايه( :الف) ( +ب)

مالحظات:
ذخيره مطالبات مشكوکالوصول عمومي حداكثر تا سقف  1/25درصد دارائيهاي موزون شده برحسب ريسك قابل قبول است.
تسهيالت بلندمدت دريافتي از سهامداران تسهيالتي است كه حداقل  5سال به سررسيد آنها مانده باشد.
مجموع سرمايه درجه دو براي محاسبه پايه سرمايه حداكثر معادل مجموع سرمايه درجه يك قابل قبول است.
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پايان  3ماهه قبل

شماره  :م ب  134 /دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتي و كنترلي وضعيت باز ارزي
تاريخ7/12/1380:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي ،غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي
ارسال گرديد.

احتراماً ،به پيوست "دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتي و کنترلي وضعيت باز ارزي" ايفاد
ميگردد .خواهشمنداست دستور فرمائيد دستورالعمل يادشده جهت اجرا از ابتداي سال  ،1381به کليه
واحدهاي ذيربط ابالغ شده و برحس اجراي آن نظارت کافي معمول گردد .همچني الزم است مقررات
داخلي مندرج در ماده  9دستورالعمل باتوجه به ويژگيها و اولويتهاي آن بانک (موسسه اعتباري) در
اسرع وقت تدوي شده و پس از تصويب هيات مديره آنبانک جهت بررسي به اي مديريت ارسال
گردد/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
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بخشنامه شماره  1345مورخ 27/12/1380

 11صفحه

بسمه تعالي

دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتي و کنترلي وضعيت باز ارزي

باتوجه به تحوالت بازار ارزي در سال آينده و جايگزيني بازار بي بانکي بجاي روشهاي جاري
تخ صيص ارز الزم است بانکها دارائيها و بدهيها و همچني تعهدات ارزي خود را به نحوي کنترل نمايند که
ريسک حاصل از نوسانات نرخ ارز را در فعاليت خود به حداقل ممک کاه

دهند و در عي حال تعهدات

ارزي کشور را در محدوده مقدورات ارزي کنترل نمايند به نحوي که تعادل تراز پرداختهاي کشور حفظ گردد.
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.

ماده  -1تعاريف.
معاني عبارتهاي مذکور در اي دستورالعمل به شرح زير ميباشد:
بانک :کليه بانکهايي که براساس اليحه قانوني نحوه اداره امور بانکها ،قانون پولي و بانکي کشور و قانون
اجازه تاسيس بانکهاي غيردولتي و با مجوز رسمي بانک مرکزي تاسيس شده و در ايران فعاليت مينمايند.
به منظور رعايت اختصار ،ازنظر اي دستورالعمل موسسات اعتباري غيربانکي که با مجوز بانک مرکزي
تاسيس شده و داراي مجوز عمليات ارزي ميباشند نيز شامل اي تعريف ميشوند.

1

دارائيها و بدهيهاي ارزي :عبارت است از کليه دارائيها و بدهيهاي ارزي بانک .
اقالم ارزي زير خط ترازنامه عبارتند از:

الف -حسابهاي تعهدات ارزي اعم از تعهدات بابت قراردادهاي منعقده براي تسهيالت و معامالت و يا
تعهدات بابت گشاي

اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامهها که ممک است مطالبات و يا بدهيهاي ارزي

را در آينده ايجاد نمايند.

 -1مطابق پيوست شماره .1
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ب -انواع تعهدات ارزي بابت اعتبارات اسنادي تائيد شده ضمانتنامههاي بانکي ارزي متقابل ،و تضمي
اوراق مشارکت ارزي صادره ،معامالت سلف و ساير تعهدات مشابه.

1

پايه سرمايه :عبارتست از مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوختهها و ذخائر بانک به شرح مندرج در
پيوست شماره .3

وضعيت باز ارزي يک ارز عبارتست از ارزش مطلق مجموع اقالم زير:
الف -معادل ريالي مابهالتفاوت بي دارائيها و بدهيهاي ارزي به هر ارز که در باالي خط ترازنامه ثبت
ميشود.
ب -معادل ريالي مابهالتفاوت بي تعهدات بانک و تعهدات مشتريان به هر ارز که در حسابهاي زير خط
ترازنامه ثبت ميشود.

2

وضعيت باز ارزي براي کليه ارزها :عبارتست از ارزش مطلق مجموع اقالم زير:
الف -معادل ريالي مابهالتفاوت بي دارائيها و بدهيهاي ارزي ،که در باالي خط "ترازنامه" ثبت ميشود.

2

وضعيت باز مثبت :براي يک ارز عبارتست از وضعيتي که معادل ريالي مجموع دارائيها و تعهدات مشتريان
بانک به هر ارز بيشتر از معادل ريالي مجموع بدهيها و تعهدات آن بانک به همان ارز باشد .وضعيت باز مثبت
براي کليه ارزها عبارتست از وضعيت ارزي بانک چنانچه معادل ريالي مجموع دارائيها و تعهدات ارزي
مشتريان آن بانک بيشتر از معادل ريالي مجموع بدهيها و تعهدات ارزي آن بانک باشد.
وضعيت باز منفي :براي يک ارز عبارتست از وضعيتي که معادل ريالي مجموع دارائيها و تعهدات ارزي
مشتريان بانک به هر ارز کمتر از معادل ريالي مجموع بدهيها و تعهدات آن بانک به همان ارز باشد .وضعيت
باز منفي براي کليه ارزها عبارتست از وضعيت ارزي بانک چنانچه معادل ريالي مجموع دارائيها و تعهدات
ارزي مشتريان آن بانک کمتر از معادل ريالي مجموع بدهيها و تعهدات ارزي بانک باشد.
نرخ تبديل :عبارتست از نرخ تبديل هر ارز به ريال (بمنظور احتساب وضعيت باز ارزي) که روزانه بعنوان نرخ
مرجع توسط بانک مرکزي اعالم ميشود.

 -1مطابق پيوست شماره .2
 -2باتوجه به روش ثبت حسابداري اقالم زيرخط ترازنامه توسط واحدهاي بنانکي در اينران ،درحنال
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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ماده  -2حد مجاز وضعيت باز
حد مجاز وضعيت باز براي هر ارز (مثبت يا منفي) حداکثر به ميزان  10درصد پايه سرمايه بانک ميباشد.
حد مجاز وضعيت باز براي مجموع ارزها (مثبت يا منفي) حداکثر به ميزان  30درصد پايه سرمايه بانک
ميباشد.
در محاسبه حدهاي مجاز فوق حساب سرمايه پرداختي به شعب خارج و حساب سهام و مشارکتهاي خارجي
منظور نميشود .حد مجاز حسابهاي يادشده معادل درصد پايه سرمايه آن بانک خواهدبود.

1

ماده -3
وضعيت باز مذکور در بندهاي  2-1و  2-2فوقالذکر بايد براي کليه واحدهاي اجرايي داخل کشور
(شعب و ادارات مرکزي بانکها) محاسبه گردد.

ماده -4
بانک مکلف است "وضعيت باز" ارزي خود را در پايان هر روز محاسبه نموده و مورد کنترل قرار
دهد.

ماده -5
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.

ماده -6
گزارش مذکور در ماده  5بايد طبق فرم پيوست شماره  4تهيه و توسط عضو هييت مديره ناظر بر
بخ

ارزي امضاء شود.

ماده -7
معادل ريالي تعهدات ايجاد شده بانک بابت گشاي

اعتبارات اسنادي ،ثبت سفارش بروات

اسنادي و بدهي بانک بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار (تمام موارد) در هر زمان توسط هر
بانک به کليه ارزها نميتواند از  ..........برابر پايه سرمايه آن بانک تجاوز نمايد.

1

 -1اي رقم براي بانکهاي مختلف متفاوت است و حد مجاز هر بانک متعاقباً اعالم خواهدشد.
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ماده -8
بانکهايي که در شروع سال  81داراي وضعيت باز ارزي باالتري از حدود مجاز تعيي شده
ميباشند مکلفند ظرف مدت  6ماه خود را به حدود مورد نظر برسانند .چنانچه هر بانک بنابر داليل قابل
توجيه ،در اجراي حدود تعيي شده با مشکل مواجه ميباشد الزم است داليل و توجيهات خود را کتباً به اي
بانک منعکس نمايد تا پس از انجام بررسيهاي الزم درصورت لزوم در سقفهاي تعيي شده براي آن بانک
تجديد نظر گردد.

ماده -9
بانک موظف است در چارچوب اي دستورالعمل و به منظور کنترل و هدايت صحي فعاليتهاي
ارزي و به حداقل رساندن ريسک ارزي خود نسبت به تدوي مقررات داخلي جامع اقدام نمايد .در اي
مقررات بايد ضم رعايت دقيق مقررات و ضوابط اجرايي عمليات بي بانکي بازار تهران به ويژه بندهاي 2-
 4و  3-4اي مقررات ،ضرورت مديريت صحي نقدينگي ارزي نيز مورد توجه قرار گيرد .مقررات مذکور بايد
پس از تصويب هيات مديره بانک و تائيد اي بانک به مورد اجراء گذارده شود.

ماده -10
ادامه فعاليت بانکها و موسسات اعتباري در بازار ارز بي بانکي پس از پايان شهريور 1381
منوط به احراز رعايت اي دستورالعمل و ساير مقررات و دستورالعملهاي ابالغ شده درخصوص انجام
معامالت در بازار ارزي بي بانکي از سوي اي بانک خواهدبود.

 -1رقم متعاقباً اعالم ميشود.
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پيوست شماره 1

دارائيهاي ارزي
كد حساب عنوان حساب
3/1/0030

حساب اسکناس و نقود بيگانه

3/1/0040

حساب وجوه در راه  /ارز

3/1/0145

حساب سپرده ارزي ديداري نزد بانک مرکزي

3/1/0185

حساب سپرده ارزي مدتدار نزد بانک مرکزي

3/1/0150

حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد بانکهاي داخلي

3/1/0160

حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد بانکهاي خارجي

3/1/0170

حساب سپردههاي ارزي پوششي نزد بانکهاي خارجي

3/1/0190

حساب سپردههاي ارزي مدتدار نزد بانکهاي داخلي

3/1/0200

حساب سپردههاي ارزي مدتدار نزد بانکهاي خارجي

3/1/0250

حساب وام و اعتبار ارزي به بانکهاي خارجي

3/1/0235

حساب وام اعطايي به ارز

3/1/0590

حساب خريد دي  /اسناد و بروات ارزي

3/1/0785

حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتدار به ارز

 0920/1/3حساب اسناد و بروات ارزي واخواست شده
3/1/1050

حساب مطالبات معوق  /ارز

3/1/1055

حساب مطالبات سررسيد گذشته  /ارز

3/1/0270

حساب اوراق بهادار ارزي

3/1/1060

حساب سهام و مشارکتهاي خارجي

3/1/1180

حساب بدهکاران موقت  /ارز

3/1/0231

حساب تسهيالت اعطايي کوتاه مدت به ارز  /دولتي

3/1/0232

حساب تسهيالت اعطايي ميان مدت به ارز  /دولتي

3/1/0233

حساب تسهيالت اعطايي کوتاه مدت به ارز  /غيردولتي
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3/1/0234

حساب تسهيالت اعطايي ميان مدت به ارز  /غيردولتي

3/1/1041

حساب مطالبات سررسيدگذشته تسهيالت به ارز  /دولتي

3/1/1042

حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيالت به ارز  /غيردولتي

3/1/1043

حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز  /دولتي

3/1/1044

حساب مطالبات معوق تسهيالت به ارز  /غيردولتي

3/1/1200

حساب شعب  /ارز

3/1/1220

حساب مرکز  /ارز

3/1/1230

حساب وضعيت ارزي

3/1/1160

حساب بدهکاران داخلي  /ارزي

3/1/0140

حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج

3/1/1070

حساب سرمايه پرداختي به شعب خارج  /به ارز

3/1/0180

حساب سپردههاي ارزي مدتدار نزد شعب خارج

3/1/0240

حساب وام و اعتبار ارزي به شعب خارج

11

بدهيهاي ارزي
كد حساب عنوان حساب
3/2/0175

حساب سپرده ارزي ديداري بانک مرکزي

3/2/0195

حساب سپرده ارزي مدتدار بانک مرکزي

3/2/0180

حساب سپرده ارزي ديداري بانکهاي ايراني

3/2/0200

حساب سپرده ارزي مدتدار بانکهاي ايراني

3/2/0190

حساب سپرده ارزي ديداري بانکهاي خارجي

3/2/0210

حساب سپرده ارزي مدتدار بانکهاي خارجي

3/2/0280

حساب بدهي به بانکهاي خارجي – حساب جاري

 -1اين حساب جايگزين حساب معامالت ارزي گرديده است.
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3/2/0285

حساب تسهيالت دريافتي از بانکهاي خارجي بابت يوزانسهاي داخلي به ارز

3/2/0020

حساب سپرده قرضالحسنه جاري  /ارزي

3/2/0330

حساب حوالههاي عهده ما  /ارز

3/2/0350

حساب ماندههاي مطالبه نشده به ارز

3/2/0660

حساب بستانکاران موقت  /ارز

3/2/0070

حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز  /ارزي

3/2/0110

حساب سپرده مدتدار ارزي

3/2/0380

حساب سپرده نقدي ضمانتنامهها  /به ارز

3/2/0540

حساببدهي بانک بابت پذيرشاسناد اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار به ارز

3/2/0555

حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز  /غيردولتي

3/2/0556

حساب سود سالهاي آينده تسهيالت اعطائي به ارز  /دولتي

3/2/0595

حساب سود معوق تسهيالت اعطائي به ارز  /غيردولتي

3/2/0596

حساب سود معوق تسهيالت اعطائي به ارز  /دولتي

3/2/0720

حساب مرکز  /ارز

3/2/0710

حساب شعب  /ارز

3/2/0670

حساب وضعيت ارزي

3/2/0640

حساب بستانکاران داخلي  /ارز

3/2/0270

حساب بدهي به شعب خارج – در حسابجاري

3/2/0275

حساب تسهيالت دريافتي از شعبه خارج بابت يوزانسهاي داخلي

3/2/0215

حساب سپرده ارزي مدتدار شعب خارج

12

 0276/2/3حساب بدهي به بانكهاي خارجي بابت وامهاي ارزي
3/2/0364

حساب پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارز  /دولتي

3/2/0365

حساب پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارزي /غيردولتي

 -1اين حساب جايگزين حساب معامالت ارزي گرديده است.
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3/2/0755

حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز  /غيردولتي

3/2/0756

حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز  /دولتي

3/2/0775

حساب سود دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز  /غيردولتي

3/2/0776

حساب سود دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز  /دولتي

3/2/0805

حساب کارمزد تعهد دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز  /غيردولتي

3/2/0806

حساب کارمزد تعهد دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز  /دولتي
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پيوست شماره 2

اقالم زير خط
كد حساب عنوان حساب
5/3/1/0010

تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي باز شده

5/3/1/0110

طرف تعهدات بانک بابت تائيد اعتبارات اسنادي ساير بانکها

5/3/1/0040

تعهدات مشتريان بابت ضمانتنامهها و پذيرشهاي صادره به ارز

5/3/1/0050

تعهدات مشتريان بابت ضمانتنامههاي صادره متقابل به ارز

5/3/1/0080

طرف تعهدات بانک بابت قراردادهاي استمهالي

5/3/1/0130

طرف تعهدات بانک بابت معامالت سلف ارز

5/3/2/0010

حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي بازشده

5/3/2/0110

حساب تعهدات بانک بابت تاييد اعتبارات اسنادي ساير بانکها

5/3/2/0040

حساب تعهدات بانک بابت ضمانتنامههاي و پذيرشهاي صادره به ارز

5/3/2/0050

حساب تعهدات بانک بابت ضمانتنامههاي صادره متقابل به ارز

5/3/2/0080

حساب تعهدات بانک بابت قراردادهاي استمهالي

 0130/2/3/5حساب تعهدات بانك بابت معامالت سلف ارز
5/3/1/0041

تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده به ارز

5/3/1/0091

تعهدات سازمان مديريت و برنامه ريزي بابت تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي.
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نام
بانک:

پيوست شماره 3
فرم محاسبه پايه سرمايه
در پايان سه ماهه  ...........سال ...........
ارقام بر حسب ميليون ريال
الف –سرمايه درجه يک:

پايان  3ماهه ...

پايان  3ماهه قبل

سرمايه پرداخت شده
اندوختهها (قانوني ،احتياطي و )...
سود (زيان) انباشته
سود (زيان) سالجاري
جمع الف:
ب  -سرمايه درجه دو:
ذخاير مطالبات مشكوکالوصول عمومي
اندوخته تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت
تسهيالت بلندمدت دريافتي از سهامداران
جمع ب
پايه سرمايه( :الف) ( +ب)

مالحظات:
ذخيره مطالبات مشكوکالوصول عمومي حداكثر تا سقف  1/25درصد دارائيهاي موزون شده برحسب ريسك قابل قبول است.
تسهيالت بلندمدت دريافتي از سهامداران تسهيالتي است كه حداقل  5سال به سررسيد آنها مانده باشد.
مجموع سرمايه درجه دو براي محاسبه پايه سرمايه حداكثر معادل مجموع سرمايه درجه يك قابل قبول است.
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پيوست شماره 4
خالص وضعيت باز ارزي در
پايان ماه  ...........سال ...........
نام بانک:
نوع ارز
شرح

مانده پايان ماه
دالر

پوند

يورو

فرانک سوئيس

الف -اقالم دارايي و بدهي بانک
الف -1-ليست دارائيهاي ارزي (بدون احتساب سرمايه پرداختي به شعب
خارج کشور و حساب سهام و مشارکتهاي خارجي)
کسر ميشود:
الف -2-ليست بدهيهاي ارزي:
الف -3-خالص دارائيهاي ارزي ،بدهيهاي ارزي بدون احتساب سرمايه
پرداختي به شعب خارج کشور و حساب سهام و مشارکتهاي خارجي)
(خالص اقالم باالي خط ترازنامه = مابهالتفاوت "الف "1-و "الف)"2-
ب -حسابهاي زيرخط ترازنامه
ب -1-تعهد مشتريان
کسر ميشود:
ب -2-تعهدات بانک
ب -3-خالص حسابهاي زيرخط ترازنامه
(مابهالتفاوت "ب "1-و "ب)"2-
ج -خالص وضعيت باز ارزي بدون احتساب سرمايه پرداختي به شعب خارج
کشور و حساب سهام و مشارکتهاي خارجي ("الف" + "3-ب)"3-
د -حساب سرمايه پرداختي به شعب خارج کشور و حساب سهام و
مشارکتهاي خارجي
ه  -پايه سرمايه بانک
و -خالص وضعيت باز ارزي به پايه سرمايه بدون احتساب بند "د" فوق (ج
تقسيم بر "ه "(
ز -حساب سرمايه پرداختي به شعب خارج کشور و حساب سهام و
مشارکتهاي خارجي به پايه سرمايه ("د" تقسيم بر "ه "(

امضاء
نام:
سمت:

 اقالم مندرج در اين جدول بايد به لاير درج شود.
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ي ژاپ

ساير

جمع( معادل

اسعار

ريالي)

شماره  :مب  1351 /اصالح بخشنامه مب1230 /
تاريخ 28/12/1380 :
»بسمه تعالي«

بانک

پيرو بخشنامه شماره مب 1230 /مورخ  20/11/1380خواهشمند است مقرر
فرمايند اصالحات زير را در بخشنامه فوقالذکر به عمل آورده ،و مراتب جهت اجرا به واحدهاي
ذيربط ابالغ نمايند:
اسناد دوم بندهاي ب )1-و ج:)1-
بد :تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده.
بس :تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با مشتريان.

اسناد دوم بندهاي ب ،)2-1-ب ،)2-2-ج ،)2-1-ج )2-2-بابت برگشت اسناد بند  1فوق:
بد :تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با مشتريان (به ميزان اصل مبلغ تسهيالت).
بس :تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده (به ميزان اصل مبلغ تسهيالت).
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شماره  :مب  1362 /اصالح بخشنامه هاي مب 1211 /و مب1309 /
تاريخ28/12/1380 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي ارسال گرديد

پيرو بخشنامههاي شماره مب 1211/مورخ  14/11/1380و مب 1309/مورخ
 18/12/1380خواهشمنداست مقرر فرمايند اصالحات زير را در بخشنامههاي فوقالذکر بعمل
آورده و مراتب جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ گردد:
زيرنويس بند  7بخشنامه شماره مب 1211/مورخ  14/11/1380حذف گردد .ضمناً در اجراي
بندهاي  7و  10بخشنامه مذکور رعايت بند د 1-بخشنامه شماره  1196/60مورخ
 28/12/1380اداره سياستها و مقررات ارزي الزامي است.
بند  11بخشنامه شماره مب 1309/مورخ  18/12/1380بشرح زير تغيير يابد:
" -11ترتيب پرداخت مابهالتفاوتهاي اعتبارات اسنادي و بروات ارزي گشاي

يافته با

نرخهاي شناور و صادراتي تا نرخ روز پرداخت ،به بانکها ،طبق بخشنامههاي شماره
 1187/60مورخ  21/12/1380و شماره  1196/60مورخ  28/12/1380اداره سياستها و
مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران صورت خواهدپذيرفت".
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره :مب 8 /رخ انتظامي ارزهاي عمده جهت صدور اسناد مربوط به حسابهاي ارزي انتظامي
زيرخط ترازنامه
تاريخ1381/1/10 :

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي ارسال گرديد

در مورد بند  8بخشنامه شماره مب 1309 /مورخ  ،1380/12/18به پيوست تصوير نامه
شماره ح ك 17/8 /مورخ  1381/1/8اداره حسابداريکل و بودجه اي بانک منضم به تصوير نرخ
انتظامي ارزهاي عمده جهت صدور اسناد مربوط به حسابهاي ارزي انتظامي زيرخط ترازنامه،
ارسال ميگردد .نرخهاي مذکور تا اطالع ثانوي ثابت خواهد بود.
خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب سريعاً به واحدهاي ذيربط جهت اجرا ابالغ
گردد/.ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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محمود مرتضوي
3816

شماره :مب 163 /آئين نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخش صادرات
تاريخ1381/2/18 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصيارسال گرديد
پيرو بخشنامه شماره نب 6196 /مورخ  1374/9/22اي بانک منضم به مصوبه هشتصد
و پنجاه و ششمي جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ  1374/9/4در رابطه با تصويب
"آئي نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخ

صادرات" ،بدينوسيله مصوبات نهصد و هفتاد و

ششمي جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ  1381/2/8را بشرح ذيل به استحضار
ميرساند:
جهت کاست از ميزان سوء استفادههاي بعمل آمده از تسهيالت اعطايي به بخ

صادرات ،مقرر

گرديد که بانکها ضوابط مربوط به سقف فردي تسهيالت اعطايي (موضوع بخشنامه شماره مب/
 256مورخ  )1380/3/28را در مورد تسهيالت اعتباري به بخ

صادرات اعمال نمايند .الزم به

ذکر است که تسهيالت اعتباري که صادرکنندگان مطابق با آئي نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به
بخ

صادرات "بعد از صدور کاال يا خدمات" يا از طريق "ارائه گشاي

اعتبار اسنادي غيرقابل

برگشت" از بانکها دريافت مينمايند کماکان از رعايت ضوابط مرتبط با سقفهاي فردي
تسهيالت اعطايي بانکها به اشخاص حقيقي و حقوقي مستثني ميباشند.
در رابطه با تبصره ماده  5از آئي نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخ
چنانچه استفادهکنندگان از تسهيالت اعتباري در بخ

صادرات مقرر شد،

صادرات در سررسيد تسهيالت ،مدارك

الزم مبني بر صدور کاال يا خدمات موض وع تسهيالت را به بانک ارائه ننمايند ،نرخ سود اينگونه
تسهيالت را بانکها با نرخي معادل  3درصد باالتر از حداقل نرخ سود بخ

خدمات و بازرگاني

تسويه نمايند.
قراردادهاي تسهيالت اعطايي در بخ

صادرات به تشخيص بانک و مطابق با قانون عمليات

بانکي بدونربا و ساير مقررات موضوعه ،قابل تمديد خواهد بود.
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.
خواهشمند است مقرر فرمايند ضم ابالغ اي بخشنامه به کليه واحدهاي ذيربط ،يک نسخه از
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
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر

1615-16

3816
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پيوست شماره 3

بسمه تعالي

آئين نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخش صادرات ( پيش نويس )

ماده 1
براساس مفاد فصل سوم قانون عمليات بانکي بدونربا و آئي نامههاي اجرائي به شبکه بانکي
کشور اجازه داده مي شود همه ساله درصد معيني از اعتبارات خود را که توسط شوراي پول و اعتبار تعيي
ميشود به بخ

صادرات اختصاص دهد.

ماده 2
تسهيالتي که بانکها ميتوانند در مراحل مختلف و در چارچوب دستورالعملهاي موجود و يا
بخشنامهها و مصوبات بانک مرکزي به بخ

صادرات تخصيص دهند به شرح ذيل است:

الف :اعطاء تسهيالت قبل از صادرات به منظور تهيه و تدارك يا توليد کاالي صادراتي و خدمات فني و
مهندسي.
ب :اعطاء تسهيالت بعد از صادرات کاال و خدمات فني و مهندسي.
تبصره  -1حداکثر تسهيالت موضوع بند الف درخصوص آن دسته از صادرکنندگاني که بدون گشاي
اعتبار اسنادي مبادرت به صادرات کاال يا خدمات فني و مهندسي مينمايند  %60ارزش ريالي کاالي
صادراتي يا خدمات موضوع قرارداد معتبر بوده و در مورد صادرکنندگاني که از طريق گشناين
اسنادي غيرقابل برگشت مبادرت به صادرات مينمايند اي حداکثر ميتواند تا  %90افزاي

اعتبار
يابد.

تبصره  -2حداکثر تسهيالت قابل اعطاء به صادرکنندگان موضوع بند ب به شرح زير است:
چنانچنه صادرات بدون گشاي

اعتبار اسنادي انجام شده باشد ،بانک مجاز است با درينافنت اظهنارننامه

خروج کاال حداکثر معادل  %60هم ارز ريالي مبلنغ کاالهاي صادرشده را (بنراي تامين سرمايه در گردش
صادرکنندگان کاال) از طريق پي
چنانچه صادرات از طريق گشاي

خريد ارز حاصل از صادرات به صادرکننده پرداخت نمايد.
اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت انجام گرفته باشد ،بانک مجاز است با

دريافت اظهارنامه خروجي کاال و در مورد صادرات خدمات در مقابل گواهي پيشرفت يا انجام کار طبق
شرايط قرارداد حداکثر معادل  %90هم ارز ريالي مبلغ اعتبار را از طريق خريد اسناد يا پي
از صادرات به صادرکننده پرداخت نمايد.
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خريد ارز حاصل

ماده 3
اسناد مورد نياز بانک براي اعطاء تسهيالت صادراتي:
الف :اظهارنامه خروجي کاال يا گواهي انجام خدمات طبق شرايط قرارداد معتبر براي صادرات خدمات در
مورد استفاده از تسهيالت بعد از صادرات.
ب :قرارداد فروش کاال و همچني هر نوع مدرك و سندي که حاکي از فعاليت متقاضي در زمينه تهيه و
تدارك کاال يا انجام خدمات موضوع قرارداد به منظور صادرات باشد ،بنابر تشخيص بانک براي دريافت
تسهيالت قبل از صادرات.

ماده 4
مدت بازپرداخت تسهيالت اعتباري موضوع بند الف و ب ماده  2اي آئي نامه به تشخيص بانک و
مطابق با قانون عمليات بانکي بدونربا و ساير مقررات موضوعه تعيي ميگردد:

ماده 5
بانک عامل به تشخيص خود و با توجه به آئي نامهها و دستورالعملهاي قانون عمليات بانکي
بدون ربا تامي يا پوششهاي الزم را براي حصول اطمينان از بازپرداخت تسهيالت اعطائي تعيي و از
متقاضي اخذ خواهد نمود.
تبصره – بانکها ميتوانند تضمي نامه صندوق ضمانت صادرات ايران ،شرکتهاي بيمه و صندوقهاي ضمانت
معتبر را بنابر تشخيص خود به عنوان تمام يا بخشي از وثيقه تسهيالت صادراتي قبول نمايند.

ماده 6
سود مورد انتظار براي تسهيالت صادراتي موضوع بندهاي الف و ب ماده  2اي آئي نامه نرخ
تسهيالت اعطايي به بخ

صادرات است که توسط شوراي پول و اعتبار تعيي و به بانکها ابالغ ميشود.

ماده 7
چنانچه استفادهکنندگان از تسهيالت اعتباري در بخ

صادرات در سررسيد تسهيالت ،مدارك

الزم مبني بر صادرات کاال يا خدمات موضوع تسهيالت را به بانک ارائه ننمايند ،بانکها مکلفند نرخ سود
اينگونه تسهيالت را با نرخي معادل  3درصد باالتر از حداقل نرخ سود بخ
نمايند .حداقل نرخ سود بخ

خدمات بازرگاني تسويه

خدمات و بازرگاني براساس آخري نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تعيي

ميگردد.
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ماده 8
مدارك الزم مبني بر صادرات کاال يا صادرات خدمات فني و مهندسي عبارتند از:
ارائه اظهارنامه خروجي کاال و يا گواهي انجام خدمات به بانک عامل بگونهاي که نمايانگر صادرات کاال يا
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:
الف -فروش آن به بانک عامل به نرخ خريد ارز در روز معامله.
ب – فروش آن به بانک عامل به نرخ خريد ارز در روز معامله و دريافت گواهي سپرده ارزي.
ج – استفاده از آن جهت واريز پي

پرداخت اعتبار اسنادي براي واردات کاال.

د – استفاده از آن جهت واردات کاال از طريق بانک عامل.

ماده 9
جلسه مورخ

اي آئي نامه در نه ماده و سه تبصره در
شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
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شماره  :مب  192 /امكان انتقال سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت به غير
تاريخ28/2/1381 :

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري ،تخصصي ،غيردولتي و موسسات اعتباري
غيربانکي ارسال گرديد.

پيرو استعالم تعدادي از بانکها مبني بر امکان انتقال سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت
به غير به استحضار ميرساند ،شنوراي محتنرم پنول و اعتبنار در نهصد و هفتاد و ششمي جلسه
مورخ  1381/2/8خود با انتقال سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت به پدر ،مادر ،همسر و فرزندان
سپردهگذار ،با رعايت ساير مقررات ،موافقت نمود.
لذا خواهشمنداست مراتب به سرپرستيها و واحدهاي تابعه ابالغ گردد/.م

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  254 /خريد اوراق مشاركت توسط موسسات اعتباري غيربانكي
تاريخ11/3/1381 :

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل موسسات اعتباري غيربانکي ابالغ گرديد.

در ارتباط با خريد اوراق مشارکت توسط موسسات اعتباري غيربانکي ،کميسيون اعتباري
اي بانک در پنجمي جلسه مورخ  4/2/1381خود تصميماتي بشرح زير اتخاذ نموده است که
جهت اطالع و اقدام مقتضي اعالم ميگردد:
خريد اوراق مشارکت مربوط به يک شرکت توسط موسسه اعتباري غيربانکي حداکثر معادل 10
(ده) درصد پايه سرمايه موسسه مجاز ميباشد .قابل ذکر است خريد اوراق مشارکت منتشره
توسط بانک مرکزي و يا دولت جمهوري اسالمي ايران تا اطالع ثانوي مشمول ضابطه فوق
نميگردد.
اوراق مشارکت خريداري شده توسط موسسه اعتباري بايد به تشخيص موسسه اعتباري نزد يکي
از بانکهاي دولتي به صورت اماني نگهداري شود/.م

اداره مطالعات و مقررات بانكي
حميد تهرانفر
3816
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محمود شاه كرمي
3817-1

شماره  :مب  391 /اعطاي تسهيالت اعتباري به اتباع خارجي مقيم ايران
تاريخ10/4/1381 :

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي (تجاري و تخصصي)
و بانکهاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال گرديد

عطف به برخي سيواالت مطروحه از جانب بانکها و براساس تصميمات متخذه در اي
بانک در مورد اعطاي تسهيالت اعتباري به اتباع خارجي مقيم ايران بدينوسيله به اطالع ميرساند
اعطاي تسهيالت اعتباري به اتباع خارجي که داراي پروانه اقامت دائم در ايران هستند با رعايت
قانون عمليات بانکي بدونربا و رعايت ساير مقررات موجود بالمانع ميباشد .بديهي است ارزيابي
اعتباري مشتريان و شرايط قرارداد در هر مورد به عهده آن بانک است/.ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر

1615-16

3816
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شماره :مب 413 /اجراي طرح ايجاد بازار معامالت ارزي بين بانكي و يكسان سازي نرخ ارز
تاريخ1381/4/15 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل بانکها
در اجراي طرح ايجاد بازار معامالت ارزي بي بانکي و يکسانسازي نرخ ارز خواهشمند
است مقرر فرمايند نتيجه تسعير حسابهاي ارزي آن بانک در ابتداي سال  1381را براساس
سرفصلهاي دفترکل و با رعايت کليه دستورالعملها و بخشنامههاي صادره توسط اي بانک مطابق
جدول ذيل حداکثر تا پايان تيرماه سالجاري به اي اداره ارسال نمايند:
1

2
مانده ارزي در ابتداي

سرفصل

سال 1381

حساب
نام ارز

مبلغ

5

3

4

مانده ريالي در ابتداي سال  1381بعد

مانده ريالي پس از تسعير

از اجراي بند  2بخشنامه شماره 1309

مطابق بخشنامه شماره 1309

مورخ 1380/12/18

مورخ 1380/12/18

مابهالتفاوت ستون
3و4

در تهيه جدول مذکور موارد زير نيز ملحوظ نظر قرار گيرد:
محاسبات فوق درخصوص اقالم زيرخط نيز بصورت جداگانه انجام گردد.
تعديالت و اصالحات مربوط به سال  1381مربوط به اقالم سال  1380مندرج در بخشنامههاي اي بانک
نيز طي جدول جداگانهاي تهيه و تنظيم گردد/.ص
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر

1615-16

3816
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شماره  :مب  472 /سقف نرخ حق الوكاله بكارگيري سپرده ها براي بانكهاي دولت ي در سال 1381
تاريخ25/4/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي ارسال گرديد.

در اجراي بند  4ماده  20قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362
مجلس شوراي اسالمي و تبصره يک ماده  10آئي نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا
(بهره) موضوع تصويبنامه شماره  81962مورخ  27/9/1362هيات وزيران ،شوراي پول و اعتبار
در نهصد و هشتادمي جلسه مورخ  ،1/4/1381سقف نرخ حقالوکاله بکارگيري سپردهها براي
بانکهاي دولتي در سال  1381را حداکثر معادل سه و نيم درصد منابع سپردهگذاران تعيي نمود.
مقتضياست دستورفرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط بانک اعالم گردد .همچني
دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه حقالوکاله بکارگيري سپردهها متعاقباً ارسال خواهدشد/.م

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  481 /دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيالت به اركان بانكهاي غيردولتي
تاريخ29/4/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي غيردولتي ارسال گرديد.

به پيوست دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيالت به ارکان بانکهاي غيردولتي ارسال
ميگردد.
خواهشمنداست ضم رعايت دقيق مفاد دستورالعمل فوقالذکر و نظارت بر حس اجراي
آن ،دستور فرمايند در فاصله زماني مناسب نسبت به تعديل مبالغ اعطاء شده در قبل و تطبيق آن با
مقررات حاضر اقدام الزم مبذول گردد/.م

اداره مطالعات و مقررات بانكي
حميد تهرانفر
3816
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فروزنده شجاعي
3817-4

بسمه تعالي

دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيالت به ارکان بانکهاي غيردولتي

ماده  -1حداكثر ميزان تسهيالت اعطايي از طرف بانك به هريك از اعضاي اركان خود به شرح زير ميباشد:
الف – به هريك از اشخاص حقيقي عضو غيرموظف هيات مديره حداكثر تا دو برابر حق حضور آنان در جلسات هيات
مديره و پاداش ساليانه آنان.
ب – به هريك از اشخاص حقيقي عضو موظف هيات مديره و هيات عامل بانك حداكثر تا دو برابر حقوق و مزاياي
ساليانه آنان.
پ – در مورد حسابداران رسمي و بازرس قانوني حداكثر دو برابر حقالزحمه ساليانه آنان.

تبصره  -1محدوديت مذكور در بندهاي (الف)( ،ب) و (پ) فوقالذكر شامل همسر و فرزندان تحت تكفل اعضاء هيات
مديره ،هيات عامل ،حسابداران رسمي و بازرس قانوني هربانك نيز ميباشد.
تبصره  -2نرخ سود تسهيالت اعطايي و انواع كارمزدها و ساير شرايط اعطاي تسهيالت براي موارد (الف)( ،ب) و (پ)
فوق بايد بر طبق تعرفه عمومي معامالت بانك باشد به نحويكه شرايط تسهيالت اعطايي با شرايط اعطاء تسهيالت به
مشتريان يكسان باشد ،مگر درباره اشخاص حقيقي عضو اركان بانك كه به لحاظ مقررات استخدامي و كارمندي بانك
مشمول شرايط رجحاني باشند.
ماده  -2اعطاي تسهيالت به اشخاص حقوقي كه عضو هيات مديره بانك ميباشند با رعايت ضوابط مندرج در تبصره
 2ماده  1فوق دقيقاً مشابه ساير متقاضيان ميباشد.
ماده  –3اعطاء تسهيالت به سهامداران بانك مشروط بر رعايت تبصره  2ماده  1اين دستورالعمل ،مشمول
محـدوديتهـاي مـاده  1نمـيگـردد.

ماده  -4اعطاي تسهيالت به شركتهايي كه از طريق اعضاي هيات مديره بانك (عضويت مشترک در هيات مديره
بانك و شركت ،يا در اختيار داشتن قسمتي از سهام شركت توسط عضو هيات مديره بانك) به بانك مرتبط ميباشند،
بايد با رعايت شرايط عمومي اعطاي تسهيالت شامل سقفهاي اعتباري ،نوع وثائق و تعرفههاي معمول انجام شود.
ماده  -5اعطاي تسهيالت به شركتهايي كه بانك مالك قسمتي از سهام آنها ميباشد بر مبناي ضوابط مندرج در بند 3
بخشنامه شماره مب 1344 /مورخ  27/12/1380صورت ميگيرد.
بديهي است رعايت بخشنامه شماره مب 1344 /مورخ  27/12/1380اين اداره درخصوص سقف فردي
تسهيالت اعطايي در هر مورد الزماالجرا است.
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شماره :مب 558 /ويرايش جديدي ماده  2آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از سوي بانكها
تاريخ1381/5/13 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکها ارسال گرديد

جديدي از ماده

پيرو بخشنامه شماره مب 162 /مورخ  1380/2/29به پيوست ويراي

 2آئي نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از سوي بانکها ،با لحاظ آخري اصالحات انجام شده
که به استناد اختيار حاصل از تبصره  2ماده  2آئي نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف
بانکها صورت گرفته جهت استحضار و اقدام الزم ارسال ميگردد/.ص
پيوست :دارد

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر

1615-16

3816
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پيوست بخشنامه مب 558 /مورخ 13/5/1381

ويرايش جديد ماده  2آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانکها

ماده  -2انواع وثايق قابل قبول براي صدورضمانت نامه و ظهرنويسي بشرح ذيل ميباشد:
الف -وجه نقد يا طال يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي يا
سپرده سرمايه گذاري مدت دار ،يا حسابهاي پسانداز قرضالحسنه نزد آن بانك يا حسابسپردهسرمايهگذاريمدتدار
متقاضي نزد ساير بانكها يا گواهيهاي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدارويژه عام وخاص يا اوراق قرضالحسنه
ياحسابهاي ارزي شاملحسابهايْسپرده سرمايهگذاري مدت دار ارزي و قرضه الحسنه جاري و پس انداز ارزي13نزد بانك
صادر كننده ضمانت نامه.
ب -تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز داخلي
پ -تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي.
ج -سفته با دو امضاء قابل قبول بانك – اموال غير منقول – برگ وثيقه انبارهاي عمومي مربوط به كاال – سهام
شركتهايي كه در بورس پذيرفته شده باشد  -كشتي و هواپيما.
تبصره ( -)1در مورد شركتهاي تحت مديريت دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و شركتهاي وابسته به آنها ،بانك مي
تواند سفته شركت يا نهاد در وجه بانك را قبول

نمايد 14.

تبصره ( -)2غير از وثايق پيش بيني شده در اين آئين نامه ،بانك مركزي ميتواند حسب مقتضيات روز وثايق ديگري را
پيش بيني و در صورت لزوم به بانكها اعالم نمايد.2

 ضمناً الزم است مبلغ موجود در حسابهاي اشاره شده به ميزان وثيقه مورد نظر در حسابهاي ذيربط مسدود شود.
 -1بخشنامه شماره نب 5784 /مورخ 1377/8/24
 -2بند  4مصوبه نهصد و چهل و نهمين جلسه مورخ  1379/11/2شوراي پول و اعتبار.
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شماره :مب 569 /اعطاي مجوز انجام عمليات بانكي توسط بانكها با شركت ها و موسسات دولتي
تاريخ1381/5/15 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي
(به استثناء بانک صنعت و معدن) ارسال گرديد

پيرو بخشنامه شماره نب 6250 /مورخ  1366/12/28بدينوسيله تصميمات متخذه در
نوزدهمي جلسه کميسيون اعتباري مورخ  1381/4/2درخصوص اعطاي مجوز انجام عمليات
بانکي توسط بانکها با شرکتها و موسسات دولتي را جهت اطالع و حسب مورد اقدام مقتضي ،به
شرح ذيل به استحضار ميرساند:
بجز شرکتها و موسساتي که نام آنها در قسمت ششم بودجه سنواتي درج ميشود و يا به موجب
قواني و مقررات ديگر براي دريافت تسهيالت از بانکها نياز به مجوز دارند ،اجازه انجام عمليات
مجاز بانکي توسط بانکها با ساير شرکتهاي دولتي داده شود .اعطاي تسهيالت به اي گروه از
شرکتهاي دولتي بايد در چارچوب سقفهاي فردي تسهيالت قرار گيرد.
بانکها مکلف گردند ارقام مربوط به تسهيالت دريافتي توسط کليه موسسات و شرکتهاي دولتي را
در سرفصلهاي مربوط به بخ

دولتي منظور و به ترتيبي که مديريت کل اعتبارات تعيي مينمايد

به اي بانک ارسال دارند/.ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر

1615-16

3816
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شماره  :مب  578 /نحوه نگهداري حسابهاي قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري كوتاه
مدت غيرفعال
تاريخ16/5/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي تجاري و تخصصي
ارسال گرديد

احتراماً؛ در پاسخ به سيوال برخي بانکها درخصوص نحوه نگهداري حسابهاي
قرضالحسنه پسانداز و سپرده سرمايهگذاري کوتاه مدت غيرفعال (مانده کمتر از  10.000ريال
و  5سال فاقد عمليات بوده باشند) توصيه ميگردد اي قبيل سپردهها پس از تهيه صورتجلسه و
ساير امور کنترلي از سط شعب جمعآوري شده و در اداره مرکزي گردآوري شود/.ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر

1615-16

3816
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شماره  :مب  627 /سهم نسبي از افزايش در مانده تسهيالت اعطايي به بخش غيردولتي
تاريخ27/5/1381 :
بسمه تعالي
جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري دولتي ارسال گرديد.

بموجب بند (ب) تبصره  3قانون بودجه سال  1381کل کشور و بند يک مصوبه نهصد و هفتاد و
پنجمي جلسه مورخ  25/1/1381شوراي پول و اعتبار و مصوبه شماره /2581ت  26456هن مورخ
 24/2/1381هيات وزيران ،سهم نسبي از افزاي

در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ

غيردولتي

در سال  1381بشرح زير تعيي ميشود:
آن بانک مجاز خواهدبود معادل  25درصد از افزاي
از نسبتهاي مربوط به سهم بخ

در مانده تسهيالت اعطايي به بخ

غيردولتي را خارج

ها ،اعطا نمايد.

سهم بخشهاي مختلف از کل افزاي

در مانده تسهيالت بخ

غيردولتي پس از کسر منابع آزاد (بند يک

فوقالذکر) و تسهيالت از محل سپردههاي قرضالحسنه براي رفع احتياجات ضروري ،بشرح جدول ذيل
خواهد بود:

بخ

درصد

اقتصادي
نننننننننننن

ننننن

کشاورزي

15

صنعت و معدن

48

مسک

5

ساختمان

14

صادرات

11

بازرگاني داخلي ،خدمات و متفرقه

7

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
عملنکنرد تسهيالت اعطايي بانکها منطبق بر مصوبات مربوط به توزيع سهم نسبي بخشها نبوده و اي امر
حاکي از ناکار آمدي نظام کنترلهاي داخلي در برخي از بانکها است .لذا به منظور اجراي دقيق اي بخشنامه
موکداً نظر مديريت محترم آن بانک را به نکات ذيل جلب مينمايد:
الف – ضروري است مديريت محترم آن بانک با تجديد نظر در روشهاي موجود و تنظيم يک دستورالعمل
جامع ،ساز و کار و ابزار اجرائي و کنترلي الزم را پي

بيني و ارکان اعتباري را ملزم به رعايت آن بنمايد .اي

دستورالعمل بايد بگونهاي تنظيم شود که ضم حصول اطمينان از اجراي دقيق مصوبات شوراي پول و اعتبار
و هيات وزيران ،اطالعات مديريتي دقيق و قابل اتکايي را براي نظارت هيات مديره محترم آن بانک و
ناظري اي بانک فراهم آورد.
خواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل فوق هرچه سريعتر تنظيم و ضم ابالغ به مبادي
ذيربط يک نسخه از آن را به اي مديريت ارسال نمايند.
ب – بخ

نظارت اي بانک نيز عملکرد بانکها در اي زمينه را براساس آمار و اطالعات ماهانه دريافتي از

بانکها تحت نظارت مستمر قرارداده و ضم اعمال تمهيدات الزم گزارشهاي مربوطه را به اطالع شوراي
پول و اعتبار خواهند رساند.
خواهشمنداست دستور فرمايند جدول مشروح و دقيق مانده تسهيالت اعطايي به بخ
مختلف اقتصادي (بخ

هاي

غيردولتي) را در پايان هر ماه تهيه و حداکثر تا پايان روز پانزدهم ماه بعد ،به اداره

اطالعات بانکي و يک نسخه را جهت اي مديريت ارسال نمايند/.م

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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حميد تهرانفر
3816

شماره :مب 674 /نحوه محاسبه سود سپرده هاي سـرمـايه گـذاري كـوتاه مـدت
تاريخ1381/6/5 :
بسمه تعالي
جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري ،تخصصي ،غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال
گرديد

پيرو بخشنامه شماره نب 1199 /مورخ  25/2/1378درخصوص سود سپردههاي
سنرمنايهگنذاري کنوتاه مندت ،بدينوسيلنه به موجب بنند  1از نهصند و هشتاد و يکمي صورتجلسه
مورخ  15/4/1381شوراي محترم پول و اعتبار موارد زير را به استحضار ميرساند:
"الف – سود سپردههاي سرمايه گذاري کوتاه مدت برمبناي کمتري مانده در هر روز (با رعايت شرط حداقل
مانده براي دريافت سود) محاسبه و در پايان ماه پرداخت گردد .چنانچه دارنده حسابي نسبت به انسدادآن
اقدامنمايد ،دراي صورت درتاريخ انسدادحساب ،سودقابلمحاسبه و پرداخت خواهد بود.
ب – در مورد سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت ،چنانچه دارنده حسابي قبل از انقضاي قرارداد ،نسبت به
انسداد آن اقدام نمايد ،سود متعلقه بر مبناي تعداد کل روزهاي سپردهگذاري محاسبه و پرداخت گردد.
ج – شرطتعيي شده در ماده  8دستورالعمل اجرايي قبول سپرده در مورد حداقل مدت الزم براي اينکه
سپرده سرمايهگذاري کوتاه مدت مشمول دريافت سود گردد براي بار اول  30روز در نظر گرفته شود.
د – بانکها موظف باشند از ابتداي مهر ماه سال  1381مقررات فوق را به اجرا بگذارند".
براي اساس خواهشمند است مقرر فرمايند مصوبه فوق به طريق مقتضي به کليه شعب و
واحدهاي تابعه آن بانک جهت اجرا ،ابالغ گردد و يک نسخه از بخشنامه تهيه شده به اي مديريت کل
ارسال گردد/.ص
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر
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شماره  :مب  678 /كاهش متوسط يك درصد نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها در بخشهاي مختلف
اقتصادي
تاريخ5/6/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي ارسال گرديد.

بدينوسيله تصميمات متخذه در نهصد و هفتاد و هفتمي جلسه مورخ  29/2/1381شوراي پول و
متوسط يک درصد نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها در بخشهاي مختلف

اعتبار درخصوص کاه

اقتصادي ،که طي نامه شماره /4312-81م مورخ  28/5/1381دفتر رياست محترم جمهوري مورد موافقت
رياست محترم جمهوري قرار گرفته است ،ابالغ ميگردد.
با اعمال کاه

يک درصد مذکور ،نرخ سود تسهيالت اعطايي در بخشهاي مختلف اقتصادي،

موضوع بخشنامه شماره مب 127/مورخ  18/2/1380بشرح زير تغيير مييابد:

بخ

درصد در سال

اقتصادي

ننننننننننن

نننننننننننن
کشاورزي

 13تا 14

صنعت و معدن

 15تا 17

مسک در قالب الگوي مسک

16

مسک خارج از الگوي مسک

18

صندوق پسانداز مسک بانک مسک :
 -در قالب الگوي مسک

14

 -خارج از الگوي مسک

15

صادرات

17
حداقل 22

بازرگاني ،خدمات و متفرقه
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نرخهاي فوق از تاريخ  15/6/1381الزماالجرا بوده و نرخ سود تسهيالت اعطايي که قرارداد آن
قبل از تاريخ فوق منعقد شده است تا سررسيد ،تابع نرخهاي زمان قرارداد است.
همچني نرخ سود تسهيالت قراردادهايي که بعد از تاريخ فوق تمديد ميگردند براساس نرخهاي
جديد است .يادآوري مينمايد نرخ سود عليالحساب سپردههاي مدتدار نزد بانکها هيچگونه تغييري نيافته
و همانند گذشته ميباشد.
خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب به کليه واحدهاي مربوطه جهت اجرا ابالغ گردد/.م

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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حميد تهرانفر
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شماره  :مب  837 /اعمال نرخ سود تسهيالت بخش صنعت به تسهيالت اعطايي جهت ايجاد و توسعه
تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي
تاريخ27/6/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد.

پيرو بخشنامههاي شماره مب 640/مورخ  1380/6/21و مب 681/مورخ 1380/6/31
درخصوص ”اعمال نرخ سود تسهيالت بخ

صنعت به تسهيالت اعطايي جهت ايجاد و توسعه

تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي“ و در پاسخ به سيواالت مکرر بانکها در مورد تاريخ اجراي
بخشنامههاي فوقالذکر ،بدينوسيله به استحضار ميرساند مالك اجراي مواد  5و  8قانون توسعه
صنعت ايرانگردي و جهانگردي ،تاريخ مصوبات شوراي پول و اعتبار ميباشد .ضمناً تاکيد مينمايد
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
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

حميد تهرانفر
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شماره  :مب  886 /مجدد ماده  7آئين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و
مقررات اجرايي آن با تجديدنظر در سقف فردي تسهيالت اعطايي
تاريخ9/7/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري (دولتي و غيردولتي) ,تخصصي و موسسات اعتباري
غيربانکي ارسال گرديد.

شوراي محترم پول و اعتبار در نهصد و هشتاد و چهارمي جلسه مورخ 1381/5/26
خنود درجهت اصالح مجدد ماده 7آئي نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دي ) و
مقرراتاجرايي آن با تجديدنظر در سقف فردي تسهيالت اعطايي بشرح زير موافقت بعمل آورده
است.

سقف فردي تسهيالت خريد دي براي اشخاص حقيقي به ميزان يک درصد سقف فردي
تسهيالت براي موارد مشابه توسط آن بانک تعيي گردد.
سقف فردي تسهيالت خريد دي براي اشخاص حقوقي به ميزان  20درصد سقف فردي تسهيالت
براي موارد مشابه توسط آن بانک تعيي گردد.

بر اي اساس و باتوجه به مفاد بخشنامههاي شماره مب 256/مورخ  1380/3/28درخصوص
سقف فردي تسهيالت اعطايي مربوط به بانکهاي دولتي و مب 1344/مورخ  1380/12/27مربوط
به بانکهاي غيردولتي و نص 879/مورخ  1379/5/18مربوط به موسسات اعتباري غيربانکي ,در
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
اشخاص حقوقي که در سازمان

اشخاص حقوقي که در سازمان

بورس پذيرفته شدهاند

بورس پذيرفته نشدهاند

90

27000

18000

 -1بانک ملي ايران

70

21000

14000

 -2بانک صادرات ايران

55

16500

11000

 -3بانک تجارت

50

15000

10000

 -4بانک ملت

45

13500

9000

 -5بانک سپه

25

7500

5000

 -6بانک رفاهکارگران

25

7500

5000

 -7بانک مسکن

20

6000

4000

 -8بانک کشاورزي

30

9000

6000

 -9بانک توسعه صادرات ايران

77

23100

15400

 -10بانک صنعت و معدن

يکدههزارم پايه سرمايه

سه درصد پايه سرمايه

دو درصد پايه سرمايه

اشخاص حقيقي

 -11بانکهاي غيردولتي و موسسات
اعتباري غيربانکي

بديهي است ساير موارد بخشنامه شماره نب 4210/48/مورخ  17/10/1364بقوت
خود باقي ميباشد و مقررات مربوط به سقف فردي تسهيالت اعطايي در هر مورد بايد رعايت
گردد .همچني همانطور که استحضار دارند اي نوع تسهيالت در بخ
طبقهبندي ميگردد و مشمول نرخ همي بخ

بازرگاني و خدمات

خواهدبود.

خواهشمنداست مقررفرمايند مراتب بهکليه شعب وواحدهاي تابعه جهت اجراء ابالغ
گردد/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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حميد تهرانفر
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شماره :مب 999 /نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها در بخش ساختمان معادل نرخ سود تسهيالت
اعطايي در بخش " مسكن خارج از الگوي مسكن "
تاريخ1381/7/28 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد

پيرو بخشنامههاي شماره مب 243 /مورخ  1380/3/27و مب 678 /مورخ 1381/6/5
باطالع ميرساند نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها در بخ
اعطايي در بخ

ساختمان معادل نرخ سود تسهيالت

"مسک خارج از الگوي مسک " (در حال حاضر  18درصد در سال) ميباشد.

خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب در اسرع وقت جهت اجراء به کليه واحدهاي ذيربط
و شعبههاي آن بانک ابالغ شود/.ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر
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شماره  :مب  1040 /تغييرات قسمت هشتم آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا
درخصوص فروش اقساطي و قسمت دهم آئين نامه فوق الذكر درباره اجاره به شرط تمليك
تاريخ6/8/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري
غيربانکي ارسال گرديد
بدينوسيله تغييرات بعمل آمده در قسمت هشتم آئي نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدونربا
درخصوص فروش اقساطي و قسمت دهم آئي نامه فوقالذکر درباره اجاره به شرط تمليک ،موضوع
تصنوينب ننامنه شمناره  88620منورخ  28/12/1362هينات محترم وزيران که در جلسه مورخ
 30/5/1381تصويب و طي نامه شماره /31787ت  27001هن مورخ  20/7/1381به وزارت امور اقتصادي
و دارائي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال گرديده است و همچني تغييرات بعمل آمده در
دستورالعمل هاي اجرائي مربوط که به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار رسيده است به شرح ذيل ابالغ
ميگردد:
ماده ( )51آئي نامه ياد شده به شرح زير اصالح و عنوان بخ

مربوط از "فروش اقساطي وسايل

توليد ،ماشي آالت و تاسيسات" به "فروش اقساطي وسايل توليد ،ماشي آالت ،وسايل حمل و نقل ،کاالهاي
مصرفي بادوام ساخت داخل و تاسيسات" تغيير مييابد:
ماده  -51اموال موضوع اي فصل ،وسايل حمل و نقل ،کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل کشور
طبق فهرستي که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعيي مينمايد ،ماشي آالت و تاسيساتي است که
طول عمر مفيد آنها طبق جدولي که بانک ياد شده تهيه ميکند ،بي

از يک سال است.

تبصره – تسهيالت اعطايي جهت خريد کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل ميتواند به صورت
مستقيم به مصرف کنندگان پرداخت شود و يا از طريق انتقال مانده تسهيالت استفاده شده توليدکنندگان اي
نوع کاالها به خريداران صورت گيرد .دستورالعمل اجرايي اي تبصره به تصويب شوراي پول و اعتبار
ميرسد.
مت زير به عنوان تبصره به ماده ( )54آئي نامه ياد شده الحاق ميشود:
تبصره – مدت وصول اقساط بازپرداخت تسهيالت اعطايي براي خريد تاکسي تا پنج سال و براي
خريد اتوبوس ،مينيبوس ،کاميون و بارک

تا هفت سال به تشخيص بانک ميتواند افزاي

يابد.

ماده ( )58آئي نامه ياد شده به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -58بانکها مي توانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش امور خدماتي ،کشاورزي،
صنعتي و معدن ،ساختمان و مسک  ،بازرگاني و کسب و کار و مصرف کاالهاي بادوام ساخت داخل کشور به
عنوان موجر مبادرت به معامالت اجاره به شرط تمليک نمايد.

219

تبصره – تسهيالت اعطايي جهت خريد کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل ميتواند به صورت
مستقيم به مصرفکنندگان پرداخت شود و يا از طريق انتقال مانده تسهيالت استفاده شده توليدکنندگان اي
نوع کاالها به خريداران صورت گيرد .دستورالعمل اجرايي اي تبصره به تصويب شوراي پول و اعتبار
ميرسد.
مت زير به عنوان تبصره ( )2به ماده ( )61آئي نامه ياد شده الحاق ميشود و عنوان تبصره ماده ياد
شده به تبصره ( )1اصالح ميگردد:
تبصره  -2مدت اجاره به شرط تمليک براي خريد تاکسي تا پنجسال و براي خريد اتوبوس،
مينيبوس ،کاميون و بارک

تا هفت سال به تشخيص بانک ميتواند افزاي

يابد.

تغييرات و اصالحات انجام شده در دستورالعمل اجرائي فروش اقساطي وسايل توليد،
ماشي آالت و تاسيسات (مصوب  19/1/1363شوراي پول و اعتبار) ،جدول عمر مفيد وسايل ،ماشي آالت و
تاسيسات از دستورالعمل مذکور و همچني دستورالعمل اجرائي اجاره به شرط تمليک (مصوب مورخ
 19/1/1363شورا) که در نهصد و هشتاد و دومي جلسه مورخ  29/4/1381شوراي محترم پول و اعتبار به
تصويب رسيده است نيز به شرح ذيل ميباشد:

مت مصوب شوراي پول و اعتبار

موضوع

مقررات قبلي

رديف

عنوان دستورالعمل:دستورالعمل اجرائي فروش اقساطي وسايل توليد،
ماشي آالت ،وسايل حمل و نقل ،کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل
کشور و تاسيسات
ماده  -2اموال موضوع اي دستورالعمل شامل وسايل توليد،
ماشي آالت وسايل حمل و نقل ،کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل
کشور و تاسيساتي ميباشد که عمر مفيد آنها بي

از يکسال باشد.

طول عمر مفيد وسايل توليد ،ماشي آالت ،تاسيسات و وسايل حمل و
نقل طبق جدول پيوست تعيي گرديده است .زمان بازپرداخت کاالهاي
مصرفي با دوام نيز به تشخيص بانک اعطاءکننده تسهيالت حداکثر تا
سه سال و در مورد اتومبيل حداکثر تا پنج سال خواهد بود.

عنوان دستورالعمل :دستورالعمل اجرائي فروش
اقساطي وسايل توليد ،ماشي آالت و تاسيسات

دستورالعمل اجرائي

ماده  -2اموال موضوع اي دستورالعمل شامل

فروش اقساطي وسايل

وسايل توليد ،ماشي آالت و تاسيساتي ميباشد

توليد ،ماشي آالت و

از يکسال باشد .طول

تاسيسات (مصوب مورخ

که عمر مفيد آنها بي

عمر مفيد اي قبيل اموال طبق جدول پيوست

 63/1/19شوراي پول و

تعيي گرديده است.

اعتبار)

1

تبصره :مت قبلي

تبصره :بدون تغيير.
بدون تغيير
" "
" "
 -3کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل کشور به تشخيص بانک
اعطاء کننده تسهيالت حداکثر تا سه سال

فصل  -31اموال و اثاثيه متفرقه
 -1اموال و اثاثيه هتلها ،متلها ،مسافرخانهها و
رستورانها
 -2اموال و اثاثيه موسسات تعليم و تربيت

جدول عمر مفيد وسايل،
ماشي آالت و تاسيسات از
دستورالعمل فوق

ماده  -2بانکها ميتوانند بمنظور ايجاد تسيهالت الزم جهت گسترش

ماده  -2بانکها ميتوانند بمنظور ايجاد تسهيالت

دستورالعمل اجرائي اجاره

امور خدماتي ،کشاورزي ،صنعتي و معدني ،ساختمان و مسک ،

الزم جهت گسترش امور خدماتي ،کشاورزي،

بشرط تمليک (مصوب

بازرگاني و کسب و کار و مصرف کاالهاي بادوام ساخت داخل کشور

صنعتي و معدني و مسک بعنوان موجر مبادرت

مورخ  63/1/19شوراي

بعنوان موجر مبادرت به معامالت اجاره بشرط تمليک بنمايند.

به معامالت اجاره بشرط تمليک بنمايند.

پول و اعتبار)
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2

3

با توجه به تغييرات فوقالذکر و جدول عمر مفيد وسايل ،ماشي آالت و تاسيسات مندرج در
دستننورالعمنل اجرائي فروش اقساطي وسايل توليد ،ماشي آالت و تاسيسات مصوب مورخ 19/1/1363
شوراي پول و اعتبار ،بانکها ميتوانند به منظور ايجاد تقاضاي موثر براي خريد کاالهاي بادوام ساخت داخل،
کاالهاي مذکور را خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي به فروش برسانند و يا به متقاضي اجاره به
شرط تمليک نمايند/.ص
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر

1615-16

3816
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شماره  :مب  1065 /محاسبه سود سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار به صورت روزشمار
تاريخ8/8/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري ،تخصصي ،دولتي
و غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال گرديد

پيرو بخشنامه شماره مب 674 /مورخ  5/6/1381درخصوص "محاسبه سود سپردههاي
سرمايهگذاري مدتدار به صورت روزشمار" و در پاسخ به درخواست مکرر بانکها بدينوسيله به استحضار
ميرساند که براساس موافقتهاي بعمل آمده به بانکها مهلت داده ميشود که حداکثر تا پايان آذرماه سال
 1381مقدمات و نرمافزارهاي الزم جهت اجراي بخشنامه فوقالذکر را فراهم آورند.
در هر صورت ،محاسبه سود به صورت روز شمار براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار از اول
مهرماه  1381ميباشد که بر همي اساس پرداخت به سپردهگذاران انجام خواهدشد/.ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر

1615-16

3816
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شماره  :مب  1130 /درخصوص نحوه اجراي يكسان سازي نرخ ارز
تاريخ21/8/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي
و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال گرديد

با احترام؛ بدينوسيله بند  7نهصد و هشتاد و هفتمي صورتجلسه مورخ 1381/8/18
شوراي پول و اعتبار بشرح زير اعالم ميگردد:
"شورا مقرر داشت در اجراي مفاد بند ث تبصره  29قانون بودجه سال  1380کل کشور
درخصوص نحوه اجراي يکسانسازي نرخ ارز ،با توجه به اقدامات انجام شده طي سال  1380در
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،کليه حسابهاي ارزي دفاتر بانکها در ابتداي سال  1381با
نرخ مرجع اعالم شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در اولي روز کاري سال
 1381تسعير و در حسابهاي سال  1381بانکها ثبت و منعکس گردد".
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
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  1167 /تاكيدبر ارسال آمار سپرده هاي جمع آوري شده در مناطق آزاد به تفكيك
سررسيد سپرده ها و نرخ سود پرداخت شده و آمار مصارف براساس نوع عقود و نرخ سود دريافتي
تاريخ25/8/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل بانكهاي كشور ارسال گرديد

بدينوسيله تصميمات بيست و هشتمي جلسه "کميته سياستگزاري و نظارت بر بانکهاي
مناطق آزاد تجاري – صنعتي" مورخ  1381/5/7را به شرح زير به استحضار ميرساند:
"لزوم اجراي مفاد بخشنامه شماره نت 1602 /مورخ  1379/3/24مورد تاکيد مجدد قرار گرفت و
مقرر گرديد که ضم ابالغ اي امر به کليه بانکها ،به آنها تکليف شود که آمار سپردههاي جمعآوري
شده در مناطق آزاد را به تفکيک سررسيد سپردهها و نرخ سود پرداخت شده و همچني آمار
مصارف براساس نوع عقود و نرخ سود دريافتي را در پايان هرماه و براي هر شعبه بطور جداگانه به
بانک مرکزي ارسال نمايند.
بانکهاي مستقر در خارج از مناطق آزاد مجاز نيستند که بعنوان "کارگزار" يا "نماينده" )(Agent
شعب خود در مناطق آزاد عمل نموده و به نمايندگي از آنان نسبت به جمعآوري منابع اقدام نمايند
و بانکهاي مستقر در مناطق آزاد نيز مجاز نيستند منابع جمعآوري شده در مناطق را خارج از مناطق
آزاد (در ساير نقاط کشور) به مصرف رسانند".
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب را جهت اقدامات مقتضي به کليه واحدهاي ذيربط اعالم
نمايند/.ص
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر

1615-16

3816
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شماره  :مب  1211 /نرخ سود تسهيالت جعاله مسكن
تاريخ29/8/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد.

پيرو بخشنامه شماره مب 435/مورخ  1380/4/31درخصوص نرخ سود تسهيالت جعاله مسک
و با اشاره به بخشنامه شماره مب 678/مورخ  1381/6/5مربوط به نرخ سود تسهيالت اعطايي در
بخشهاي مختلف اقتصادي ،بدينوسيله به استحضار ميرساند که نرخ سود تسهيالت جعاله تعمير مسک
معادل حداقل نرخ سود بخ

بازرگاني و خدمات (درحال حاضر برابر  22درصد) ميباشد.

خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب به کليه شعب و واحدهاي تابعه آن بانک جهت اجرا ابالغ
گردد/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

225

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  1221 /تجديد نظر در آئين نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخش صادرات
تاريخ3/9/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي و مديرکل محترم سياستها و مقررات ارزي
ارسال گرديد.

احتراماً ،به استحضار ميرساند ،باتوجه به مصوبه مورخ  1381/2/8شوراي محترم پول و اعتبار
(پيوست شماره  )1و تصويبنامه شماره /9135ت  26269مورخ  1381/4/5هيات محترم وزيران (پيوست
شماره  ) 2درخصوص تسهيالت اعتباري در بخ

صادرات ،مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات

اعتباري در نظر دارد ”آئي نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخ

صادرات“ مصوب جلسه مورخ 1374/9/4

شوراي پول و اعتبار را مورد ارزيابي و تجديدنظر اساسي قرار دهد .لذا خواهشمنداست دستور فرمايند
نسبت به بررسي و اظهارنظر نسبت به پي

نويس پيشنهادي ”آئي نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخ

صادرات“ (پيوست شماره  )3که به همي منظور تدوي گرديده ،اقدام الزم بعمل آيد و نتايج حاصله را نيز
حداکثر تا تاريخ  1381/9/20به اداره مطالعات و مقررات بانکي ارسال نمايند/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

226

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  1251 /اجراي بند  1بخشنامه مب569 /
تاريخ5/9/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد.

پيرو بخشنامه شماره مب 569/مورخ  ،1381/5/15باتوجه به سواالت مکرر بانکها در زمينه
اجراي بند  1بخشنامه فوق توضيحات زير را به استحضار ميرساند:
شرکتها و موسساتي که نام آنها در جدول شماره  2منضم به آئي نامه اجرايي تبصره  3قانون بودجه
(فهرست شرکتهاي دولتي استفادهکننده از تسهيالت بانکي) درج شده است براي دريافت هرگونه
تسهيالت از بانکها نياز به اخذ مجوز از بانک مرکزي دارند .در مورد ساير شرکتها و دستگاههاي دولتي که
نام آنها در جدول شماره  2آئي نامه مذکور درج نشده است آن بانک ميتواند راساً نسبت به اعطاء يا عدم
اعطاي تسهيالت با رعايت سقفهاي فردي تسهيالت اعطايي اقدام نمايد/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  1313 /اجراي طرح يكسان سازي نرخ ارز
تاريخ18/9/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي (دولتي) ارسال گرديد.

پيرو بخشنامنههاي شماره ش 22/445/مورخ  1374/5/10دبيرخانه شورايعالي بانکها،
نب 2779/مورخ  ،1374/5/21نب 35/1117/مورخ  1374/8/1و نب 542/مورخ  ،1376/1/31اداره
نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري درخصوص توديع  60درصد مبلغ ريالي پي
گشاي

دريافت از مشتريان بابت

اعتبارات اسنادي به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،بدينوسيله موارد زير به استحضار

ميرسد:
باتوجه به اجراي طرح يکسانسازي نرخ ارز ،توديع  60درصد ياد شده نزد اي بانک از ابتداي
سالجاري ضرورت ندارد و کليه مبالغ ريالي توديع شده از اي بابت که مربوط به اعتبارات اسنادي گشاي
يافته از ابتداي سالجاري ميباشد از حساب ذيربط نزد بانک مرکزي قابل برداشت است .لک مبالغ ريالي
که بابت اعتبارات اسنادي گشاي

يافته در سال قبل (سالهاي قبل) توديع شده است تا سررسيد پرداخت

اسناد اعتبار نزد بانک مرکزي باقي خواهد ماند.
خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب جهت اجرا به واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ گردد/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

228

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  1314 /محاسبه اعتبارات اسنادي فاينانس و مدت دار در سقف فردي تسهيالت اعطايي
تاريخ18/9/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي (دولتي) و غيردولتي ارسال گرديد.

پيرو بخشنامه شماره مب 256/مورخ  1380/3/28به اطالع ميرساند حسب تصميمات متخذه
در اي بانک مقرر شده است اعتبارات اسنادي فاينانس و مدتدار که وجه آن توسط بانک پرداخت و
مشتري به همان ميزان به بانک بدهکار ميشود در سقف فردي تسهيالت اعطايي منظور شود .بدينترتيب،
بانک گشاي

کننده اعتبار موظف است قبل از افتتاح اي نوع اعتبارات ،سقف فردي تسهيالت اعطايي

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
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

229

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  1377 /نرخ هاي سود تسهيالت بخش مسكن و آسيب ديدگان حوادث غيرمترقبه و
مدارس غيرانتفاعي
تاريخ28/9/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي (تجاري ،تخصصي) ارسال گرديد.
پيرو بخشنامه شماره مب 678/مورخ  1381/6/5باتوجه به ابهامات پي
بانکها درخصوص نرخ سود تسهيالت اعطائي در بخ
استناد به کاه

آمده براي تعدادي از

مسک در موارد خاص ،به استحضار ميرساند با

يک درصد نرخ سود تسهيالت اعطائي بانکها توسط شوراي محترم پول و اعتبار (بخشنامه

فوقالذکر) اعمال نرخ هاي سود تسهيالت بخ

مسک در موارد خاص به شرح ذيل مورد تائيد اي بانک

ميباشد:
نرخ سود تسهيالت اعطايي به آسيبديدگان حوادث غيرمترقبه در قالب تبصره ( )3و با رعايت الگوي
مصرف مسک  %16و خارج از الگوي مذکور  %18ميباشد که در شهرها  5درصد و در روستاها  4درصد آن
به عهده متقاضيان و مابقي آن برعهده دولت خواهدبود.
نرخ سود تسهيالت اعطائي به مدارس غيرانتفاعي:
الف –

نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها به مدارس غيرانتفاعي (غيردولتي) از محل مصوبات شوراي

پول و اعتبار در قالب بخ

مسک و ساختمان با يک درصد کاه

 %18خواهدبود که  %8آن سهم

متقاضيان و مابقي به ميزان  %10جزء تعهدات دولت ميباشد.
ب–

نرخ سود تسهيالت اعطايي به مدارس غيرانتفاعي از محل تبصره  3قواني بودجه سننواتي

کشنور نيز باتوجنه به بنند  4از نهصد و هشتاد و هشتمي جلسه مورخ  1381/9/2شوراي محترم پول و
اعتبار همانند نرخ بخ

مسک و ساختمان تعيي گرديده است( .موضوع بخشنامه شماره الف 4281/مورخ

 1381/9/9اداره اعتبارات اي بانک با عامليت کليه بانکهاي تجاري).
ج–
بخ

نرخ سود تسهيالت اعطايي به مدارس غيرانتفاعي از محل منابع داخلي بانکها شامل نرخ سود
خدمات ميباشد.

نرخ سود تسهيالت اعطائي از محل دستورالعمل اجرايي طرح اسکان  1380در دوره مشارکت مدني %16
(نرخ الگوي مسک ) و نرخ سود دوره فروش اقساطي براي واحدهاي مسکوني در قالب الگوي مسک %16
و براي واحدهاي خارج از الگوي مسک  %18خواهدبود/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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شماره  :مب  1467 /سقف فردي تسهيالت اعطايي به مجتمع هاي مسكوني احداث شده توسط
اشخاص حقيقي
تاريخ10/10/1381:
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري و مسکن ارسال گرديد

احتراما"؛ نظر به اينکه با صدور بخشنامه مب 256/مورخ  1380/3/28تالش شدهاست مجموع
مقررات ناظر بر تسهيالت کالن به نحوي در مقررات واحدي متمرکز گردد ،لذا بدينوسيله اعالم
ميگردد مفاد بخشنامه نت 3614/مورخ  1378/6/6درخصوص سقف فردي تسهيالت اعطايي به
مجتمعهاي مسکوني احداث شده توسط اشخاص حقيقي مورد تجديد نظر قرار گرفتهاست و سقف
فردي تسهيالت اعطايي درخصوص پروژههاي مجتمعسازي براي هر يک از شرکاء حداکثر معادل 900
ميليون ريال و سقف کلي آن براي هر مجتمع معادل  9ميليارد ريال از مجموع بانکها اعالم ميگردد.
همچني يادآوري ميشود تسهيالت اعطايي به همسر وفرزندان تحت تکفل شخص حقيقي نيز جزء
تسهيالت اعطايي به آن شخص محسوب ميشود/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  1544 /مصاديق كاالهاي مصرفي بادوام ساخت
تاريخ21/10/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي وغيردولتي و موسسات اعتباري
غيربانکي ارسال گرديد

پيرو بخشنامه شماره مب 1040 /مورخ  1381/8/6اي بانک و با توجه به سيواالت مطرح شده
براي تعدادي از بانکها درخصوص مصاديق کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل بدينوسيله به اطالع
ميرساند کااله اي مصرفي بادوام ساخت داخل کشور کاالهايي هستند که بطور مداوم مورد استفاده قرار
مي گيرند و طول عمر مفيد مورد انتظار آنها حداقل يک سال است .شرط اعطاي تسهيالت به اي کاالها
ساخت داخل و نو و دست اول بودن آنها است .کاالهاي فوق شامل موارد زير ميباشند:
انواع فرش (اعم از ماشيني و دستباف)
يخچال
فريزر
اجاقگاز
تلويزيون
ضبط صوت
ويدئو
کامپيوتر
ماشي لباسشوئي
ماشي ظرفشوئي
اتومبيل سواري
موتورسيکلت
مبلمان
چرخ خياطي
ساير کاالهاي مشابه به تشخيص بانک عامل اعطاي تسهيالت
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شايان ذکر است تعيي حداکثر مبلغ تسهيالت قابل اعطاء براي خريد کاالهاي مشمول اي
بخشنامه با رعايت ساير مقررات از اختيارات آن بانک ميباشد در عي حال سقف فردي بابت خريد اتومبيل
سواري صرفاً براي بانکهاي دولتي مبلغ حداکثر پنجاه ميليون ريال ميباشد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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شماره  :مب  1647 /تاسيس شركت رتبه بندي با مشاركت بانك مركزي و سيستم بانكي
تاريخ2/11/1381 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي (تجاري و تخصصي) و غيردولتي و موسسه اعتباري
توسعه ارسال گرديد.

احتراماً به پيوست تصوير صورتجلسه مورخ  23/10/1381درخصوص تاسيس
يک شرکت رتبهبندي با مشارکت بانک مرکزي و سيستم بانکي جهت استحضار ايفاد
ميگردد.
خواهشمنداست طبق توافق به عمل آمده در جلسه دستور فرمائيد نظر آن بانک را
درخصوص تمايل به مشارکت در تاسيس شرکت رتبهبندي ،حداکثر تا تاريخ
 15/11/1381به اطالع اي بانک برسانند .بديهي است ساير موارد از قبيل ميزان دقيق
سرمايه شرکت ،سهم هريک از شرکاء ،اساسنامه ،طرح عملياتي و غيره در جلسات
مشترك آينده بررسي خواهدشد/.م
پيوست :دارد.

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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 1381/10/28رهبر.ص

»بسمه تعالي«

»صورتجلسه«

به منظور امکانسنجي تاسيس يک شرکت رتبهبندي با مشارکت سيستم بانکي و بانک مرکزي،
جلسهاي در ساعت  10صب روز دوشنبه مورخ  1381/10/23در محل اداره مطالعات و مقررات بانکي با
حضور نمايندگان سيستم بانکي به شرح جدول پيوست تشکيل گرديد.
در ابتداي جلسه جناب آقاي تهرانفر مدير محترم اداره مطالعات و مقررات بانکي درخصوص
اهداف جلسات توضيحاتي ارائه نمود.
در ادامه جلسه سرکار خانم رهبرشمسکار ،کارشناس اداره ,مطالعات انجام شده بهمنظور تعيي
بهتري گزينه براي ايجاد يک موسسه رتبهبندي را تحت مجموعهاي به عنوان "امکانسنجي ايجاد يک
شرکت رتبهبندي در کشور" ارائه نمود.
در پايان از نمايندگان حاضر در جلسه درخواست شد که به منظور ادامه اين بحث و تشکيل
يک شرکت رتبهبندي حداکثر تا تاريخ  1381/11/15نظر بانکهاي ذيربط را درخصوص تمايل آن بانکها
به مشارکت در تاسيس اين شرکت به اطالع اين بانک برسانند.
تهيه اساسنامه و  ...جهت ثبت شرکت از اقدامات آينده اي جلسات خواهد بود که الزمه آن
مشخص شدن بانکهايي است که تمايل به مشارکت در تاسيس اي شرکت دارند.
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 1381/10/23رهبر.ص

امضاء

نام نماينده

اسامي بانکها/موسسه اعتباري

امضاء

نام نماينده

اسامي بانکها

بانک اقتصاد نوي

بانک مرکزي ج.ا.ا

بانک پارسيان

بانک مرکزي ج.ا.ا

بانک ملي ايران

بانک مرکزي ج.ا.ا

بانک رفاهکارگران

بانک مرکزي ج.ا.ا

بانک تجارت

بانک صادرات ايران

بانک کشاورزي

بانک سپه

بانک توسعه صادرات ايران

بانک ملت

بانک کارآفري

بانک مسک

موسسه اعتباري توسعه

بانک صنعت و معدن

بانک سامان
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سال 1382
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شماره  :مب  362 /نرخ انتظامي ارزهاي عمده جهت صدور اسناد مربوط به حسابهاي ارزي زيرخط
دارائيها و بدهيها
تاريخ 3/3/1382 :

«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي ارسال گرديد

پيرو بخشنامه شماره مب 8 /مورخ  1381/1/10درخصوص نرخ انتظامي ارزهاي عمده
جهت صدور اسناد مربوط به حسابهاي ارزي زيرخط دارائيها و بدهيها به استحضار ميرساند مفاد
بخشنامه فوقالذکر کماکان تا اطالع ثانوي بقوت خود باقي است.
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
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  380 /افزايش سقف تسهيالت جعاله تعمير مسكن را تا چهارده ميليون ريال
تاريخ 6/3/1382 :

«بسمه تعالي»

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي ارسال گرديد

با سالم؛
پيرو بخشنامه شماره نت 2202 /مورخ  1378/4/3اداره نظارت بر بانکها به
استحضار ميرساند ،شوراي پول و اعتبار در نهصد و نود و ششمي جلسه مورخ ،1382/2/20
افزاي

سقف تسهيالت جعاله تعمير مسک را تا چهارده ميليون ريال مورد تصويب قرار

داد/.ص

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16

حميد تهرانفر
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شماره  :مب  403 /تغييرات در دستورالعمل حسابداري عقود فروش اقساطي و اجاره بشرط تمليك،
قرض الحسنه وخريد دين ،ناشي از تغيير روش نقدي به تعهدي
تاريخ 10/3/1382 :

«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي ارسال گرديد

احتراماً؛ به اطالع ميرساند ،براساس بند  2از نهصد و نود و سومي صورتجلسه
مورخ
 1381/12/3شوراي محترم پول و اعتبار ،مقرر گرديد درآمدهاي ناشي از عقود فروش
اقساطي ،اجاره به شرط تمليک ،خريد دي و قرضالحسنه از ابتداي سال  1382بر مبناي
روش تعهدي شناسايي و در حسابهاي بانکها منظور گردد .لذا تغييرات الزم در دستورالعمل
عقود فوقالذکر به شرح پيوست جهت اجرا ايفاد ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمائيد ضم نظارت بر حس اجراي روشهاي ارائه شده،
در صورت وجود هرگونه ابهام و پيشنهاد موارد را در اسرع وقت به اي اداره اعالم نمايند/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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پيوست بخشنامه مب 403 /مورخ 10/3/1382
بسمهتعالي

موضوع  :تغييرات در دستورالعمل حسابداري عقود فروش اقساطي و اجاره بشرط
تمليک ،قرض الحسنه وخريد دين ،ناشي از تغيير روش نقدي به تعهدي

فروش اقساطي :
درآمدهاي فروش اقساطي مربوط به هر دوره مالي ( با توجه به مدت زمان سپري شده از مدت
قرارداد و بدون در نظر گرفت زمان وصول اقساط مربوطه ) بايستي درپايان همان دوره به درآمدهاي آن
دوره منظور گردد .بمنظور تبيي موضوع حاالت زير در نظر گرفته ميشود:
حالت اول :با فرض اينکه اقساط فروش اقساطي دقيقاً در پايان هر ماه سررسيد ميگردد ،لذا در پايان سال
بانک ،براي دوازده قسط سود شناسايي ميکند .به عبارت ديگر ثبتهاي زير در زمان در يافت هر قسط انجام
ميگردد:
بد  -صندوق
1

2

( بميزان مبلغ قسط دريافتي)

بس –تسهيالت اعطايي /فروش اقساطي

( بميزان مبلغ قسط دريافتي)

بد  -سود سالهاي آينده تسهيالت

(بميزان مبلغ سود هر قسط)

بس –سود دريافتي تسهيالت

(بميزان مبلغ سود هر قسط)

حالت دوم :در صورتي که زمان سررسيد اقساط در خالل ماه ويا اقساط چند ماه يکبار باشد توضي اينکه
حالتي پي

بيايد که بخشي از سود يک قسط مربوط به سال جاري باشد و بخ

ديگر مربوط به سال

آينده .در اي صورت ثبتهاي زير در تاريخ پايان سال صورت ميپذيرد:

بد  -سود سالهاي آينده تسهيالت
3

(بميزان سود مربوط به سال جاري آن قسط)

بس  -سود دريافتي تسهيالت (بميزان سود مربوط به سال جاري آن قسط)
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بد  -سود دريافتني
4

(بميزان سود مربوط به سال جاري آن قسط)

بس – تسهيالت اعطايي /فروش اقساطي (بميزان سود مربوط به سال جاري آن قسط)
در زمان سررسيد که در سال آينده خواهد بود ثبتهاي زير انجام خواهد شد:
بد  -صندوق

(بميزان مبلغ قسط دريافتي)

بس – سود دريافتني (بميزان سود دريافتني مندرج در شماره )4
5

بس –تسهيالت اعطايي  /فروش اقساطي (بميزان مابهالتفاوت مبلغ قسط دريافتي و مبلغ سود
دريافتني)
بد  -سود سالهاي آينده تسهيالت

6

(بميزان سود مربوط به سال جاري آن قسط)

بس – سود دريافتي تسهيالت (بميزان سود مربوط به سال جاري آن قسط)
حالت سوم:اگر تسهيالت بموقع پرداخت نشود.
بد – مطالبات سررسيد گذشته /معوق تسهيالت

7

( بميزان مبالغ اقساط تاخير شده )

بس – تسهيالت اعطايي /فروش اقساطي ( بميزان مبالغ اقساط تاخير شده )
در پايان سال ثبتهاي مربوط به روش تعهدي بشرح ذيل خواهد بود:

8

بد  -سود سالهاي آينده

(بميزان سود مربوط به اقساط تاخيري سال جاري)

بس –سود معوق تسهيالت

(بميزان سود مربوط به اقساط تاخيري سال جاري)

بد  -سود معوق تسهيالت
9

(بميزان سود مربوط به اقساط تاخيري سال جاري)

بس  -مطالبات سررسيد گذشته /معوق تسهيالت(بميزان سود مربوط به اقساط تاخيري سال جاري)
در زمان وصول اقساط ثبت ذيل انجام ميشود:
بد  -صندوق

10

(بميزان مبالغ جمع اقساط تاخير شده دريافتي)

بس – سود دريافتني (بميزان سود دريافتني مندرج در شماره )9
بس – تسهيالت سررسيد گذشته /معوق (بميزان مابهالتفاوت جمع اقساط تاخيرشده دريافتي و سوددريافتي
آنها)

ثبتهاي روش تعهدي مربوط به عقد اجاره بشرط تمليک همانند ثبتهاي فوقالذکر در عقد فروش
اقساطي خواهد بود.
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قرضالحسنه :
از آنجايي که در ابتداي هر سال کارمزد مربوط به عقد قرضالحسنه براي يک سال مالي از
گيرنده تسهيالت اخذ ميگردد .لذا الزم است در پايان هرسال با توجه به مدت زمان سپري شده از مدت
قرارداد درآمد مربوطه شناسايي ،و بحساب سود و زيان منظور گردد.

خريد دي :
در خصوص عقد خريد دي ميبايست ،متناسب با مدت زمان سپري شده تا زمان سررسيد،
درآمد حاصله شناسايي و به حساب سود و زيان منظور گردد.
با فرض اينکه زمان سررسيد اسناد خريداري شده در سال آينده باشد .ابتدا ثبت زير در زمان انعقاد قرارداد
صورت ميپذيرد:
بد  -حساب خريد دين
11

(بميزان خالص مبلغ معامله)

بس –حسابجاري مشتري /صندوق

(بميزان خالص مبلغ معامله)

و سپس ثبتهاي زير در پايان سال جاري چني خواهد بود:
بد  -سوددريافتني
12

بس – سود دريافتي تسهيالت

(بميزان سود مربوط به سال جاري)
(بميزان سود مربوط به سال جاري )

در زمان سررسيد (که سال آينده است) ثبتهاي زير انجام ميشود:

13

بد  -صندوق

(بميزان مبلغ اسمي سند)

بس  -حساب خريد دي

(بميزان خالص مبلغ معامله)

بس – سود دريافتي (بميزان سود سال جاري)
بس – سود دريافتني ( بميزان مبلغ مندرج در بند  12فوق)
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شماره :مب 450 /صدور ضمانتنامه از محل حساب ذخيره ارزي
تاريخ1382/3/18 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکها و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

شوراي محترم پول و اعتبار در نهصد و ننود و هشتمين جلسه مورخ 1382/3/10
موارد زير را درخصوص صدور ضمانتنامه از محل حساب ذخيره ارزي مورد تصويب قرار داد:
بانکها و موسسات اعتباري در اجراي آئي نامه صدور ضمانتنامه و اعطاي تسهيالت به
شرکتهاي ايراني برنده مناقصه مصوب هيات امناء حساب ذخيره ارزي ،تا سقف مبلغ تعيي
شده توسط هيات مذکور و تعهد شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور از رعايت
ضوابط مربوط به سقف ،وثيقه و نرخ کارمزد مندرج در آئي نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي
از طرف بانکها معاف باشند و در اينگونه موارد نرخ کارمزد اشاره شده در آئي نامه مصوب
هيات امناء را مالك عمل قرار دهند ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ترتيبات الزم را
براي اجراي اي مصوبه و کنترل سقف مقرر انجام خواهدداد.
دستورالعمل اجراي مصوبه فوقالذکر متعاقباً توسط اداره سياستها و مقررات ارزي
اي بانک تدوي و ابالغ خواهدشد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره :مب 533 /نرخ سود تسهيالت اعطايي بان كها به بخشهاي توليدي و خدماتي
تاريخ1382/3/29 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي ارسال گرديد.
بدينوسيله تصميمات متخذه در نهصد و نود و نهمي جلسه مورخ  1382/3/17شوراي پول و
اعتبار درخصوص نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها به بخشهاي توليدي و خدماتي ،که طي نامه شماره
 13714مورخ  1382/3/22دفتر رياست محترم جمهوري مورد موافقت ايشان قرار گرفته است ،بشرح زير
ابالغ ميگردد:

بخش اقتصادي

درصد در سال

کشاورزي

13/5

صنعت و معدن

16

مسک (بدون سپردهگذاري)

18

مسک (صندوق پسانداز مسک )

15

صادرات

16

ساختمان

21

بازرگاني داخلي ،خدمات و متفرقه

حداقل 21

ضمناً اضافه مي نمايد نرخ سود تسهيالت جعاله تعمير مسک معادل حداقل نرخ سود بخ
بازرگاني داخلي ،خدمات و متفرقه (درحال حاضر برابر  21درصد) ميباشد.
نرخهاي فوق از تاريخ اي بخشنامه الزماالجرا بوده و نرخ سود تسهيالت اعطايي که قرارداد آن
قبل از اي تاريخ منعقد شده است تا سررسيد ،تابع نرخهاي زمان قرارداد است .همچني نرخ سود
تسهيالت قراردادهايي که بعد از اي تاريخ تمديد ميگردند براساس نرخهاي جديد است.
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يادآوري مينمايد نرخ سود عليالحساب سپردههاي مدتدار نزد بانکها هيچگونه تغييري نيافته و
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
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  643 /تعيين حداقل مبلغ حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب سپرده سرمايه گذاري
كوتاه مدت ) تغيير در ماده  9دستورالعمل اجرائي قبول سپرده)
تاريخ 10/4/1382 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري
غيربانکي ارسال گرديد

احتراماً؛ به استحضار ميرساند ،شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزارمي جلسه
مورخ
 1382/3/31مقرر نمود تعيي حداقل مبلغ حساب پسانداز قرضالحسنه و حساب سپرده
سرمايهگذاري کوتاه مدت در اختيار بانکها قرار گيرد .مشروط بر اينکه قبالً حداقل مذکور را به
نحو مقتضي به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و عموم اعالم نمايند و براي اي منظور
تغييرات ذيل در مقررات موجود به تصويب رسيد:
ماده  9دستورالعمل اجرائي قبول سپرده:
حداقل موجودي براي افتتاح حساب سپردهسرمايهگذاري کوتاهمدت و سپرده سرمايهگذاري
بلندمدت توسط هر بانک يا موسسه اعتباري تعيي ميگردد.
ماده  5دستورالعمل اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز:
حداقل مبلغ براي افتتاح حساب پسانداز قرضالحسنه و حداقل مبلغ براي شرکت در
قرعهکشي جوايز حسابهاي قرضالحسنه پسانداز توسط هر بانک يا موسسه اعتباري تعيي
ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند اقدامات الزم جهت اطالع به موقع به بانک مرکزي و عموم
سپردهگذاران به نحو مناسب معمول گردد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
1615-16
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حميد تهرانفر
3816

شماره :مب 660 /سهم نسبي بخش هاي مختلف اقتصادي از افزايش در مانده تسهيالت اعطايي آن
بانك به بخش غيردولتي در سال 1382
تاريخ1382/4/12 :
بسمه تعالي
جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري ارسال گرديد.
با احترام،
به موجب بند (ب) تبصره  3قانون بودجه سال  1382کل کشور ،بند يک مصوبه نهصد و نود و
هفتمي صورتجلسه مورخ  1382/3/3شوراي پول و اعتبار ،مصوبه شماره /11363ت28807ه مورخ
 1382/4/1هيات وزيران و بند ج ماده  106قانون برنامه سوم اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران ،سهم نسبي بخ
بخ

هاي مختلف اقتصادي از افزاي

در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به

غيردولتي در سال  1382بشرح زير تعيي ميشود:

آن بانک مجاز خواهدبود تا معادل سي و پنج ( )35درصد از افزاي
غيردولتيراخارج ازنسبتهاي مربوط بهسهم بخ
سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از کل افزاي

در مانده تسهيالت اعطايي بهبخ

ها ،تسهيالتاعطاء نمايد.
در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ

غيردولتي پس

از کسر :منابع آزاد (بند يک فوقالذکر) و الزامات قانوني و تسهيالت از محل سپردههاي قرضالحسنه براي
رفع احتياجات ضروري و اشتغال ،بشرح جدول ذيل خواهدبود:
بخ

درصد

اقتصادي
ننننننننننننن

ننننن

کشاورزي

25

صنعت و معدن

39/5

مسک

13/5

ساختمان

8 /5

صادرات

9 /5

بازرگاني داخلي ،خدمات و متفرقه

4

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
100

جمع:

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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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 بيانگر اي موضوع است که در مواردي،
تسهيالت اعطايي بانکها منطبق با مصوبات مربوط به توزيع سهم نسبي بخشهاي مختلف اقتصادي نبوده که
اي امر حاکي از ناکارآمدي نظام کنترلهاي داخلي در برخي از بانکها است ،لذا بمنظور اجراي دقيق اي
بخشنامه موکداً نظر آن بانک را به نکات زير جلب مينمايد:
الف –

ضروري است مديريت محترم آن بانک موجباتي را فراهم آورد که با تهيه دستورالعمل جامع و

اعمال ساز و کار و ابزار اجرايي و کنترل داخلي مناسب ،ارکان اعتباري را ملزم به رعايت دقيق آن بنمايد
بگونهاي که ضم حصول اطمينان از اجراي دقيق مصوبات مربوطه ،اطالعات مديريتي دقيق و قابل اتکايي را
براي نظارت هيات مديره محترم آن بانک و ناظري بانک مرکزي فراهم آورد.
خواهشمنداست دستور فرمايند ضم ابالغ دستورالعمل فوق به مبادي ذيربط آن بانک ،نسخهاي از آنرا به
اي مديريت ارسال نمايند.
ب-

بخ

نظارت اي بانک نيز عملکرد بانکها در اي زمينه را براساس آمار و اطالعات ماهانه

دريافتي از بانکها ،تحت نظارت مستمر قرارداده و ضم اعمال تمهيدات الزم ،گزارشهاي مربوطه را همه
ماهه به اطالع شوراي پول و اعتبار خواهد رساند.
خواهشمنداست مقرر فرمايند جدول مشروح و دقيق مانده تسهيالت اعطايي به بخ
مختلف اقتصادي (بخ

هاي

غيردولتي) را در پايان هرماه تهيه و حداکثر تا پايان روز پانزدهم ماه بعد ،به اداره

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
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره :مب 694 /مستثني شدن مواردي از سقفهاي فردي خريد دين اعالم شده دربخشنامه شماره
مب 886 /
تاريخ1382/4/18 :

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکها و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزارمي جلسه مورخ  1382/3/31موارد زير را درخصوص
مستثني شدن از سقفهاي فردي خريد دي اعالم شده دربخشنامه شماره مب 886/مورخ  1381/7/9اي
بانک مورد تصويب قرار داد:
الف) اسناد صادراتي تعهدشده توسط بانکها وموسسات مالي معتبر بي المللي به تشخيص بانک عامل.
ب) اسناد صادراتي که توسط صندوق ضمانت صادرات ايران تضمي مالي شدهاند/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

250

حميد تهرانفر
3816

شماره :مب 790 /اصالح ماده  6آئين نامه تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات
اجرايي آن در مورد نرخ سود تسهيالت خريد دين
تاريخ1382/5/6 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري (دولتي و غيردولتي) ،تخصصي و موسسه اعتباري
توسعه ارسال گرديد.

پيرو بخشنامه شماره مب 886/مورخ  1381/7/9درخصوص اصالح مجدد ماده  7آئي نامه موقت
تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دي ) و مقررات اجرايي آن ،بدينوسيله بند  4از نهصد و نود و هشتمي
صورتجلسه مورخ  1382/3/10شوراي محترم پول و اعتبار مبني بر اصالح ماده  6آئي نامه مذکور در مورد
نرخ سود تسهيالت خريد دي را به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
”ماده  -6بانکها مي توانند اوراق و اسناد تجاري را به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي آنها با رعايت نرخ بخش
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
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  830 /محاسبه سقف فردي تسهيالت اعطايي مشتري قبل از گشايش اعتبار اسنادي
مدت دار
تاريخ 14/5/1382 :

«بسمه تعالي»

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي غيردولتي
و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

پيرو بخشنامه شماره مب 1314 /مورخ  1381/9/18بدينوسيله به اطالع ميرساند
الزم است قبل از گشاي

اعتبار اسنادي مدتدار مبلغ اعتبار در سقف فردي تسهيالت

اعطايي مشتري منظور گردد .بديهي است تجاوز از سقف فردي مشتريان نزد آن بانک در هيچ
مورد جايز نيست و اي بانک به تقاضاهاي افزاي

سقف ارسالي رسيدگي نميکند/.ص

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

252

حميد تهرانفر
3816

شماره :مب 1148 /اضافه كردن سرفصل هاي جديد به منظور تهيه صورت وضعيت باز ارزي
تاريخ1382/6/26 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتيارسال گرديد.

بااحترام،
پيرو بخشنامه شماره مب 1345/مورخ  27/12/1380اي اداره خواهشمنداست مقرر
فرمايند جهت تهيه صورت وضعيت باز ارزي ،سرفصلهاي بشرح زير به پيوست شماره يک منضم
به بخشنامه فوقالذکر اضافه گردد:
بدهيها
کد حساب

عنوان حساب (اقالم باالي خط)

3/2/0215

حساب سپرده ارزي مدتدار شعب خارج

3/2/0276

حساب بدهي به بانکهاي خارجي بابت وامهاي ارزي

3/2/0364

حساب پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارز  /دولتي

3/2/0366

حساب پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارز  /غيردولتي

3/2/0755

حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز  /غيردولتي

3/2/0756

حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز  /دولتي

3/2/0775

حساب سود دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز  /غيردولتي

3/2/0776

حساب سود دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز  /دولتي

3/2/0805

حساب کارمزد تعهد دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز  /غيردولتي

3/2/0806

حساب کارمزد تعهد دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز  /دولتي

3/2/0541

حساب تسهيالت دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي

تعهدات مشتريان
کد حساب

عنوان حساب (اقالم زيرخط)

5/3/1/0041

تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده به ارز

5/3/1/0091

تعهدات سازمان مديريت و برنامهريزي بابت تسهيالت از محل حساب ذخيره
ارزي
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تعهدات بانک
کد حساب

عنوان حساب (اقالم زيرخط)

5/3/2/0051

تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با سازمان مديريت و برنامهريزي

5/3/2/0052

تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده به ارز

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره :مب 1155 /امكان قبول سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و مدت دار مابين شعب بانكها در
مناطق آزاد تجاري – صنعتي
تاريخ1382/6/27 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي ارسال گرديد.

بدينوسيله بخشي از مصوبات سي و چهارمي جلسه ”کميته سياستگزاري و نظارت بر بانکهاي
مناطق آزاد“ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مورخ  3/6/1382درخصوص امکان قبول سپردههاي
قرضالحسنه پسانداز و مدتدار مابي شعب بانکها در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي
ايران را بشرح زير به استحضار ميرساند:
الف – بانکها اعم از دولتي و غيردولتي ميتوانند نزد يکديگر حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز گشاي
نمايند ليک اي حسابها مشمول جوايز حسابهاي قرضالحسنه پسانداز نخواهندبود.
ب – بانکها اعم از دولتي و غيردولتي ميتوانند در چارچوب مقررات عمليات بانکي بدون ربا و با رعايت
مقررات مذکور نسبت به گشاي

حسابهاي سرمايهگذاري کوتاهمدت نزد يکديگر اقدام نمايند.

در خاتمه يادآوري ميگردد که فقط شعب بانکهاي مستقر در مناطق آزاد که داراي ”تائيديه
تطبيق“ از مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري باشند مشمول استفاده از اختيارات فوقالذکر
خواهندبود/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره :مب 1172 /اضافه كردن سرفصل هاي جديد به منظور تهيه صورت وضعيت باز ارزي
تاريخ1382/6/30 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي غير دولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.
بااحترام،
پيرو بخشنامه شماره مب 1345/مورخ  27/12/1380اي اداره خواهشمنداست مقرر فرمايند
جهت تهيه صورت وضعيت باز ارزي ،سرفصلهاي بشرح زير به پيوست شماره يک منضم به بخشنامه
فوقالذکر اضافه گردد:
بدهيها
کد حساب

عنوان حساب (اقالم باالي خط)

3/2/0215

حساب سپرده ارزي مدتدار شعب خارج

3/2/0276

حساب بدهي به بانکهاي خارجي بابت وامهاي ارزي

3/2/0364

حساب پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارز  /دولتي

3/2/0366

حساب پي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي به ارز  /غيردولتي

3/2/0755

حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز  /غيردولتي

3/2/0756

حساب وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي به ارز  /دولتي

3/2/0775

حساب سود دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز  /غيردولتي

3/2/0776

حساب سود دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز  /دولتي

3/2/0805

حساب کارمزد تعهد دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز  /غيردولتي

3/2/0806

حساب کارمزد تعهد دريافتي تسهيالت اعطايي به ارز  /دولتي

3/2/0541

حساب تسهيالت دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي
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تعهدات مشتريان

کد حساب

عنوان حساب (اقالم زيرخط)

5/3/1/0041

تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده به ارز

5/3/1/0091

تعهدات سازمان مديريت و برنامهريزي بابت تسهيالت از محل حساب ذخيره
ارزي

تعهدات بانک

کد حساب

عنوان حساب (اقالم زيرخط)

5/3/2/0051

تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده با سازمان مديريت و برنامهريزي

5/3/2/0052

تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده به ارز

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره :مب 1224 /تعيين سرفصلهاي مورد نياز براي اجراي ” دستورالعمل تفكيك حسابها و
صورتهاي مالي شعب بانكها  /موسسات اعتباري غ يربانكي كشور در مناطق آزاد
تاريخ1382/7/6 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي (بجز بانک صنعت و معدن) ارسال گرديد.

عطف به بخشنامه شماره طب 1721/مورخ  16/5/1380موضوع تعيي سرفصلهاي مورد نياز
براي اجراي ”دستورالعمل تفکيک حسابها و صورتهاي مالي شعب بانکها  /موسسات اعتباري غيربانکي
کشور در مناطق آزاد“ به اطالع ميرساند براساس بررسيهاي انجام گرفته در شعب بانکهاي مستقر در
مناطق آزاد تجاري – صنعتي ،مشخص گرديده که اغلب بانکها در نحوه محاسبه مانده حساب ”مازاد منابع
نزد اداره مرکزي“ داراي مشکالت عديدهاي ميباشند.
عليهذا جهت رفع معضل فوقاالشاره و همچني ايجاد وحدت رويه در نحوه محاسبه حساب
”مازاد منابع نزد اداره مرکزي“ مابي کليه شعب بانکها در تمامي مناطق آزاد ،به پيوست فرم پيشنهادي
” صورت وضعيت منابع و مصارف و مازاد منابع“ ارسال ميگردد .خواهشمنداست دستور فرمايند فرم مذکور
مورد بررسي کارشناسان محترم آن بانک قرار گرفته و نظرات کارشناسي حداکثر تا پايان وقت اداري روز
دوشنبه مورخ  1382/7/21به اي اداره ارسال گردد/.م
پيوست :يک برگ.
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

258

حميد تهرانفر
3816

شماره :مب 1241 /ريسك ناشي از اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي
تاريخ1382/7/13 :
بسمه تعالي

جناب آقاي عليرضا شيراني
مديرعامل محترم بانک سپه
بازگشت به نامه شماره  11342مورخ  13/6/1382بعنوان مقام محترم رياست کل بانک مرکزي
در مورد ريسک ناشي از اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي بدينوسيله مراتب ذيل را به
استحضار ميرساند:
همانطورکه در بند  3بخشنامه شماره  1143/60مورخ  27/12/1381اداره سياستها و مقررات ارزي اي
بانک تحت عنوان (تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي) صراحتاً اشاره شده است تسهيالت اعطايي
بانکها بايستي با رعايت سقفهاي فردي اعالم شده توسط اي بانک صورت بگيرد .از اينرو کليه بانکهاي
عامل موظفند هنگام اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي با رعايت مفاد بخشنامههاي صادره
اي بانک اقدام نمايند.
الزم به يادآوري است به موجب مفاد بخشنامههاي شماره الف 1060/مورخ  13/3/1380و الف1411/
مورخ  2/4/1380اي بانک اعطاي تسهيالت ارزي از اي محل تا مبلغ  25ميليون دالر با در نظر گرفت
شرايط تعيي شده در اختيار بانکها است.
در مورد اعطاي تسهيالت بي

از  25ميليون دالر که براساس نامه شماره  103464/101مورخ 6/6/1381

جناب آقاي ستاريفر رياست محترم سازمان مديريت و برنامهريزي کشور قرار شده است بدون الزام بانک
به قبول ريسک بازپرداخت به بانک عامل معرفي گردند ،نظر جنابعالي را به ماده  8قرارداد عامليت منعقده
بي آن بانک و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور جلب مينمايد که براساس آن مسيوليت کامل وصول
اقساط از متقاضي و بازپرداخت آن به حساب ذخيره ارزي با بانک عامل است .لذا مادام که ماده  8قرارداد
مذکور تغيير ننموده است ريسک کامل تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي با بانک عامل است.
ضمناً باتوجه به اينکه در قرارداد عامليت مذکور ذکري از مبلغ و ميزان تسهيالت ارزي نشده است لذا مفاد
قرارداد فوق کليه مبالغ پرداختي (کمتر از  25ميليون دالر و باالي  25ميليون دالر) را دربرميگيرد.
بنابراي خواهشمنداست مقرر فرمايند به منظور کاه

ريسک و کنترل خطر اعتباري در هنگام

اعطاي تسهيالت مذکور به متقاضيان کليه تمهيدات الزم همانند ساير تسهيالت اعطايي انديشيده شود.
يادآوري مي نمايد اعطاي تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي ازنظر قبول ريسک
هيچگونه مشابهتي با اعطاي تسهيالت از محل وجوه اداره شده ندارد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

رونوشت:

كليه مديران عامل بانكهاي دولتي جهت استحضار و انجام اقدامات مقتضي.
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  1331 /نحوه چاپ اوراق امنيتي و بهادار بانكهاي غيردولتي
تاريخ 23/7/1382 :
«بسمه تعالي»

براي اطالع مديران عامل بانکهاي غيردولتي ارسال گرديد

بدينوسيله مصوبه بيست و چهارمي صورتجلسه مورخ  1382/6/8هيات عامل
محترم بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران درخصوص نحوه چاپ اوراق امنيتي و بهادار
بانکهاي غيردولتي را به استحضار ميرساند:
در مورد ايران چک و همچني حوالههاي بي بانکي (چکهاي رمزدار بي بانکي) الزمست
بانکهاي غيردولتي نيز همانند بانکهاي دولتي از اوراق متحدالشکل استفاده نمايند.
در مورد چکهاي مسافرتي با توجه به متحدالشکل نبودن اي چکها در بي بانکهاي دولتي و تا
استقرار سيستمهاي جديد نظام پرداخت ،بانکهاي غيردولتي نيز از طرحهاي مورد نظر خود
استفاده نمايند.
ضمناً يادآوري مينمايد قبل از چاپ اوراق بهادار فوقاالشاره بايستي نسبت به کسب مجوز
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
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره :مب 1383 /حداكثر ميزان حق الوكاله بانكها در بكارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري
مدت دار در سال 1380
تاريخ1382/8/1 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي (غير از بانک مسکن) ارسال گرديد.

باطالع ميرساند شوراي پول و اعتبار در يکهزار و هفتمي جلسه مورخ 26/7/1382
(بند يک صورتجلسه) حداکثر ميزان حقالوکاله بانکها در بکارگيري سپردههاي سرمايهگذاري
مدتدار را معادل نيم ( )5/0درصد سپردههاي مذکور در سال ( 1380ميانگي  12ماهه) تعيي
نمود.
خواهشمنداست دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط جهت اجرا ابالغ گردد/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

261

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  1398 /الزام بانكها به گزارش نحوه اجراي بندهاي  1و  2بخ شنامه شماره مب643 /
مورخ 1382 / 4 / 10
تاريخ7/8/1382 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و خصوصي (به استثناي بانک پارسيان) ارسال گرديد.

احتراماً،
پيرو نامه شماره مب 643/مورخ  1382/4/10خواهشمنداست اي بانک را در جريان
نحوه اجراي بندهاي  1و  2بخشنامه شماره مب 643/مورخ  1382/4/10اي اداره (به استناد
يکهزارمي جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ  )1382/3/31قرار دهند/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

بهرام فيض زرين قلم

3816

16-1615
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شماره  :مب  1430 /دستورالعمل اعطاي تسهيالت اعتباري ريالي به بخش صادرات
تاريخ 11/8/1382 :

«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ارسال ميگردد

بدينوسيله دستورالعمل اعطاي تسهيالت اعتباري ريالي به بخ

صادرات مشتمل بر

چهارده ماده و چهار تبصره که در يکهزار و هفتمي جلسه مورخ  1382/7/26شوراي پول و
اعتبار به تصويب رسيده است ،به شرح پيوست جهت اطالع و اقدام مقتضي ابالغ ميگردد.
الزم به ذکر است از تاريخ الزماالجرا شدن دستورالعمل اعطاي تسهيالت اعتباري
ريالي به بخ

صادرات ،مفاد "آئي نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخ

صادرات" مصوب

جلسه مورخ  1374/9/4شوراي پول و اعتبار و همچني بندهاي  3 ،2و  4از مصوبات جلسه
مورخ  1381/2/8شوراي پول و اعتبار( ،موضوع بخشنامه مب 163/مورخ  )1381/2/18کان
لم يک تلقي ميگردد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

پيوست :بخشنامه شماره مب 1430 /مورخ 11/8/1382
بسمه تعالي

دستورالعمل اعطاي تسهيال ت اعتباري ريالي به بخش صادرات

اعطاي تسهيالت اعتباري ريالي به بخ

صادرات توسط بانکهاي دولتي با رعايت مفاد فصل

سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا و آئي نامههاي اجرايي مربوطه ,تابع مقررات ذيل ميباشد.
ماده 1
اعطاي تسهيالت صادراتي به يکي از طرق زير صورت ميگيرد:
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.
ماده 2
حداکثر تسهيالت موضوع بند الف ماده  1درخصوص آن دسته از صادرکنندگاني که بدون گشاي
اعتبار اسنادي مبادرت به صادرات کاال يا خدمات مينمايند  %70ارزش ريالي کاالي صادراتي يا خدمات
موضوع قرارداد فروش کاال يا خدمات ميباشد .اي ميزان در مورد صادرکنندگاني که از طريق گشناين
اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت مبادرت به صادرات مينمايند تا  %90قابل افزاي

است.

ماده 3
حداکثر تسهيالت قابل اعطاء به صادرکنندگان موضوع بند ب ماده  1به شرح زير است:
الف :چنانچنه صادرات بدون گشاي

اعتبار اسنادي انجام شده باشد ،بانک مجاز است با درينافنت

اظهنارننامه خروجي کاال حداکثر معادل  %70هم ارز ريالي مبلنغ کاالهاي صادر شده را (بنراي تامين
سرمايه در گردش ص ادرکننده کاال) به صادرکننده پرداخت نمايد.
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ب :چنانچه صادرات از طريق گشاي

اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت انجام گرفته باشد ،بانک مجاز است

با دريافت اظهارنامه خروجي کاال و در مورد صادرات خدمات در مقابل گواهي پيشرفت يا انجام کار طبق
شرايط قرارداد حداکثر معادل  %90هم ارز ريالي مبلغ اعتبار را از طريق خريد اسناد به صادرکننده پرداخت
نمايد.
ماده 4
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
تشخيص بانک حاکي از فعاليت متقاضي در زمينه تهيه و تدارك کاال يا انجام خدمات موضوع قرارداد به
منظور صادرات باشد.

ب) بعد از صادرات:
مرتبط با بند الف ماده  -3اصل اظهارنامه خروجي کاال يا گواهي انجام خدمات بهمراه قرارداد فروش کاال يا
انجام خدمات.
مرتبط با بند ب ماده  -3اصل اظهارنا مه خروجي کاال يا گواهي پيشرفت يا انجام کار بهمراه مدارکي حاکي از
گشاي

اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت.

ماده 5
بانکها موظفند اصل اظهارنامه خروجي کاالي استفادهکنندگان از تسهيالت اعتباري صادراتي؛
موضوع بند الف ماده  1را تا هنگام سررسيد تسهيالت,
موضوع بند ب ماده  1را در هنگام اعطاي تسهيالت,
دريافت و ممهور به مهر "از تسهيالت صادراتي بانک نننننننن شعبه ننننننننن استفاده نموده است"
نمايند.

ماده 6
مدت بازپرداخت تسهيالت اعتباري موضوع ماده  1اي دستورالعمل ,تابع قرارداد منعقده مابي
بانک و مشتري ميباشد.
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ماده 7
بانکها به تشخيص خود و با توجه به آئي نامهها و دستورالعملهاي قانون عمليات بانکي بدونربا،
تامي يا پوش

الزم را براي حصول اطمينان از بازپرداخت تسهيالت اعطائي تعيي و از متقاضي اخذ

مينمايند.
تبصره – ازجمله وثايق قابل قبول سيستم بانکي تضمي نامه صندوق ضمانت صادرات ايران ،بيمهنامههاي
شرکتهاي بيمه معتبر و همچني تضمي نامههاي صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات و موسسات مشابه
معتبر مي باشد.
ماده 8
سود مورد انتظار براي تسهيالت صادراتي موضوع ماده  1اي دستورالعمل ،نرخ سود تسهيالت
اعطايي به بخ

صادرات است که توسط شوراي پول و اعتبار تعيي و به بانکها ابالغ ميشود.

تبصره – چنانچه استفاده کنندگان از تسهيالت اعتباري در بخ

صادرات ،قبل از موعد سررسيد قرارداد

نسبت به تسويه آن اقدام نمايند ,از تخفيفهاي الزم نسبت به مدت استفاده نشده از تسهيالت بهرهمند
ميگردد .ميزان و نحوه محاسبه اي تخفيفها بر عهده بانکها ميباشد.
ماده 9
چنانچه استفادهکنندگان از تسهيالت اعتباري در بخ

صادرات تا سررسيد تسهيالت ،مدارك

الزم مبني بر صادرات کاال يا خدمات موضوع تسهيالت را به بانک ارائه ننمايند ،بانکها مکلفند نرخ سود
اينگونه تسهيالت را با نرخي معادل نرخ بخ
بازرگاني براي بخ

صنعت براي واحدهاي توليدي و نرخ بخ

تجاري صادرات تسويه نمايند .نرخ سود بخ

خدمات و

صنعت و حداقل نرخ سود بخ

خدمات و بازرگاني براساس آخري مصوبه شوراي پول و اعتبار تعيي مي شود.

تبصره  –1در صورتيکه استفادهکنندگان از تسهيالت اعتباري در بخ

صادرات در موعد مقرر نسبت به

تسويه تسهيالت دريافتي اقدام ننمايند ،بانکها عنداللزوم ميتوانند نسبت به اخذ جريمه تاخير تاديه نيز
اقدام نمايند.
تبصره  -2در صورتيکه استفادهکنندگان از تسهيالت دريافتي در بخ

صادرات نتوانند در موعد مقرر نسبت

به صادرات کاال يا خدمات اقدام نمايند بايستي نسبت به تسويه تسهيالت دريافتي با نرخ بخ
حداقل نرخ سود بخ

صنعت و

خدمات و بازرگاني حسب مورد اقدام نمايند .اينگونه صادرکنندگان چنانچه تا حداکثر

سه ماه پس از موعد سررسيد تسهيالت ،نسبت به صادرات کاال يا خدمات موضوع قرارداد اقدام نموده و
مدارك الزم را به بانک ارائه نمايند ،بانکها موظفند مابهالتفاوت نرخ سود بخ

صادرات با نرخ دريافتي از

صادرکننده را به مشتري مسترد نمايند.
ماده 10
اسناد و مدارك الزم جهت تسويه تسهيالت اعتباري صادراتي به نرخ بخ

صادرات شامل

اظهارنامه خروجي کاال و يا گواهي انجام خدمات ميباشد ،به نحوي که صادرات کاال يا انجام خدمات
موضوع قرارداد دريافت تسهيالت اعتباري صادراتي براي بانک محرز گردد.
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ماده 11
هر نوع تغيير در نوع کاال و يا خريدار کاالهاي صادراتي تا قبل از موعد سررسيد تسهيالت
صادراتي ،با درخواست صادرکننده و موافقت بانک ،بالمانع است.

ماده 12
بانکها موظفند در مت قراردادهاي منعقده خود با مشتريان ،مفاد اي دستورالعمل را بگنجانند.
ماده 13
تاريخ اجراي اي دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن به بانکها خواهد بود.

ماده 14
اي دستورالعمل در چهارده ماده و چهار تبصره در يکهزار و هفتمي جلسه مورخ
 1382/7/26شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از تاريخ الزماالجرا شدن ،کليه مقررات مغاير با آن
ملغي ميگردد.
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شماره  :مب  – 1494 /ابالغ الزام بانك ها به اجراي كامل " دستورالعمل اجرايي تفكيك حسابها و
ص ورتهاي مالي شعب بانكها /موسسات اعتباري و اعمال ضوابط اعالم شده طي بخشنامه شماره
مب 986 /مورخ  1380 / 9 / 14براي دريافت تائيديه تطبيق
تاريخ 20/8/1382 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي (بجز بانک صنعت و معدن) ارسال گردد
احتراماً؛ عطف به بندهاي  24و  25تصويبنامه شماره /18808ت 28574هن مورخ
 1382/4/10هيات محترم وزيران مبني بر؛
" -24به منظور تو سعه يکپارچه جزيره قشم کليه اراضي موجود در منطقه ويژه قشم تبديل به منطقه
آزاد گرديده و سازمان منطقه آزاد مسئول اداره کردن کل جزيره ميباشد.
 -25به منظور توسعه سريع منطقه آزاد چابهار ،بندر شهيد بهشتي و بندر شهيد کالنتري چابهار به منطقه
آزاد ملحق ميگردد".

خواهشمند است دستور فرمايند در صورتيکه آن بانک داراي شعبه يا شعبي در
مناطق فوقالذکر ميباشد نسبت به انجام امور ذکر شده در ذيل اقدام مقتضي صورت پذيرد:
الف – اجراي کامل "دستورالعمل اجرايي تفکيک حسابها و صورتهاي مالي شعب بانکها/
موسسات اعتباري (پيوست بخشنامه شماره مب 297 /مورخ  )1380/4/4براي کليه شعب
مستقر در مناطق فوقالذکر.
ب  -اعمال ضوابط اعالم شده طي بخشنامه شماره مب 986 /مورخ  1380/9/14براي
دريافت "تائيديه تطبيق" بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موضوع ماده  37دستورالعمل
اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي ايران،
درخصوص کليه شعب مستقر در مناطق فوقالذکر.
ج – اعالم تعداد و مشخصات شعب آن بانک در مناطق مذکور ،تا تاريخ  1382/9/1به اداره
مطالعات و مقررات بانکي/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  1496 /كاهش نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها به بخش صا درات
تاريخ 20/8/1382 :
«بسمه تعالي»

جهت مديران عامل کليه بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد

با احترام؛
بدينوسيله به استحضار ميرساند شوراي پول و اعتبار در يکهزار و هفتمي جلسه
مورخ  ،1382/7/26کاه

نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها به بخ

صادرات از  16درصد

به  15درصد را مورد تصويب قرارداد .تائيد و موافقت مقام محترم رياست جمهوري در اي
خصوص ،طي نامه شماره  43105مورخ  1382/8/14دفتر ايشان اعالم گرديده است.
زمان اجراي نرخ سود فوقاالشاره از  1382/8/14ميباشد .تسهيالت اعطايي به
بخ

ياد شده که تاريخ انعقاد قرارداد آنها قبل از تاريخ اجراي اي بخشنامه ميباشد ,تا

سررسيد ،تابع نرخهاي زمان انعقاد قرارداد است .همچني نرخ سود تسهيالت اعطايي به
بخ

صادرات که از تاريخ ياد شده به بعد مورد تمديد قرار ميگيرند براساس نرخهاي جديد

است.
خواهشمند است مقرر فرمايند پيرو بخشنامه شماره مب 533 /مورخ 1382/3/29
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
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
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شماره :مب 1568 /ممنوعيت اعطاي تسهيالت به طرحهاي اجرايي بدون پوشش بيمه اي در مقابل
زلزله و در مناطق سيلخيز در مقابل سيل
تاريخ1382/9/9 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال گرديد.

احتراماً ،بدينوسيله ضم اشاره به بخشنامه شماره  31/3/1/2082مورخ  24/4/1382وزير
محترم کشور و درجهت اجراي موثر ماده  181قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
توصيه ميگردد بمنظور افزاي

سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه ،از پرداخت

تسهيالت به آندسته از طرحهاي اجرايي بدون پوش

بيمهاي در مقابل زلزله و در مناطق سيلخيز در مقابل

سيل حتيالمقدور جلوگيري شود.
خواهشمنداست دستور فرمايند مراتب به نحو مقتضي به واحدهاي ذيربط در آن بانک ابالغ گردد و در حي
اعطاي تسهيالت مطم نظر قرار گيرد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
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شماره  :مب  1774 /نحوه عملكرد در رابطه با وجوه راكد ارزي
تاريخ 15/10/1382 :

«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
با وجوه راکد ارزي ،خواهشمند است دستور فرمايند نحوه عملکرد آن بانک درخصوص وجوه
مذکور به همراه نسخهاي از دستورالعملهاي داخلي مربوطه را جهت بررسي به اي اداره
ارسال نمايند/.ص

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
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شماره :مب 1776 /استعالم از بانك ها درخصوص زمان امحاء و نحوه بايگاني اسناد ريالي و ارزي
تاريخ1382/10/15 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد.

همانطور که مستحضر ميباشند براساس چهارصد و هفتاد و هشتمي جلسه مورخ 19/10/1361
شوراي محترم پول و اعتبار بانکها مکلف گرديدهاند که اسناد بانکي داخل کشور را پس از ده سال امحاء
نمايند و اسناد حسابداري بانکها در رابطه با امور بي الملل به طور کامل و براي هميشه نگهداري گردد .اي
موضوع درحال حاضر باعنايت به پيشرفت شگرف فناوري اطالعات و امکانات ذخيرهسازي بسيار گسترده
سيستمهاي الکترونيکي و ديجيتالي احتياج به بازنگري و تجديدنظر اساسي دارد .پيشنهاد اي بانک
نگهداري اسناد ريالي براي مدت  2سال و نگهداري اسناد ارزي براي مدت  8سال ميباشد .بديهي است
مدت زمان يادشده پس از تکميل مراحل اجرايي اسناد ذيربط و تسويه کامل پروندهها و مدارك شروع
ميشود.
خواهشمنداست نظرات و پيشنهادات خود را درخصوص زمان امحاء و نحوه بايگاني اسناد ريالي و ارزي تا
تاريخ  15/11/1382به اي بانک ارسال نمايند تا گزارش الزم براي طرح موضوع در شوراي محترم پول و
اعتبار تهيه گردد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
1615 -16
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حميد تهرانفر
3816

شماره:مب 1799 /؛ دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با
احتساب حق الوكاله بكارگيري سپرده ها
تاريخ1382/10/18:
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي (تجاري و تخصصي) و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد.
باسالم،
پيرو بخشنامه شماره مب 472/مورخ ( 25/4/1381پاراگراف پاياني بخشنامه مذکور) ،به پيوست
”دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار با احتساب حقالوکاله
بکارگيري سپردهها“ که باعنايت به قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب  8/6/1362مجلس شوراي
اسالمي و آئي نامهها و دستورالعمل هاي اجرايي قانون مذکور و همچني با استفاده از نظرات کارشناسي
دريافتي از بانکهاي کشور و ساير مراجع ذيربط (موضوع بخشنامه شماره مب 1727/مورخ ،)13/11/1381
تهيه گرديده است جهت اجرا ارسال ميگردد .مقتضي است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط
جهت اجراي دقيق آن ،ابالغ گردد ،بنحويکه از سال مالي  1382و به بعد تعيي سود قطعي سپردههاي
سرمايهگذاري مدتدار براساس دستورالعمل مذکور صورت پذيرد.
با اجراي مفاد دستورالعمل ارسالي ،اجراي قسمتي از مفاد بخشنامه شماره ش 22/512/مورخ 1380/10/4
دبيرخانه شورايعالي بانکها دچار تغيير خواهدشد .ضمناً جدول پيوست شماره  4بعنوان اطالعات و مدارك
منضم به صورتهاي مالي تلقي ميگردد.
چنانچه در اجراي دستورالعمل مذکور نياز به ايجاد سرفصل حساب يا حسابهاي جديدي باشد مقتضي است
دستور فرمايند مراتب جهت اطالع و اقدام به اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها منعکس گردد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
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پيوست بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 1382/10/18
بسمه تعالي

دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار
با احتساب حق الوکاله بکارگيري سپرده ها

چگونگي محاسبه سود قطعي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار با احتساب حقالوكاله بكارگيري سپردههاي مذكور در
سيستم بانكي (بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي) بشرح زير اعالم ميگردد:

بخش اول – محاسبه سود قابل تقسيم (سود مشاع) بين بانک  /موسسه و سپردهگذاران
باتوجه به مستندات قانوني موجود (پيوست شماره يك) موارد زير بعنوان مالكهاي محاسبه سود قابل تقسيم (سود
مشاع) بين بانك  /موسسه و سپردهگذاران بايد ملحوظ نظر قرار گيرد:

ميانگين مانده  52هفته سال سپرده قانوني مربوط -

()1ميانگين مانده  52هفته سال انواع

به انواع حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار

حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار

= خالصمنابعسپردهگذاران (1

خالص منابع سپردهگذاران )3(] -ميانگين مانده  52هفتهسال اوراقمشاركت )2( +ميانگينمانده  52هفته سال[ = منابع بانك (2
خالص تسهيالت اعطايي

( -)1فقط انواع حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار ريالي بايد در محاسبات مدنظر قرار گيرد و سپردههاي ارزي
در اين محاسبات نبايد منظور شود.
( -)2طبق پيوست شماره .2
( -)3طبق نظر دريافتي از حضرت آيتاله رضواني مبالغ اوراق مشاركت در تبصره ذيل ماده  3قانون عمليات بانكي
بدون ربا و سود متعلقه جزو سود مشاع منظور ميگردد.
( -)4درآمد شعب خارج ،درآمد تسهيالت ارزي و درآمد تسهيالت اعطايي به بانكها نبايد منظور شود .نحوه شناسايي
سود ناشي از سرمايهگذاري در سهام (مشاركت حقوقي ،سرمايهگذاري مستقيم) طبق پيوست شماره  3خواهدبود.
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وجه التزام دريافتي بابت تسهيالت اعطايي  +سود اوراق مشاركت )4( +درآمد حاصله ازتسهيالتاعطايي = سود مشاع (3

سود مشاع

جايزه سپرده قانوني

مربوط به انواع حسابهاي  +خالصمنابعسپردهگذاران * ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = (سودمتعلقه به منابع سپردهگذاران) منافع سپردهگذاران

(4
سپرده سرمايهگذاري مدتدار

منابع بانك  +خالصمنابع سپردهگذاران
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بخش دوم – احتساب حقالوکاله بکارگيري سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار
پس از محاسبه ميزان منافع سپرده گذاران (طبق مطالب مندرج در بخش اول) بايد ميزان حقالوكاله بكارگيري انواع
حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار از منافع سپردهگذاران (منافع حاصل از بكارگيري مبالغ كل انواع سپردههاي :كوتاهمدت،
كوتاهمدت ويژه ،يكساله ،دوساله ،سه ساله ،چهارساله و پنج ساله) كسر و سپس مبلغ مانده (سود قطعي) بين كليه دارندگان انواع
حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدت دار باتوجه به مبلغ و مدت بكارگيري آنها تقسيم گردد.
به موجب تبصره  1ماده  10آئين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوبه شماره  81962مورخ
 1362/9/27هيات وزيران ،شوراي پول و اعتبار ميزان حقالوكاله بكارگيري سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار را تعيين خواهدنمود
كه براين اساس بايد توسط بانك /موسسه اعتباري اعمال گردد .حقالوكاله بكارگيري انواع حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار
جزو درآمد بانك /موسسه اعتباري محسوب ميگردد كه بايد به صورت سود و زيان بانك /موسسه منتقل گردد.

بخشسوم – چگونگيتقسيمسودقطعيمتعلقهبهدارندگانحسابهايسپردهسرمايهگذاري مدتدار
سود قطعي (پس از كسر حقالوكاله) در مقايسه با سودهاي عليالحساب پرداختي به سپردهگذاران طي سال مالي،
يكي از  3حالت زير را خواهدداشت:
سودهاي عليالحسابپرداختي به سپردهگذاران بيشتر از سود قطعي است.
سودهاي عليالحساب پرداختي به سپردهگذاران برابر با سود قطعي است.
سودهاي عليالحساب پرداختي به سپردهگذاران كمتر از سود قطعي است.

درحالتهاي اول و دوم سودهاي عليالحساب پرداختي به سپردهگذاران بعنوان سود قطعي تلقي ميگردد .درحالت سوم تفاوت،
بشرح زير بايد بين سپردهگذاران تقسيم گردد:

براساس بند ب ماده  6قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب  1362/6/8مجلس شوراي اسالمي بانك /موسسه
ميتواند نسبت به تقسيم بقيه سود متعلقه به سپردهگذاران اقدام نمايد مشروط به اينكه از سود عليالحساب پرداخت شده به
سپردهگذاران طي سال مالي كمتر نگردد و همچنين ميزان حقالوكاله بانكها از ميزان حقالوكاله تعيين شده توسط شوراي پول و
اعتبار در كل تجاوز ننمايد( .طبق فرم پيوست شماره )4
لذا مبلغ مازاد به تشخيص بانك و براساس اولويتها ،ترجيحات و برنامهريزيهاي آتي هيات مديره بين سپردههاي
مختلف (كوتاهمدت ،كوتاهمدت ويژه ،يكساله ،دوساله ،سهساله ،چهارساله و پنج ساله) با رعايت شرط فوق تقسيم ميگردد بنحويكه
در هر گروه سپردهها ،يكسان عمل گردد.
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پيوست شماره 1

مستندات قانوني و مقرراتي تعيين سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با
احتساب حق الوکاله بکارگيري سپرده ها

الف) قانونعمليات بانکي بدونربا (بهره)مصوب 8/6/1362مجلسشوراياسالمي
(مورد تاييد  10/6/1362شوراي نگهبان)

فصل دوم ـ تجهيز منابع پولي
ماده3ـ بانکها ميتوانند ،تحت هر يک از عناوي ذيل ،به قبول سپرده مبادرت نمايند:
الف ـ سپرده هاي قرض الحسنه :
 1ن جاري.
 2ن پس انداز.
ب ـ سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار .
تبصره ـ سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار که بانک در بکار گرفت آنها وکيل ميباشد ،در امور مشارکت،
مضاربه ،اجاره بشرط تمليک ،معامالت اقساطي ،مزارعه ،مساقات ،سرمايهگذاري مستقيم ،معامالت سلف و
جعاله مورد استفاده قرار ميگيرد .
ماده  6ـبانکهاميتوانند  ،به منظور جذب و تجهيز سپرده ها  ،با اتخاذ روشهاي تشويقي ،از امتيازاتذيل به
سپرده گذاران اعطا نمايند :
الف ـاعنطاي جوائز غير ثابت نقدي و يا جنسي براي سپرده هاي قرضالحسنه .
ب ـتخفيف و يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و يا حقالوکاله.
پ ـدادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيالت اعنطائي بانکي ،در موارد مذکور
در فصل سوم.
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فصل چهارم ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سياست پولي
ماده  20ـبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در حس اجراي نظام پولي و اعتباري کشور ميتواند با
استفاده از ابزار ذيل  ،طبق آئي نامه اي که به تصويب هييت وزيران ميرسد و بر اساس ماده  ،19در امور
پولي و بانکي دخالت و نظارت کند:
1ن ....
 2ن ....
 3ن ....
 4ن تعيي انواع و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمنات بانکي ( مشروط بر ايننکه بي

از هزينه کار

انجام شده ،نباشد) و حق الوكاله بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري که توسط بانکها دريافت مي شود.
 5ن ....
 6ن ....

فصل پنجم ـ متفرقه
ماده  23ـوجوهدريافتي تحت عنوان کارمزد وحق الوكاله جزو در آمدهاي بانکها بوده و قابل تقسيم بي سپرده
گذاران نمي باشد.

ب) آيين نامههاي قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)
آئيننامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)(تصويبنامه شماره 81962
مورخ  27/9/1362هيئت وزيران)
مـاده  8ـ بانکها استرداد اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و يا به هزينه خود بيمه مينمايند.
ماده  9ـ بانکها سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را که در به کار گرفت آنها وكيل ميباشند ،به عنوان
منابع سپرده گذار  ،در امور مشارکت  ،مضاربه ،اجاره به شرط تمليک  ،معامالت اقساطي ،مزارعه  ،مساقات ،
سرمايه گذاري مستقيم  ،معامالت ،سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميدهند.
تبصره ـ قبول سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار براي مصرف در يک طرح خاص  ،طبق مقررات مربوط ،
مجاز است .شمول حکم ماده 8در مورد اي قبيل سپردهها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه ميباشد.
ماده  10ـ بهيچ يک از سپرده هاي دريافتي تحت عنوان سپرده هاي سرمايه گذاري مدتدار رقم تعيي شدة
از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد  .منافع حاصله از عمليات موضوع ماده  9بر اساس قرار داد
منعقده ،متضم وکالت  ،بي بانک و سپردهگذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري ،پس از
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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.
تبصره  1ـحق الوكاله بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري از سهم منافع سپردهگذاران کسر خواهد شد.
ميزان حداقل و حداکثر حق الوكاله به تصويب شوراي پول اعتبار خواهد رسيد.
تبصره 2ـ در قراردادهاي منعقده بي بانک و سپرده گذار قيد مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوة
محاسبه و پرداخت منافع الزامي است.
ماده  11ـ بانکها در تأمي منابع الزم جهت تسهيالت اعنطائي عمليات موضوع ماده  9اولويت به منابع سپرده
گذار خواهند داد .در صورتيکه مجموع تسهيالت اعنطائي موضوع امور ماده  9کمتر و يا مساوي مجموع
سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار پس از وضع سپرده هاي قانوني مربوط باشد تمام منافع موضوع اي
ماده بي سپرده گذاران تقسيم خواهد شد .در صورتيکه مجموع تسهيالت اعنطائي بانکها براي اي امور
بيشتر از مجموع اي قبيل سپرده ها باشد ،ما بهالتفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.

آئيننامه فصل چهارم قانون عمليات بانکي بدونربا(بهره)(تصويبنامه شماره88526
مورخ 17/12/1362هيئت وزيران )

ماده  3ـ در حس اجراي سياست پولي و اعتباري و حفظ ارزش پول  ،بانک مرکزي ميتواند عالوه بر بکار
گرفت ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانکي ،در حدي که مغاير مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا
نباشد  ،با تصويب شوراي پول و اعتبار  ،با استفاده از ابزار ذيل ،در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت کند.
 1ن ....
 2ن ....
 3ن ....
 4ن ....
 5ن ....
 6ن ....
7ن تعيي حنداقل و يا حنداکثر ميزان انواع حق الوكاله بکارگيري سپرده هاي سرمايهگذاري .حق الوكاله مذکور
ميتواند شامل :هزينه هاي اداري بانکها براي تجهيز و اداره سپرده هاي موصوف نيز بشود .در هر صورت
مبلغ ديگري تحت هيچ عنوان توسط بانکها از صاحبان سپردههاي سرمايه گذاري اخذ نخواهد شد.
 8ن ....
 9ن ....
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آئيننامه فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدونربا(بهره)(تصويبنامه شماره  88528مورخ
 17/12/1362هيئت وزيران)

ماده  3ـ در مواردي که تأمي منابع ،توسط يک بانک براي بانکهاي ديگر از محل منابع سپرده گذار صورت
گيرد ،بانک گيرندة منابع به وكالت توكيلي از طرف بانک تأمي کننده منابع ،وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط
به سپرده هاي سرمايه گذاري بشرح آئي نامه تجهيز منابع پولي ( موضوع تصويبنامه شماره 81962
مورخ  )12/10/1362منحصراً به مصارف امور موضوع ماده  9خواهد رساند.

تبصره ـحق الوكاله بکار گيري سپردهها بر اساس توافق بي بانکهاي طرف معامله تعيي خواهد شد .در هر
حال ،حق الوكاله اي که از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري اخذ خواهد شد ،مجموعاً از حد تعيي شده ،به
موجب بند  4ماده  20قانون تجاوز نخواهد کرد.

ج)دستورالعملهاي اجرايي قانون عميات بانکي بدون ربا (بهره)
دستورالعمل اجرايي قبول سپرده مصوبه پانصد و چهاردهمين جلسه شوراي پول و اعتبارمورخ
18/10/1362
بخش دوم ـ سپرده هاي سرمايه گذاري مدتدار
ماده  11ـ بانکها در بکار گرفت سپرده هاي سرمايه گذاري مدتدار وكيل سپرده گذار ميباشند
ماده  15ـ سهم منافع (سود) سپرده گذاران ،بر اساس مدت و مبلغ سپرده هريک بي آنان تقسيم و پس از
کسر حق الوكاله بانک پرداخت خواهد شد.
ماده 16ـ حداقل و حداکثر حقالوكاله بانک بابت بکارگيري سپردههاي سرمايهگذاري توسط شوراي پول و
اعتبار تعيي خواهد شد .حقالوکاله مزبور ميتواند شامل هزينههاي بکارگيري سپردههاي موصوف باشد .در
هر صورت مبلغ ديگري تحت هيچ عنوان از سپردهگذار اخذ نخواهد شد.
تبصره ـ بانکها ميتوانند در ميزان حق الوكاله بکار گيري سپردههاي سرمايه گذاري بلندمدت براي سپرده
گذاران تخفيف قائل شوند .ميزان تخفيف متناسب با مدت و مبلغ سپردهها خواهد بود .
ماده  19ـ ذکر موارد ذيل توسط بانکها در قرارداد موضوع ماده  18الزامي است :
1ن موضوع وكالت براي بکارگيري سپرده ها در امور موضوع ماده .12
2ن حق توكيل به غير
 3ن مصرف مشاع سپرده ها
 4ن حداقل مبلغ سپرده

280

 5ن تعهد استرداد سپرده
 6ن حداقل مدت
 7ن نحوه تمديد
 8ن نحوه محاسبه،تقسيم و پرداخت سود
 9ن موضوع اخذ حق الوكاله
 10ن مصالحه منافع بي بانک و سپرده گذار و بي سپرده گذاران
11ن ذکر امتيازات موضوع مواد  16و 17بر حسب مورد
 12ن هر مورد الزم ديگر
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پيوست بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 1382/10/18
پيوست شماره 2

صورت ريز تسهيالت اعطايي ،سرمايهگذاري و مشارکت
غيردولتي

دولتي

تسهيالت اعطايي تبصرهاي غيردولتي

تسهيالت اعطايي تبصرهاي دولتي

3 . 1 . 0350

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي  /مضاربه  /غيردولتي

3 . 1 . 0340

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي  /مضاربه  /دولتي

3 . 1 . 0390

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي  /سلف  /غيردولتي

3 . 1 . 0380

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي  /سلف  /دولتي

3 . 1 . 0430

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي  /مشاركت مدني  /غيردولتي

3 . 1 . 0420

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي  /مشاركت مدني  /دولتي

3 . 1 . 0470

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي  /جعاله  /غيردولتي

3 . 1 . 0460

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي  /جعاله  /دولتي

3 . 1 . 0510

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي  /فروش اقساطي  /غيردولتي

3 . 1 . 0500

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي  /فروش اقساطي /دولتي

3 . 1 . 0550

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي /اجاره بشرط تمليك  /غيردولتي

3 . 1 . 0540

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي /اجاره بشرط تمليك  /دولتي

3 . 1 . 0640

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي مسكن  /غيردولتي

3 . 1 . 0630

حساب تسهيالت اعطايي تبصرهاي مسكن  /دولتي

تسهيالت اعطايي غيرتبصرهاي غيردولتي

تسهيالت اعطايي غيرتبصرهاي دولتي

3 . 1 . 0370

حساب تسهيالت اعطايي  /مضاربه  /غيردولتي

3 . 1 . 0360

حساب تسهيالت اعطايي  /مضاربه  /دولتي

3 . 1 . 0410

حساب تسهيالت اعطايي  /سلف  /غيردولتي

3 . 1 . 0400

حساب تسهيالت اعطايي  /سلف  /دولتي

3 . 1 . 0450

3 . 1 . 0490

3 . 1 . 0530

3 . 1 . 0570

حساب تسهيالت اعطايي  /مشاركت مدني /
غيردولتي
حساب تسهيالت اعطايي  /جعاله  /غيردولتي
حساب تسهيالت اعطايي  /فروش اقساطي /
غيردولتي
حساب تسهيالت اعطايي  /اجاره بشرط تمليك /
غيردولتي

3 . 1 . 0440

3 . 1 . 0480

3 . 1 . 0520

3 . 1 . 0560
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حساب تسهيالت اعطايي  /مشاركت مدني /
دولتي
حساب تسهيالت اعطايي  /جعاله  /دولتي
حساب تسهيالت اعطايي  /فروش اقساطي /
دولتي
حساب تسهيالت اعطايي  /اجاره بشرط تمليك /
دولتي

3 . 1 . 0660

3 . 1 . 0830

حساب تسهيالت اعطايي مسكن  /غيردولتي
حساب پيشپرداخت بابت خريد اموال معامالت /
غيردولتي

3 . 1 . 0650

3 . 1 . 0820

حساب تسهيالت اعطايي مسكن  /دولتي
حساب پيشپرداخت بابت خريد اموال معامالت /
دولتي

3 . 1 . 0840

حساب كاالي معامالت سلف (غيردولتي)

3 . 1 . 0840

حساب كاالي معامالت سلف (دولتي)

3 . 1 . 0860

حساب كار در جريان جعاله  /غيردولتي

3 . 1 . 0850

حساب كار در جريان جعاله  /دولتي

3 . 1 . 0880

3 . 1 . 0900

3 . 1 . 1115

حساب اموال خريداري براي فروش اقساطي /
غيردولتي
حساب اموال خريداري براي اجاره بشرط تمليك /
غيردولتي
حساب طرحهاي مجتمع مسكوني بانك مسكن

مطالبات سررسيد گذشته و معوق غيردولتي

3 . 1 . 0940

3 . 1 . 0960

3 . 1 . 0990

3 . 1 . 1010

حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيالت تبصرهاي /
غيردولتي
حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيالت /
غيردولتي
حساب مطالبات معوق تسهيالت تبصرهاي /
غيردولتي
حساب مطالبات معوق تسهيالت  /غيردولتي

3 . 1 . 0870

3 . 1 . 0890

دولتي
حساب اموال خريداري براي اجاره بشرط تمليك /
دولتي

مطالبات سررسيد گذشته و معوق دولتي

3 . 1 . 0930

3 . 1 . 0950

3 . 1 . 0980

3 . 1 . 1000

حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيالت
تبصرهاي  /دولتي
حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيالت /
دولتي
حساب مطالبات معوق تسهيالت تبصرهاي /
دولتي

حساب مطالبات معوق تسهيالت  /دولتي

کسر ميشود

3 . 2 . 0460

کسر ميشود

حساب اموال خريداري براي فروش اقساطي /

3 . 2 . 0470

283

حساب مضاربه – وجوه دريافتي  /دولتي
حساب مشترک مشاركت مدني  /دولتي (سهم
بانك)

3 . 2 . 0450

3 . 2 . 0470

حساب مضاربه – وجوه دريافتي  /غيردولتي
حساب مشترک مشاركت مدني  /غيردولتي (سهم
بانك)

3 . 2 . 0560

3 . 2 . 0570

حساب سود سالهاي آينده تسهيالت  /دولتي
حساب سودسالهاي آينده تسهيالت تبصرهاي به
تعهد دولت

3 . 2 . 0550

حساب سود سالهاي آينده تسهيالت  /غيردولتي

3 . 2 . 0580

حساب سود و كارمزد سالهاي آينده (دولتي)

3 . 2 . 0580

حساب سود و كارمزد سالهاي آينده (غيردولتي)

3 . 2 . 0600

حساب سود معوق تسهيالت  /دولتي

3 . 2 . 0590

حساب سود معوق تسهيالت  /غيردولتي

3 . 2 . 0610

3 . 2 . 0620

حساب سود و كارمزد معوق (غيردولتي)

3 . 2 . 0620

جمعخالصتسهيالت:

حساب سود معوق تسهيالت تبصرهاي به تعهد
دولت
حساب سود و كارمزد معوق (دولتي)

جمعخالصتسهيالت:

سرمايهگذاري در بخش دولتي

سرمايهگذاري در بخش غيردولتي

3 . 1 . 0610

حساب مشاركت حقوقي  /غيردولتي

3 . 1 . 0620

حساب سرمايهگذاري مستقيم

3 . 1 . 0600

حساب مشاركت حقوقي  /دولتي

جمع:
* تسهيالت اعطايي به بانكها نبايد جزو تسهيالت اعطايي محسوب گردد.
* فقط تسهيالت اعطايي به ريال بايستي در محاسبات مدنظر قرار گيرد و تسهيالت ارزي نبايد در اين محاسبات وارد شود.
* برخي حسابها نظير :كاالي معامالت سلف ،سود و كارمزد سالهاي آينده ،سود و كارمزد معوق و  ...در سرفصل حسابهاي دفتر كل به :دولتي و
غيردولتي تفكيك
نگرديده است كه در "صورت ريز  "...بايد اين عمل انجام شود.
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پيوست بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 1382/10/18

پيوست شماره 3

نحوه شناسايي سود ناشي از سرمايه گذاري در سهام
( مشارکت حقوقي ،سرمايه گذاري مستقيم ) توسط بانکها

الف -طبقهبندي سرمايهگذاري در سهام ساير شرکتها توسط بانکها
سرمايهگذاري در سهام ساير شرکتها توسط بانکها ،برحسب ميزان نفوذ و کنترل به سه گروه زير
طبقهبندي ميشود ،که نحوه گزارشگري و حسابداري هر يک متفاوت خواهدبود:
الف -1-سرمايهگذاري کمتر از  20درصد در سهام با حق راي:در اي حالت فرض بر اي است که شرکت
سرمايهگذار نفوذ قابل مالحظهاي1بر شرکت سرمايهپذير ندارد .اي گروه خود به دو دسته تقسيم ميگردد،
دسته اول :آن دسته از سهام که ارزش متعارف2آن مشخص و معلوم است ،اي دسته از سهام طبق استاندارد
حسابداري سرمايهگذاري در اوراق قرضه و سهام ) (SFASB-115بايد به ارزش متعارف در تاريخ ترازنامه
شناسايي و در صورتهاي مالي ثبت گردد .دسته دوم :آن دسته از سهام که نميتوان ارزش متعارف آنها را تعيي
نمود که روش بهاي تمام شده مالك عمل ارزيابي اي دسته از سهام خواهدبود.
الف -2-سرمايهگذاري بين  20تا  50درصد در سهام با حق راي:در اي حالت فرضبراي است که شرکت
سرمايهگذار داراي نفوذ قابل مالحظه بر شرکت سرمايهپذير است و بنابراي روش حسابداري آن بايد متفاوت با
روش حسابداري مندرج بند يک فوقاالشاره باشد ،زيرا در حالت فوقالذکر فرض بر اي است که دو شرکت
(شرکت سرمايهگذار و سرمايهپذير) داراي دو شخصيت حسابداري جداگانه هستند ،درحالي که زماني که شرکت
سرمايهگذار در شرکت سرمايهپذير نفوذ قابل مالحظه دارد فرض اي استکه اي دو شرکت از بعد حسابداري
داراي شخصيت يگانهاي هستند لذا بايد شرکت سرمايهگذار به نحوي عمل نمايد که حساب سرمايهگذاري
همواره معرف سهم نسبي واحد سرمايهگذار از ارزش دفتري خالص دارائيهاي واحد سرمايهپذير و درآمد
سرمايهگذاري معرف سهم نسبي واحد سرمايهگذار از درآمد واحد سرمايهپذير باشد( .اي نحوه حسابداري
همان روش ارزش ويژه است)

 -1اصطالح نفوذ قابل مالحظه طبق بيانيه شماره  20اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي – رهنمودهاي
حسابداري ،تحت عنوان ”حسابرسي سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته“ به اي شرح تعريف شده است:
"نفوذ قابل مالحظه عبارتست از مشارکت در تصميمگيريهاي مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري،
ولي نه در حد کنترل سياستهاي مزبور".
 -2ارزش متعارف ،معرف مبلغي است که ميتواند براساس آن اوراق بهادار در معاملهاي حقيقي و بيشبهه بي
خريدار و فروشنده مايل و آگاه مبادله شود.
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الف -3-سرمايهگذاري بيشتر از  50درصد در سهام با حق راي:در اي حالت فرض بر اي است که شرکت
سرمايهگذار کنترل1بر شرکت سرمايهپذير دارد .در اي صورت شرکت سرمايهپذير شرکت فرعي و شرکت
سرمايهگذار ،شرکت اصلي خواهدبود و به لحاظ مقاصد گزارشگري مالي تهيه صورتهايمالي تلفيقي براي
شرکتاصلي الزامي خواهدبود.

ب -نحوهشناسايي درآمدسرمايهگذاري درسهام (مشارکتحقوقي ،سرمايهگذاري مستقيم)
منظور از درآمد سرمايهگذاري در سهام ،درآمد ناشي از توزيع سود به اشکال مختلف پس از پيشنهاد
هييت مديره و تصويب مجمع عمومي شرکت سرمايهپذير است که ميتواند به صورت نقدي ،سهمي و يا
غيرنقدي بوده و همچني درآمد ناشي از واگذاري سهام که بشرح زير ميباشد:

ب -1-سرمايهگذاري کمتر از  20درصد در سهام با حق راي:

-1ب -1-سود نقدي سهام:
سود نقدي سهام پس از اعالم تصويب مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت  8ماه بايستي پرداخت
شود .سود نقدي سرمايهگذاري در سهام که حسابداري آن طبق روش ارزش متعارف يا روش بهاي تمام شده
انجام ميشود در تاريخ اعالم سود نقدي سهام ،به عنوان درآمد شناسايي ميشود.

-2ب -1-سود سهمي (سهام جايزه):
توزيع سود به شکل سهم (سود سهمي) که راه ديگر توزيع سود بي صاحبان سهام است توسط
دريافتکننده به عنوان درآمد سرمايهگذاري شناسايي نميشود .توزيع سود به شکل سهم موجب تغيير در
دارائيها و بدهيها يا حقوق صاحبان سهام شرکت سرمايهپذير نميگردد بلکه موجب تغيير در اجزاي متشکله
حقوق صاحبان سهام ميگردد.
ماهيت سود سهمي از ديدگاه سرمايهگذار باتوجه به اثر آن بر شرکت توزيعکننده سود سهمي تعيي
ميگردد .سرمايهگذار هنگام دريافت سود سهمي هيچگونه دارايي دريافت نميکند (و ثبتي هم از اي بابت
نخواهدداشت) و ميزان نسبي سرمايهگذاري آن در شرکت سرمايهپذير نيز تغيير نميکند بلکه تنها تعداد سهام
بيشتري را با همان نسبت مالکيت قبلي در اختيار خواهد داشت .بنابراي  ،دريافت سود سهمي ارزش ثبت شده
سرمايهگذاري را افزاي

نميدهد اما بهاي تمام شده هر سهم را کاه

ميدهد.

-3ب -1-سود غيرنقدي سهام:
يک واحد تجاري ممک است سود سهام اعالم شده را به شکل داراييهاي غير از وجه نقد (مانند:
زمي  ،محصوالت ،ماشي آالت و  )...پرداخت نمايد .اينگونه سود غيرنقدي در تاريخ اعالم سود سهام و قبل از
ثبت سود سهام بايد به ارزش متعارف بازار ارزشيابي شوند .چون شرکت سرمايهپذير همانند پرداخت سود

 -1در استاندارد شماره( 20مذکور درصفحه قبل) کنترلراچني تعريفنمودهاست:
"کنترل عبارتست از توانايي هدايت سياستهاي مالي و عملياتي يک واحد تجاري به منظور کسب
منافع اقتصادي از فعاليتهاي آن"
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نقدي تمامي امکان استفاده از دارائيهايي را که بايد توزيع شود در تاريخ تصويب و اعالم سود از دست ميدهد،
بنابراي ارزش متعارف بازار دارايي در تاريخ مزبور بايد مبنا قرار گيرد و شرکت سرمايهپذير بايد سود يا زيان
حاصل از واگذاري دارايي را در تاريخ اعالم سود غيرنقدي سهام شناسايي نمايد و همچني شرکت
سرمايهگذاريي که زير  %20سهام با حق راي شرکت سرمايهپذير را داراست بايستي سود غيرنقدي سهام را به
ارزش متعارف در حساب درآمد سرمايهگذاري شناسايي نمايد.

ب 2-و  -3سرمايهگذاري بين  20تا  50و بيشتر از  50درصد در سهام با حق راي:
همانگونه که اشاره شد روش ارزش ويژه بر اي فرض مبتني است که واحد سرمايهگذار تعداد کافي
از سهام واحد سرمايهپذير را در مالکيت دارد بهگونهاي که ميتواند بر خط مشيهاي مالي و عملياتي واحد
سرمايه پذير نفوذ موثر اعمال کند .يکي از آثار نفوذ موثر ،تاثير بر سياستهاي توزيع سود سهام واحد
سرمايهپذير است .بنابراي سود سهام قابل توزيع توسط واحد سرمايهپذير ديگر نميتواند معيار مناسبي در
مورد بازده سرمايهگذاري واحد سرمايهگذار محسوب شود .زيرا فرض بر اي است که واحد سرمايهگذار
ميتواند بر سياستهاي اعالم و توزيع سود سهام توسط واحد سرمايهپذير اثر بگذارد .در چني حالتي ،سياست
توزيع سود سهام توسط واحد سرمايهپذير ممک است بجاي اي که معياري براي اندازهگيري سودآوري
سرمايهگذاري تلقي شود ،بيانگر مالحظاتي نظير حفظ نقدينگي واحد سرمايهپذير يا تامي نيازمنديهاي نقدي
واحد سرمايهگذار باشد.
در روش ارزش ويژه ،حساب سرمايهگذاري در تاريخ خريد به بهاي تمام شده سرمايهگذاري بدهکار
ميشود و سپس براساس ثبتهاي زير در زمانهاي مناسب اي حساب تعديل ميگردد:
ثبت سهم مناسبي از سود خالص گزارش شده شرکت سرمايهپذير.
ثبت پرداخت هرگونه سود نقدي سهام توسط شرکت سرمايهپذير.
ثبت سهم مناسبي از مازاد بهاي تمام شده سرمايهگذاري بر سهم واحد سرمايهگذار از ارزش دفتري خالص
دارائيهاي واحد سرمايهپذير.
ثبت استهالك هرگونه سرقفلي خريداري شده.
ثبت هرگونه سود يا زيان حاصل از فروش بخشي از سرمايهگذاري.
حذف هرگونه سود يا زيان بي شرکتها که ناشي از مبادالت بي شرکتهاي سرمايهگذار و سرمايهپذير است.

بنابراي زماني که روش حسابداري سرمايهگذاري شرکت سرمايهگذار ،ارزش ويژه است ،سود سهام دريافتي
نقدي و غيرنقدي را بايد به مثابه برگشت سرمايه خود بداند و حساب سرمايهگذاري را بستانکار نمايد .اما
همانطورکه در بخ

قبل ذکر شد زماني که شرکت سرمايهپذير اقدام به توزيع سود سهمي (سهام جايزه)

مينمايد ،شرکت سرمايهگذار ثبتي در حسابها درج نمينمايد و فقط بهاي تمام شده هر واحد سهم کاه
مي يابد يعني ارزش ثبت شده سهام به تعداد جديد سهام (پس از صدور سهام جايزه) تقسيم ميگردد تا بهاي
تمام شده هر واحد بدست بيايد که بالطبع در قياس با قبل از صدور سهام جايزه کاه

خواهديافت.

ب -4-واگذاري سرمايهگذاري (سهام)
هرگاه يک سرمايه گذاري واگذار شود ،تفاوت عوايد حاصل از واگذاري و مبلغ دفتري بايد به عنوان
درآمد يا هزينه شناسايي شود .بديهي است در اي حالت حساب "ذخيره کاه

ارزش سهام" مربوطه بايد

تسويه و صفر شود .در مورد سرمايهگذاريهاي جاري که به خالص ارزش فروش يا ارزش بازار ثبت شده و
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سرمايه گذاريهاي بلندمدتي که به مبلغ تجديد ارزيابي انعکاس يافته است ،سود يا زيان واگذاري بايد نسبت به
آخري مبلغ دفتري و در مورد سرمايهگذاريهاي جاري سريعالمعامله که براساس پرتفوي سرمايهگذاري به اقل
بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش نشان داده ميشود ،سود يا زيان واگذاري بايد نسبت به بهاي تمام شده
تعيي شود .در مورد سرمايه گذاريهايي که به عنوان دارايي جاري نگهداري شده است ،تفاوت ناشي از واگذاري
بايد به عنوان درآمد يا هزينه سرمايهگذاري و در مورد سرمايهگذاريهاي بلندمدت ،تفاوت مذکور بايد به عنوان
سود يا زيان واگذاري شناسايي شود .هرگونه خالص مازاد ناشي از تجديد ارزيابي يک سرمايهگذاري که قبالً در
حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور و در آن نگهداري شده است ،بايد به عنوان تغيير در اجزاي حقوق صاحبان
سرمايه ،به بستانکار حساب سود و زيان انباشته منظور شود.
الزم بذکر است که بندهاي  29الي  33استاندارد حسابداري شماره  3تحت عنوان درآمد عملياتي به
مقوله نحوه شناسايي ”سود تضمي شده ،درآمد حق امتياز و سود سهام“ پرداخته است .همچني نحوه
حسابداري سرمايهگذاريها در استاندارد حسابداري شماره  15کميته فني سازمانحسابرسي به تشري
آمدهاست که درسطور قبل بهاختصار توضيحاتي دادهشده است.
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پيوست بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 1382/10/18
پيوست شماره 4

صورت محاسبه سود قطعي سپرده هاي سرمايهگذاري مدتدار با احتساب حقالوكاله بكارگيري سپردهها

مــبـلــغ بــه ريــــال

شـــــــــــــــــــرح

تسهيالت اعطايي به بخش دولتي :
تسهيالت اعطايي به بخش غيردولتي :
سرمايه گذاري و مشارکتها (دولتي):
سرمايه گذاري و مشارکتها (غيردولتي):

اوراق مشارکت:

جمعتسهيالتاعطاييسرمايهگذاري ،مشاركت واوراق مشاركت = (:)1

سپرده سرمايهگذاري کوتاه مدت:

سپردهسرمايهگذاري کوتاه مدت ويژه:

سپردهسرمايهگذاري يکساله:

سپردهسرمايهگذاري دو ساله:

سپردهسرمايهگذاري سه ساله:

سپردهسرمايهگذاري چهار ساله:
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سپردهسرمايهگذاري پنچ ساله:

جمعانواع حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار:

کسر ميشود سپرده قانوني مربوط به انواع حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار:

خالص منابع سپرده گذاران = (:)2

منابع بانك = (:)2-1

سوددريافتي از تسهيالت اعطايي ،سرمايهگذاري و مشارکتها و اوراق مشارکت:

وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي:

جمع سود مشاع = (:)3

سهمسپردهگذاران از سود مشاع(:})2(÷)1({×)3( = )4

جايزهسپرده قانوني مربوط به انواع حسابهاي سپردهگذاري مدتدار = (:)5

منافعسپردهگذاران = (:)4+5

کسر ميشود حق الوکاله:

سودقطعي قابل تقسيم بين انواع سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار:

سودعليالحساب پرداختي به سپردهگذاران طي سال مالي:

کسري (مازاد) پرداختي به سپردهگذاران:
طبق پيوست شماره 2

مبالغ تسهيالت اعطايي ،سرمايهگذاري و مشارکتها ،اوراق مشارکت ،انواعسپردههاي سرمايهگذاري مدتدار و سپرده قانوني مربوطه
بايد براساس ميانگي  52هفته سال محاسبه گردد.

فرم محاسبه حقالوکاله بکارگيري سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار
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 )1ميانگين مانده  52هفته سال خالص تسهيالت اعطايي

**

 )2ميانگين مانده  52هفته سال اوراق مشاركت

**

 )3جمع رديفهاي  1و 2

**

 )4ميانگين مانده  52هفته سال انواع حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار

**

 )5ميانگين مانده  52هفته سال سپرده قانوني مربوط به انواع حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار

(**)

 )6خالص منابع سپردهگذاران

**

 )7منابع بانك ()6-3

**

 )8سود مشاع (سود دريافتي تسهيالت اعطايي ،سود اوراق مشاركت و وجه التزام دريافتي)

**

 )9سهم سود متعلق به منابع سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار از سود مشاع )6÷3( * 8

**

 )10جايزه سپرده قانوني مربوط به حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار

**

 )11منافع كل سپردهگذاران (جمع رديفهاي  9و )10

**

 )12حقالوكاله بكارگيري سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار

(**)

 )13سود قطعي قابل تقسيم بين انواع حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار

**

 )14سودعليالحساب پرداختي به سپردهگذاران طي سال مالي

(**)

 )15مابهالتفاوت سود قطعي قابل تقسيم بين سپردهگذاران و سود عليالحساب پرداختي

**
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شماره  :مب  1844 /دستورالعمل تسعير حسابهاي ارزي
تاريخ 29/10/1382 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي :دولتي (تجاري و تخصصي) و غيردولتي و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد
با احترام؛
پيرو بخشنامه شماره مب 1120 /مورخ  1381/8/19به پيوست "دستورالعمل تسعير
حسابهاي ارزي" که جايگزي بند ب دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره نب 2457 /مورخ
 1355/12/8ميشود ارسال ميگردد .به اطالع ميرساند دستورالعمل مذکور براساس نظرات
ارائه شده توسط کارشناسان محترم سيستم بانکي و ساير مراجع صاحبنظر درخصوص
پي

نويس دستورالعمل تسعير حسابهاي ارزي (موضوع بخشنامه شماره مب 1120 /مورخ

 )1381/8/19نهايي گرديده است .مقتضي است دستور فرمايند مراتب را به کليه واحدهاي
ذيربط جهت اجراي دقيق بخشنامه مذکور ابالغ نمايند.
الزم به يادآوري است زمان اجراي بخشنامه مذکور از پايان بهم ماه  1382ميباشد.
ضروري است تا اطالع ثانوي همه ماهه حسابهاي ارزي آن بانک  /موسسه اعتباري با توجه به
بخشنامه مذکور تسعير گرديده و در حسابهاي مربوطه منعکس و ثبت گردد ،بطوريکه تراز
آزمايشي آن بانک /موسسه اعتباري در پايان بهم ماه  1382با رعايت و اعمال دستورالعمل
موضوع اي بخشنامه تهيه و جهت اداره اطالعات بانکي و اي مديريت ارسال شود.
يادآوري ميگردد چنانچه در اجراي دستورالعمل فوقاالشاره به سرفصل حساب جديدي
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
است با شماره تلف هاي  29953909آقاي اردوان نوروزي تماس حاصل نموده و يا به طور کتبي
مراتب را به اي اداره منعکس نمايند تا پس از بررسيهاي الزم اقدام مقتضي بعمل آيد/ .ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

پيوست بخشنامه شماره مب 1844/مورخ 29/10/82

بسمه تعالي

دستورالعمل تسعير حسابهاي ارزي

کليه حسابهاي ارزي بانک  /موسسه اعتباري در داخل کشور و صورتهاي مالي شعب و واحدهاي فرعي خارج
از کشور با رعايت موارد ذيل به ريال تسعير ميشود:
کليه اقالم پولي ارزي حسابهاي داخل کشور ،اعم از داراييها و بدهيها ،در پايان هر ماه1با نرخ بازار2به
ريال تسعير ميشود .تفاوتهاي ناشي از تسعير اي اقالم به حساب ”نتيجه معامالت ارزي“ منظور و مانده
حساب مذکور در پايان سال مالي به حساب سود و زيان بانک منتقل ميگردد.
کليه اقالم غيرپولي ارزي حسابهاي داخل کشور که به بهاي تمام شده تاريخي ثبت شدهاند به نرخ تاريخ
ايجاد در دفاتر بانک برقرار ميمانند 3.درصورتيکه بهردليل اي اقالم تجديد ارزيابي گردند با نرخ تاريخ
ارزيابي مجدد ،تسعير ميشود.
اقالم پولي و غيرپولي در پيوست اي دستورالعمل تعريف شدهاند.
ترازنامه معادل ريالي واحدهاي خارج از کشور (شعب و واحدهاي فرعي) در پايان دوره مالي به ترتيب ذيل
تهيه ميشود:
 -4الف – کليه اقالم پولي و غيرپولي (به استثناء حساب حقوق صاحبان سهام) با نرخ بازار 2در تاريخ
تسعير به ريال تسعير ميگردد.

 -1تسعير اقالم پولي ارزي ميتواند در فواصل کوتاهتري نيز انجام گردد (مثالً روزانه).
 -2در حال حاضر نرخ مرجع بازار بي بانکي تهران که همه روزه توسط باننک مرکنزي جمهنوري اسنالمي
ايران اعالم ميگردد مبناي تسعير ميباشد .در تهيه صورتهاي مالي شنعب منناطق آزاد ننرخ اعنالم شنده
فروش نقدي ارز در شعبه مرکزي بانک ملي ايران در منطقه آزاد (طبق ماده  65دستورالعمل اجرايي عملينات
پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي اينران مصنوب جلسنه منورخ 1379/6/13
شوراي پول و اعتبار) درحال حاضر مالك تسعير ميباشد ،ليک در تهيه صورتهاي مالي توسنط باننک منادر
براي تسعير اقالم ارزي شعب مناطق آزاد نيز نرخ بازار بي بانکي تهران مشابه ساير واحندها منالك عمنل
قرار ميگيرد.
 -3نرخ تاريخ ايجاد مورد نظر در دفاتر بانک ،درحال حاضر نرخ ثبت اقالم در دفناتر باننک پنس از لحناظ
تغييرات ناشي از تغيير برابري قانوني نرخ ارز در ابتداي سال  1381ميباشد.
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 -4ب –

حساب حقوق صاحبان سهام با نرخهاي تاريخي ،بدون تغيير باقي ميماند ،ليک تغييرات در حقوق

صاحبان سهام ناشي از سود و زيان دوره (شامل افزاي

يا کاه

سود و زيان انباشته و اندوختهها) با نرخ

ميانگي بازار1طي دوره مالي تسعير ميشود.
 -4ج –

حساب سود و زيان با نرخ ميانگي بازار طي سال تسعير ميگردد.

 -4د –

مابهالتفاوت حاصل از اجراي بندهاي -4الف و -4ب فوق بعنوان ” سود يا زيان حاصل از تسعير دارائيها

و بدهيها“ تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه معادل ريالي شعب خارج کشور منظور ميگردد .مبلغ
تفاوت موصوف تحت عنوان حساب ”سود يا زيان ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي شعب و واحدهاي فرعي
خارج از کشور“و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام بانک طبقهبندي ميشود.
بديهي است با اجراي دقيق بندهاي فوقالذکر کليه حسابهاي واسطه بي بانک و شعب خارج و واحدهاي فرعي
آن در هنگام تعديل و طبقهبندي و ادغام حسابها (حذف حسابهاي رابط) در پايان سال مالي بايد فاقد مانده
اضافي و حذف نشده باشد .مانده حسابهاي سود و يا زيان مندرج در بند (-4د) فوق مشمول ضوابط اي بند
نميگردد.
مانده حساب ذخيره نوسانات نرخ ارز مربوط به سال قبل (سال  )1381به حساب سود و زيان برگشت ميشود و
محاسبه ذخيره بابت نوسانات نرخ ارز ضرورت ندارد.

2

در حال حاضر با روش ثبت فعلي ،تسعير اقالم ارزي زيرخط هيچ سود يا زياني براي بانک ايجاد نميکند و مفاد
بخشنامه شماره مب 8/مورخ  10/1/1381کماکان الزماالجراست .ليک چنانچه روش ثبت اقالم زيرخط در
آينده تغيير داده شود نحوه تسعير اي اقالم و اثرات آن در صورتهاي مالي در زمان خود اعالم خواهدشد.
الزم است در يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي موارد زير افشاء شود:
الف) روش تسعير نرخ ارز در صورتهاي مالي
ب) مبلغ تفاوت تسعير منظور شده به حساب سود و زيان وفق بند  1دستورالعمل
ج) مبلغ تفاوت تسعير طبقهبندي شده تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام
د) ساير موارد ،طبق استانداردهاي حسابداري

«پيوسـت»
اقالم پولي و اقالم غيرپولي

-1درحال حاضر ميانگي نرخ مرجع بازار بي بانکي طي سال بعنوان نرخ ميانگي طي سال قلمداد ميگردد.
 -2در دستورالعمل قبلي هنگامي که تسعير اقالم بلندمدت منجر به زيان ميگرديد ذخيره محاسبه ميشد.
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اقالم پولي نشاندهنده هر نوع مطالبه مبلغ ثابت و مشخصي است که در آينده به پول ملي يا به ارز دريافت
ميگردد .بعبارت ديگر دارائيها و بدهيها در صورتي اقالم پولي تلقي ميشوند که مبالغ آنها به موجب قرارداد با
مقادير پولي تثبيت شده باشد و نشاندهنده ادعا براي مبالغ ثابت و مشخصي باشند .بعنوان مثال اسناد و
حسابهاي دريافتني و پرداختني ،اوراق قرضه و اقالم با ماهيت مشابه اقالم پولي محسوب ميشوند .مثالً دارنده
يک سند دريافتي به مبلغ  100.000ريال که در ده سال قبل صادر شده است ،در تاريخ سررسيد ،مبلغ
 100.000ريال را دريافت ميکند در حاليکه قدرت خريد  100.000ريال در سالجاري به مراتب کمتر از قدرت
خر يد آن در ده سال قبل است و نحوه تغيير قيمتها بر مبلغ ريالي آن اثر ندارد که در نتيجه تغيير در سط عمومي
قيمتها منجر به سود (زيان) قدرت خريد اقالم پولي ميشود.
برخي از مبادالت تجاري با معاوضه يا انتقال دارائيها و بدهيهاي غيرپولي انجام ميگردد که ارزش آنها
برحسب پول تثبيت نشده است .به عبارت ديگر دارائيها و بدهيها غيرپولي کليه دارائيها يا بدهيهايي است که
پولي محسوب نميشود .نمونههاي بارز دارائيها و بدهيهاي غيرپولي عبارتند از :موجودي مواد و کاال،
سرمايهگذاري در سهام عادي ساير شرکتها ،اموال منقول و غيرمنقول ،ماشي آالت و تجهيزات ،بدهي مربوط به
پي

دريافت اجاره.
تحت شرايط معي يک دارايي يا بدهي پولي ممک است به دارايي يا بدهي غيرپولي تبديل گردد .مثل

اوراق قرضه قابل مبادلهاي که تا تاريخ سررسيد نگهداري گردد يک دارايي پولي محسوب ميشود .زيرا مبلغ
اسمي آن برحسب پول تثبيت شده است .اما اگر همان اوراق قرضه براي انتفاع از نوسان قيمتها و به قصد
فروش قبل از سررسيد نگهداري شود ،يک دارايي غيرپولي محسوب خواهدشد .زيرا مبلغي که در نتيجه فروش
آن بدست ميآيد ،قابل تعيي نيست و بنابراي ارزش آن برحسب پول تثبيت شده نميباشد .در اي گونه موارد
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
همچني سرمايه پرداختي به شعب و واحدهاي فرعي خارج از کشور اقالم پولي محسوب ميشوند .خاطرنشان
ميسازد عقود مشارکت مدني ،مضاربه و سلف ،صرفاً در اجراي دستورالعمل تهيه شده ،نيز اقالم پولي درنظر
گرفته ميشوند.
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شماره  :مب  1911 /آيين نامه مربوط به سرمايه پايه بانكها و موسسات اعتباري
16/11/1382:
بسمه تعالي
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.
با احترام،
به اطالع ميرساند شوراي پول و اعتبار در يکهزار و سيزدهمي جلسه مورخ ( 27/10/1382بند 4
صورتجلسه) ،آيي نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري را مورد تصويب قرار داد .بر اي اساس
به پيوست آيي نامه مذکور جهت استحضار و انجام اقدامات الزم ارسال ميگردد .مقتضي است دستور فرمايند
مراتب جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ گردد.
ضمناً موکداً يادآوري مينمايد سرمايه پايه مندرج در آيي نامه يادشده مبنا و پاية کليه نسبتهاي
نظارتي نظير :سقف فردي و جمعي تسهيالت اعطايي و تعهدات مشتريان آنبانک ،وضعيت باز ارزي،
سرمايهگذاريها و  ...قرار ميگيرد که قبالً اعالم شده يا در آينده بتدريج ابالغ خواهدشد .ضمناً بدينوسيله پيوست
شماره  3بخشنامه شماره مب 1345/مورخ  27/12/1380اي اداره منسوخ اعالم ميشود که فرم جايگزي آن
متعاقباً توسط اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها تهيه و جهت اجرا ابالغ خواهد گرديد .همچني بند  1-3ماده 3
آئي نامه که در مورد حداکثر مبلغ قابل قبول ذخيره مطالبات مشکوكالوصول عمومي است در آينده نزديک و پس
از ابالغ آئي نامه مربوط به کفايت سرمايه قابل محاسبه ميباشد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

پيوست بخشنامه شماره مب 1911/مورخ 16/11/1382

بسمه تعالي

آئين نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري

به منظور نيل به اهداف نظارتي در کليه مواردي که براي آنها مقررات احتياطي تدوي شده است
از مفهوم سرمايه به ترتيب زير استفاده ميشود:

ماده  - 1تعريف سرمايه پايه:

سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري ،حاصل جمع سرمايه اصلي (طبق تعريف ارائه شده در
ماده  )2و سرمايه تکميلي (طبق تعريف ارائه شده در ماده  )3پس از انجام کسور الزم (طبق توضيحات ارائه
شده در ماده  )4است.

ماده  - 2سرمايه اصلي:
 -1-2اقالم تشکيل دهنده سرمايه اصلي عبارتند از:

سرمايه پرداخت شده؛
اندوخته قانوني؛
ساير اندوختهها (به جز اندوخته  /ذخيره تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت و سهام متعلق به بانک و موسسه
اعتباري)؛
صرف سهام؛
سود انباشته (در صورت وجود زيان انباشته ،اي مبلغ از جمع سرمايه اصليکسر ميگردد)؛

297

ماده  - 3سرمايه تکميلي:

اقالم زير بعنوان سرمايه تکميلي منظور ميشود:
 -1-3ذخاير مطالبات مشکوكالوصول عمومي:

حداکثر ميزان قابل قبول ذخيره مطالبات مشکوكالوصول براي اهداف اي آئي نامه،
 25/1درصد دارائيهاي موزون شده برحسب ريسک (طبق ضوابط مندرج در آئي نامه مربوط به کفايت سرمايه)
ميباشد.
 -2-3اندوخته  /ذخيره تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت:

اي اندوختهها /ذخاير ،حاصل تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانک و موسسه اعتباري است که پساز
طي مراحل قانوني بعنوان اندوخته /ذخيره تجديد ارزيابي در دفاتر بانک و موسسه اعتباري منعکس شده يا
مستقيماً به حساب سرمايه پرداخت شده اضافه شده است.
 -3-3اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي سهام

اي اندوخته که از محل مابهالتفاوت بي قيمت تمام شده و قيمت تجديد ارزيابي سهام متعلق به
بانکها و موسسات اعتباري حاصل مي شود در صورتي قابل استفاده در سرمايه تکميلي ميباشد که پس از طي
مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي الزم ،حداقل  55درصد از مابهالتفاوت مزبور کاه
در مابه التفاوت مزبور به دليل نوسان قيمت سهام و احتمال کاه

داده شود 55 .درصد کاه

در قيمت تجديد ارزيابي ميباشد.

ماده  -4کسور از مجموع سرمايه اصلي و تکميلي:

در مواردي که بانکها و موسسات اعتباري سهامدار بانکها و موسسات اعتباري ديگر ميباشند ،الزم
است موارد ذيل از مجموع سرمايه اصلي و سرمايه تکميلي کسر شود.
-1-4سرمايه گذاري در بانکها و موسسات اعتباري ديگر که حسابهاي آنها با حسابهاي بانک يا موسسه
اعتباري مادر تلفيق نشده است .اي بند در مواردي کاربرد دارد که براساس استانداردهاي حسابداري ارائه
صورتهاي مالي تلفيقي الزامي است.

-2-4سرمايهگذاري در ساير بانکها و موسسات اعتباري (با صالحديد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران).
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ماده  -5سقف سرمايه تکميلي

مجموع سرمايه تکميلي ،حداکثر مي تواند معادل سرمايه اصلي باشد و مبلغ مازاد در سرمايه پايه
منظور نميشود.

آئيننامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري در  5ماده و  6بند فرعي
در يکهزار و سيزدهمين جلسه مورخ  27/10/1382شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
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شماره  :مب  1927 /نحوه اعطاي تسهيالت اعتباري توسط بانك عامل به شركت هاي د ولتي
تاريخ 20/11/1382 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و تخصصي ارسال ميگردد

پيرو بخشنامههاي شماره مب 569 /مورخ  15/5/1381و مب 1251 /مورخ
 5/9/1381به اطالع ميرساند با توجه به ماده  7آئي نامه اجرايي تبصره  3قانون بودجه سال
 1382کل کشور ،اعطاي تسهيالت اعتباري توسط بانک عامل به شرکتهاي دولتي صرفا" در
قالب جدول شماره  2منضم به آئي نامه مذکور که طي مصوبه شماره / 52995ت 29888هن
مورخ  1/11/1382مورد اصالح قرار گرفته است (ضميمه پيوست) و براساس مبالغ مندرج در
پيوست شماره  3قانون بودجه سال  1382کل کشور مجاز است.
بنابراي اعطاي تسهيالت به شرکتهاي دولتي تا زماني که آئي نامه مصوب هيات
وزيران جاري است براساس مفاد ماده  7آن صورت ميگيرد و بخشنامههاي شماره مب569 /
مورخ  15/5/1381و مب 1251 /مورخ  5/9/1381تا اطالع ثانوي ملغي ميگردد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  1964 /آئين نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط
تاريخ 29/11/1382 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي تجاري ،تخصصي دولتي ارسال گرديد.

با سالم؛ به پيوست آئي نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط موضوع بند  4ماده
 34قانون پولي و بانکي جهت اجرا و رعايت دقيق مفاد آن ايفاد ميگردد .خواهشمند است دستور
فرمائيد واحدهاي ذيربط در آن بانک به نحو مقتضي مطلع شده و در اجراي آن نظارت کافي مبذول
دارند/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

پيوست بخشنامه شماره  1964مورخ 29/11/1382
»بسمه تعالي«

» آئين نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط «

ماده  - 1تعاريف
 -1-1تسهيالت و تعهدات

ازنظر اي آئي نامه عبارت "تسهيالت و تعهدات" شامل اقالم ذيل است:
الف – تسهيالت :شامل اقالم داراييهاي بانک يا موسسه اعتباري در باالي خط ترازنامه بوده و موارد ذيل را
دربرميگيرد:
تسهيالت اعطائي اعم از جاري و غيرجاري و ريالي و ارزي به اشخاص (به استثناي مشارکت حقوقي و
سرمايهگذاري مستقيم)
تسهيالت اعطائي بي بانکي
بدهي مشتريان در حساب بدهکاران موقت
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده
بدهکاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده
تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي
تامي
پي

مالي بلندمدت با استفاده از منابع خارجي)…(Usance, Refinance, Finance,

پرداخت بابت اموال خريداري شده عقود

اموال خريداري شده بابت عقود
کار در جريان جعاله
خريد دي
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ب – تعهدات :شامل اقالم زير خط ترازنامه در مورد تعهدات ريالي و ارزي مشتريان بابت موارد ذيل است:

اعتبارات اسنادي و انواع ضمانتنامههاي ديداري و مدتدار
ظهرنويسي اسناد تعهدآور
تضمي اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذيرهنويسي شده
تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده معامالت
بروات اسنادي ارزي مدتدار پذيرهنويسي شده.
تبصره  :1تسهيالت و تعهدات شامل تسهيالت اعطائي و تعهدات ايجاد شده از طريق شعب خارجي بانکها
و موسسات اعتباري کشور نيز ميگردد ولي تسهيالت از محل وجوه اداره شده را در بر نميگيرد.
تبصره  :2در محاسبه مبلغ تسهيالت سود سالهاي آينده ،وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترك مشارکت
مدني منظور نميشود .براي محاسبه تعهدات نيز الزم است وثائق مذکور در بند الف ماده  2آئي نامه صدور
ضمانتنامه و ظهرنويسي ازطرف بانکها و همچني پي

دريافت نقدي اخذ شده بابت اعتبارات اسنادي ،از

ميزان تعهدات کسر گردد.

 -2-1اشخاص مرتبط
اشخاص مرتبط از نظر اي آئي نامه اشخاص حقيقي يا حقوقي ميباشند که در
جريان تصميمگيري بانک يا موسسه اعتباري موثر هستند و به طور بالقوه يا بالفعل قادر به
تامي منافع خود در بانک يا موسسه اعتباري ميباشند .در اي آئي نامه اشخاص مرتبط اعم
از حقيقي و حقوقي عبارتند از:
 -1-2-1اعضاي هيات مديره ،مديرعامل ،قائم مقام ،حسابرس مستقل ،بازرس قانوني و
همچني همسر و افراد تحت تکفل هريک از اشخاص حقيقي فوقالذکر.
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

اعتباري است ،به نحوي که بانک يا موسسه اعتباري بتواند حداقل يک عضو هيات مديره آنها
را تعيي نمايد.
صاحبان بي

از  1درصد سهام بانک يا موسسه اعتباري.

ماده  -2تعيين حدود

بانکها و موسسات اعتباري ملزم به رعايت سقفهاي ذيل ميباشند:
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-1-2

حداکثر ميزان تسهيالت و تعهدات مربوط به هريک از اشخاص مذکور در بند 2-1

به شرح زير ميباشد:
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.
به مديرعامل و قائم مقام وي ،اعضاي موظف هيات مديره حداکثر تا دو برابر حقوق و مزاياي
ساليانه آنان.
در مورد حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني حداکثر دو برابر حقالزحمه ساليانه آنان.
تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص مندرج در بند  ،2-2-1مشمول سقفها ،ضوابط و
تعرفههاي عمومي مربوط به مشتريان عادي بانک ميباشد و هيچگونه امتياز يا ترجيحي براي
اي اشخاص نبايد در نظر گرفته شود.
حداکثر تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص موضوع بند  3-2-1معادل  20درصد سرمايه
پايه بانک و يا موسسه اعتباري ميباشد .در محاسبه اي نسبت قيمت تمام شده سهام در
جمع تسهيالت منظور گردد.
سهامداراني که مالک بي

از  1%سهام بانک و يا موسسه اعتباري ميباشند ،حداکثر معادل

 10درصد مبلغ اسمي سهام خود ميتوانند از تسهيالت و تعهدات بانک يا موسسه اعتباري
استفاده نمايند.
-2-2

حداکثر مجموع تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط به استثناي بند 3-2-

 1نبايد از  20درصد سرمايه پايه بانک يا موسسه اعتباري تجاوز نمايد.
تبصره -تسهيالتي که بانک يا موسسه اعتباري در قالب تسهيالت مسک  ،ضروري ،اضطراري
و موارد مشابه به کليه کارکنان خود اعطاء مينمايد ،در سقفهاي فوق منظور نميشود.
ماده  -3رويه يکسان

نرخ سود و انواع کارمزد و ساير شرايط تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص
مرتبط بايد بر طبق تعرفه عمومي بانک و يا موسسه اعتباري بوده و کامالً يکسان با ساير
مشتريان باشد ،مگر در مورد کارکناني که به لحاظ مقررات استخدامي و کارمندي بانک و يا
موسسه اعتباري مشمول امتياز خاص باشند.
ماده  -4ضرايب تبديل

سقف فردي تسهيالت و تعهدات به هر يک از اشخاص مرتبط موضوع اي آئي نامه
از جمع خالص تسهيالت اعطايي به وي و تعهدات او به بانک يا موسسه اعتباري حاصل
ميشود .ليک تعهدات هر شخص پس از اعمال ضرايب تبديل مندرج در آئي نامه کفايت
سرمايه (بند  )2-5در جمع مذکور ملحوظ مي شود.
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ماده  -5نحوه نظارت داخلي

بانک يا موسسه اعتباري موظف است با تهيه دستورالعمل داخلي که به تائيد بانک
مرکزي ميرسد ،ضوابط و حدود تعيي شده در اي مقررات را تحت نظارت مستمر قرار دهد
بطوريکه همواره حدود مذکور در ماده  2رعايت گردد.
ماده  -6ثبت و نگهداري اطالعات

بانک يا موسسه اعتباري موظف است با اتخاذ تدابير الزم ،اطالعات مربوط به کليه
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.
ماده  -7نحوه گزارشدهي

بانک يا موسسه اعتباري موظف است هر سه ماه يکبار اطالعات مربوط به تسهيالت
و تعهدات موضوع اي مقررات را براساس فرمي که بانک مرکزي ارائه خواهد داد ،تکميل و به
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايد.
تبصره -بانک مرکزي ميتواند در صورت لزوم مقاطع کوتاهتر از سه ماه را نيز براي
گزارشدهي تعيي نمايد.
ماده  -8مقررات منسوخ شده

آئي نامه اعطاي اعتبار از طرف بانکها به اعضاي ارکان خود و موسساتي که اعضاي
مزبور در آن ذينفعاند و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند  4ماده  34قانون پولي و
بانکي کشور مصوب تيرماه  1351از تاريخ ابالغ اي آئي نامه منسوخ ميشود.
اين آئين نامه در  8ماده و  4تبصره در تاريخ  25/11/1382به تصويب شوراي پول و اعتبار
رسيد و از تاريخ ابالغ آن توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،الزماالجرا است.
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شماره  :مب  1965 /آئين نامه تسهيالت و تعهدات
تاريخ 29/11/1382 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي غير دولتي ارسال گرديد.

با سالم؛ به پيوست آئي نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط موضوع بند 4
ماده  34قانون پولي و بانکي جهت اجرا و رعايت دقيق مفاد آن ايفاد ميگردد .خواهشمند
است دستور فرمائيد واحدهاي ذيربط در آن بانک به نحو مقتضي مطلع شده و در اجراي آن
نظارت کافي مبذول دارند .خاطرنشان ميسازد آئي نامه موصوف جايگزي بخشنامه شماره
مب 481 /مورخ  29/4/1381اي مديريت ميشود و از اي تاريخ بخشنامه اخيرالذکر ملغي
اعالم ميگردد/.ص

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

پيوست بخشنامه شماره  1965مورخ 29/11/1382

»بسمه تعالي«

» آئين نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط «

ماده  - 1تعاريف
 -1-1تسهيالت و تعهدات

ازنظر اي آئي نامه عبارت "تسهيالت و تعهدات" شامل اقالم ذيل است:
الف – تسهيالت :شامل اقالم داراييهاي بانک يا موسسه اعتباري در باالي خط ترازنامه بوده و موارد ذيل را
دربرميگيرد:
تسهيالت اعطائي اعم از جاري و غيرجاري و ريالي و ارزي به اشخاص (به استثناي مشارکت حقوقي و
سرمايهگذاري مستقيم)
تسهيالت اعطائي بي بانکي
بدهي مشتريان در حساب بدهکاران موقت
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده
بدهکاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده
تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي
تامي
پي

مالي بلندمدت با استفاده از منابع خارجي)…(Usance, Refinance, Finance,

پرداخت بابت اموال خريداري شده عقود

اموال خريداري شده بابت عقود
کار در جريان جعاله
خريد دي
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ب – تعهدات :شامل اقالم زير خط ترازنامه در مورد تعهدات ريالي و ارزي مشتريان بابت موارد ذيل است:

اعتبارات اسنادي و انواع ضمانتنامههاي ديداري و مدتدار
ظهرنويسي اسناد تعهدآور
تضمي اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذيرهنويسي شده
تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده معامالت
بروات اسنادي ارزي مدتدار پذيرهنويسي شده.

تبصره  :1تسهيالت و تعهدات شامل تسهيالت اعطائي و تعهدات ايجاد شده از طريق شعب خارجي بانکها
و موسسات اعتباري کشور نيز ميگردد ولي تسهيالت از محل وجوه اداره شده را در بر نميگيرد.
تبصره  :2در محاسبه مبلغ تسهيالت سود سالهاي آينده ،وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترك مشارکت
مدني منظور نميشود .براي محاسبه تعهدات نيز الزم است وثائق مذکور در بند الف ماده  2آئي نامه صدور
ضمانتنامه و ظهرنويسي ازطرف بانکها و همچني پي

دريافت نقدي اخذ شده بابت اعتبارات اسنادي ،از

ميزان تعهدات کسر گردد.

 -2-1اشخاص مرتبط
اشخاص مرتبط از نظر اي آئي نامه اشخاص حقيقي يا حقوقي ميباشند که در
جريان تصميمگيري بانک يا موسسه اعتباري موثر هستند و به طور بالقوه يا بالفعل قادر به
تامي منافع خود در بانک يا موسسه اعتباري ميباشند .در اي آئي نامه اشخاص مرتبط اعم
از حقيقي و حقوقي عبارتند از:
 -1-2-1اعضاي هيات مديره ،مديرعامل ،قائم مقام ،حسابرس مستقل ،بازرس قانوني و
همچني همسر و افراد تحت تکفل هريک از اشخاص حقيقي فوقالذکر.
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

اعتباري است ،به نحوي که بانک يا موسسه اعتباري بتواند حداقل يک عضو هيات مديره آنها
را تعيي نمايد.
صاحبان بي

از  1درصد سهام بانک يا موسسه اعتباري.
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ماده  -2تعيين حدود

بانکها و موسسات اعتباري ملزم به رعايت سقفهاي ذيل ميباشند:
-1-2

حداکثر ميزان تسهيالت و تعهدات مربوط به هريک از اشخاص مذکور در بند 2-1

به شرح زير ميباشد:
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.
به مديرعامل و قائم مقام وي ،اعضاي موظف هيات مديره حداکثر تا دو برابر حقوق و مزاياي
ساليانه آنان.
در مورد حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني حداکثر دو برابر حقالزحمه ساليانه آنان.
تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص مندرج در بند  ،2-2-1مشمول سقفها ،ضوابط و
تعرفههاي عمومي مربوط به مشتريان عادي بانک ميباشد و هيچگونه امتياز يا ترجيحي براي
اي اشخاص نبايد در نظر گرفته شود.
حداکثر تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص موضوع بند  3-2-1معادل  20درصد سرمايه
پايه بانک و يا موسسه اعتباري ميباشد .در محاسبه اي نسبت قيمت تمام شده سهام در
جمع تسهيالت منظور گردد.
سهامداراني که مالک بي

از  1%سهام بانک و يا موسسه اعتباري ميباشند ،حداکثر معادل

 10درصد مبلغ اسمي سهام خود ميتوانند از تسهيالت و تعهدات بانک يا موسسه اعتباري
استفاده نمايند.

-2-2

حداکثر مجموع تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط به استثناي بند 3-2-

 1نبايد از  20درصد سرمايه پايه بانک يا موسسه اعتباري تجاوز نمايد.

تبصره -تسهيالتي که بانک يا موسسه اعتباري در قالب تسهيالت مسک  ،ضروري ،اضطراري
و موارد مشابه به کليه کارکنان خود اعطاء مينمايد ،در سقفهاي فوق منظور نميشود.

ماده  -3رويه يکسان

نرخ سود و انواع کارمزد و ساير شرايط تسهيالت و تعهدات مربوط به اشخاص
مرتبط بايد بر طبق تعرفه عمومي بانک و يا موسسه اعتباري بوده و کامالً يکسان با ساير
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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.

ماده  -4ضرايب تبديل

سقف فردي تسهيالت و تعهدات به هر يک از اشخاص مرتبط موضوع اي آئي نامه
از جمع خالص تسهيالت اعطايي به وي و تعهدات او به بانک يا موسسه اعتباري حاصل
ميشود .ليک تعهدات هر شخص پس از اعمال ضرايب تبديل مندرج در آئي نامه کفايت
سرمايه (بند  )2-5در جمع مذکور ملحوظ مي شود.

ماده  -5نحوه نظارت داخلي

بانک يا موسسه اعتباري موظف است با تهيه دستورالعمل داخلي که به تائيد بانک
مرکزي ميرسد ،ضوابط و حدود تعيي شده در اي مقررات را تحت نظارت مستمر قرار دهد
بطوريکه همواره حدود مذکور در ماده  2رعايت گردد.

ماده  -6ثبت و نگهداري اطالعات

بانک يا موسسه اعتباري موظف است با اتخاذ تدابير الزم ،اطالعات مربوط به کليه
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.

ماده  -7نحوه گزارشدهي

بانک يا موسسه اعتباري موظف است هر سه ماه يکبار اطالعات مربوط به تسهيالت
و تعهدات موضوع اي مقررات را براساس فرمي که بانک مرکزي ارائه خواهد داد ،تکميل و به
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايد.
تبصره -بانک مرکزي ميتواند در صورت لزوم مقاطع کوتاهتر از سه ماه را نيز براي
گزارشدهي تعيي نمايد.
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ماده  -8مقررات منسوخ شده

آئي نامه اعطاي اعتبار از طرف بانکها به اعضاي ارکان خود و موسساتي که اعضاي
مزبور در آن ذينفعاند و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند  4ماده  34قانون پولي و
بانکي کشور مصوب تيرماه  1351از تاريخ ابالغ اي آئي نامه منسوخ ميشود.

اين آئين نامه در  8ماده و  4تبصره در تاريخ  25/11/1382به تصويب شوراي پول و اعتبار
رسيد و از تاريخ ابالغ آن توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،الزماالجرا است.
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شماره  :مب  1966 /آئين نامه كفايت سرمايه
تاريخ29/11/1382:

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ارسال گرديد.

احتراماً ،به پيوست "آئيننامه کفايت سرمايه"مصوب يکهزار و چهاردهمي جلسه شوراي محترم پول
و اعتبار مورخ  ،25/11/1382جهت اجرا ابالغ ميگردد.
خواهشمنداست دستور فرمايند آئي نامه مذکور به کليه واحدهاي ذيربط در آن بانک ارجاع و برحس اجراي آن
نظارت گردد.
ضمناً ضروري است در اجراي ماده  7اي آئي نامه برنامه جامع زمانبندي شده آن بانک براي تطبيق با آئي نامه
مذکور هرچه سريعتر تنظيم و تا قبل از خرداد ماه سال  1383براي تائيد به اي بانک فرستاده شود/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

ضميمه بخشنامه مب 1966/و مب 1967/مورخ 29/11/1382

بسمه تعالي

«مقدمه توجيهي»

سرمايه مناسب و کافي يکي از شرايط الزم براي حفظ سالمت نظام بانکي است و هريک از
بانکها و موسسات اعتباري براي تضمي ثبات و پايداري فعاليتهاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را
ميان سرمايه و ريسک موجود در داراييهاي خود برقرار نمايد .کارکرد اصلي اي نسبت حمايت بانک در
برابر زيانهاي غيرمنتظره و نيز حمايت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است .بدليل حفاظي که اي نسبت
در برابر زيانهاي وارده ايجاد ميکند ،حفظ و نگهداري سرمايه کافي و متناسب با مخاطرات موجود منبع
اصلي اعتماد عمومي به هر بانک بطور اخص و سيستم بانکي بطور اعم است .بدي لحاظ در قانون پولي و
بانکي کشور نيز بر اي ضرورت تاکيد گرديده و در ماده  14اي قانون به همي نسبت سرمايه به انواع
داراييها صريحاً اشاره شده است .در اي رابطه آئي نامه کفايت سرمايه به شرح ذيل جهت تصويب
اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار تقديم ميشود:

« آئين نامه کفايت سرمايه »

ماده  - 1تعريف نسبت کفايت سرمايه

نسبت کفايت سرمايه حاصل تقسيم سرمايه پايه (طبق تعريف ارائه شده در آئي نامه مربوط به
سرمايه پايه ) به مجموع داراييهاي موزون شده به ضرايب ريسک برحسب درصد (طبق تعريف ارائه شده
در ماده  5اي آئي نامه) ميباشد.
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ماده  - 2طبقهبندي ريسک برحسب کشورهاي مختلف

از نظر اي آئي نامه کشورهاي مختلف جهان از منظر ريسک کشوري به دو گروه ذيل طبقهبندي ميشوند:
گروه الف
گروه ب
”گروه الف“،شامل کشورهاي عضنو سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه ) ،(OECDکشورهايي که تحت
ترتيبات عمومي صندوق بي المللي پول با موسسه ياد شده اقدام به عقد قرارداد عمومي استقراض نمودهاند،
و کشورهايي که از پنج سال گذشته بدهيهاي ارزي دولتي خود را استمهال نکرده باشند ،ميباشد.
”گروه ب“ ،شامل ساير کشورها ميگردد.
بانکها و موسسات اعتباري مستقر در گروه الف عبارت از بانکها و موسسات اعتباري هستند که در کشورهاي
گروه الف به ثبت رسيدهاند و شامل شعب اي بانکها و موسسات اعتباري در ساير کشورها نيز ميشود.
بانکها و موسسات اعتباري مستقر در گروه ب عبارت از بانکها و موسسات اعتباري هستند که در کشورهاي
گروه ب به ثبت رسيدهاند و شامل شعب اي بانکها و موسسات اعتباري در ساير کشورها نيز ميشود.

ماده  - 3حداقل نسبت کفايت سرمايه

حداقل نسبت کفايت سرمايه براي کليه بانکها و موسسات اعتباري (اعم از دولتي و غيردولتي) 8
درصد تعيي ميشود .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ميتواند در مواردي که استانداردهاي بي المللي
و يا ضرورت حفظ سالمت بانکها و موسسات اعتباري اقتضا نمايد حدود باالتري را براي تمام يا برخي از
بانکها و موسسات اعتباري تعيي نمايد.

ماده  - 4مطالبات

منظور از ”مطالبات“ در اي آئي نامه خالص تسهيالت اعطايي (پس از کسر سود سالهاي آينده،
وجوه دريافتي مضاربه ،حساب مشترك مشارکت مدني) ،سپردهگذاري در ساير بانکها و موسسات اعتباري،
تسهيالت بي بانکي ،تسهيالت اعطايي به ارز ،تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي ،تامي مالي بلندمدت
و کوتاه مدت با استفاده از منابع خارجي
)…  (Usance, Refinance, Finance ,و موارد مشابه ميباشد.
شماره چهار /صفحه سه
ماده  - 5ضرايب ريسک

کليه اقالم دارائيهاي بانکها و موسسات اعتباري اعم از اقالم باالي خط و اقالم زيرخط ترازنامه
بايدبرحسب ريسک مربوط به ترتيبي که در اي آئي نامه تعريف شده است ،موزون شوند.
ضرايب ريسک انواع داراييها متناسب با مخاطرات احتمالي آنها به ترتيب صفر 50 ،20 ،و 100
درصد ميباشد .براي اساس داراييهاي مختلف بانکها به شرح ذيل موزون ميشود:
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 -1-5اقالم باالي خط
 -1-1-5دارائيهاي مشمول ضريب ريسک صفر درصد

وجوه نقد (حساب صندوق ،اسکناس و نقود بيگانه ،طال و نقره).
مطالبات از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران (شامل سپرده قانوني ،حساب جاري نزد بانک مرکزي و
ساير موارد مشابه است).
تسهيالت اعطايي به دولت جمهوري اسالمي ايران و تسهيالتي که توسط دولت جمهوري اسالمي ايران
تضمي شده باشد.
مطالبات از بانکهاي مرکزي و يا دولتهايي که در گروه الف قرار دارند و مطالباتي که توسط بانکهاي مرکزي و
يا دولتهاي اي گروه از کشورها صريحاً تضمي شده باشد.
مطالبات از دولتهاي مرکزي و بانکهاي مرکزي کشورهاي واقع در گروه ب برحسب پول ملي وامگيرنده.
مطالبات از وامگيرندگان کشورهاي واقع در گروه ب که صريحاً توسط دولت مرکزي يا بانک مرکزي همان
کشور تضمي شده باشد و به پول ملي همان کشور پرداخت شده باشد.
مطالباتي که وثيقه آنها بطور کامل اوراق بهاداري است که توسط دولت و يا بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران و يا دولتهاي مرکزي و بانکهاي مرکزي کشورهاي گروه الف صادر گرديده است.شماره چهار /صفحه
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.

 -2-1-5دارائيهاي مشمول ضريب ريسک  20درصد:

وجوه در راه.
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباري داخلي (اعم از دولتي و غيردولتي) و يا مطالباتي که توسط بانکها و
موسسات اعتباري داخلي (اعم از دولتي و غيردولتي) تضمي شده است.
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباري مستقر در کشورهاي گروه الف و مطالباتي که توسط آنها تضمي شده
باشد.
مطالبات از بانکه ا و موسسات اعتباري مستقر در کشورهاي گروه ب و مطالباتي که توسط آنها تضمي شده
و حداکثر يکسال به سررسيد آنها باقي مانده باشد.
مطالبات از بانکهاي توسعهاي چند جانبه و مطالباتي که توسط اي بانکها تضمي شده است( .مطابق
فهرست پيوست).
داراييهايي که وثيقه آنها اوراق بهاداري است که توسط بانکهاي توسعهاي چندجانبه (که عناوي آنها در
ضميمه آمده است) صادر شده است.
حساب بي بانکها.
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خالص حسابهاي داخلي

 -3-1-5دارائيهاي مشمول ضريب ريسک  50درصد

تسهيالت اعطايي در مقابل ره کامل واحد مسکوني

 -4-1-5دارائيهاي مشمول ضريب ريسک  100درصد:

مطالبات از نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداريها ،سازمان تامي اجتماعي و .)...
مطالبات از بخ

غيردولتي (به غير از مطالباتي که صراحتاً توسط دولت تضمي شده است).

مطالبات از شرکتها و موسسات دولتي.
مطالبات سررسيد گذشته و معوق اعم از دولتي و غيردولتي و وامهاي قديم.
سرمايهگذاريها و مشارکتها (شامل سرمايهگذاري مستقيم ،مشارکت حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ،سهام
و مشارکتهاي خارجي) پس از کسر سهام بانکها و موسسات اعتباري تابعه و يا عنداللزوم سهام بانکها و
موسسات اعتباري ديگر.
کاالي معامالت سلف ،انبارکل ،وثايق تمليکي ،اموال خريداري شده براي فروش اقساطي يا اجاره بشرط
تمليک و موارد مشابه.
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده/ضمانتنامههاي پرداخت شده.
مطالبات از دولتهاي مرکزي يا بانکهاي مرکزي کشورهاي گروه ب در مواقعي که مبلغ پرداخت شده به آنها
به ارزي غير از پول ملي آن کشور انجام شده است.
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباري کشورهاي گروه ب در صورتيکه يکسال يا بيشتر به سررسيد آنها
مانده باشد.
دارائيهاي ثابت.
بدهکاران موقت.
ساير دارائيهايي را که نميتوان در طبقات  1-1-5الي  1-5-3جاي داد.

 -2-5اقالم زير خط ترازنامه:

اقالم زيرخط ترازنامه عالوه بر اينکه مشمول ضرايب ريسک طبقات مختلف دارايي (بندهاي
فرعي  )1-5ميگردند ،بايد ضريب تبديل نيز (که در بند فرعي  2-5تعريف شده) در مورد آنها اعمال شود.
با استفاده از ضريب تبديل يادشده ،ميتوان اقالم زير خط ترازنامه را ،براي منظورهاي محاسباتي ،همرديف
اقالم باالي خط تلقي نمود.
ضريب تبديل بايد براي هر يک از اقالم زير خط به شرح ذيل اعمال شود.
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 -1-2-5تعهدات مشمول ضريب تبديل صفر درصد:

تعهداتي که بدون قيد و شرط از طرف بانک قابل فسخ بوده و سررسيد آنها کمتر از يکسال است.
حسابهاي انتظامي و اقالمي که زيرخط ترازنامه فقط به منظور نگهداري آمار درج ميشود.

 -2-2-5ضريب تبديل  20درصد:

اعتبارات اسنادي صادر يا تاييد شدهاي که کاالي موضوع آن وثيقه اعتبار است پس از کسر مبلغ
پي

دريافت از مشتريان.

ضمانتنامههاي ريالي يا ارزي که کمتر از يکسال به سررسيد آن باقي مانده باشد پس از کسر سپرده نقدي
دريافتي از مشتريان.

 -3-2-5ضريب تبديل  50درصد:

اعتبارات اسنادي صادر و يا تاييد شدهاي که کاالي موضوع آن وثيقه نيست پس از کسر مبلغ پي

دريافت

از مشتريان.
ضمانتنامههاي ريالي يا ارزي که يکسال يا بيشتر به سررسيد آن مانده باشد پس از کسر سپرده نقدي
دريافتي از مشتريان.
تعهدات بابت قراردادهاي منعقده معامالت.
تضمي اوراق مشارکت منتشر شده توسط شرکتها و ساير اشخاص حقوقي.

 -4-2-5ضريب تبديل  100درصد:

ظهرنويسي اسناد و بروات.
ساير تعهدات.

ماده  – 6محاسبه نسبت کفايت سرمايه

جمع اقالم باالي خط و زير خط که براساس ضرايب ريسک موزون شده است ،در مخرج کسر
نسبت کفايت سرمايه قرار ميگيرد ،صورت کسر نيز براساس ضوابط مندرج در ”آئي نامه مربوط به سرمايه
پايه“ محاسبه ميشود .بدي ترتيب
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سرمايه پايه
نسبت کفايتسرمايه  = :ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
اقالم باالي خط (ضريب ريسک)  +اقالم زير خط (ضريب تبديل) (ضريب ريسک)

ماده  – 7نحوه تطبيق بانکهاي دولتي

آن دسته از بانکهاي دولتي که در تاريخ تصويب اي آئي نامه نسبت کفايت سرمايه آنها کمتر
از  8درصد ميباشد مکلفند با تدوي يک برنامه جامع و زمانبندي شده که به تائيد بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران ميرسد نسبت به تطبيق وضعيت خود با مفاد ماده  3اي آئي نامه حداکثر تا پايان سال 1384
اقدام نمايند.

ماده  – 8تغييرات آتي
بانک مرکزي جمهوري ا سالمي ايران مجاز است درصورت لزوم ،اقالمي را که در بندهاي مختلف
ماده  5اي آئي نامه پي

بيني نشده است به بندهاي فوق اضافه نمايد.

ماده  – 9ارسال اطالعات

بانکها و موسسات اعتباري موظفند حداقل هر  6ماه يکبار نسبت کفايت سرمايه را به ترتيبي که
بانک مرکزي تعيي ميکند محاسبه و به اي بانک گزارش نمايند.

آئيننامه کفايت سرمايه در  9ماده و  8بند فرعي در يکهزار و چهاردهمين جلسه مورخ
 25/11/1382شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
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ضميمه بخشنامه مب 1966/و مب 1967/مورخ 29/11/1382
پيوست شماره چهار /صفحه هشت

ضميمه:
فهرست بانکهاي توسعهاي چند جانبه که در بند  2-1-5ماده  5آئيننامه کفايت سرمايه به
آن اشاره شده است:
بانک جهاني  IBRDو وابستههاي آن.
بانک توسعه آسيايي.
بانک توسعه آفريقايي.
بانک سرمايهگذاري اروپايي.
بانک اروپايي ترميم و توسعه.
بانک توسعه اسالمي.
صندوق اوپک براي توسعه بينالمللي.
صندوق عرب براي توسعه اجتماعي و اقتصادي.
صندوق پولي عرب.
بانک عرب براي توسعه اقتصادي در آفريقا.
بانک توسعه نيمکره غربي (کارائيب).
بانک سرمايهگذاري نورديک.

1

1( Nordic Investment Bank
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شماره  :مب  1967 /آئين نامه كفايت سرمايه
تاريخ29/11/1382 :
بسمه تعالي

ج هت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

احتراماً ،به پيوست "آئيننامه کفايت سرمايه"مصوب يکهزار و چهاردهمي جلسه شوراي محترم پول
و اعتبار مورخ  ،25/11/1382جهت اجرا ابالغ ميگردد.
خواهشمنداست دستور فرمايند آئي نامه مذکور به کليه واحدهاي ذيربط در آن بانک ارجاع و برحس اجراي آن
نظارت گردد/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  1968 /آئين نامه تسهيالت و تعهدات كالن
تاريخ29/11/1382:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.
با احترام،
به پيوست "آئي نامه تسهيالت و تعهدات کالن" که در يکهزار و چهاردهمي جلسه مورخ
( 25/11/1382بند دو صورتجلسه) شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است عيناً جهت اجرا ارسال ميگردد.
مقتضي است دستور فرمايند آئي نامه مذکور به کليه واحدهاي ذيربط جهت اجراي دقيق مفاد آن ابالغ
گردد.
ضمناً در اجراي آئي نامه مذکور رعايت موارد زير ضروري ميباشد:
آئي نامه مذکور از تاريخ اي بخشنامه الزماالجراء ميباشد.
هيچيک از تقاضاهايي که بي

از حدود مقرر در ماده  2آئي نامه ميباشد در اي بانک قابل بررسي نخواهدبود لذا

خواهشمنداست از ارسال اينگونه تقاضاها به اي بانک جداً خودداري فرمائيد.
تقاضاي مشتريان درخصوص استفاده از تسهيالت که نياز به اخذ مجوز ماده  22قانون عمليات بانکي بدون ربا
دارد همچنان توسط اداره اعتبارات اي بانک بررسي ميشود و دريافت اي مجوز کماکان الزامي است.
از اي تاريخ بخشنامه هاي ذيربط صادره از سوي اي مديريت بشرح زير منسوخ اعالم ميگردد:
الف -4-سقف تسهيالت خريد دي موضوع بخشنامه شماره مب 886/مورخ 9/7/1381
ب-4-

سقف تسهيالت اعطايي به مجتمعهاي مسکوني توسط اشخاص حقيقي موضوع بخشنامه شماره

مب 1467/مورخ 10/10/1381
ج-4-

ملحوظ کردن مبلغ اعتبارات اسنادي مدتدار در سقف فردي تسهيالت اعطايي موضوع بخشنامه

شماره مب 1314/مورخ 18/9/1381
د-4-

بخشنامه شماره مب 830/مورخ  14/5/1382با موضوع مندرج در بند ج 4-فوق

هن -4-

بخشنامه شماره مب 256/مورخ  28/3/1380در مورد سقفهاي فردي و گروهي تسهيالت اعطايي و

تسهيالت کالن

321

و-4-

بندهاي  4و  5آئي نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي ازطرف بانکها موضوع بخشنامه شماره

 1192/35مورخ 3/10/1382
ز-4-

بخشنامه شماره مب 1744/مورخ ( 14/11/1381فقط درخصوص بانک کشاورزي)

ح-4-

بخشنامه شماره مب 1344/مورخ ( 27/12/1380فقط در مورد بانکهاي غيردولتي)

اعطاي تسهيالت به شرکت سرمايهگذاري آن بانک همچنان ممنوع است.
اعطاي تسهيالت قرضالحسنه تابع ضوابط و شرايط قبلي است.
انواع سقفهاي فردي براي خريد مسک تابع ضوابط و شرايط قبلي است.

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

ضميمه بخشنامه مب 1968/مورخ 29/11/1382

بسمه تعالي

« آئين نامه تسهيالت و تعهدات کالن »

ماده  - 1تعاريف
 -1-1تسهيالت و تعهدات

ازنظر اي آئي نامه عبارت "تسهيالت و تعهدات" شامل اقالم ذيل است:
الف – تسهيالت :شامل اقالم داراييهاي بانک يا موسسه اعتباري در باالي خط ترازنامه بوده و موارد ذيل را
دربرميگيرد:
تسهيالت اعطائي اعم از جاري و غيرجاري و ريالي و ارزي به اشخاص (به استثناي مشارکت حقوقي و
سرمايهگذاري مستقيم)
تسهيالت اعطائي بي بانکي
بدهي مشتريان در حساب بدهکاران موقت
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده
بدهکاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده
تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي
تامي مالي بلندمدتبااستفادهازمنابع خارجي)…(Usance, Refinance, Finance,

پي

پرداخت بابت اموال خريداري شده عقود

اموال خريداري شده بابت عقود
کار در جريان جعاله
خريد دي
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ب – تعهدات :شامل اقالم زير خط ترازنامه در مورد تعهدات ريالي و ارزي مشتريان بابت موارد ذيل است:
ضمانتنامهها و انواع اعتبارات اسنادي ديداري و مدتدار
ظهرنويسي اسناد تعهدآور
تضمي اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذيرهنويسي شده
تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده معامالت
بروات اسنادي ارزي مدتدار پذيرهنويسي شده.
تبصره  :1تسهيالت و تعهدات شامل تسهيالت اعطائي و تعهدات ايجاد شده از طريق شعب خارجي بانکها و موسسات اعتباري کشور نيز
ميگردد ولي تسهيالت از محل وجوه اداره شده را در بر نميگيرد.
تبصره  :2در محاسبه مبلغ تسهيالت سود سالهاي آينده ،وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترك مشارکت مدني منظور نميشود .براي
محاسبه تعهدات نيز الزم است وثائق مذکور در بند الف ماده  2آئي نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي ازطرف بانکها و همچني پي

دريافت

نقدي اخذ شده بابت اعتبارات اسنادي ،از ميزان تعهدات کسر گردد.
تبصره  :3براي تعيي مجموع تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد مبلغ تسهيالت با ضريب  1و مبلغ تعهدات با اعمال ضرايب
مندرج در بند  5-2آئي نامه کفايت سرمايه در جمع ملحوظ ميشود.

 -1-2تسهيالت و تعهدات کالن

منظور از تسهيالت و تعهدات کالن ،مجموع مانده تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد ميباشد که از  10درصد سرمايه
پايه در بانکهاي غيردولتي و موسسات اعتباري و  5درصد سرمايه پايه در بانکهاي دولتي تجاوز ميکند.

 -1-3ذينفع واحد

منظور از ذينفع واحد ،اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که از نظر مالي و مديريتي به نحوي با هم در ارتباط ميباشند ،بطوريکه
مشکالت مالي هريک ميتواند موجبات بروز مشکالت احتمالي در بازپرداخت ساير اعضا را فراهم آورد.
موارد ذيل از جمله مصاديقي است که نشان دهنده وجود ارتباط بي دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي است:
الف –

اشخاص حقيقي و همسر و افراد تحت تکفل آنها.

ب–

شرکتهايي که حداقل  50درصد سهام آنان متعلق به يک شخص حقيقي (شامل همسر و افراد تحت تکفل وي) يا شخص حقوقي

است .شرکتهاي متعلق به شرکتهاي سرمايهگذاري مشمول ضوابط اي بند نميشوند.
ج–

گروه شرکتهايي که بي

از  50درصد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در يکديگر سهام دارند و يا اکثر اعضاي هيات مديره آنها

مشترك باشد.
تبصره:

بانک يا موسسه اعتباري ميتواند عالوه بر موارد فوقالذکر ،مصاديق ديگري را جهت شناسائي ذينفع واحد درنظر بگيرد.
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ماده  – 2تعيين حدود
-1-2

مبناي گزارشدهي

2-1-1

بانکها و موسسات اعتباري غيردولتي موظفند تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد را که مبلغ آن از  10درصد سرمايه پايه

فراتر ميباشد ،به عنوان تسهيالت کالن تلقي نموده و به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران گزارش نمايند.
2-1-2

بانکهاي دولتي موظفند تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد را که مبلغ آن از  5درصد سرمايه پايه فراتر ميباشد ،به

عنوان تسهيالت کالن تلقي نموده و به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران گزارش نمايند.
-2-2

سقف فردي تسهيالت و تعهدات

حداکثر مجموع تسهيالت و تعهدات به هر ذينفع واحد نبايد از  20درصد سرمايه پايه هر بانک يا موسسه اعتباري (دولتي يا
غيردولتي) تجاوز نمايد.
تبصره :1بانکها و موسسات اعتباري نبايد به آن دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي که قبل از اجراي اي مقررات بي

از حدود مقرر در اي

بند تسهيالت و تعهدات دريافت نموده اند ،مادامي که سقفهاي مذکور رعايت نگرديده است ،تسهيالت و تعهدات جديد اعطاء نمايند.
تبصره :2در مواردي که تقاضاي يک ذينفع واحد بي

از سقف تعيي شده در اي ماده ميباشد ،بانکها و موسسات اعتباري ميتوانند جهت

تامي نياز مشتري با رعايت سقف فوق از روش اعطاي تسهيالت به صورت مشترك (سنديکايي ،کنسرسيومي و روشهاي مشابه) استفاده
کنند.
 -2-3سقف کلي تسهيالت و تعهدات کالن هر بانک يا موسسه اعتباري

حداکثر مجموع تسهيالت و تعهدات کالن هر بانک يا موسسه اعتباري  8برابر سرمايه پايه ميباشد ،مشروط بر اينکه از  50درصد کل
تسهيالت و تعهدات دولتي و غيردولتي تجاوز ننمايد.

ماده  – 3مشارکت حقوقي و سرمايهگذاري مستقيم

در مورد شرکتهايي که بانک يا موسسه اعتباري مالک بخشي از سهام آنها ميباشد قيمت تمام شده سهام نيز در سقف فردي
تسهيالت و تعهدات موضوع بند  2-2فوق منظور ميشود.

ماده – 4نظارت داخلي

بانکها و موسسات اعتباري بايد با تهيه يک دستورالعمل جامع داخلي ،حدود مقرر در ماده  2را تحت نظارت مستمر قرار دهند .الزم
است دستورالعمل مذکور حاوي حدود اختيارات در سطوح مختلف تصميمگيري براي تصويب تسهيالت و تعهدات بوده و به نحوي عمل شود که
حدود مقرر در ماده  2براي مجموع تسهيالت و تعهدات کالن همواره رعايت گردد.

ماده  – 5ثبت و نگهداري اطالعات

بانکها و موسسات اعتباري ،بايد اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات کالن را بهصورت متمرکز و روزآمد ثبت و نگهداري نمايند.

325

ماده  – 6نحوه گزارشدهي

بانک م رکزي ج.ا.ا براي دريافت اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات کالن فرمهايي را تنظيم و به بانکها ابالغ مينمايد تا بر آن
اساس اطالعات الزم از بانکها و موسسات اعتباري اخذ گردد.
ماده  – 7مقررات منسوخ شده

از تاريخ اجراي اي آئي نامه بند  1صورتجلسه نهصد و ششمي جلسه مورخ  1379/8/8شوراي پول و اعتبار در مورد سقف فردي
تسهيالت اعطايي ،بندهاي  4و  5آئي نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي ازطرف بانکها موضوع بند يک صورتجلسه هشتصد و بيست و
ششمي جلسه مورخ  1373/4/18شوراي پول و اعتبار ،سقف فردي تسهيالت خريد دي مصوب نهصد و هشتاد و چهارمي جلسه شوراي
پول و اعتبار منسوخ ميشوند.
اين آئيننامه در  7ماده و  6تبصره در تاريخ  1382/11/25به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و از تاريخي که توسط بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران ابالغ ميشود الزماالجراء است.
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شماره  :مب  2002 /آئين نامه تسهيالت و تعهدات كالن
تاريخ5/12/1382 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.
باسالم،
پيرو بخشنامه شماره مب 1968/مورخ  29/11/1382اي مديريت درخصوص ابالغ "آئي نامه
تسهيالت و تعهدات کالن" خواهشمنداست دستور فرمائيد اصالحات زير در بخشنامه و مت آئي نامه انجام
گردد:
در بند و 4-بخشنامه تاريخ صحي نامه شماره  3/10/1373 ،1192/35ميباشد که اشتباهاً 10/3/1382
تايپ گرديده است.
رديف اول قسمت ب بند  1-1ماده يک مت آئي نامه عبارت " – ضمانتنامهها و انواع اعتبارات اسنادي
ديداري و مدتدار" صحي ميباشد که اشتباهاً " – اعتبارات اسنادي و انواع ضمانتنامههاي ديداري و
مدتدار" تايپ شده است.
در قسمت انتهايي بند  2-1آئي نامه واژه "دولتي" صحي ميباشد بنابراي عبارت اصالح شده به شرح "
 ...و  5درصد سرمايه پايه در بانکهاي دولتي تجاوز ميکند" ميباشد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  2033 /نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها به انبوه سازان مسكن
تاريخ 10/12/1382 :
«بسمه تعالي»
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي
ارسال گرديد

احتراما"؛
بدينوسيله ،بند  1از صورتجلسه مورخ  25/11/1382شوراي محترم پول و اعتبار
درخصوص نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها به انبوهسازان مسک را به شرح ذيل به
استحضار ميرساند:
مسک براي بي

”نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها در بخ

از يک واحد براي هر مالک،

نرخ سود بخ

خدمات و بازرگاني و براي يک واحد – هر مالک و شرکتهاي تعاوني مسک ،

نرخ سود بخ

مسک تعيي ميگردد“.

خواهشمند است مقرر فرمايند ،مراتب به طريق مقتضي به کليه شعب و واحدهاي
تابعه آن بانک جهت اجراء ابالغ گردد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شم اره  :مب  2040 /دستورالعمل حسابداري عقود :فروش اقساطي ،اجاره بشرط تمليك ،قرضالحسنه و خريد دين ،ناشي
از تغيير روش نقدي به تعهدي
تاريخ13/12/1382 :
بسمه تعالي
جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.
با احترام،
بدينوسيله به پيوست ”دستورالعمل حسابداري عقود :فروش اقساطي ،اجاره بشرط تمليک،
قرضالحسنه و خريد دي  ،ناشي از تغيير روش نقدي به تعهدي“ ارسال ميگردد .مقتضي است دستور فرمايند
دستورالعمل مذکور سريعا" به کليه شعب و واحدهاي ذيربط ارسال گردد ،بطوريکه شناسايي سود عقود
فوقاالشاره در صورتهاي مالي سال  1382براساس اي دستورالعمل صورت پذيرد.
شايان ذکر است دستورالعمل فوقالذکر پس از دريافت نظرات کارشناسي کميسيون هماهنگي
مديران امور مالي بانکها (موضوع رونوشت نامه شماره  3970/920000/20مورخ  21/10/1382در پاسخ
به نامههاي شماره مب ،723/مب ،902/مب 1118/و مب 1724 /به تاريخهاي ،24/4/1382
 22/6/1382 ،25/5/1382و  )7/10/1382و همچني دريافت نظرات کارشناسي اداره دبيرخانه
شورايعالي بانکها (موضوع نامه شماره ش 508/مورخ  )28/11/1382تهيه گرديده است که جايگزي
دستورالعمل پيوست بخشنامه مب 403/مورخ  10/3/1382ميگردد.
با اعمال مفاد دستورالعمل فوقاالشاره ،سرفصل "حساب سود دريافتني تسهيالت" (غير از سود
دريافتني تسهيالت خريد دي ) به "صورت ريز تسهيالت اعطايي ،سرمايهگذاري و مشارکت" ،پيوست
شماره " 2دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار با احتساب
حقالوکاله بکارگيري سپردهها" ،موضوع بخشنامه شماره مب 1799/مورخ  ،18/10/1382اضافه ميگردد.
دراي خصوص ،خواهشمنداست موضوع را موکداً به واحد يا واحدهاي ذيربط جهت اعمال ،ابالغ فرمايند/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

پيوست بخشنامه شماره مب 2040/مورخ 13/12/1382
 10/12/1382ستاك  .ص

»بسمه تعالي«

” دستورالعمل حسابداري ع قود  :فروش اقساطي و اجاره بشرط تمليک ،قرض الحسنه
وخريد دين ،ناشي از تغيير روش نقدي به تعهدي “

الف  -فروش اقساطي :
درآمدهاي فروش اقساطي مربوط به هر دوره مالي ( با توجه به مدت زمان سپري شده از مدت
قرارداد و بدون در نظر گرفت زمان وصول اقساط مربوطه ) بايد درپايان همان دوره به درآمدهاي آن دوره
منظور گردد .بمنظور تبيي موضوع حاالت زير در نظر گرفته ميشود:
بر اي اساس چنانچه فرض شود فروش اقساطي دقيقاً در پايان هر ماه سررسيد گردد ،لذا در
پايان هر سال ،سود دوازده قسط شناسايي ميگردد (يا سود قسطهاي  4 ،3 ،2و  ...ماهه) .لذا در زمان
دريافت هر قسط ثبتهاي زير انجام ميشود:
بد  -حساب صندوق

( بميزان مبلغ قسط دريافتي)

بس – حساب تسهيالت اعطايي /فروش اقساطي

( بميزان مبلغ قسط دريافتي)

بد  -حساب سود سالهاي آينده تسهيالت

(بميزان مبلغ سود هر قسط)

1

2

بس – حساب سود دريافتي تسهيالت

(بميزان مبلغ سود هر قسط)

در صورتي که زمان سررسيد اقساط در خالل ماه ويا اقساط چند ماه يکبار باشد بگونهاي که
بخشي از سود يک قسط مربوط به يک دوره (سال الف) و بخشي ديگر مربوط به دوره آينده (سال "ب")
باشد .در اي صورت ثبتهاي زير در تاريخ پايان سال "الف" صورت ميپذيرد:
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بد – حساب سود سالهاي آينده تسهيالت (بميزان سود مربوط به سال "الف" آن قسط)

3

(بميزان سود مربوط به سال "الف" آن قسط)

بس – حساب سود دريافتي تسهيالت

بد – حساب سود دريافتني تسهيالت  /فروش اقساطي (بميزان سود مربوط به سال "الف" قسط)

4

بس – حساب تسهيالت اعطايي /فروش اقساطي (بميزان سود مربوط به سال "الف" آن قسط)

در زمان سررسيد که در سال آينده (سال ب) خواهد بود دو حالت محتمل است:
حالت اول :در صورتي که قسط وصول شود ،ثبتهاي زير صورت ميگيرد:
بد  -حساب صندوق
5

(بميزان مبلغ قسط دريافتي)

بس – حساب سود دريافتني تسهيالت/فروش اقساطي (بميزان سود دريافتني مندرج در بند4فوق)
بس – حساب تسهيالت اعطايي  /فروش اقساطي

(بميزان مابهالتفاوت مبلغ قسط دريافتي و مبلغ

سود دريافتني فوق)

بد  -حساب سود سالهاي آينده تسهيالت (بميزان سود مربوط به سال "ب" آن قسط)

6

(بميزان سود مربوط به سال "ب" آن قسط)

بس – حساب سود دريافتي تسهيالت

حالت دوم :در صورت عدم وصول قسط با توجه به بخشنامههاي شماره نت 5174 /مورخ 2/12/1380
اداره نظارت بر امور بانکهاي تجاري و شماره نص 1600 /مورخ  2/12/1380اداره نظارت بر امور بانکهاي
تخصصي ،در سررسيد ،ثبتها به شرح زير خواهد بود:

7

بد – حساب مطالبات سررسيد گذشته تسهيالت

( بميزان مبالغ اقساط تاخير شده )

بس – حساب تسهيالت اعطايي /فروش اقساطي

( بميزان مبالغ اقساط تاخير شده و بدون مبلغ سود

دريافتني در بند  4فوق)

بس – حساب سود دريافتني تسهيالت/فروش اقساطي (بميزان سود دريافتني مندرج در شماره )4
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بد –حساب سود سالهاي آينده تسهيالت(بميزان سود مربوط به اقساط تاخيري سال "ب")
8
بس – حساب سود معوق تسهيالت

(بميزان سود مربوط به اقساط تاخيري سال "ب")

چنانچه پس از انتقال به مطالبات سررسيد گذشته و قبل از موعد انتقال به مطالبات معوق قسط
وصول گردد ثبتهاي زير صورت ميپذيرد:
بد  -حساب صندوق

(بميزان مبالغ جمع اقساط تاخير شده دريافتي)

9
بس – حساب مطالبات سررسيد گذشتهتسهيالت(بميزان مبالغ جمع اقساط تاخير شده دريافتي)

بد  -حساب سود معوق تسهيالت

(بميزان سود مربوط به اقساط تاخيري سال "ب")

10
بس – حساب سود دريافتي تسهيالت

(بميزان سود مربوط به اقساط تاخيري سال "ب")

ب – اجاره به شرط تمليک :
ثبتهاي روش تعهدي مربوط به عقد اجاره بشرط تمليک همانند ثبتهاي فوقالذکر در عقد فروش
اقساطي خواهد بود.

ج  -قرضالحسنه :
در زمان اعطاي قرضالحسنه بميزان مدت زمان باقي مانده سال کارمزد از مشتري دريافت و در درآمدهاي
همان سال شناسايي و ثبت ميگردد.
در سالهاي بعد ،در ابتداي هر سال نسبت به مانده قرضالحسنه ،کارمزد محاسبه و بهمراه اولي قسط از
مشتري دريافت و در حسابهاي مربوطه ثبت و منعکس ميگردد.
در آخري سال نسبت به مدت باقي مانده سال و مانده قرضالحسنه ،کارمزد محاسبه و بهمراه اولي قسط
آن سال از مشتري دريافت و در حسابهاي مربوطه شناسايي و ثبت ميگردد.
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د  -خريد دين :
در خصوص اعطاي تسهيالت در قالب خريد دي بايد متناسب با مدت زمان سپري شده تا زمان
سررسيد ،درآمد حاصله شناسايي و به حساب سود و زيان منظور گردد.
با فرض اينکه زمان سررسيد اسناد خريداري شده در سال "ب" باشد .ابتدا ثبت زير در زمان
انعقاد قرارداد (سال الف) صورت ميپذيرد:
بد  -حساب خريد دي

(بميزان مبلغ اسمي سند)

11
بس – حساب صندوق

(بميزان خالص مبلغ معامله)

بس – حساب سود سالهاي آينده تسهيالت(به ميزان مابهالتفاوت)

در پايان سال "الف" ثبتهاي زير انجام خواهد شد:
بد – حساب سود سالهاي آينده تسهيالت (بميزان سود مربوط به سال "الف")

12

13

بس – حساب سود دريافتي تسهيالت

(بميزان سود مربوط به سال "الف")

بد – حساب سوددريافتني تسهيالت/خريد دي

(بميزان سود مربوط به سال "الف")

بس – حساب خريد دي

(بميزان سود مربوط به سال "الف" )

در زمان سررسيد که در سال آينده (سال "ب") است دو حالت محتمل است:
حالت اول  :در صورتي که خريد دي وصول شود ،ثبتهاي زير صورت ميگيرد:
بد  -حساب صندوق
14

(بميزان مبلغ اسمي سند)

بس  -حساب خريد دي

(بميزان کل مانده)

بس –حساب سود دريافتني تسهيالت/خريد دي

( بميزان سود دريافتني مندرج در شماره )13

بد – حساب سود سالهاي آينده تسهيالت (بميزان سود مربوط به سال "ب")
15

بس – حساب سود دريافتي تسهيالت

(بميزان سود مربوط به سال "ب")
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پيوست بخشنامه شماره مب 2040/مورخ 13/12/1382

حالت دوم  :در صورت عدم وصول خريد دي با توجه به بخشنامههاي مندرج در صفحه ( 2ذيل بند ،)6
ثبتهاي به شرح زير خواهد بود:

16

17

بد – حساب اسناد و بروات ريالي واخواست شده

(بمبلغ اسمي سند)

بس – حساب خريد دين

(بميزان كل مانده)

بس – حساب سود دريافتني تسهيالت/خريد دين

(بمبلغ مندرج در ثبت )13

بد – سود سالهاي آينده تسهيالت

(بمبلغ مندرج در ثبت )15

بس – سود معوق تسهيالت

(بمبلغ مندرج در ثبت )15

چنانچه پس از انتقال به حساب اسناد و بروات ريالي واخواست شده و قبل از انتقال به حساب مطالبات
معوق ،مبلغ اسناد خريد دي وصول گردد ثبتهاي زير صورت ميپذيرد:
بد – حساب صندوق
18

19

(بميزان مبلغ اسمي و مبلغ جريمه تاخير)

بس – حساب اسناد و بروات ريالي واخواست شده

(بميزان مبلغ اسمي)

بس – وجه التزام دريافتي بابت تسهيالت اعطايي

(بميزان مبلغ جريمه تاخير)

بد – حساب سود معوق تسهيالت

(بميزان سود مربوط به سال "ب")

بس – حساب سود دريافتي تسهيالت

(بميزان سود مربوط به سال "ب")
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شماره  :مب  2098 /آئين نامه اجرائي گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي ) (BACK TO BACKو
تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي
تاريخ 25/12/1382 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي (دولتي و خصوصي) ارسال گرديد
با سالم؛
به موجب ماده  19قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي و صنايع کشور و
اصالح ماده  112قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي ،فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران مصوب  10/6/1382مجلس شوراي اسالمي ،بدينوسيله يک نسخه از آئي نامه اجرائي
گشاي

اعتبارات اسنادي اتکايي ) (Back to Backو تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي

(موضوع ماده قانوني فوق) که در تاريخ  23/9/1382به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي
و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران رسيده است جهت اطالع و ابالغ به کليه واحدهاي
ذيربط ارسال ميگردد/.ص
پيوست :دارد.
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

بسمه تعالي

آيين نامه اجرائي گشايش اعتبارات اسنادي اتکايي ) (BACK TO BACKو تنزيل اسناد
اعتبارات اسنادي صادراتي

مقدمه:
براساس مقررات جاري اعتباري و ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
منجمله آيي نامه تامي مالي صادرات (کاال و خدمات) مصوب  20/9/1379شوراي پول و
اعتبار و اصالحات بعدي آن که طي بخشنامههاي منتهي به بخشنامه شماره  1120/60مورخ
 11/8/1382اداره سياستها و مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ابالغ
گرديده و نيز بخشنامه مربوط به تنزيل اسناد صادراتي به شماره مب 694/مورخ 18/4/1382
اداره مطالعات و مقررات بانکي اي آيي نامه به موجب ماده " 19قانون تنظيم بخشي از
مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور" ،مصوب  10/6/1382مجلس شوراي اسالمي جهت
تعيي و تبيي ضوابط و شرايط گشاي

اعتبار اسنادي اتکايي و تنزيل اعتبارات اسنادي

صادراتي تهيه شده است.

الف – گشايش اعتبارات اسنادي اتکايي
بانکها مجازند براساس بند  1از يکهزار و نهمي صورتجلسه شوراي پول و اعتبار
مورخ  1/9/1382با درنظر گرفت اعتبار مشتري ،اعتبار اسنادي اوليه و اخذ وثايق کافي
نسبت به گشاي

اعتبار اسنادي اتکايي در سقف اعتبار اسنادي اوليه براساس مقررات موجود

و مالحظات ذيل اقدام نمايند:
بانک عامل اعتبار اسنادي اوليه غيرقابل برگشت از سوي بانک  /موسسه خارجي به نفع
صادرکننده ايراني را دريافت و ابالغ نموده باشد.
شرايط اعتبار اسنادي اوليه و اعتبار اتکايي مرتبط باشد.
ارز دو اعتبار حتيالمقدور يکي باشد ،در غيراينصورت ريسک ناشي از نوسانات نرخ ارز به
عهده متقاضي خواهدبود.
نرخ سود باتوجه به نرخهاي متعارف بي المللي راساً توسط بانک عامل تعيي ميشود.
وجه التزام عدم ايفاي تعهدات صادرکننده عالوه بر نرخ فوق (بند  )4معادل  6درصد در سال
نسبت به مطالبات بانک خواهدبود که در قرارداد پي
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بيني و وصول ميگردد.

در اعمال هرگونه اصالحيه در مفاد و شرايط هر دو اعتبار اسنادي بايستي ارتباط و شرايط
اجرايي آنها مدنظر قرار گيرد.
مبلغ اعتبار اتکايي نبايد بيشتر از مبلغ اعتبار اسنادي اوليه باشد.
تاريخ انقضاي اعتبار اتکايي بايستي مقدم بر تاريخ انقضاي اعتبار اوليه باشد .فاصله زماني
مناسب از آخري زمان امکان ارائه اسناد تحت اعتبار اتکايي تا تهيه و ارائه اسناد تحت اعتبار
اوليه به منظور پي

گيري از هرگونه مشکلي بايستي مدنظر قرار گيرد.

کاال  /خدمات موضوع اعتبار اسنادي اتکايي ،با تشخيص بانک عامل و براساس اسناد و
مدارك ارائه شده بايستي با کاال  /خدمات اعتبار اسنادي اوليه مرتبط باشد.
درصورتيکه ورود کاالي اعتبار اسنادي اتکايي به کشور قطعي باشد ،انجام ثبت سفارش و
رعايت ساير مقررات ورود به کشور الزامي است .چنانچه ورود کاال به شکل ورود موقت
صورت پذيرد بايد براساس مقررات مربوطه اقدام و اگر مبداء و مقصد آن خارج از کشور باشد
نيازي به انجام ثبت سفارش نميباشد.
تعهد متقاضي تحت اعتبار اسنادي اتکايي به تاديه عي ارز به بانک گشاينده اعتبار خواهدبود.
بانکها به تشخيص خود در قبال گشاي

اعتبار اسنادي اتکايي و باتوجه به وضعيت اعتباري

مشتري وثايق کافي از صادرکننده اخذ مينمايند.

ب – تنزيل اسناد صادراتي:
بانکها ميتوانند اسناد مدتدار اعتبارات اسنادي صادراتي و بروات ارزي مدتدار تعهد شده
توسط خريدار و بانک خارجي را در چارچوب آيي نامه موقت "تنزيل اسناد و اوراق تجاري
(خريد دي ) و مقررات اجرايي آن" به همان ارز تنزيل نموده و به صادرکننده پرداخت نمايند.
تنزيل اسناد صادراتي براساس ماده  4آيي نامه يادشده ميتواند با حق رجوع يا بدون حق
رجوع باتوجه به اعتبار صادرکننده و اعتبار بانک گشاي

کننده يا تائيدکننده نزد بانک ،انجام

شود.
تفاوت قيمت ،وفق ماده  6آيي نامه ذيربط در مورد اسناد صادراتي بر مبناي نرخهاي متعارف
بي المللي صورت ميگيرد.
موارد زير از رعايت سقفهاي فردي تسهيالت اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبار در مورد
خريد دي (موضوع بخشنامه شماره مب 886/مورخ  9/7/1381اداره مطالعات و مقررات
بانکي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران) مستثني ميباشند:
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)1-4

اعتبارات اسنادي مدتدار صادراتي که اسناد آن معامله شده و بدهي قطعي خريدار

به فروشنده ايراني تلقي ميگردد مشروط بر اينکه توسط يک بانک يا موسسه اعتباري خارجي
معتبر ،به تشخيص بانک ،گشاي
)2-4

و يا تائيد شده باشد.

بروات اسنادي (وصوليها) که مبلغ آن در سررسيد معي پرداخت ميشود با قبولي

خريدار و تائيد و تعهد برات توسط يکي از بانکهاي معتبر خارجي به تشخيص بانک.
)3-4

اسناد صادراتي تضمي شده توسط صندوق ضمانت ايران.

ج -اعطاي تسهيالت موضوع اي آيي نامه با رعايت آيي نامهها و دستورالعملهاي اجرايي
قانون عمليات بانکي بدون ربا شامل اخذ تامي کافي به تشخيص بانک و همچني مقررات
ريالي و ارزي ابالغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ميباشد.

اي آيي نامه در جلسه مورخ  23/9/1382مورد موافقت وزارت امور اقتصادي و
دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران قرار گرفت و از تاريخ ابالغ توسط بانک مرکزي
ج.ا.ا در کليه بانکهاي کشور قابل اجرا ميباشد.

طهماسب مظاهري
وزير امور اقتصادي و دارايي

ابراهيم شيباني
رئيسکلبانکمرکزي جمهورياسالميايران
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شماره  :مب  29 /قسمتي از تصميمات متخذه در يك هزار و هفدهمين جلسه مورخ 1382 / 12 / 16
شوراي محترم پول و اع تبار درخصوص ابالغ " آئين نامه تسهيالت و تعهدات كالن "
تاريخ18/1/1383 :

بسمه تعالي
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ارسال گرديد.

پيرو بخشنامه شماره مب 1968/مورخ  29/11/1382درخصوص ابالغ "آئي نامه تسهيالت و
تعهدات کالن" بدينوسيله قسمتي از تصميمات متخذه در يک هزار و هفدهمي جلسه مورخ 16/12/1382
شوراي محترم پول و اعتبار را بشرح ذيل به استحضار ميرساند:
" اعطاي تسهيالت به متقاضياني که درخواست آنها قبل از ابالغ بند  2يکهزار و چهاردهمي صورتجلسه
مورخ  25/11/1382شورا به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران رسيده است همچنان در کميسيون
اعتباري بانک مرکزي و عنداللزوم در شوراي پول و اعتبار تصميمگيري خواهدشد".
باتوجه به مصوبه فوق ،مواردي که از سوي آن بانک براي کسب مجوز سقف فردي تسهيالت به
بانک مرکزي ارجاع گرديده و هنوز پاسخي به آنها داده نشده است مستلزم کسب مجوز از مديريت کل
اعتبارات اي بانک ميباشد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  48 /افتتاح حساب احسان و نيكوكاري
تاريخ 19/1/1383 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع بانکهاي ملي ايران ،صادرات ايران ،ملت ،تجارت ،کشاورزي ،مسکن ،سپه،
رفاهکارگران و توسعه صادرات ايران ارسال گردد
احتراما"؛
پيرو نامه شماره مب 1595 /مورخ  12/9/1382درخصوص درخواست سازمان
بهزيستي کشور مبني بر افتتاح حساب احسان و نيکوکاري و با توجه به نظرات کارشناسي
ارائه شده توسط بانکها به اطالع ميرساند که گشاي

حساب در قالب سپرده به شکلي که

سپرده به نام صاحب حساب (فرد نيکوکار) افتتاح گردد و در پايان هر ماه سود سپرده مزبور به
حسابهايي که توسط سازمان بهزيستي کشور معرفي ميگردد واريز گردد ،بالمانع ميباشد.
بديهي است که رعايت نکات ذيل در اي خصوص ضروري ميباشد:
الزم است هنگام گشاي

حساب ،صاحب حساب در مت درخواست از واريز سود حاصل از

سپرده وي به سپرده خاصي که سازمان بهزيستي مشخص ميکند اعالم آگاهي نموده و آن را
تائيد نمايد.
هزينه تبليغات جهت جذب کمکهاي نيکوکاران و آشنايي افراد با اي حساب ميبايستي توسط
سازمان بهزيستي کشور انجام پذيرد.
اي طرح صرفا" مشمول سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت (يکساله الي پنجساله)
ميگردد.
شايان ذکر است از لحاظ نرخ سود مابي اي نوع سپردهها و ساير سپردهها تفاوتي وجود
ندارد.
در خاتمه الزم به ذکر است که نيازي به انعقاد تفاهمنامه بي سازمان بهزيستي کشور و آن
بانک نميباشد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  171 /شماره حساب هاي مربوط به سپرده ارزي  -ديداري بانك سپه لندن با توجه به
نوع ارز
تاريخ 9/2/1383 :
«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
سرپرستي مناطق آزاد تجاري – صنعتي بانک ملت
اداره امور سرپرستيها و شعب بانک سپه
سرپرستي مناطق آزاد تجاري – صنعتي بانک رفاه کارگران
مديريت شعب مناطق آزاد بانک کشاورزي
اداره امور شعب بانک توسعه صادرات ايران
مديريت امور شعب بانک مسکن
بانک پارسيان
بانک سامان

پيرو بخشنامه شماره  720مورخ  8/7/1380و نامه شماره مب 1754 /مورخ 11/10/1382
درخصوص توديع سپرده قانوني ارزي توسط شعب بانکهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري –
صنعتي ،بدي وسيله تصوير نامه شماره حك 482 /8 /مورخ  30/1/1383اداره حسابداريکل و
بودجه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران درخصوص شماره حسابهاي مربوط به سپرده
ارزي – ديداري بانک سپه لندن با توجه به نوع ارز ارسال ميگردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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فروزنده شجاعي
4-3831

شماره  :مب  182 /نحوه استرداد وثائق دريافتي از مضمون عنه طبق ماده  1از " آئين نامه صدور
ضمانت نامه ها و ظهرنويسي از طرف بانكها "
تاريخ13/2/1383 :
بسمه تعالي
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد.
باسالم،
همانگونه که مستحضر ميباشند براساس ماده  1از "آئي نامه صدور ضمانتنامهها و ظهرنويسي
از طرف بانکها" بانکها مکلف به اخذ وثائق از مضمون عنه طبق شرايط مندرج در آئي نامه فوقالذکر براي
صدور ضمانتنامه ميباشند .بنا به اطالع واصله برخي از بانکها جهت استرداد وثائق دريافتي از مضمون عنه
عالوه بر تحقق شرايط ذکر شده در ذيل مشتمل بر؛
حصول شرايط خاص مقرر در مت ضمانتنامه پي

پرداخت،

اعالم کتبي ذينفع مبني بر ابطال ضمانتنامه،
انقضاء سررسيد ضمانتنامه (درصورتيکه درخواست تمديد آن نشده باشد)،
تعيي تکليف نهايي درخصوص استرداد وثائق را موکول به دريافت نسخه اصل ضمانتنامه از ذينفع
مينمايند که انجام اي امر منجر به بروز مشکالت متعدد براي ضمانتخواهان شده است.
باعنايت به مراتب فوق خواهشمنداست دستور فرمايند تا تاريخ  31/2/1383نسبت به ارسال
رويه هاي معمول آن بانک درخصوص نحوه استرداد وثائق دريافتي از مضمون عنه ،اقدام الزم معمول گردد.
خاطرنشان ميسازد اي اداره پس از جمعبندي نظرات دريافتي ،پيشنهادي را تهيه و به تصويب مراجع
ذيصالح خواهد رساند/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

343

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  219 /استثنائات ضوابط اشاره شده در آ يين نامه تسهيالت و تعهدات كالن
تاريخ19/2/1383 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم،
پيرو بخشنامه شماره مب 1968/مورخ  2/11/1382اي مديريت ،درخصوص ابالغ "آيي نامه
تسهيالت و تعهدات کالن" تاکيد مي نمايد ،تسهيالت اعطايي و تعهدات ايجادشده که براساس تبصرههاي
مختلف قواني بودجههاي سنواتي ،قواني برنامههاي توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران و ساير قواني و مقررات ،مورد تضمي صري دولت قرار گرفته است ،مشمول ضوابط اشاره
شده در آيي نامه مذکور نميباشد و با ضريب ريسک صفر درصد در محاسبات منظور ميشود/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

344

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  224 /درخواست تكميل و ارسال پرسشنامه هاي الحاقي به نامه ي مدير پروژه كميته
كفايت سرمايه در هيات خدمات مالي اسالمي براي آن دبيرخان ه
تاريخ19/2/1383 :

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

احتراماً ،ضم ارسال تصوير نامه مورخ  29آوريل  2004مدير پروژه کميته کفايت سرمايه در
هيات خدمات مالي اسالمي ) (IFSBبهمراه ضمائم آن ،خواهشمنداست دستور فرمائيد در تکميل و ارسال
پرسشنامه هاي الحاقي ،به دبيرخانه هيات خدمات مالي اسالمي واقع در کشور مالزي تسريع الزم معمول
گردد.
شايان ذکر است که براساس توافقات بعمل آمده ،مقررات نظارتي تهيه شده توسط هيات فوقالذکر پس از
تکميل ،براي سيستم بانکي کشور الزماالجرا خواهدبود لذا همکاري آن بانک /موسسه اعتباري با هيات
خدمات مالي اسالمي ،منجر به ارتقاي کيفيت مقررات تهيه شده و تسهيل اجراي آن در آينده
خواهدگرديد/.م
پيوست 41 :برگ
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

345

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  294 /درخواست نظرات كارشناسي در ارتباط با ثبت و تسعير اقالم زيرخط ترازنامه
مشابه با نرخهاي ثبت و تسعير اقالم باالي خط ترازنامه
تاريخ2/3/1383 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد
باسالم،
پيرو بخشنامه شماره مب 8/مورخ  10/1/1381درخصوص نرخ انتظامي ارزهاي عمده جهت ثبت
اقالم ارزي زيرخط دارائيها و بدهيها ،خواهشمنداست دستور فرمايند ،نظرات کارشناسي آن بانک /موسسه
اعتباري را در ارتباط با ثبت و تسعير اقالم زيرخط ترازنامه مشابه با نرخهاي ثبت و تسعير اقالم باالي خط
ترازنامه حداکثر تا تاريخ  31/3/1383به اي اداره اعالم نمايند .يادآوري مينمايد روش ثبت و تسعير اقالم
ارزي باالي خط قبالً طي بخشنامه شماره مب 1844/مورخ  29/10/1382به آن بانک /موسسه اعالم
گرديده است.
شايان ذکر است تعهدات زيرخط ترازنامه از مصاديق اقالم پولي است و درصورت تائيد به ترتيب اشاره
شده در بخشنامه فوقالذکر تسعير ميگردند .بديهي است عدم ارسال نظرات کارشناسي آن بانک /موسسه
اعتباري تا تاريخ مقرر بمنزله موافقت با روش پيشنهادي است/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

346

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  320 /ابالغ يكهزار و بيستمين جلسه مورخ  1383 / 2 / 19شوراي پول و اعتبار
درخصوص تعيين سود تسهيالت اعطايي و سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكهاي دولتي در سال
1383
تاريخ 9/3/1383 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي (اعم از تجاري و تخصصي) ارسال گرديد
با سالم؛
بدينوسيله بخشي از تصميمات متخذه در يکهزار و بيستمي جلسه مورخ
 19/2/1383شوراي محترم پول و اعتبار درخصوص تعيي سود تسهيالت اعطايي و سود
سپردههاي سرمايهگذاري بانکهاي دولتي در سال جاري ابالغ ميشود:
الف) نرخ سود تسهيالت :جز در مورد حداقل نرخ سود مورد انتظار بخشهاي صنعت و معدن و
صادرات که نسبت به نرخهاي مصوب سال قبل يک واحد درصد کاه

مييابد ،حداقل نرخ

سود مورد انتظار در عقود مشارکتي و نرخ سود عقود غيرمشارکتي در بانکهاي دولتي همانند
سال قبل خواهد بود.
ب) نرخهاي سود عليالحساب سپردههاي بانکي :نرخ سود عليالحساب سپردههاي بانکي نزد
بانکهاي دولتي کماکان براي سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت  7درصد و براي سپردههاي
سرمايهگذاري مدتدار در دامنه  13 – 17درصد در سال تعيي ميگردد .بانکها در دامنه مزبور
براي سپردههاي دوساله ،سه ساله و چهار ساله آزادي عمل و انگيزه رقابت خواهند داشت.
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب در اسرع وقت به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ
شده و بر حس اجراي آن نظارت گردد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

347

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  387 /ابالغ سهم نسبي بخشهاي مختلف اقتصادي از افزايش در مانده تسهيالت
اعطايي آن بانك به بخش غيردولتي از محل سپرده هاي قرض الحسنه براي رفع احتياجات ضروري
و اشتغال در سال 1383
تاريخ 23/3/1383 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري ارسال گرديد

در اجراي بند ”ب“ تبصره  3قانون بودجه سال  1383کل کشور و به موجب مصوبه
يکهزار و بيستمي جلسه مورخ  19/2/1383شوراي پول و اعتبار و تصويبنامه شماره
/8814ت  30717هن مورخ  12/3/1383هيات محترم دولت بدي وسيله سهم نسبي
بخشهاي مختلف اقتصادي از افزاي

در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ

غيردولتي

پس از کسر الزامات قانوني و تسهيالت از محل سپردههاي قرضالحسنه براي رفع احتياجات
ضروري و اشتغال در سال  1383به شرح ذيل جهت اجراء ابالغ ميشود:

بخش اقتصادي

درصد

کشاورزي

4/17

صنعت و معدن

9/13

مسک و ساختمان

* 3/8

صادرات

8/1

بازرگاني داخلي ،خدمات و متفرقه

2

مصارف آزاد (خارج از نسبتهاي مربوط به بخشها)

5/56

جمع

100

* الزم است حداقل  72درصد از مبلغ تخصيص يافته به اي قسمت به اعطاي تسهيالت در
بخ

مسک اختصاص يابد.
خواهشمند است دستور فرمايند ضم ابالغ دستورالعمل فوق به مراجع ذيربط در

آن بانک ،بر حس اجراي آن نظارت کافي معمول گردد .همچني الزم است جدول مشروح

348

مانده تسهيالت اعطايي به بخشهاي مختلف اقتصادي طبق روال معمول در پايان هر ماه تهيه
و حداکثر تا پايان روز پانزدهم ماه بعد ،به اداره اطالعات بانکي اي بانک ارسال گردد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

349

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  404 /ابالغ قانون الحاق  5تبصره به ماده يك قانون اصالح ماده  60و قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا .و قانون بودجه سال  1382كل كشور مصوب
 1382 / 12 / 26مجمع تشخيص مصلحت نظام
تاريخ26/3/1383 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ارسال گرديد.

به پيوست تصوير قانون الحاق  5تبصره به ماده يک قانون اصالح ماده  60و جدول شماره دو
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و قانون بودجه سال 1382
کل کشور مصوب  26/12/1382مجمع تشخيص مصلحت نظام ،جهت اجراء ارسال ميشود .به منظور کمک
به اجراي اي قانون الزم است مواد قرارداد عامليت بي بانکهاي عامل و سازمان مديريت و برنامهريزي
کشور به نحوي تنظيم گردد که ريسک عدم بازپرداخت تسهيالت اعطاء شده از محل حساب ذخيره ارزي ،و
مخاطرات مشابه ،به هيچ وجه متوجه منابع بانکها و منابع سپردهگذاران نشود/.م
پيوست :دارد.
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

350

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  507 /درخواست اعالم روش فعلي محاسبه ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول از
سوي شبكه بانكي
تاريخ13/4/1383:

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و پست بانک و موسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد.
باسالم،
نظر به اينکه مقرر گرديده است ،اي بانک با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان
حسابرسي پيشنهادهاي الزم درخصوص چگونگي محاسبه ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوكالوصول
بانکها را براي طرح و اتخاذ تصميم به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه نمايد ،خواهشمنداست دستور
فرمائيد روش فعلي محاسبه ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوكالوصول در آن بانک بهمراه پيشنهادات و
نظرات کارشناسي آن بانک را حداکثر تا تاريخ  30/4/1383به اي اداره اعالم نمايند .بديهي است نظرات
اخذ شده تا آن تاريخ جمعبندي شده و در کميته مذکور در فوق مورد بررسي و اتخاذ تصميم واقع
ميگردد/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

351

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  547 /اعالم بانك مركزي جهت برداشتن گامهاي موثر در زمينه كاهش اختالسها
شماره17/4/1383 :

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ارسال گرديد.

باسالم،
احتراماً به موجب بررسيهاي بعمل آ مده براساس اطالعات دريافتي از بانکها ،حجم اختالسها و
سوء استفادههاي صورت گرفته در سه ماهه چهارم سال  1382ارقام قابل توجهي را به خود اختصاص داده
است .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران اميدوار است با گسترش و ارتقاء سيستمهاي کنترل داخلي و
اختالسها برداشته و از اي طريق به سالمت

بهسازي کارکنان ،آن بانک گامهاي موثري در زمينه کاه

هرچه بيشتر سيستم بانکي کمک نمايد .خاطرنشان ميسازد بانک مرکزي آماده دريافت هرگونه پيشنهاد از
طرف آن بانک در اي زمينه ميباشد/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  549 /درخواست اقدام به منظور شفاف سازي و ارائه صورتهاي مالي منطبق با واقعيت
و حفظ يكپارچگي در حسابداري ارزي شبكه بانكي كشور
شماره17/4/1383 :

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي ،موسسه اعتباري توسعه
و شرکت پست بانک ارسال گرديد.
باسالم،
پيرو بخشنامه شماره مب 8/مورخ  10/1/1381درخصوص نرخ انتظامي ارزهاي عمده جهت ثبت
اقالم ارزي زيرخط دارائيها و بدهيها ،خواهشمنداست دستور فرمائيد به منظور شفافسازي و ارائه صورتهاي
مالي منطبق با واقعيت و حفظ يکپارچگي در حسابداري ارزي آن بانک /موسسه اعتباري ،نرخ ثبت و مقاطع
تسعير اقالم زيرخط در دفاتر و صورتهاي مالي آن بانک /موسسه اعتباري مشابه با نرخهاي ثبت و تسعير
اقالم باالي خط ترازنامه براساس دستورالعمل تسعير ارز (پيوست بخشنامه شماره مب 1844/مورخ
 )29/10/1382صورت پذيرد.
توجه خواهندداشت تسعير اقالم زيرخط ترازنامه درحال حاضر تاثيري بر سود يا زيان بانک ندارد .ضمناً با
ابالغ اي بخشنامه مفاد بخشنامه شماره مب 8/مورخ  10/1/1381منسوخ ميگردد.
خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ گرديده و بر حس اجراي آن
نظارت گردد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

353

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  555 /اصالح بخشنامه شماره مب 387 /مورخ 1383 / 3 / 23
شماره18/4/1383 :

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري ارسال گرديد.

احتراماً،
پيرو بخشنامه شماره مب 387/مورخ  23/3/1383درخصوص اعالم سهم نسبي بخشهاي
مختلف اقتصادي از افزاي

در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ

خواهشمنداست دستور فرمايند رقم مربوط به سهم بخ

غيردولتي در سال ،1383

کشاورزي در بانکهاي تجاري از  4/17درصد به

 5/17درصد اصالح و مراتب به کليه مبادي ذيربط در آن بانک ابالغ شود/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  556 /درخواست هماهنگي و اخذ نظر موافق مسئوالن ارشد هنگام ارائه طرح هاي ارائه
شده از سوي واحدهاي مختلف نظام بانكي
تاريخ18/4/1383 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري
توسعه و پست بانک ارسال گرديد.
باسالم،
همانطورکه استحضار دارند بررسي طرحهاي ارائه شده از سوي واحدهاي مختلف
نظام بانکي و انجام کار کارشناسي بر روي هريک مستلزم صرف وقت بسيار و آشنايي با ابعاد
مختلف طرح و اثرات پس از اجراي آن ميباشد .بعضاً مشاهده شده است که کارشناسان
محترم نظام بانکي کشور مطالعهاي را شروع کرده و ماحصل تالش و زحمات خود را ،بدون
اخذ نظر موافق مسيوالن ارشد خود ،براي اي مديريت کل ارسال ميدارند .خواهشمنداست به
منظور جلوگيري از اي نوع ناهماهنگيها و افزاي

کيفي طرحهاي ارائه شده دستور فرمائيد،

کليه طرحها و پيشنهادات مورد نظر پس از اخذ نظرات متخصصان و کارشناسان مختلف
(حقوقي ،مالي ،اجرايي  )...در آن بانک به هيات مديره گزارش شود و در نهايت چنانچه هيات
مديره تشخيص دهد که الزم است نظر اي بانک نيز اخذ گردد مراتب طي نامهاي به امضاي
مديرعامل به اي مديريت کل اعالم گردد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  593 /ابالغ نحوه دريافت كارمزد قرض الحسنه اع طايي بانكها
تاريخ 27/4/1383 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد
با سالم؛
پيرو بخشنامه شماره نب 2990/21 /مورخ  8/7/1363درخصوص ”نحوه دريافت
کارمزد قرضالحسنه اعطايي بانکها و چگونگي اعطاي قرضالحسنه از محل وجوه اداره
شده“ ،بدي وسيله بند  3از يکهزار و بيست و چهارمي صورتجلسه مورخ 1383/13/4
شوراي محترم پول و اعتبار را عينا" به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
”کارمزد قرضالحسنه در ابتداي اعطاي قرضالحسنه و نيز در سالروزهاي بعدي نسبت به
مانده و مدت از گيرنده دريافت گردد“.
بديهي است با اجراي مصوبه فوق مفاد بند  – 1الف از بخشنامه فوقاالشاره منسوخ
ميشود.
خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمايند که مراتب به نحو مقتضي به کليه شعب و
واحدهاي تابعه آن بانک جهت اجرا ابالغ گردد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  653 /ابالغ ماده  52از دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد
تجاري – صنعتي
تاريخ 6/5/1383 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي (به استنثاي بانک صنعت و معدن) ،غيردولتي و
موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

بدي وسيله بخشي از مصوبه سي و ششمي جلسه کميته سياستگزاري نظارت بر
بانکهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي ايران مورخ  5/3/1383درخصوص ماده
 52از دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق مذکور را به شرح زير به استحضار
ميرساند:
اگرچه شعب بانکهاي مستقر در مناطق آزاد به عنوان يک واحد مالي مستقل قلمداد ميگردند و
داراي صورتهاي مالي مستقل ميباشند ،ريسک مالي تقبل شده توسط شعب موصوف قابل
تسري به بانک مادر ميباشد ،لذا با توجه به اي امر شعب بانکها در مناطق آزاد ميتوانند
مشابه شعب ساير نقاط کشور و حداکثر تا  ٪20سرمايه پايه بانک مادر – بر مبناي بخشنامه
مب 1968 /مورخ  – 29/11/1382مبادرت به اعطاء تسهيالت به مشتريان خود نمايند.
عليهذا ،نظر به اي که مبلغ تسهيالت اعطايي شعب براساس ماخذ فوق در مقايسه با منابع
گردآوري شده توسط شعبه ،مبلغ قابل توجهي ميباشد ،بنابراي بانکها موظفند براي شعب
خود در مناطق آزاد و در چارچوب بخشنامه اشاره شده در باال ،سقفهاي الزم جهت اعطاء
تسهيالت به مشتريان را تعيي نموده و حدود سقفهاي اعتباري تعيي شده براي هر شعبه را
به اي بانک اعالم نمايند/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  654 /ابالغ ضوابط مورد نياز جهت اعطاء مجوز عمليات ارزي ،موضوع ماده 40
دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در منا طق آزاد تجاري – صنعتي ج.ا.ا.
تاريخ6/5/1383 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي (به استثناي بانک صنعت و معدن) و
غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.
باسالم،
پيرو بخشنامه شماره مب 1013/مورخ  21/9/1380و به موجب بخشي از مصوبات سي و
هفتمي جلسه "کميته سياستگزاري و نظارت بر بانکهاي مناطق آزاد" بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
مورخ  7/4/1383بدي وسيله "ضوابط مورد نياز جهت اعطاء مجوز عمليات ارزي ،موضوع ماده 40
دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي ج.ا.ا ".به پيوست ارسال ميگردد.
توجه خواهند داشت که دريافت مجوز انجام عمليات ارزي در هر مورد موکول به تکميل و ارسال پرسشنامه
ضميمه بخشنامه شماره مب 1013/مورخ  ،21/9/1380به اي اداره ميباشد و الزم است مقام تکميلکننده
پرسشنامه در روي آن بطور مکتوب تائيد نمايد که کليه شرايط و ضوابط مندرج در "ضوابط مورد نياز جهت
اعطاء مجوز عمليات ارزي" (پيوست) رعايت گرديده است/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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بسمه تعالي
« ضوابط مورد نياز جهت اعطاء مجوز عمليات ارزي موضوع ماده  40دستورالعمل
اجرائي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي ج  .ا  .ا ».

 -1سازمان:
در ساختار سازماني شعب متقاضي دريافت مجوز عمليات ارزي بايستي حداقل دو
پست سازماني جهت انجام عمليات ارزي ايجاد گردد .يکي از پستهاي سازماني فوقالذکر
بايستي در سط معاون شعبه ارزيابي شده باشد.

 -2نيروي انساني:
رئيس و معاون ارزي شعبه مذکور بايستي حداقل داراي شرايط زير باشند:
رئيس شعبه:

دارا بودن حداقل  10سال تجربه کار اجرائي در عمليات بانکي که حداقل  2سال آن در
سمتهاي معاون شعبه يا باالتر سپري شده باشد.
آشنايي کافي با قانون و مقررات بانکي ناظر بر مناطق آزاد تجاري – صنعتي ج.ا.ا

معاون ارزي:

دارا بودن حداقل  5سال تجربه کار اجرائي در عمليات بانکي کشور که  2سال آن در بخ
ارزي سپري شده باشد.
آشنايي کافي با قانون و مقررات بانکي ناظر بر مناطق آزاد تجاري – صنعتي ج.ا.ا
آشنايي کافي با عمليات و معامالت ارزي متناسب با سط فعاليت شعبه.

 -3تجهيزات:
شعبه بايستي عالوه بر مکان مناسب ،از تجهيزات و امکانات تلف  ،فاکس ،کامپيوتر
و سوئيفت آماده به کار برخوردار باشد.

359

الزم به ذکر است ،بانکهايي که مجوز عمليات ارزي را دريافت کردهاند مکلفند،
تغييرات مربوط به رئيس و معاون ارزي شعبه را با لحاظ نمودن ضوابط ذکر شده در فوق ،طي
فرم  1013به اي بانک منعکس نمايند.
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شماره  :مب  692 /ماده  65از دستورالعمل اجرايي عمليات پـولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري –
صنعتي جمهوري اسالمي ايران موضوع تسعير دارائي ها و بدهي هاي ارزي واحدهاي بانكي در
مناطق آزاد
تاريخ 17/5/1383 :
«بسمه تعالي»
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي (به استنثاي بانک صنعت و معدن) ،غيردولتي و
موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

بدي وسيله بخشي از مصوبه سي و ششمي جلسه کميته سياستگزاري و نظارت بر
بانکهاي مناطق آزاد مورخ  5/3/1383درخصوص ماده  65از دستورالعمل اجرايي عمليات
پنولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي ايران موضوع تسعير
دارائيها و بدهيهاي ارزي واحدهاي بانکي در مناطق آزاد را به شرح زير به استحضار
ميرساند:
شعب بانکها در مناطق آزاد مکلفند بر حسب ضرورتهاي نظارتي و تعيي وضعيت باز ارزي در
مقاطع زماني که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعيي مينمايد ،اقالم ارزي خود را
تسعير نمايند.
بانکها مکلفند سيستمهاي مکانيزهاي براي هر واحد بانکي مستقر در مناطق آزاد طراحي
نمايند ،تا فرآيند تسعير اقالم ارزي به صورت روزانه امکانپذير گردد.
با توجه به تشکيل بازار بي بانکي ارزي فرعي در مناطق آزاد ،نرخ مورد عمل جهت تسعير
حسابهاي ارزي عبارت است از نرخ مرجع معامالت بازار مذکور که توسط اداره بي الملل اي
بانک اعالم ميگردد و اي نرخ فعال" و تا اطالع ثانوي جايگزي ”نرخ فروش نقدي ارز توسط
شعبه مرکزي بانک ملي ايران در منطقه“ ،موضوع ماده ” 65دستورالعمل اجرايي عمليات پولي
و بانکي در مناطق آزاد“ ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمائيد ضم ابالغ موارد فوق به واحدهاي ذيربط ،مقطع
تسعير حسابهاي ارزي شعب مستقر در مناطق آزاد تا اطالع ثانوي پايان هر ماه قرارداده شود
تا با واحدهاي مستقر در سرزمي اصلي هماهنگ باشند/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  765 /لزوم اطالع رساني بانك ها درخصوص سياستشان در مورد حداقل مبلغ مورد نظر
براي افتتاح ،مشمول سود بودن ،شركت در قرعه كشي و ...
تاريخ25/5/1383 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري ،تخصصي ،غيردولتي ،موسسه
اعتباري توسعه و پست بانک ارسال گرديد.
احتراماً،
پيرو بخشنامه شماره مب 643/مورخ  10/4/1382درخصوص ابالغ مصوبه شوراي پول و اعتبار
در مورد حداقل مانده انواع سپردههاي بانکي و پيرو بخشنامه شماره مب 1665/مورخ  27/9/1382به
استحضار ميرساند براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار الزم است حداقل مبلغ مورد نظر آن بانک براي
افتتاح ،مشمول سود بودن ،شرکت در قرعهکشي و  ...به نحو مقتضي به اطالع ذينفعان رسانده شود.
خاطرنشان ميسازد قبل از مصوبه يادشده دستورات شوراي محترم پول و اعتبار در اي موارد از طريق اي
بانک به عموم اعالم ميگرديد و کليه بانکها نيز به روشي يکسان عمل ميکردند .خواهشمند است دستور
فرمايند سياست آن بانک در مورد حداقلهاي يادشده به اطالع عموم رسانده شود .شايان ذکر است به
موجب اطالعات موجود در اي بانک تفاوتهاي قابل توجهي در اي مورد بي بانکهاي مختلف وجود دارد که
ضرورت توجه به اي مهم را بي

از پي

پديدار ميسازد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  827 /اعالم نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده ها
تاريخ 4/6/1383 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري ،خصوصي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه (به غير از بانکهاي تخصصي) ارسال گرديد.

با سالم؛
براساس تصميمات متخذه در شوراي محترم پول و اعتبار نسبت سپرده قانوني براي
انواع سپردههاي موجود نزد آن بانک (اعم از ديداري ،مدتدار ،پي

دريافتها و غيره) به طور

يکسان معادل  17درصد تعيي ميگردد .با توجه به اي که زمان اجراي مصوبه از ابتداي
آذرماه سال جاري ميباشد .خواهشمند است دستور فرماييد ادارات و واحدهاي ذيربط در آن
بانک اقدامات الزم را براي انطباق با مقررات حاضر به انجام رسانند/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  847 /چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار
تاريخ 7/6/1383 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي غيردولتي ارسال گرديد

با سالم؛
پيرو بخشنامه شماره مب 1799/مورخ  18/10/1382اي بانک درخصوص
چگونگي محاسبه سود قطعي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار به اطالع ميرساند شوراي
محترم پول و اعتبار در يکهزار و بيست و هفتمين جلسه مورخ  24/5/1383خود ،حداکثر
نرخ حقالوکاله به کارگيري سپنردههناي سرمايهگذاري مدتدار نزد آن بانک را معادل ٪5/3
منابع سپردهگذاران تعيي نمود.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس
اجراي آن نظارت گردد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  871 /اجرايي كردن مفاد تبصره  2از ماده  ، 23تبصره ماده  94و بند  4 - 4از ماده 79
دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي
تاريخ 14/6/1383 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي (به استنثاي بانک صنعت و معدن) ،غيردولتي و
موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

در راستاي اجراي مفاد تبصره  2از ماده  ،23تبصره ماده  94و بند  4-4از ماده 79
دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي
ايران موضوع تائيد صالحيت روساي شعب بانکها و موسسات اعتباري و روساي دفاتر
نمايندگي بانکها در مناطق آزاد ،توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،لزوم ارائه
اطالعات مربوط به روسا و مديران ارشد و معاملهگران ارزي واحدهاي بانکي در مناطق مذکور
و همچني اعالم تغييرات ايجاد شده در هر مورد به اي بانک ،بدي وسيله چگونگي ارائه
اطالعات مورد نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به شرح زير اعالم ميگردد:
تائيد صالحيت روساي شعب بانکها و موسسات اعتباري موضوع تبصره ماده  94دستورالعمل:

در اي خصوص مفاد رديف  2از بخشنامه شماره مب 986 /مورخ  14/9/1380اي بانک
کماکان به قوت خود باقي و الزماالجرا ميباشد.
تغيير و جابهجايي روسا و معاونين شعب:
شعب ريالي

در مورد روساي شعب ريالي الزم است تائيديه صالحيت فرد جديد که توسط مديرعامل بانک
 /موسسه اعتباري امضاء گرديده است به همراهاطالعات مندرج در جداول پيوست اي
بخشنامه به مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري – اداره مطالعات و مقررات
بانکي ارسال گردد.
در مورد معاوني شعب ريالي ،اعالم تغييرات به اي بانک الزامي نميباشد ليک الزم است
افراد مناسب با حجم فعاليت شعبه انتخاب گردند.
شعب ارزي

درخصوص روسا و معاوني ارزي شعب ،واحدهاي بانکي مکلفند در هر مورد عالوه بر رعايت
شرايط مندرج در پيوست بخشنامه شماره مب 654 /مورخ  6/5/1383در انتخاب و انتصاب
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افراد ،اطالعات مندرج در جداول رديفهاي  16الي  24ضميمه بخشنامه شماره مب1013 /
مورخ  21/9/1380اي بانک را ،حسب مورد ،تکميل و به مديريت کل نظارت بر بانکها و
موسسات اعتباري – اداره مطالعات و مقررات بانکي ارسال نمايند .بديهي است ارسال تائيديه
صالحيت رييس شعبه که توسط مديرعامل بانک  /موسسه اعتباري امضاء گرديده است نيز در
هر مورد ضروري است.
چنانچه در شعب ارزي بانک  /موسسه اعتباري ،عالوه بر معاون ارزي ،معاملهگران ارزي نيز
حضور داشته و فعاليت نمايند ،الزم است اطالعات مربوط به آنان نيز در هر مورد به اي بانک
ارسال گردد.
خواهشمند است مراتب فوق را جهت اجرا به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ
فرمايند/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

366

حميد تهرانفر
3816

پيوست بخشنامه شماره مب 871/مورخ 14/6/1383
مشخصات رئيس شعبه:
نام :ننننننننننننننن نامخانوادگي :نننننننننننننننننن نام پدر :نننننننننننننننننننن
تاريخ تولد :ننننننننن شماره شناسنامه :نننننننن تاريخ و محل صدور شناسنامه :ننننننننن
ميزان تحصيالت رئيس شعبه:

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام موسسه آموزشي

تاريخ اخذ مدرک تحصيلي

.مهمتري دورههاي آموزشي گذرانيده شده توسط رئيس شعبه مرتبط با کار يا تحصيالت:

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

نام و محل مرکز

مدرك اخذ

.........

........

آموزشي

شده

1

2

3

4

5

6

7

367

مالحظات

پيوست بخشنامه شماره مب 871/مورخ 14/6/1383
ميزان آشنايي رئيس شعبه با زبانهاي خارجي

نام زبان خارجي

خيلي کم

متوسط

کم

خوب

انگليسي

آلماني

فرانسه

ساير (نام
ببريد)

سوابق فعاليت حرفهاي رئيس شعبه طي ده سال گذشته:

رديف

از تايخ .........

تا تاريخ ...........

نام واحد مربوطه

1

2

3

4

5

6

*7

* در رديف  ،7اطالعات مربوط به شغل فعلي درج شود.
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سمت

آدرس محل كار

عالي

شماره  :مب  914 /پيرو بخشنامه مب 593 /مورخ  1383 / 4 / 27درخصوص چگونگي محاسبه كارمزد
قرض الحسنه اعطائي
تاريخ19/6/1383:

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،موسسه اعتباري توسعه و شرکت دولتي
پست بانک ارسال گرديد.
احتراماً،

پيرو بخشنامه شماره مب 593/مورخ  27/4/1383درخصوص چگونگي محاسبه کارمزد
قرضالحسنه اعطائي ،و باتوجه به ابهام برخي از بانکها در مورد تعهدي عمل کردن کارمزد
قرضالحسنه اعطايي بدينوسيله به اطالع ميرساند براساس بخشنامه مب 2040/مورخ
 13/12/1382روش شناسايي کارمزد قرضالحسنه اعطائي به روش تعهدي صورت ميپذيرد .لذا
مالك شناسايي درآمد ،زمان دريافت کارمزد نبوده و صرفاً کارمزد هر سال به ميزان مدت مربوط به
همان سال به حساب درآمد منظور ميشود و کارمزد مربوط به سال آينده در حسابي واسطه نگهداري
ميشود تا در سال آتي از حساب فوق خارج و به حساب درآمد قطعي بانک منظور گردد .حساب مورد
نظر در دفترکل آنبانک پس از هماهنگي با مراجع ذيربط متعاقباً به اطالع خواهدرسيد/م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615

369

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  926 /درخصوص تسهيالت پرداختي به گروه صنعتي ايران خودرو
تاريخ22/6/1383:

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي ملي ،صادرات ،ملت ،سپه و صنعت و معدن ارسال گرديد.

باسالم،

پيرو بخشنامة شمارة مب 1968/مورخ  29/11/1382و به موجب تصميمات متخذه در جلسة
مورخ  2/3/1383شوراي محترم پول و اعتبار بدينوسيله به اطالع ميرساند آن بانک مجاز است
تسهيالت پرداختي به گروه صنعتي ايران خودرو را فقط تا پايان سال جاري خارج از ضوابط سقف
فردي مندرج در بخشنامة مب 1968/عمل نمايد .در اي راستا سقف فردي گروه يادشده حداکثر معادل
مبلغ مانده بدهي و تعهدات شرکت در  29/12/1382ميباشد .توجه خواهندداشت مجوز فوق نافي
وظايف و مسيوليتهاي آن بانک در ارزيابي اعتباري مشتريان نميباشد/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  968 /ترجمة « اقدامات موثر براي مديريت و نظارت بر ريسك عملياتي » از كميتة نظارت
بانكي بال
تاريخ30/6/1383:

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد.
احتراماً،

همانگونه که استحضار دارند يکي از مباحث بسيار مهم در عرصة بانکداري ،مقولة «ريسک عملياتي و
شيوة مديريت آن» ميباشد .توسعة سيستمها و ابزارهاي مختلف ،روشهاي انجام کار و فناوريهاي نوي بانکي،
از يکسو گسترش خدمات جديد بانکي را در پي دارد ليک از سوي ديگر ،زمينههاي زيادي را براي نفوذ ريسک
عملياتي در فعاليتهاي مختلف بانکي ،فراهم ميآورد .بنابراي  ،حوزة عملکرد ريسک عملياتي بسيار گسترده است

و ضرورت دارد مديريت بانکها و موسسات اعتباري ،با تمهيد تدابير الزم – به ويژه تقويت نظامهاي کنترل
داخلي – به ادارة موثر اي حوزه از ريسک بپردازند.
باعنايت به مراتب فوق ،مقالة پيوست که ترجمة اثري از کميتة نظارت بانکي بال تحت عنوان
«اقدامات موثر براي مديريت و نظارت بر ريسک عملياتي» مي باشد و در فورية سال  2003ميالدي از سوي
اي نهاد انتشار يافته است ،ارسال ميگردد.
اي نوشتار ،پس از ارائه تعريفي از ريسک عملياتي ،به طرح اصول دهگانهاي ميپردازد که به اعتقاد
اي کميته ،اقداماتي موثر در مديريت ريسک مزبور به حساب ميآيند.
اميد ميرود انتشار و توزيع آثاري از اي قبيل ،به بسط و تعميق دان

بانکداري در نظام بانکي کشور

انجاميده؛ توفيق روزافزون دست اندرکاران امر در مديريت موثر ريسک عملياتي را در پي داشته باشد.
خواهشمند است دستور فرمايند اي نوشتار جهت مطالعه و بهرهبرداريهاي الزم براي واحدهاي ذيربط ارسال
گردد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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« اقدامات موثر براي مديريت و نظارت بر ريسك عملياتي »

فهرست مطالب

پيشگفتار مترجم
مقدمه
پيشينة موضوع
عملكرد و گرايشات موجود در صنعت بانكداري

اقدامات موثر
توسعة محيط مناسبي براي مديريت ريسك
مديريت ريسك :شناسائي ،ارزيابي ،نظارت ،و كاهش – كنترل
نقش ناظرين
نقش افشاء
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.17/5/83ارجمندنژاد.م

پيشگفتار مترجم

امروزه «ريسك عملياتي و شيوه مديريت آن» به يكي از مهمترين مباحث موجود در
صنعت بانكداري تبديل شده است .تاثيرات بالقوهاي كه اين شاخه از ريسك ميتواند بر عملكرد
بانكها و موسسات مالي داشته باشد گاه به حدي گسترده است كه به ورشكستگي واحدهاي مزبور
ميانجامد .برخورداري از اين توان بالقوه سبب شده است تا صاحبنظران و مراجع ذيربط ،تالشهاي
گستردهاي را جهت شناخت و مديريت موثر اين ريسك آغاز نمايند .مساعي يادشده در صدد تعريف
و تبيين ريسك عملياتي ،تشخيص نقاط حساس ،پيشبيني رفتار و در نهايت كاهش آن هستند.
وسعت عملكرد اين شاخه از ريسك ـ كه ذيل طبقه وسيعتر «ريسك بازار محصول»
طبقهبندي ميشود ـ موجب شده است برخي صاحبنظران بجاي ارائه تعريفي ايجابي از آن ـ كه
ترسيمگر حوزه عملكرد و تعيينكنندة مصاديق آن باشد ـ به ارائه تعاريفي سلبي مبني بر احصاء
اقالمي كه در اين طبقه نميگنجند ،روي آورند .از اين رو برخي بانكها از آن تحت عنوان «هر نوع
ريسكي بجز ريسك اعتباري و بازار» ياد كردهاند.
باوجود اين ،فعالين اين عرصه به تعاريفي از اين دست اكتفا نكرده ،تعاريفي همچون
«ريسك ناشي از اشكال در كنترلهاي داخلي ،خطاي انساني و حوادث غيرمترقبه كه در فعاليت
عادي موسسات بانكي اختالل ايجاد ميكند» يا «بيانگر خطري كه طي آن سيستمها در نتيجة
زيانهاي سرمايهاي يا كاهش ارزش ،قادر به انجام صحيح وظايف نخواهندبود» را ارائه نموده؛
تالشهاي گستردهاي را جهت تعيين حوزه وظايف و مسئوليتهاي هيات مديره و مديريت ارشد (در
قبال اين مجموعه از ريسك) مصروف داشتهاند.
كميته بال ريسك عملياتي را به عنوان «ريسك زيان ناشي از فرآيندها ،افراد و
سيستمهاي نامناسب و ناتوان يا ناشي از رويدادهاي خارجي» تعريف كرده است.
شايان ذكر است ريسك عملياتي با ساير ريسكهاي بانكي تفاوت دارد بدين معنا كه
پذيرش اين ريسك ،بطور مشخص در قبال كسب بازده مورد انتظاري انجام نميگيرد بلكه ريسك
عملياتي در مسير طبيعي فعاليت موسسه قرار دارد .از اين رو ريسك عملياتي ،ريسكي ناخواسته
بحساب ميآيد.
از سوي ديگر ،مجموعه اقداماتي كه در صدد تعميق شناخت ماهيت اين ريسك برآمدهاند
و تالش دارند تا به كمك علوم و فنون كمي و آزمونهاي برازش ،روند يا نظم خاصي را در ميان
دادهها بيابند و بر آن اساس رفتار اين ريسك را پيشبيني كنند ،هنوز مراحل اوليه حيات خود را
تجربه نموده ،بعضاً محل بحث و اختالف نظر هستند.
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گسترة وسيع حوزة كاركردي اين ريسك ـ عالوه بر ايجاد مشكل در كميسازي آن ـ
داراي اثر مهمتري نيز ميباشد و آن تاثير ژرفي است كه بر ادبيات اين موضوع داشته است .ادبياتي
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
زمينه ،استفاده از كنترلهاي پيشنگر1را مدنظر قرار دادهاند .كنترلهائي كه قبل از شروع عمليات
جريان يافته ،سعي در پيشگيري از بروز اينگونه حوادث و رخدادها دارند.
مقالة پيوست ،ترجمة اثري از كميتة نظارت بانكي بال تحت عنوان«اقدامات موثر براي مديريت و

نظارت بر ريسک عملياتي»2است كه در فورية سال  2003ميالدي از سوي اين نهاد انتشار يافته
است.
نوشتار حاضر ،پس از ارائه تعريفي از ريسك عملياتي ،به طرح اصول دهگانهاي ميپردازد
كه به اعتقاد اين كميته ،اقدامات موثري جهت شناسائي ،ارزيابي ،نظارت و كنترل ـ كاهش ريسك
عملياتي به حساب ميآيند و نقش ناظران و افشاء را در اين ميان مشخص مينمايند.
همانند ساير آثار منتشره از سوي اين كميته (در زمينه ريسكهاي بانكي) ،اين مقاله نيز
پس از طرح اصول دهگانة مزبور ،به شرح و تبيين آنها طي بندهاي تكميلي پس از آن پرداخته است.
اين اصول  10گانه در قالب  4سرفصل كلي تدوين شدهاند .اين سرفصلها عبارتند از:
الف -توسعه محيط مناسبي براي مديريت ريسك (شامل اصول  1تا :)3

اين سرفصل به تعريف و شناسائي ماهيت ريسك عملياتي ،وضع اصولي درخصوص
مديريت آن ،استقرار نظام جامعي از حسابرسي داخلي ،تفكيك وظايف و مسئوليتهاي كاركنان و ...
اختصاص دارد.

ب -مديريت ريسك :شناسائي ،ارزيابي ،نظارت وكاهش ـ كنترل (شاملاصول  4تا :)7

اين بخش عالوه بر اينكه در صدد شناسائي فعاليتها و فرآيندهائي است كه امكان
تاثيرپذيري از اين ريسك را دارا هستند ،بر لزوم برخورداري بانكها از سيستمهاي منظم گزارشدهي
(بخصوص براي مديريت ارشد) ،تبيين خطمشيها ،استقرار فرآيندها و رويههائي جهت كنترل و
كاهش ريسكهاي عملياتي مهم و نظارت ادواري بر آنها تاكيد مينمايد.

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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ج -نقش ناظرين (اصول  8و :)9

در اين قسمت از ناظران خواسته شده است كه بانكها را ملزم به استقرار نظام كارآمدي
جهت مديريت ريسكهاي مهم عملياتي بنمايند.

د -نقش افشاء (اصل :)10

اصل آخر از اين مجموعه مقرر ميدارد «الزمست بانكها با افشاء كافي و عام ،اين امكان
را براي مشاركتكنندگان در بازار فراهم آورند كه روش خود را در مورد مديريت ريسك عملياتي،
مورد ارزيابي قرار دهند».
اميد ميرود ترجمه اين اثر ،نقشي هرچند اندک در بسط و توسعة ادبيات موجود در زمينة
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

مقالهاي كه در پي ميآيد به تشريح مجموعه اصولي ميپردازد كه چارچوبي را براي مديريت موثر و
نظارت بر ريسك عملياتي فراهم ميآورد .اين مجموعه ميتواند به هنگام ارزيابي سياستها و عملكرد
مديريت ريسك عملياتي ،مورد استفادة بانكها و مراجع نظارتي قرار گيرد.
كميته نظارت بانكي بال1اذعان دارد روش مناسبي كه هر بانك جهت مديريت بر ريسك عملياتي
خود انتخاب مينمايد به طيفي از عوامل شامل اندازه و درجه پيشرفت آن و ماهيت و پيچيدگي
فعاليتهايش بستگي دارد .گرچه عليرغم وجود اين قبيل تفاوتها ،تدوين استراتژيهاي روشن و نظارت
هيات مديره و مديريت ارشد ،وجود فرهنگي قوي در زمينة ريسك عملياتي2و كنترل داخلي (ازجمله
وجود حوزههاي مشخص مسئوليت و تفكيك وظائف) ،گزارشدهي كارآمد داخلي ،و برنامهريزي
اقتضائي ،همگي عواملي حياتي براي يك نظام كارآمد مديريت ريسك عملياتي را تشكيل ميدهند
بطوري كه بانكها ـ صرفنظر از اندازه و حيطة عملكردشان ـ ميتوانند از آنها بهرهمند شوند .بنابراين
به اعتقاد كميته ،اصول مطروحه در اين مقاله ميتوانند به ايجاد اقدامات موثر براي كليه بانكها
بيانجامند .مقالة پيشين اين كميته باعنوان «چهارچوبي براي نظامهاي کنترل داخلي در

واحدهاي بانکي (سپتامبر 3»)1998مبناي كار فعلي در زمينة ريسك عملياتي است.

پيشينه موضوع

آزادسازي و جهاني شدن خدمات مالي از يكسو و پيشرفت فزايندة فناوري مالي از سوي ديگر،
فعاليت بانكها و بنابراين وضعيت ريسك آنها (يعني سطح ريسك در ميان فعاليتهاي يك شركت و /
يا طبقات ريسك) را پيچيدهتر نموده است .گسترش عمليات بانكي حاكي از آن است كه ريسكهاي
ديگري غير از ريسك اعتباري ،نرخ بهره و بازار ميتوانند داراي اهميت باشند .در ذيل ،نمونههائي از
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

 -2منظور از فرهنگ داخلي ريسك عملياتي ،مجموعـه يكپارچـهاي از ارزشـها ،نگرشـها ،قابليتهـا و رفتـار
كاركنان و موسسه است كه پايبندي يك شركت را به مديريت ريسك عملياتي و سبك آن تعيين ميكند.
3- A Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations
)(September 1998
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استفادة بيشتر از فناوري بسيار خودکار ـ اگر به شكل مناسبي كنترل نشود ـ ميتواند ريسكهاي
مربوط به اشتباهات پردازش دستي را به ريسكهاي ناشي از نقص سيستم تبديل نمايد و اين در
حاليست كه امروزه تاكيد بيشتري بر روي سيستمهاي يكپارچة جهاني ميشود.
رشد تجارت الکترونيک ،ريسکهاي بالقوة خود را بهمراه دارد (به عنوان مثال مباحث مربوط به
اختالس و كالهبرداري و امنيت سيستم) كه هنوز هم بطور كامل شناخته نشدهاند.
اكتسابات وسيع ،ادغامها ،انفكاکها و يكپارچگيها ،كارآئي سيستمهاي منسجم جديد و نوين را مورد
آزمون قرار ميدهند.
ظهور بانكها به عنوان ارائهكنندگان خدمات در مقياسي وسيع ،نياز به حفظ مستمر كنترلهاي داخلي و
سيستمهاي پشتيباني قوي را ايجاد ميكند.
ممكن است بانكها درگير فنون تعديل ريسك (به عنوان مثال وثيقه ،ابزارهاي مشتقه اعتباري ،تهاتر
حسابها و تبديل دارائيها به اوراق بهادار) شوند تا بدينطريق وضعيت آن دسته از منابعشان را كه در
معرض ريسكهاي بازار و اعتباري قرار دارند ،بهينه نمايند ليكن ممكن است اين امر بنوبة خود به
ايجاد انواع ديگر ريسك (از قبيل ريسك قانوني) بيانجامد.
اقبال فزاينده نسبت به واگذاري امور به واحدهاي خارج از سازمان1و مشارکت در
سيستمهاي پاياپاي و تسويه ميتواند برخي از ريسکها را کاهش دهد ليكن ممكن است

ريسكهاي مهم ديگري را براي بانكها در پي داشته باشد.
ميتوان مجموعة متنوع ريسكهائي را كه در باال ارائه شد تحت عنوان «ريسک عملياتي»
تقسيمبندي نمود .ريسکي که اين کميته آن را بهعنوان
«ريسکزيانناشيازفرآيندها،افرادوسيستمهاينامناسبوناتوان داخليياناشي از رويدادهاي خارجي»
تعريف کرده است2.اين تعريف شامل ريسك قانوني بوده ،ليكن ريسكهاي شهرت و راهبردي را

دربرنميگيرد.
كميته بال بر اين موضوع واقف است كه ريسك عملياتي واژهاي است كه داراي معاني گوناگوني در
صنعت بانكداري است و بنابراين ممكن است بانكها براي مقاصد داخلي خود (ازجمله استفاده از اين
مقاله) ،تعاريف مربوط به خود را مبناي عمل قرار دهند .تعريف دقيق هرچه كه باشد ،برخورداري
بانكها از دركي روشن در مورد معناي ريسك عملياتي ،عاملي حياتي در كنترل و مديريت موثر اين

1- Outsourcing arrangements

 -2اي تعريف از صنعت بانکداري و به عنوان بخشي از کار کميتنه در تعيني حنداقلي از
مقدار سرمايه مورد نياز ) (Capital Chargeجهت پوش ريسک عملياتي ،اقتباس شده
است .هرچند مقاله حاضر ،نوشتهاي رسمي درخصوص چارچوب سرمايه بحساب نميآيد با
اي وجود توقع کميته آن است که به هنگام بررسي کفايت سرمايه يک بانک مثالً در خالل
فرآيند بررسي نظارتي ،عناصر اصلي مطروحه در اي مقاله درخصوص چنارچوب مناسنب
مديريت ريسک عملياتي ،انتظارات نظارتي را شکل دهد.
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طبقه از ريسك به حساب ميآيد .نيز توجه به اين نكته مهم است كه اين تعريف گسترة كاملي از
موضوعات ريسك عملياتي را كه بانكها با آن مواجه هستند ،درنظر داشته و مهمترين موارد زيانهاي
عمدة عملياتي را دربرميگيرد .انواع پيشامدهاي ريسك عملياتي كه از سوي كميته و با همكاري
صنعت بانكداري بهعنوان عواملي شناسائي شدهاند كه ميتوانند زيانهاي عمدهاي را در پي داشته
باشند ،عبارتند از:
اختالس 1.به عنوان مثال ،ارائه عمدي گزارشهاي غلط راجع به ماندة حسابها 2،سرقت كاركنان،
مبادالت غيرقانوني كاركنان به حساب شخصي خود.
کالهبرداري 3.براي مثال ،دزدي ،جعل ،سوء استفاده از چك و زيان ناشي از هك رايانه.
عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار .براي مثال دعاوي مربوط به جبران خدمات كاركنان ،نقض
قوانين مربوط به سالمت و ايمني كارمند ،فعاليتهاي سازمان يافتة نيروي كار ،دعاوي تبعيضاتي و
مسئوليت عمومي.
مشتريان ،محصوالت و عملکرد کاري .خيانت در امانت ،سوء استفاده از اطالعات محرمانه
مشتري ،فعاليتهاي تجاري نامناسب به حساب بانك ،پولشوئي و فروش محصوالت غيرمجاز.
خسارت به دارائيهاي فيزيکي .به عنوان مثال ،تروريسم ،تخريب ،زلزله ،آتشسوزي و سيل.
اختالالت کاري و نواقص سيستم .براي مثال نواقص سختافزاري و نرمافزاري ،مشكالت مربوط
به ارتباطات از راه دور و قطع برق.
مديريت اجرائي ،عرضه و فرآيند .به عنوان مثال خطاهاي مربوط به ورود اطالعات ،وجود
نواقص در مديريت وثائق ،مستندسازي ناقص حقوقي ،دسترسي غيرمجاز به حساب مشتريان،
عملكرد نامناسب ساير افراد ذيربط (به غير از مشتريان) و اختالفات با فروشنده.

عملکرد و گرايشات موجود در صنعت بانکداري

هدف كميته در ارائه كار خود راجع به نظارت بر ريسكهاي عملياتي ،توسعة درک بيشتري از عملكرد
و گرايشات موجود در صنعت بانكداري ،بهمنظور ادارة امور مربوط به ريسك عملياتي است .اين
تالشها حاصل برگزاري جلسات بيشماري با واحدهاي بانكي ،بررسي عملكرد صنعت و تجزيه و

جرايم مربوط به عوامل داخل سازمان =1- Internal Fraud
2- Positions
جرايم مربوط به عوامل خارج از سازمان = 3- External Fraud
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تحليل نتايج آنها است .براساس همين تالشها ،اعتقاد كميته بر آن است كه از درک مناسبي نسبت
به گسترة فعاليتهاي جاري صنعت بانكداري و همچنين مساعي اين صنعت جهت توسعة روشهائي
براي مديريت ريسكهاي عملياتي ،برخوردار است.
كميته بر اين نكته واقف است كه مديريت ريسكهاي عملياتي ،فعاليت جديدي نميباشد و تالش در
جهت جلوگيري از كالهبرداري ،حفظ انسجام كنترلهاي داخلي ،كاهش اشتباهات در پردازش
مبادالت و غيره ،همواره براي بانكها اهميت داشته است .گرچه ،آنچه كه نسبتاً جديد ميباشد
ديدگاهي است كه مديريت ريسك عملياتي را به عنوان فعاليتي جامع و قابل مقايسه با مديريت
ريسك بازار و عملياتي ميداند هرچند هميشه هم اينگونه نيست .روندهاي مورد اشاره در مقدمة
اين مقاله ،همراه با تعداد فزايندة زيانهاي عملياتي مشهور در سرتاسر دنيا ،بانكها و ناظران را به اين
سمت سوق داد كه بطور فزايندهاي به مديريت ريسك عملياتي به عنوان رشتهاي فراگير بنگرند
همانگونه كه پيش از آن ،اين امر در بسياري از صنايع ديگر رخ داده بود.
در گذشته ،بانكها در زمينههاي كاري خود ،فقط به مكانيزمهاي كنترل داخلي متكي بودند.
مكانيزمهائي كه توسط حوزة حسابرسي و به منظور مديريت ريسك عملياتي ارائه ميشد .درحالي كه
اهميت اين موضوع همچنان به قوت خود باقي است ،اخيراً شاهد ظهور ساختارها وفرآيندهاي
ويژهاي هستيم كه هدف آنها مديريت ريسك عملياتي است .در اين رابطه ،تعداد زيادي از سازمانها
به اين نتيجه رسيدهاند كه يك برنامة مديريت ريسك عملياتي ،ايمني و سالمتي را براي بانكها به
ارمغان ميآورد و بنابراين در بررسي ريسك عملياتي ـ به عنوان طبقه مجزائي از ريسك ـ به
پيشرفتهائي نائل شدند؛ درست مشابه عملكردي كه درخصوص ريسك اعتباري و بازار داشتند .به
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
دارند 1،عاملي مهم به حساب ميآيد.
اين مقاله در قالب موضوعات زير سازمان يافته است :توسعة محيطي مناسب براي مديريت
ريسک؛ مديريت ريسک شامل تشخيص ،ارزيابي ،نظارت و کنترل ـ کاهش ريسک؛ نقش
بازرسين؛ و نقش افشاء.

اقدامات موثر

در راستاي تبيين مجموعه اقداماتي كه در اين مقاله به آنها اشاره شده است ،كميته نظارت بانكي بال
از تجربة كنوني خود در مورد مديريت ديگر ريسكهاي مهم بانكي از قبيل ريسك اعتباري ،ريسك
نرخ بهره و ريسك نقدينگي استفاده كرده و معتقد است كه براي مديريت ريسك عملياتي ميبايست
جديت مشابهي را بكار گرفت .با وجود اين ،واضح است که ريسک عملياتي با ساير ريسکهاي
بانکي تفاوت دارد بدين معنا که پذيرش اين ريسک ،مشخصاً براي کسب بازده مورد انتظاري

1- Exposures
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در قبال آن صورت نميپذيرد بلکه ريسک عملياتي در مسير طبيعي فعاليت شرکت قرار دارد
و اين امر بر فرآيند مديريت ريسک اثر ميگذارد1.

به طور همزمان ،قصور در مديريت مناسب ريسك عملياتي ممكن است به ارائه تصوير نامناسبي از
وضعيت ريسك يك موسسه بيانجامد و آنرا در معرض زيانهاي عمده قرار دهد .به منظور دستيابي به
اهداف اين نوشتار ،مديريت ريسك عملياتي به معناي «شناسائي ،ارزيابي ،نظارت و كنترل ـ
كاهش» ريسك در نظر گرفته شده است تا بدين طريق ماهيت متفاوت اين ريسك مشخص گردد.
اين تعريف ،با تعاريف مورد استفادة كميته در مقاالت پيشين خود ـ كه از آن تحت عنوان «شناسائي،
اندازهگيري ،نظارت و كنترل» ريسك يادكرده بود ـ مغايرت دارد .اين كميته ،همانند كاري كه در
رابطه با ساير ريسكهاي بانكي انجام داده است مقالة حاضر را در پيرامون تعدادي اصول سازمان داده
است .اين اصول عبارتند از:
توسعة محيط مناسبي براي مديريت ريسک

اصل :1

الزم است هيات مديره2از ابعاد اصلي ريسکهاي عملياتي بانک به عنوان شاخة

مجزائي از ريسک که نياز به مديريت دارد ،آگاهي داشته و نظام مديريت ريسک عملياتي
بانک را تصويب و بطور ادواري مورد بازنگري قرار دهد .اين نظام ميبايست تعريفي قطعي

و جامع از ريسك عملياتي فراهم آورد و راجع به نحوة شناسائي ،ارزيابي ،نظارت ،و كنترل ـ كاهش
اين ريسك ،اصولي را وضع نمايد.
اصل :2

هيات مديره ميبايست اطمينان حاصل نمايد که نظام مديريت ريسک عملياتي

بانک ،در معرض حسابرسي داخلي جامع و کارآمدي قرار دارد كه به وسيلة كاركناني شايسته،
كه از نظر عملياتي مستقلند و به شيوة مناسبي آموزش ديدهاند ،انجام ميپذيرد .حوزة حسابرسي
داخلي نبايد مسئوليت مستقيم مديريت ريسك عملياتي را بر عهده داشته باشد.

 -1گرچه کميته اذعان دارد در برخي از حوزههاي کاري کنه از حنداقل ريسنک بنازار ينا
اعتباري برخوردارند (به عنوان مثال مديريت دارائيهنا ،پرداخنت و تسنويه) ،تصنميم بنه
پذيرش ريسک عملياتي ،يا رقابتي که مبتني بر توانائي بانک در اداره و قيمتگذاري منوثر
اي ريسک ميباشد ،بخ تفکيکناپذيري از محاسبات مربوط به ريسک ن بازده را براي
آن بانک تشکيل ميدهد.
 -1اي نوشتار به ساختار مديريت متشکل از هيات مديره و منديريت ارشند اشناره دارد.
کميته از اي امر آگاهي دارد که تفاوتهاي مهمي بي چارچوب تقنيني و نظنارتي کشنورها
درخصوص وظايف هيات مديره و مديريت ارشد وجنود دارد .در برخني کشنورها ،وظيفنة
نظارت بر مجموعة اجرائي ن اگرچه نه بطور کامل ن برعهدة هيات مديره است تا بدينوسيله
مطمي شوند که مجموعة مزبور ،وظايف خود را انجام ميدهد .به همني دلينل در برخني
موارد ،از آن به عنوان هيات نظارت ياد ميکنند .اي امر بدي معنا است که هيات منذکور،
داراي وظايف اجرائي نميباشد .در کشنورهاي ديگنر ،اين هينات از صنالحيت بيشنتري
برخوردار است بدي صورت که چارچوب کلي مديريت بانک را تعيي مينمايد .بدليل وجود
اي تفاوتها ،در اي نوشتار ،واژههاي «هيأت مديره» و «مديريت ارشد» نه براي شناخت
واحدهاي قانوني بلکه براي نامگذاري دو حوزة تصميمگيري در درون بانک ،بکار ميرود.
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اصل :3

مسئوليت اجراي نظام مديريت ريسك عملياتي كه به وسيله هيات مديره به تصويب

رسيده است ،برعهدة مديريت ارشد ميباشد .بايد اين نظام بطور پيوسته در تمامي اركان واحد بانكي
اجرا شود و كليه سطوح كاركنان از مسئوليت خود در قبال مديريت ريسك عملياتي آگاهي داشته
باشند .همچنين مسئوليت تعيين خط مشيها ،فرآيندها و رويههاي مديريت ريسك عملياتي در
خصوص كلية فرآوردهها ،فعاليتها ،فرآيندها و سيستمهاي مهم بانك برعهدة مديريت ارشد است.

مديريت ريسک :شناسائي ،ارزيابي ،نظارت و کاهش ـ کنترل

اصل :4

بانكها بايد نسبت به شناسائي و ارزيابي آن دسته از ريسكهاي عملياتي كه جزء

تفكيكناپذير كليه فرآوردهها ،فعاليتها ،فرآيندها و سيستمهاي مهم به حساب ميآيند ،اقدام كنند .نيز
الزم است قبل از معرفي و سپردن تعهد درخصوص ارائه فرآوردهها ،فعاليتها ،فرآيندها و سيستمهاي
جديد ،از وجود رويههاي ارزيابي مكفي درخصوص ريسك عملياتي نهفته در اين اقالم ،اطمينان
حاصل نمايند.
اصل :5

بانكها ميبايست فرآيندي را پياده نمايند تا بوسيلة آن بر وضعيت ريسك عملياتي و وجوه

عمدهاي كه در معرض زيان قرار دارند ،بطور منظم نظارت كنند .بايد گزارشدهي منظمي از
اطالعات مرتبط ،براي مديريت ارشد و هيات مديره وجود داشته باشد تا از مديريت فعال ريسك
عملياتي حمايت كند.
اصل :6

بانکها بايد داراي خط مشيها ،فرآيندها و رويههائي جهت کنترل و يا کاهش

ريسکهاي عمدة عملياتي بوده و بطور ادواري استراتژيهاي تحديد و کنترل ريسک خود را
مورد بازنگري قرار دهند .آنها ميبايست موقعيت ريسك عملياتي خود را با استفاده از

استراتژيهاي مناسب و در پرتو وضع و ميزان تمايل كلي خود نسبت به ريسك1تنظيم نمايند.
اصل :7

بانکها بايد داراي برنامههاي پيوستة کاري واقتضائي مناسبي باشند تا درصورت بروز

اختاللي جدي در كار ،از توانائي خود نسبت به عملكرد مستمر و تحديد خسارات مطمئن باشند.

نقش ناظرين

اصل :8

ناظرين بايد از کليه بانکها ـ صرفنظر از اندازهشان ـ بخواهند که جهت شناسائي،

ارزيابي ،نظارت و کنترل ـ کاهش ريسکهاي مهم عملياتي و به عنوان بخشي از يک رويکرد
کلي مربوط به مديريت ريسک ،داراي نظام کارآمد مناسبي باشند.

اصل :9

الزم است ناظرين ـ بطور مستقيم يا غيرمستقيم ـ به ارزيابي مستقل و منظم سياستها،

رويهها و فعاليتهاي مرتبط با ريسكهاي عملياتي بپردازند .بازرسين ميبايست مطمئن شوند كه
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مكانيزمهاي مناسب و توانمندي وجود دارند كه امكان وقوف آنها از تحوالت بانكها را فراهم
ميآورند.

نقش افشاء

اصل  :10الزم است بانکها با افشاء کافي و عام ،اين امکان را براي مشارکتکنندگان در
بازار فراهم آورند که روش خود را در مورد مديريت ريسک عملياتي ،مورد ارزيابي قرار
دهند.

توسعة محيطي مناسب براي مديريت ريسک

کوتاهي در درک و ادارة ريسک عملياتي ـ که تقريباً در کلية فعاليتها و مبادالت بانک وجود
دارد ـ ممکن است احتمال عدم تشخيص و کنترل برخي ريسکها را به ميزان زيادي افزايش
دهد .هيات مديره و مديريت ارشد هر دو مسئول ايجاد فرهنگي سازماني هستند كه در آن به

مديريت كارآمد ريسك عملياتي و تاكيد بر كنترلهاي مناسب عملياتي اولويت زيادي داده ميشود.
هنگاميكه فرهنگ بانك ،به تاكيد بر ارزشهاي عالي اخالق كار در تمامي سطوح بپردازد ،مديريت
ريسك عملياتي به موثرترين شكل خود عمل خواهد نمود .هيات مديره و مديريت ارشد ميبايست
نوعي از فرهنگ سازماني را ترويج نمايند كه در گفتار و عمل ،انتظارات بانك در رابطه با امانتداري
كاركنان در انجام امور محوله را برآورده نمايد.
اصل :1

الزم است هيات مديره از ابعاد اصلي ريسکهاي عملياتي بانک به عنوان شاخة

مجزائي از ريسک که نياز به مديريت دارد ،آگاهي داشته و نظام مديريت ريسک عملياتي
بانک را تصويب و بطور ادواري مورد بازنگري قرار دهد .اين نظام ميبايست تعريفي قطعي

و جامع از ريسك عملياتي فراهم آورد و راجع به نحوة شناسائي ،ارزيابي ،نظارت ،و كنترل ـ كاهش
اين ريسك ،اصولي را وضع نمايد.
هيات مديره بايد اجراي نظامي قطعي و جامع را به تصويب برساند تا به شيوهاي واضح به مديريت
ريسك عملياتي ـ به عنوان شاخة مجزائي از ريسك كه فراروي ايمني و سالمت بانك قرار دارد ـ
بپردازد .هيات مديره بايد رهنمودها و افق روشني از اصول زيربنائي اين نظام را براي مديريت ارشد
تبيين و سياستهاي متخذة آنها در زمينههاي ذيربط را تائيد نمايد.
يک چارچوب ريسک عملياتي بايد مبتني بر تعريف مناسبي از اين ريسک باشد به طوريكه
عوامل تشكيلدهندة ريسك عملياتي در آن بانك را به شيوهاي واضح بيان نمايد .اين چارچوب بايد
ميزان تمايل و تحمل بانك در زمينة ريسك عملياتي را ـ به نحوي كه به وسيله سياستهاي ادارة
اين ريسك و اولويتبندي بانك راجع به فعاليتهاي مرتبط با مديريت آن مشخص شده است ـ تامين
نمايد .اين سياستها مشتمل بر مقدار و شيوهاي است كه ريسك عملياتي به وسيلة آن به خارج از
بانك منتقل ميشود .همچنين اين چارچوب ميبايد دربردارندة سياستهائي باشد كه روش بانك در
شناسائي ،ارزيابي ،نظارت و كنترل ـ تخفيف اين ريسك را احصاء مينمايند .بايد ميزان رسميت و
پيچيدگي نظام مديريت ريسك عملياتي بانك ،متناسب با وضعيت ريسك آن باشد.
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هيات مديره مسئول استقرار ساختاري مديريتي است كه از توان اجراي نظام مديريت ريسك
عملياتي براي آن بنگاه برخوردار باشد .ازآنجاكه جنبة مهمي از مديريت ريسك عملياتي به استقرار
كنترلهاي داخلي قدرتمند باز ميگردد اين نكته از اهميت بسياري برخوردار است كه اين هيات ،افق
روشني از حوزة مسئوليت مديريت ،پاسخگوئي و گزارشدهي ترسيم نمايد .نيز بايد بين مسئوليتها و
مسير ارائه گزارشهاي حوزههاي كاري ،پشتيباني و كنترل ريسك عملياتي تفكيك قائل شد تا
بدينوسيله از تضاد منافع اجتناب نمود .همچنين اين چارچوب ميبايست به تشريح فرآيندهاي مهمي
بپردازد كه بنگاه جهت مديريت ريسك عملياتي خود ،بدان نيازمند است.
بايسته است که هيات مديره ،اين نظام را بطور منظم مورد بازنگري قرار دهد تا بدين طريق
مطمئن شود كه بانك ريسكهائي (عملياتي) را مديريت ميكند كه محصول تحوالت بازار خارجي و

ديگر عوامل محيطي بوده و يا مرتبط با فرآوردهها ،فعاليتها و سيستمهاي جديد هستند .بايد هدف
ديگر اين فرآيند بازنگري ،ارزيابي بهترين عملكرد صنعت بانكداري درخصوص مديريت ريسك
عملياتي باشد .عملكردي كه از مناسبت الزم براي فعاليتها ،سيستمها و فرآيندهاي اين بانك
برخوردار است .درصورت ضرورت ،اين هيات ميبايست اطمينان حاصل نمايد كه نظام مديريت
ريسك عملياتي در پرتو اين تحليل ،اصالح شده است بطوريكه ريسكهاي عملياتي عمده در
چارچوب آن قرار ميگيرند.
اصل :2

هيات مديره ميبايست اطمينان حاصل نمايد که نظام مديريت ريسک عملياتي

بانک ،در معرض حسابرسي داخلي جامع و کارآمدي قرار دارد که به وسيلة کارکنان
شايسته ،که از نظر عملياتي مستقلند و به شيوة مناسبي آموزش ديدهاند ،انجام ميپذيرد .حوزة

حسابرسي داخلي نبايد مسئوليت مستقيم مديريت ريسك عملياتي را بر عهده داشته باشد.
بانکها بايد داراي پوششي مناسب و مکفي از حسابرسي داخلي باشند تا تائيد نمايند که سياستها
و رويههاي عملياتي به شکل موثري پيادهسازي شدهاند1.بايد اين هيات ـ مستقيماً يا بطور

غيرمستقيم توسط كميتة حسابرسياش ـ مطمئن شود كه حيطه و توالي برنامة حسابرسي متناسب با
منابعي است كه در معرض ريسك قرار دارند .حسابرسي ميبايست بطور ادواري تائيد نمايد كه نظام
مديريت ريسك عملياتي بنگاه ،به شيوهاي موثر و در سرتاسر آن اجرا ميشود.
هيات مديره وظيفه دارد تا آنجاکه حوزة حسابرسي درگير نظارت بر چارچوب مديريت
ريسک عملياتي است ،از حفظ استقالل اين حوزه ،اطمينان حاصل نمايد .اگر حوزة حسابرسي

مستقيماً درگير فرآيند مديريت ريسك عملياتي شود ممكن است اين استقالل به مخاطره بيفتد.
ممكن است عملكرد حسابرسي ،دادههاي ارزشمندي را براي مسئولين مديريت ريسك عملياتي
فراهم آورد ليكن خود آن نبايد بطور مستقيم داراي مسئوليتي درخصوص مديريت ريسك عملياتي
باشد .در عرصة عمل ،كميته بر اين موضوع واقف است كه در برخي بانكها (بخصوص بانكهاي
كوچكتر) مسئوليت مقدماتي تدوين يك برنامة مديريت ريسك عملياتي ،برعهدة حوزة حسابرسي

 -1مقالة كميته تحت عنوان «حسابرسي داخلي در بانكها و رابطة ناظرين با حسابرسان» (آگوست  ،)2001به
توصيف نقش حسابرسي داخلي و خارجي ميپردازد.
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است .در اين صورت ،الزم است بانكها يقين حاصل كنند كه اين مسئوليت روزمرة مديريت ريسك
عملياتي ـ به شيوهاي زمان بندي شده ـ به جاي ديگري منتقل ميشود.
اصل :3

مسئوليت اجراي نظام مديريت ريسک عملياتي که به وسيلة هيات مديره به

تصويب رسيده است ،برعهدة مديريت ارشد ميباشد .بايد اين نظام بطور پيوسته در تمامي اركان
واحد بانكي اجرا شود و كليه سطوح كاركنان از مسئوليت خود در قبال مديريت ريسك عملياتي
آگاهي داشته باشند .همچنين مسئوليت تعيين خط مشيها ،فرآيندها و رويههاي مديريت ريسك
عملياتي درخصوص كلية فرآوردهها ،فعاليتها ،فرآيندها و سيستمهاي مهم بانك برعهدة مديريت
ارشد است.
مديريت بايد چارچوب مديريت ريسک عملياتي را که به وسيلة هيات مديره به تصويب رسيده
است ،در قالب سياستها ،فرآيندها و رويههاي خاصي که قابليت اجرا و تائيد از سوي
واحدهاي کاري مختلف را دارند ،بيان نمايد .در حاليكه هر سطح از مديريت ،مسئول اثربخشي و

روايي سياستها ،فرآيندها ،رويهها و كنترلها در درون حوزة عملكرد خود ميباشد ،مديريت ارشد بايد
اختيار ،مسئوليت و شيوة گزارشدهي را بطور واضح تعيين كند تا مسئوليت فوقالذكر را تشويق و
حفظ نموده ،يقين نمايد كه منابع مورد نياز براي مديريت موثر ريسك عملياتي ،در دسترس هستند.
افزون بر اين ،مديريت ارشد بايد روايي فرآيند نظارت مديريت را ـ با عنايت به ريسكهاي ذاتي
موجود در سياست يك واحد كاري ـ مورد ارزيابي قرار دهد.
مديريت عالي بايد يقين حاصل کند که فعاليتهاي بانک توسط پرسنل شايستهاي انجام ميشود
که از تجربة الزم ،قابليتهاي فني و دسترسي به منابع برخوردارند و آن دسته از پرسنل که
مسئول نظارت و انطباق واحدها با خطمشي ريسک موسسه هستند داراي اختياراتي ،مستقل
از واحدهاي تحت نظارت خود ميباشند.

الزم است مديريت اطمينان يابد كه سياست بانك در زمينة مديريت ريسك عملياتي ،بطور واضح به
كليه كاركنان در تمامي سطوح واحدهائي كه با ريسكهاي مهم عملياتي سر و كار دارند ،ابالغ شده
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
هستند ،مرتبط ميباشند درست همانگونه که با کارکناني که مسئول تامين خدمات از بيرون
بانک هستند (نظير قراردادهاي خريد بيمه و واگذاري خدمات به ارائهدهندگان خارج از
سازمان) ،1ارتباط دارند .قصور در انجام چنين امري ميتواند به ايجاد وقفه يا دوبارهكاريهاي

مهم در برنامة كالن مديريت ريسك يك بانك بيانجامد.
همچنين مديريت عالي بايد يقين نمايد که سياستهاي بانک در زمينة جبران خدمات کارکنان ،با
ميزان تمايل بانک به ريسک همخواني دارد .سياستهاي جبران خدماتي که مشوق کارکنان
خاطي است (به عنوان مثال با زير پا گذاشتن محدوديتها) ،فرآيندهاي مديريت ريسک بانک
را تضعيف مينمايند.
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384

بايد به کيفيت مستندسازي اقدامات کنترلي و فعاليتهاي مربوط به ادارة تراکنشها توجه خاصي
مبذول داشت .بخصوص ضرورت دارد كه سياستها ،فرآيندها و رويههاي مرتبط با فناوريهاي

پيشرفتهاي كه مبادلة حجم زيادي از تراكنشها را ممكن ميسازند ،بخوبي مستند شده و در ميان
كلية پرسنل ذيربط توزيع شوند.

مديريت ريسک :شناسائي ،ارزيابي ،نظارت و کاهش ـ کنترل (ريسک)

اصل :4

بانکها بايد نسبت به شناسائي و ارزيابي آن دسته از ريسکهاي عملياتي که جزء

تفکيکناپذير کليه فرآوردهها ،فعاليتها ،فرآيندها و سيستمهاي مهم به حساب ميآيند ،اقدام کنند.

نيز الزم است قبل از معرفي و سپردن تعهد درخصوص ارائه فرآوردهها ،فعاليتها ،فرآيندها و
سيستمهاي جديد ،از وجود رويههاي ارزيابي مكفي درخصوص ريسك عملياتي نهفته در اين اقالم،
اطمينان حاصل نمايند.
براي توسعة آتي سيستم کارآمدي از کنترل و نظارت بر ريسک عملياتي ،تعيين ماهيت

ريسک فوقالعاده مهم است .شناخت موثر اين مقوله ،هر دو دسته عوامل دروني (از قبيل ساختار
بانك ،ماهيت فعاليتها و كيفيت منابع انساني آن ،تغييرات سازماني و نقل و انتقال كاركنان) و عوامل
بيروني (از قبيل تحوالت در صنعت بانكداري و پيشرفتهاي حاصله در زمينة فناوري) را دربر ميگيرد.
عواملي كه ميتوانند دستيابي به اهداف بانك را با مشكل مواجه سازند.
بانکها عالوه بر شناسائي ريسکهائي که از توان منفي زيادي برخوردارند ،نيازمند ارزيابي
ميزان آسيبپذيري خود در قبال اين قبيل ريسکها هستند .ارزيابي موثر ريسك اين امكان را براي

بانك فراهم ميآورد كه درک بهتري از وضعيت ريسك خود داشته و به موثرترين وجه ،منابع
مديريت ريسك را مورد توجه قرار دهد.
از ميان ابزارهاي مناسبي كه بانكها به منظور شناسائي و ارزيابي ريسك عملياتي مورد استفاده قرار
ميدهند ميتوان به موارد ذيل اشاره داشت:
ارزيابي وضعيت يا ريسک بانک :يك بانك عمليات و فعاليتهاي خود را در مقابل فهرستي از
نقاط بالقوه آسيبپذير ناشي از ريسك عملياتي ،مورد ارزيابي قرار ميدهد .اين فرآيند ذاتاً بر
انگيزاننده است و اغلب شامل تهيه فهرست و يا برگزاري كارگاههائي جهت شناسائي نقاط قوت و
ضعف محيط ريسك عملياتي ميباشد .به عنوان مثال ،اوراق ثبت امتياز 1،ابزاري را براي تبديل
ارزيابيهاي كيفي به اندازههاي كمي فراهم ميآورند كه جايگاهي نسبي از انواع مختلف وجوهي كه
در معرض ريسك عملياتي قرار دارند ،ارائه ميدهد .ممكن است برخي امتيازات به ريسكهائي مربوط
باشد كه به يك حرفة خاص اختصاص دارند درحالي كه امتيازات ديگر به ردهبندي ريسكهائي
بپردازند كه در زمينههاي كاري گوناگون متداول هستند .ممكن است امتيازات در پي تعيين ماهيت
ريسكها و يا اقدامات كنترلي براي كاهش آنها باشند .عالوه بر اين ،ممكن است بانكها از اوراق ثبت
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امتياز استفاده كنند تا بدين وسيله سرمايه اقتصادي را ـ برحسب عملكرد حوزههاي كاري مختلف در
اداره وكنترل جنبههاي گوناگون ريسك عملياتي ـ بهآنها اختصاص دهند.
ترسيم ريسک :در اين فرآيند ،واحدهاي كاري گوناگون ،حوزههاي سازماني يا جريان امور ،برحسب
نوع ريسك تعيين ميشوند .اين اقدام ميتواند نقاط ضعف را آشكار و به اولويتبندي اقدامات آتي
مديريت كمك نمايد.
شاخصهاي ريسک :شاخصهاي ريسك ارقام و يا اندازههائي هستند كه اغلب مالي بوده و ميتوانند
راجع به وضعيت ريسك يك بانك شناختي را فراهم آورند .امكان بازنگري ادواري (از قبيل ماهيانه
يا ساليانه) در اين شاخصها وجود دارد تا بدين طريق بانكها را نسبت به تغييراتي كه ممكن است
حاكي از مباحث مربوط به ريسك باشد ،آگاه نمود .ممکن است چنين شاخصهائي شامل تعداد
معامالت ناموفق ،نرخ نقل و انتقال کارکنان و فراواني1و يا ميزان اهميت2اشتباهات يا
قصورات باشد.

سنجش :برخي بنگاهها با استفاده از روشهائي متنوع ،شروع به كمي كردن مقدار وجوهي نمودهاند كه
در معرض ريسك عملياتي قرار دارند .به عنوان مثال ،دادههاي مربوط به تجربة تاريخي يك بانك
درخصوص زيانهاي وارده ،ميتواند اطالعات ارزشمندي را جهت ارزيابي مقدار وجوهي از بانك كه
در معرض ريسك عملياتي قرار دارند ،فراهم آورده و به توسعة سياستي جهت تعديل و كنترل اين
ريسك بيانجامد .يک روش کارآمد جهت استفادة مناسب از اين اطالعات ،استقرار چارچوبي
براي تعقيب و ثبت منظم فراواني ،شدت و ساير اطالعات مربوط به تک تک زيانها است.

همچنين برخي بنگاهها دادههاي مربوط به زيانهاي حاصله از عوامل داخلي را با زيانهاي ناشي از
عوامل خارجي ،تجزيه و تحليل سناريو و ارزيابي ريسك تركيب نمودهاند.
اصل :5

بانكها ميبايست فرآيندي را اجرا نمايند تا به وسيلة آن بر وضعيت ريسك عملياتي و

وجوه عمدهاي كه در معرض زيان قرار دارند ،بطور منظم نظارت كنند .بايد گزارشدهي منظمي از
اطالعات مرتبط ،براي مديريت ارشد و هيات مديره وجود داشته باشد تا از مديريت فعال ريسك
عملياتي حمايت كند.
براي ادارة مناسب ريسک عملياتي ،وجود يک فرآيند کارآمد نظارتي ضرورت دارد.
فعاليتهاي نظارتي منظم ميتواند از اين مزيت برخوردار باشد که نواقص موجود در سياستها،
فرآيندها و رويههاي مربوط به ادارة ريسک عملياتي را بسرعت کشف و اصالح نمايد.

پيگيري و شناسائي سريع اين قبيل نواقص ميتواند به كاهش قابل مالحظة فراواني و يا شدت
بالقوة يك زيان بيانجامد.
بانکها ،عالوه بر زيرنظر داشتن پيشامدهاي مربوط به زيان عملياتي ،ميبايست به شناسائي
شاخصهاي مناسبي مبادرت ورزند که از قبل ،نسبت به افزايش ريسک زيانهاي آتي هشدار
دهند .الزم است چنين شاخصهائي (كه اغلب از آنها تحت عنوان شاخصهاي كليدي ريسك يا

تعداد= 1- Frequency
شدت = 2- Severity
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شاخصهاي هشداردهندة قبلي ياد ميشود) آيندهنگر بوده و بتوانند منابع بالقوة ريسك عملياتي از
قبيل رشد سريع ،معرفي محصوالت جديد ،نقل و انتقال كاركنان ،فسخ معامالت ،از كار افتادن
سيستم و غيره را منعكس نمايند .هنگاميکه نقاط حساس مستقيماً به اين شاخصها مرتبط شدند
يک فرآيند نظارتي کارآمد ميتواند به شکلي شفاف ،به شناسائي ريسکهاي کليدي مهم ياري
رسانده و بانک را قادر سازد تا درخصوص اين قبيل ريسکها ،عملکرد مناسبي از خود نشان
دهد.
تعداد دفعات نظارت بايد مبتني بر نوع ريسکهاي موجود ،فراواني آنها و ماهيت تغييرات در
محيط عملياتي باشد .نظارت بايد بخش تفكيكناپذيري از فعاليتهاي يك بانك را تشكيل دهد.

نتايج اين فعاليتهاي نظارتي بايد بطور منظم به مديريت و هيات مديره گزارش شود .ضمن آنكه
ضرورت دارد اين گزارشها ،با بررسيهاي انجام شده توسط حوزههاي حسابرسي داخلي و يا مديريت
ريسك تطبيق نمايد .همچنين ممكن است در گزارشهاي تهيه شده توسط (يا براي) مراجع نظارتي،
اين نظارت اعالم شده و درصورت مناسبت ،به همين شيوه و در قالب گزارش درون سازماني به
مديريت ارشد و هيات مديره ارائه شود.
مديريت ارشد بايد گزارشهاي منظمي از حوزههاي ذيربط از قبيل واحدهاي کاري،
عملکردهاي گروهي ،واحد مديريت ريسک عملياتي و حسابرسي داخلي دريافت نمايد .الزم

است گزارشهاي ريسك عملياتي ،دادههاي مالي ،عملياتي و اطالعات مربوط به رعايت ضوابط و
مقررات داخلي و نيز اطالعات بازار خارجي دربارة رويدادها و شرايط مرتبط با تصميمگيري را
دربرگيرد .بايد گزارشها در سطوح ذيربط مديريت و بخشهائي از بانك كه ممكن است بر روي
زمينههاي مورد نظر اثر بگذارند ،توزيع شود .بايد گزارشات به انعكاس كامل حوزههاي داراي مشكل
پرداخته و انجام اقدامات اصالحي بموقع درخصوص مباحث حل نشده را ترغيب نمايند .به منظور
حصول اطمينان از سودمندي و اعتبار گزارشات حسابرسي و ريسك ،عموماً الزم است مديريت
«به هنگام بودن»« 1،صحت»2و «مرتبط بودن»3نظامهاي گزارشدهي و کنترلهاي داخلي
را بطور منظم مورد بررسي قرار دهد .همچنين اين امكان وجود دارد كه مديريت جهت ارزيابي

سودمندي و اعتبار گزارشهاي داخلي ،از گزارشهاي تهيه شده توسط منابع خارجي (حسابرسان،
بازرسين) استفاده نمايد .بايد گزارشها را از ديد بهبود عملكرد فعلي مديريت ريسك و همچنين
توسعة سياستها ،رويهها و فعاليتهاي جديد اين مديريت ،مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
بطور کلي الزم است که هيات مديره اطالعاتي را دريافت کند که سطح آن بقدر کفايت باال
بوده و آنها را قادر به درک وضعيت کلي ريسک عملياتي بانک و تمرکز بر روي استنتاجات
مهم و استراتژيک کاري بنمايد.

اصل :6

بانکها بايد داراي خط مشيها ،فرآيندها و رويههائي جهت کنترل و يا کاهش

ريسکهاي عمدة عملياتي بوده و بطور ادواري استراتژيهاي تحديد و کنترل ريسک خود را

1- Timeliness
2- Accuracy
3- Relevance
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مورد بازنگري قرار دهند .آنها ميبايست موقعيت ريسك عملياتي خود را با استفاده از
استراتژيهاي مناسب و در پرتو وضع و ميزان تمايل كلي خود نسبت به ريسك تنظيم نمايند.
فعاليتهاي کنترلي به اين منظور طراحي شدهاند که ريسکهاي عملياتي شناخته شده از سوي
بانکها را رهگيري نمايند1.الزم است بانكها درخصوص كليه ريسكهاي عملياتي عمدهاي كه

شناسائي شدهاند تصميم بگيرند كه آيا خواهان استفاده از رويههاي مناسب براي كنترل و يا تعديل
ريسكها هستند و يااينكه قصد تحمل آنها را دارند .در مورد آن دسته از ريسكهائي كه نميتوان
كنترل نمود بانكها بايد تصميم بگيرند كه آيا قصد پذيرش ،كاهش سطح فعاليت كاري مربوط و يا
عقبنشيني كامل از اين فعاليت را دارند .بايد رويهها و فرآيندهاي كنترلي استقرار يابند و بانكها
داراي سيستم مناسبي باشند تا بدين وسيله از تطابق عملكردشان با مجموعة مستندي از سياستهاي
داخلي مربوط به نظام مديريت ريسك ،اطمينان حاصل نمايند .به عنوان مثال ،مقدمات اوليه اين
سيستم ميتواند مشتمل بر موارد ذيل باشد:
انجام بازنگري در سطوح عالي در رابطه با پيشرفت بانک به سمت اهداف بيان شده
بازبيني عملکرد در انطباق با کنترلهاي مديريت
تدوين سياستها ،فرآيندها و رويههائي در رابطه با شيوة بازنگري و حل و فصل موضوعاتي
که همخواني ندارند.
نظامي از توافقات و اختيارات مستند به منظور حصول اطمينان از پاسخگوئي به سطح
ذيصالحي از مديريت.
گرچه وجود چارچوبي از سياستها و رويههاي رسمي و مکتوب داراي اهميت است ليکن
تقويت آن توسط يک فرهنگ قدرتمند کنترلي که فعاليتهاي مناسب مديريت ريسک را ارتقاء
ميبخشد ،ضروريست .هيات مديره و مديريت ارشد هر دو مسئول استقرار فرهنگي قدرتمند
در زمينة کنترل داخلي هستند .فرهنگي که در آن فعاليتهاي کنترلي بخش جدائيناپذيري از
فعاليتهاي عادي هر بانک را تشکيل ميدهند .چنين فعاليتهائي توان ارائه واكنشهاي سريع به

شرايط درحال تغيير و اجتناب از هزينههاي غيرضروري را فراهم ميآورند.
يک سيستم کارآمد کنترل داخلي مستلزم تفکيک مناسبي از وظايف بوده و اينکه واگذاري
مسئوليتها به پرسنل ،به تضاد منافع نيانجامد .واگذاري چنين وظايف متضادي به افراد يا به
يک تيم ،ممکن است به کتمان خسارات ،اشتباهات يا اقدامات نامناسب از سوي آنان منجر
شود .بنابراين بايد زمينههاي بالقوة تضاد منافع را شناسائي و به حداقل رساند و آنها را مورد بررسي

و نظارت مستقل و دقيق قرار داد.
بانكها عالوه بر تفكيك وظايف بايد يقين پيدا نمايند كه ساير فعاليتهاي داخلي با كنترل ريسك
عملياتي تناسب دارند .موارد ذيل مثالهائي از اين دست ميباشند:
نظارت شديد بر پايبندي به محدوديتها يا چارچوبهاي تعيين شده ريسک.

 -4براي مطالعة جزئيات بيشتر ،به مقالة «چارچوبي براي نظامهاي كنترل داخلي در موسسات بانكي» منتشره
از سوي كميته نظارت بانكي بال (سپتامبر  )1998مراجعه نمائيد.

388

حفظ موارد ايمني در دسترسي و استفاده از اسناد و دارائيهاي بانک.
حصول اطمينان از اينکه کارکنان از تخصص و آموزش کافي برخوردارند.
تعيين آن دسته از فرآوردهها يا زمينههاي کاري که بنظر ميرسد بازده آنها با انتظارات

معقول همخواني ندارد (به عنوان مثال زمانيكه يك فعاليت تجاري كه فرض ميشود ريسك و
بازده اندكي داشته باشد ،بازده زيادي بدنبال ميآورد اين سوال مطرح ميشود كه آيا چنين بازدهي،
نتيجة تخطي از نظام كنترل داخلي است يا خير).
رسيدگي منظم به حسابها و معامالت و مطابقت آنها با يکديگر.
در سالهاي اخير ،کوتاهي در اجراي چنين اقداماتي منجر به خسارات عملياتي مهمي براي
برخي بانکها شده است.
در مواقعي که بانکها درگير فعاليتهاي جديدي ميشوند يا محصوالت تازهاي را توليد مينمايند
(بخصوص زماني که اين قبيل فعاليتها يا محصوالت با راهبردهاي فعاليت اصلي بانک
سازگاري ندارد) ،يا به بازارهائي وارد ميشوند که از آنها شناخت ندارند و يا به فعاليت در
مناطقي ميپردازند که از نظر جغرافيائي ،فاصلة زيادي با دفتر مرکزي آنها دارد ،ممکن
است نقش ريسک عملياتي پررنگتر شود .از اين گذشته ،در اغلب اين موارد ،موسسات مطمئن

نيستند كه زيربناي مديريت كنترل ريسك آنها بتواند همگام با رشد حاصله در اين قبيل فعاليتهاي
كاري ،پيشرفت نمايد .در سالهاي اخير ،تعدادي از مهمترين و برجستهترين زيانها در مواقعي اتفاق
افتادهاند كه يك يا تعدادي از اين شرايط وجود داشته است .بنابراين هنگام وجود چنين شرايطي،
الزم است بانكها توجه ويژهاي به اقدامات كنترل داخلي بنمايند.
احتمال وقوع برخي از ريسکهاي عملياتي مهم کم است ليکن آنها از تاثيرات مالي بالقوه
زيادي برخوردارند .از اين گذشته ،تمام ريسكها را نميتوان كنترل نمود (به عنوان مثال بالياي

طبيعي) .به منظور كاهش مقدار منابعي كه در معرض وقوع چنين رخدادهائي قرار دارند يا كاستن از
تعداد (فراواني)1و ميزان اثر (شدت)2آنها ،ميتوان از برنامهها يا ابزارهاي كاهش ريسك استفاده
نمود .به عنوان مثال ،سياستهاي بيمه ،بخصوص آنهائي كه از ويژگي پرداخت سريع برخوردار بوده و
براي موارد خاص درنظر گرفته شدهاند ،ميتوانند ريسك خساراتي با «تعداد کم و اثر زياد» را به
طرف مقابل منتقل كنند و اين امر ميتواند نتيجة رخدادهائي از قبيل دعاوي شخص ثالث باشد.
دعاوئي كه ناشي از اشتباهات و قصورات ،خسارات مادي اوراق بهادار ،اختالس كاركنان و يا
كالهبرداري شخص ثالث ،و بالياي طبيعي است.
با وجود اين ،بانکها بايد به ابزارهاي کاهش ريسک به عنوان ابزارهائي مکمل ـ و نه
جايگزين ـ براي کنترل دقيق ريسک عملياتي داخلي بنگرند .برخورداري از مكانيسمهاي مناسب

جهت تشخيص و اصالح سريع خطاهاي موجه ريسك عملياتي ميتواند منابع درمعرض ريسك را به
شدت كاهش دهد .همچنين به اعمال يك بررسي دقيق نياز هست تا جائيكه ابزارهاي كاهش

1- Frequency
2- Severity
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ريسك از قبيل بيمه ،حقيقتاً به كاهش ريسك انجاميده ،يا آنرا به بخش يا حوزة كاري ديگري
منتقل نموده و يا حتي ريسك جديدي ايجاد كند (به عنوان مثال ريسك قانوني يا طرف مقابل).
براي کاهش ريسک ،سرمايهگذاري در فناوري مناسب پردازش اطالعات و ايمني آن داراي
اهميت است .گرچه ضرورت دارد كه بانكها از اين امر مطلع باشند كه اتوماسيون زياد ميتواند

خسارات مكرر و كماثر را به خسارات كم تعداد و موثر تبديل كند .خساراتي كه ممكن است مربوط
به زياندهي يا اختالالت گسترده در خدماتي باشد كه در اثر عوامل داخلي يا توسط عواملي كه خارج
از كنترل مستقيم بانك (به عنوان مثال رويدادهاي خارجي) قرار دارند ،بوجود آمده باشد .چنين
مسائلي ممكن است مشكالتي جدي براي بانكها ايجاد نموده و توانائي يك موسسه در انجام
فعاليتهاي اصلي خود را به خطر بياندازد .همانطوريكه ذيالً در اصل  7بحث خواهيم نمود ،الزم است
بانكها برنامههائي را جهت كشف نقاط حادثهخيز و تداوم فعاليت تجاري ايجاد نمايند تا بدينوسيله
اين قبيل ريسكها را رديابي كنند.
بانکها بايد نسبت به برقراري خط مشيهائي براي ادارة ريسکهائي که با فعاليتهاي واگذارشده
به منابع خارجي در ارتباط هستند ،اقدام نمايند .واگذاري كارها به خارج از سازمان ميتواند از

طريق انتقال فعاليتها به ديگراني كه از تخصص و توان بيشتري جهت ادارة ريسكهاي مربوط به
فعاليتهاي كاري تخصصي برخوردارند ،موجب كاهش وضعيت ريسك موسسه شود .گرچه ،استفاده
يك بانك از اشخاص ثالث ،رافع مسئوليت هيات مديره و مديريت در زمينة حصول اطمينان از اينكه
فعاليت شخص ثالث به شيوهاي مناسب و درست انجام شده و منطبق با قوانين حاكم است،
نميباشد .ترتيبات مربوط به واگذاري امور به منابع خارجي ميبايست مبتني بر قراردادهاي صريح و
يا موافقتنامههاي سطح خدمتي باشد كه اطمينان ميدهد مسئوليتها بين ارائهكنندگان خارجي
خدمات و بانك كارفرما به صورتي واضح تقسيم شدهاند .افزون بر اين ،ضرورت دارد بانكها ،ساير
ريسكهائي را كه مرتبط با واگذاري فعاليتها به منابع خارجي هستند ـ ازجمله وقفه در ارائة خدمات ـ
مديريت نمايند.
الزم است بانکها ـ برحسب مقياس و ماهيت فعاليتشان ـ تاثير احتمالي هرگونه نقص بالقوه را
در خدمات ارائه شده از سوي فروشندگان و اشخاص ثالث ديگر يا تامينکنندگان خدمات
درون گروهي بر روي عمليات و مشتريان خود درک نمايند .اين نواقص هم شامل نواقص

عملياتي و هم كاستي يا ضعف بالقوة طرفهاي خارجي در زمينههاي كاري است .ضروري است هيات
مديره و مديريت يقين نمايند كه انتظارات و تعهدات هرطرف بطور واضح تعريف و درک شده ،قابل
اجرا هستند .ميزان تعهدات طرف خارجي و توانائي مالي وي جهت جبران خسارات وارده به بانك در
اثر خطاها ،سهلانگاريها و ساير نواقص عملياتي را ميبايست به عنوان بخشي از ارزيابي ريسك
درنظر گرفت .بانكها بايد نسبت به شناخت اوليه تامينكنندگان خدمات و نظارت بر فعاليتهاي بعدي
آنها ،بخصوص تامينكنندگاني كه فاقد تجربة كار در محيط منضبط صنعت بانكداري هستند ،اقدام
نموده و اين فرآيند را (شامل ارزيابيهاي مجدد شناخت آنها) بطور منظم مورد بازنگري قرار دهند.
ممكن است بانكها براي فعاليتهاي مهم ،به برنامههاي اقتضائي نياز داشته باشند .برنامههائي كه
شامل دسترسي به طرفهاي جايگزين خارجي و هزينهها و منابع مورد نياز براي تغيير آنها در يك
زمان بسيار اندک ميباشند.
در برخي موارد ،امکان دارد که بانکها تصميم به حفظ سطح خاصي از ريسک عملياتي
نموده يا خود را در برابر آن ريسک بيمه نمايند .در چنين مواردي و زماني كه ريسك داراي
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اهميت است تصميم به حفظ يا محافظت از خود در برابر آن ،بايد از شفافيت الزم در سازمان
برخوردار بوده و با استراتژي عام حرفهاي بانك و ميزان تمايلش به ريسك همخواني داشته باشد.
اصل :7

بانکها بايد داراي برنامههاي پيوسته کاري و اقتضائي مناسبي باشند تا درصورت

بروز اختاللي جدي در کار ،از توانائي خود نسبت به عملکرد مستمر و تحديد خسارات
مطمئن باشند.
بنابه دالئلي که ممکن است خارج از کنترل بانک باشد ،اين امکان وجود دارد که وقوع
پيشامدي جدي ،به عدم توانائي يک بانک در ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات کارياش بيانجامد
بخصوص در مواقعي که زيرساختهاي فيزيکي ،ارتباطات از راه دور ،يا فناوري اطالعاتي
بانک خسارت ديده يا غيرقابل دسترسي باشند .اين امر به نوبة خود ميتواند به بروز
خسارات مالي قابل توجه براي بانک و نيز اختالالت گستردهتر در نظام مالي از طريق
کانالهائي همچون نظام پرداختها منجر شود .اين امکان مستلزم اين است که بانکها برنامههائي
را براي کشف نقاط آسيبپذير و تداوم فعاليت کاري طرحريزي نمايند .برنامههائي كه با توجه

به اندازه و پيچيدگي عمليات بانك ،سناريوهاي موجه و مختلفي را در رابطه با نقاط آسيبپذير
بانكها ،تدوين مينمايند.
الزم است بانکها به شناسائي فرآيندهاي کاري مهم بپردازند.ازجمله ،فرآيندهائي که وابسته به
فروشندگان خارجي يا ساير اشخاص ثالثي هستند که از سرگيري فوري خدمات براي آنها ،از
اهميت زيادي برخوردار است .درخصوص اين قبيل فرآيندها ،ضروري است كه بانكها به تعيين

مكانيسمهاي جايگزيني بپردازند كه درصورت قطع اينگونه خدمات ،نسبت به از سرگيري مجدد آن
اقدام كنند .بايد توجه ويژهاي به قابليت بازيابي اسناد فيزيكي و الكترونيكي كه براي ادامة فعاليت
كاري ضروري است ،مبذول داشت .در جائيكه با بهرهگيري از تسهيالت غيرحضوري 1،فايل
پشتيباني از اين قبيل اسناد تهيه ميشود يا در مواقعي كه ضرورت دارد عمليات يك بانك به محل
جديدي منتقل شود بايد دقت نمود كه اين مناطق داراي فاصلة مناسبي از عمليات متاثر از آن باشند
تا بدينوسيله ريسك عدم دسترسي همزمان به هيچكدام از اسناد اوليه يا فايلهاي پشتيبان و
تسهيالت را به حداقل رسانيد.
بانکها بايد بطور ادواري به مرور برنامههائي بپردازند که براي شناسائي نقاط آسيبپذير و
تداوم فعاليت خويش طراحي کردهاند تا بدين طريق از انطباق آنها با راهبردهاي کاري و
عمليات جاري بانک مطمئن شوند .افزون بر اين ،الزم است كه اين برنامهها را بطور ادواري مورد

آزمون قرار داد تا يقين حاصل شود كه درصورت وقوع يك پيشامد غيرمحتمل نظير بروز اختاللي
جدي در كار ،بانك از توان اجراي برنامههاي خود برخوردار است.

نقش ناظرين

اصل :8

ناظرين بايد از کليه بانکها ـ صرفنظر از اندازهشان ـ بخواهند که جهت شناسائي،

ارزيابي ،نظارت و کنترل ـ کاهش ريسکهاي مهم عملياتي و به عنوان بخشي از يک رويکرد
کلي مربوط به مديريت ريسک ،داراي نظام کارآمد مناسبي باشند.

1- Off-site Facility
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ناظرين بايد بانکها را ملزم نمايند که به توسعة نظامهائي براي مديريت ريسک عملياتي

بپردازند .نظامهائي كه با رهنمودهاي اين نوشتار منطبق بوده و با اندازه ،پيچيدگي و وضعيت
ريسك آنها تناسب داشته باشند .تا آنجاكه ريسكهاي عملياتي ،تهديدي براي ايمني و سالمت يك
بانك بحساب ميآيند ،ناظرين وظيفه دارند كه بانكها را به توسعه و استفاده از فنون بهتر در اداره
آنها ترغيب نمايند.
اصل :9

الزم است ناظرين ـ بطور مستقيم يا غيرمستقيم ـ به ارزيابي مستقل و منظم

سياستها ،رويهها و فعاليتهاي مرتبط با ريسکهاي عملياتي بپردازند .بازرسين ميبايست
مطمئن شوند که مکانيزمهاي مناسب و توانمندي وجود دارند که امکان وقوف آنها از تحوالت
بانکها را فراهم ميآورند.

مثالهائي از آنچه كه ناظرين به وسيلة يك ارزيابي مستقل ريسك عملياتي ميبايست مورد بررسي
قرار دهند مشتمل بر موارد زير است:
اثربخشي فرآيند مديريت ريسک بانک و محيط عام کنترلي نسبت به ريسک عملياتي
روشهاي بانک براي نظارت و گزارشدهي وضعيت ريسک عملياتي خود شامل اطالعات
مربوط به خسارات عملياتي و ساير شاخصهاي ريسک عملياتي بالقوه.
رويههاي بانک براي حل بموقع و موثر پيشامدها و نقاط آسيبپذير مربوط به ريسک
عملياتي.
فرآيند کنترلهاي داخلي ،حسابرسي و بررسيهاي بانک براي حصول اطمينان از انسجام فرآيند
کلي مديريت ريسک عملياتي.
اثربخشي تالشهاي بانک همچون استفاده از بيمه جهت کاهش ريسک عملياتي.
کيفيت و جامعيت برنامههاي بانک در زمينة تداوم امور و کشف نقاط حادثهخيز.
فرآيند بانک براي ارزيابي کلي کفايت سرمايه جهت پوشش ريسک عملياتي و در ارتباط با
وضعيت ريسک آن و برحسب مورد با اهداف سرماية داخلياش.
همچنين الزم است ناظرين در پي اطمينان از اين موضوع باشند که در جائيکه بانکها بخشي
از يک گروه مالي را تشکيل ميدهند ،رويههاي مناسبي برايحصول اطمينان از اينکه ريسک
عملياتي در آن گروه ،به شيوهاي مناسب و منسجم مديريت ميشود ،وجود دارد .در اجراي اين

ارزيابي ،ممكن است همكاري و مبادلة اطالعات با ناظرين ديگر و در انطباق با رويههاي ايجاد شده،
ضروري باشد .احتمال دارد برخي از ناظران ،براي اين قبيل فرآيندهاي ارزيابي ،استفاده از حسابرسان
خارجي را مدنظر قرار دهند.
ممکن است نواقصي را که در طي بررسي نظارتي شناسائي شدهاند ،به وسيلة مجموعهاي از
اقدامات پيگيري نمود .ناظرين بايد باتوجه به شرايط خاص يك بانك و محيط عملياتياش ،از

مناسبترين ابزار استفاده نمايند .ممكن است ناظرين جهت دريافت اطالعات جاري پيرامون ريسك
عملياتي ،مايل به استقرار مكانيزمهائي باشند كه ممكن است آنها را بطور مستقيم با بانكها و
حسابرسان خارجي مرتبط نمايد (براي مثال ،گزارشهاي مديريت داخلي بانك راجع به ريسك
عملياتي ميتواند بطور عادي در اختيار بازرسان قرار گيرد).
باعنايت به اين نکته که فرآيندهاي مديريت جامع ريسک عملياتي هنوز هم در بسياري از
بانکها مراحل رشد خود را ميپيمايد ،بازرسين بايد با نظارت و ارزيابي پيشرفتهاي اخير و
برنامههاي مربوط به توسعههاي آتي يک بانک ،در ترغيب تالشهاي جاري که به منظور
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توسعة داخلي صورت ميپذيرد ،نقشي فعال بر عهده گيرند .پس از آن بانك ميتواند اين
اقدامات را با فعاليتهاي مشابه ساير بانكها مقايسه كند تا بدينوسيله بازخوري سودمند راجع به
عملكرد خود به دست آورد .به عالوه ،تا آنجا كه دالئل معين اين امكان را ميدهند كه علت
ناكارآمدي تالشهاي انجام شده در زمينة توسعه بررسي شوند ميتوان از اين اطالعات در قالب
واژههاي عام و براي كمك به فرآيند برنامهريزي ،استفاده نمود .همچنين ،بازرسين بايد تمركز خود
را بر روي ميزان ادغام فرآيند مديريت ريسك عملياتي يك بانك در درون سازمان آن متمركز كنند
تا بدينوسيله از مديريت موثر ريسك عملياتي در زمينة كاري آن بانك مطمئن شده ،مسيرهاي
روشني از ارتباطات و مسئوليتها را فراهم آورده و ارزيابي فعال اقدامات فعلي خود و توجه به
پيشرفتهاي احتمالي در زمينةكاهش ريسك را تشويق نمايند.

نقش افشاء

اصل  :10الزم است بانکها با افشاء کافي و عام ،اين امکان را براي مشارکتکنندگان در
بازار فراهم آورند که روش خود را در مورد مديريت ريسک عملياتي ،مورد ارزيابي قرار
دهند.
به اعتقاد کميته ،افشاء بموقع ،مکرر و عام اطالعات ذيربط از سوي بانکها ميتواند به
پيشرفت نظم بازار و در نتيجه مديريت موثرتر ريسک بيانجامد .مقدار افشاء ميبايست متناسب

با اندازه ،وضع ريسك و پيچيدگي عمليات يك بانك باشد.
زمينة افشاء ريسک عملياتي هنوز بخوبي ايجاد نشده است .دليل اوليه اين امر اين است که

بانکها هنوز در مرحلة توسعه فنون ارزيابي ريسک عملياتي قرار دارند .هرچند ،كميته معتقد
است كه يك بانك بايد چارچوب مديريت ريسك عملياتي خود را به نحوي آشكار نمايد كه امكان
تعيين اينكه «آيا يك بانك ريسك عملياتي خود را به شيوهاي موثر مورد شناسائي ،ارزيابي ،نظارت و
كنترل ـ كاهش قرار ميدهد يا خير» ،براي سرمايهگذاران و طرفهاي ذينفع فراهم شود.

ما ٔخذ:
Sound Practices for the Management and Supervision of
operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision,
February 2003.

«گروه مطالعاتي بانکي و اعتباري »
موضوع:
«اقدامات موثر براي مديريت
و نظارت بر ريسک عملياتي»
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي ارجمندنژاد
مرداد – 1383

استفاده از مطالب اين مجموعه با ذكر ماخذ بالمانع است.

393

شماره  :مب  969 /روش پيشنهادي جهت محاسبه سود دوران فروش اقساطي ( در حالت اقساط ماهيانه
مساوي )
تاريخ 30/6/1383 :
»بسمه تعالي«
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي (به جز بانک اقتصاد نوين) ،موسسه
اعتباري توسعه و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

با سالم؛
همانگونه که مستحضرند روش فعلي بانکها جهت محاسبه سود تسهيالت در عقود
فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک و نيز نحوه تقسيط ،براساس فرمول ذيل ميباشد:
(  + 1تعداد اقساط) * نرخ سود * اصل تسهيالت
=

سود دوران فروش اقساطي

تعداد اقساط در سال * 100 * 2

سود دوران فروش اقساطي  +اصل تسهيالت
=

مبلغ هر قسط

تعداد اقساط
نتايج حاصل از بررسي به عمل آمده حاکي از آن است که مکانيزم روش فوق به لحاظ محاسباتي
از منطق قوي برخوردار نبوده و در عمل بانکها سود واقعي و مورد نظر خود را دريافت نمينمايند
که در اي رابطه پيشنهاداتي نيز از سوي برخي بانکها جهت اصالح روش فعلي به اي مديريت
منعکس گرديده است.
ضم ارسال روش پيشنهادي که شامل نحوه محاسبه سود کل ،تسهيم هر قسط به
اصل و سود و نيز مبلغ هر قسط ميباشد ،خواهشمند است مقرر فرمايند موضوع توسط
کارشناسان ذيربط آن بانک مورد بررسي قرار گرفته و اظهارنظر آن بانک در اي زمينه حداکثر تا
پايان آبان ماه سالجاري به اي مديريت اعالم گردد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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 محاسبه،)روش پيشنهادي جهت محاسبه سود دوران فروش اقساطي (در حالت اقساط ماهيانه مساوي
مبلغ هر قسط و نيز تسهيم هر قسط به اصل و سود
:مفروضات

 اصل تسهيالت؛: P
 نرخ سود ساليانه؛:r
 تعداد اقساط (به ماه)؛: N
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 : Aمبلغ هر قسط؛
با فرض اي که مشتري در پايان هر ماه مبلغ  Aريال بابت هر قسط (شامل اصل و سود)
پرداخت مينمايد و سود مشتري در هر قسط نيز برابر مانده بابت اصل در ابتداي هر ماه ضربدر
نرخ سود ساالنه تقسيم بر دوازده ميباشد ،جدول ذيل را تشکيل ميدهيم:

از آنجا که مجموع ارقام مندرج در ستون قسط بابت اصل تسهيالت بايستي مساوي با  Pگردد،
خواهيم داشت:
N
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که با معلوم و مجهول کردن A ،يا مبلغ هر قسط به صورت ذيل محاسبه ميگردد:
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بديهي است که نحوه تسهيم هر قسط به اصل و سود نيز مطابق با جدول صفحه قبل ميباشد.
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شماره  :مب  1003 /درخصوص چگونگي پرداخت تسهيالت تكليفي  -تبصره اي توسط شعب بانكها در مناطق آزاد
تاريخ4/7/1383 :

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي (به استثناي بانک صنعت و معدن) و شرکت دولتي پست بانک
ارسال گرديد.

باتوجه به سوال برخي از بانکها درخصوص چگونگي پرداخت تسهيالت تکليفي -تبصرهاي توسط
شعب بانکها در مناطق آزاد بدينوسيله بخشي از مصوبه سي و هشتمي جلسه کميته سياستگزاري و نظارت بر
بانکهاي مناطق آزاد مورخ  1/6/1383به شرح زير اعالم ميگردد:

"شعب بانکهاي دولتي مستقر در مناطق آزاد تجاري -صنعتي ج.ا.ا .ميتوانند به عنوان عامل بانک مادر در
سرزمي اصلي و با استفاده از منابع متعلق به بانک مادر خدمات الزم را ارائه نمايند".
توجه خواهند داشت که نرخ سود اي قبيل تسهيالت و ساير شرايط آن بايد همانند موارد مشابه در
سرزمي اصلي باشد/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  1101 /اعال م ممنوعيت اعطاي تسهيالت بابت خريد سهام به مشتريان
تاريخ 25/7/1383 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي غيردولتي (به استثناء بانک اقتصادنوين) و موسسه اعتباري توسعه و
شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

با سالم؛
براساس اطالعات دريافتي ،اخيراً برخي از بانکها و موسسات اعتباري اقدام به اعطاي
تسهيالت بابت خريد سهام به مشتريان متقاضي نمودهاند .از اي رو به اطالع ميرساند پرداخت
تسهيالت براي اي موضوع به علل مختلف از جمله مغايرت با اصول حاکم بر قانون عمليات بانکي
بدونربا ،ايجاد اختالل در بازار سرمايه از طريق افزاي

کاذب قيمت سهام و ريسک بااليي که

متوجه بانک يا موسسه اعتباري ميسازد ،مجاز نميباشد.
لذا خواهشمند است دستور فرمايند ضم توقف فعاليت در اي زمينه ،موضوع در اسرع
وقت به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک  /موسسه ابالغ شود و بر حس اجراي آن نظارت
گردد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  1146 /اصالح بخشنامه هاي شمارة مب  387 /مورخ  23 / 3 / 1383و مب  555 /مورخ
 18/4/1383درخصوص سهم بخشهاي مختلف اقتصادي
تاريخ30/7/1383:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري ارسال گرديد.
باسالم،
پيرو بخشنامههاي شمارة مب 387/مورخ  23/3/1383و مب 555/مورخ  18/4/1383بدينوسيله به استحضار
ميرساند براساس مصوبه مورخ  15/7/1383كميسيون اعتباري اين بانك ،سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از افزايش در
ماندة تسهيالت اعطايي آن بانك به بخش غيردولتي پس از كسر الزامات قانوني و تسهيالت از محل سپردههاي
قرضالحسنه براي رفع احتياجات ضروري و اشتغال در سال  1383بشرح ذيل اصالح گرديده است:

بخش اقتصادي

درصد

كشاورزي

5/17

صنعت و معدن

20

مسكن و ساختمان

6/13

صادرات

4

بازرگاني داخلي ،خدمات و متفرقه

9/1

مصارف آزاد (خارج از نسبتهاي مربوط به بخشها)

43

جمع

100

خواهشمنداست دستور فرمايند مراتب فوق به كليه مبادي ذيربط در آن بانك ابالغ و برحسن اجراي آن نظارت كافي
معمول گردد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  1238 /ابالغ دستورالعمل اجرايي تبصره ذيل مواد  51و  58آئين نامه فصل سوم قانون
عمليات بانكي بدون ربا درخصوص اعطاي تسهيالت به خريداران كاالها ي مصرفي بادوام ساخت داخل
كشور از محل انتقال مانده تسهيالت استفاده شده توليدكنندگان
تاريخ 16/8/1383 :
»بسمه تعالي«
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،خصوصي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

به موجب مصوبه يکهزار و سي و دومي جلسه مورخ  2/8/1383شوراي پول و اعتبار
بدينوسيله "دستورالعمل اجرايي تبصره ذيل مواد  51و  58آئي نامه فصل سوم قانون عمليات
بانکي بدون ربا" درخصوص اعطاي تسهيالت به خريداران کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل
کشور از محل انتقال مانده تسهيالت استفاده شده توليدکنندگان ،جهت استحضار ارسال ميگردد.
خواهشمند است مقرر فرمايند مفاد دستورالعمل فوقالذکر جهت اجرا به کليه واحدهاي
ذيربط ابالغ گردد/.ص
پيوست :دارد.
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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.11/6/83ذاكري.م

بسمه تعالي

دستورالعمل اجرائي تبصره ذيل مواد  51و  58آئين نامه فصل سوم
قانون عمليات بانکي بدون ربا

موضوع :اعطاي تسهيالت به خريداران کاالهاي مصرفي با دوام ساخت داخل کشور از محل انتقال
مانده تسهيالت استفاده شده توليدکنندگان موضوع تبصره ذيل بندهاي ( )1و( )3بخشنامه شماره
مب 1040/مورخ 6/8/1381

به منظور تامين نيازهاي مالي توليدكنندگان و ايجاد رونق در بخشهاي اقتصادي (بويژه صنعت) از
طريق تامين مالي خريداران كاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل ،بانكها ميتوانند عالوه بر اعطاي تسهيالت
بصورت مستقيم به مصرفكنندگان اين قبيل كاالها ،در چارچوب دستورالعمل زير نسبت به اعطاي تسهيالت از
طريق انتقال مانده استفاده شده توليدكنندگان نيز اقدام نمايند.
ماده ( )1كاربرد تسهيالت موضوع اين آئيننامه در مورد كاالهاي مصرفي با دوام ساخت داخل كشور است كه


براساس قوانين و مقررات موجود بانكها قادر به اعطاي تسهيالت به منظور تامين مالي خريد آنها ميباشند.

ماده ( )2تسهيالت اين آئيننامه از محل انتقال تمام يا قسمتي از مانده تسهيالت توليدكنندگان به خريداران
اينگونه كاالها قابل اجرا ميباشد .بر اين اساس بانكها مجاز ميباشند سهمالشركه بانك در مشاركت مدني و
تسهيالت پرداخت شده در قالب عقد سلف را درصورت تقاضاي توليدكنندگان كاالهاي مصرفي با دوام ساخت
داخل كشور به خريداران كاالهاي يادشده منتقل نمايند.
تبصره:

پس از انتقال تسهيالت به متقاضيان الزم است به ميزان اصل تسهيالت جديد از مانده بدهي توليد

كننده كسر گردد.



اعطاي تسهيالت به صورت مستقيم جهت خريد کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل کشور براساس

روشهاي معمول در بانکها و در چارچوب مقررات موجود انجام ميشود.
 موضوع بخشنامه شماره مب 1544/مورخ  21/10/1381اي بانک.
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ماده ( )3انتقال مذكور در ماده ( )2به خريداران ،براساس قرارداد جديد و بر مبناي عقد فروش اقساطي و يا اجاره
به شرط تمليك و در چارچوب مقررات جاري صورت ميگيرد .نرخ تسهيالت اعطايي به خريداران معادل نرخ
بخش بازرگاني و خدمات (براي بانكهاي دولتي) ميباشد.

ماده ( )4متقاضيان خريد از طريق توليدكنندگان ذيربط به بانك مربوط معرفي ميشوند و توليدكنندگان موظف
مي باشند به نحوي اين معرفي را انجام دهند كه در زمان آماده شدن كاالي مصرفي با دوام (حداكثر پايان قرارداد
مشاركت مدني و زمان تحويل كاال در عقد سلف) ،امكان انتقال تسهيالت بدون تاخير وجود داشته باشد.

ماده ( )5مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي براساس تشخيص بانك در مورد خودرو سواري حداكثر پنج سال و
در ساير موارد حداكثر سه سال خواهدبود.

ماده ( )6ساير شرايط اعطاي تسهيالت از قبيل وضعيت اعتباري خريدار ،نوع وثيقه ،نحوه بازپرداخت اقساط و
غيره  ...بعهده بانك عامل خواهدبود.

ماده ( )7تسهيالت ارزي بانكها مشمول اين دستورالعمل نميباشد.
دستورالعمل اجرايي تبصره ذيل مواد  51و  58آئيننامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا در 7
ماده و يك تبصره در يكهزار و سي و دومين جلسه مورخ  1383/8/2شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
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شماره  :مب  1240 /درخصوص افزايش مبلغ اعطايي تسهيالت جعاله به منظور مرمت و بازسازي
واحدهاي داراي ارزش ملـي ،فرهنگي و معماري
تاريخ 16/8/1383 :
»بسمه تعالي«
جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري دولتي و بانک مسکن ارسال گرديد

احتراماً؛
بدينوسيله بند سوم از مصوبات يکهزار و سي و دومي جلسه مورخ  2/8/1383شوراي
محترم پول و اعتبار درخصوص افزاي

مبلغ اعطايي تسهيالت جعاله به منظور مرمت و بازسازي

واحدهاي داراي ارزش ملني ،فرهنگي و معماري ،به شرح ذيل به استحضار ميرسد:
شوراي پول و اعتبار با تقاضاي وزارت مسکن و شهرسازي مبني بر افزايش سقف فردي تسهيالت به ميزان
هفتاد ميليون ريال و افزايش سقف پنج ساله کلي تسهيالت تا ميزان يکصد ميليارد ريال ،از قرار هر سال بيست
ميليارد ريال ،موافقت نمود و مقرر داشت اعطاي تسهيالت به روش قبلي و با نرخ حداقل بخش خدمات و
بازرگاني در قالب عقد جعاله و با معرفي وزارت مسکن و شهرسازي توسط بانکهاي عامل پرداخت شود.

خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب جهت اجرا به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ گردد.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  1249 /درخصوص تغيير ماده  10و تبصره  1دستورالعمل اجرايي مشاركت مدني
تاريخ17/8/1383:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکها (اعم ازدولتي و غيردولتي) و شرکت دولتي پست
بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.
باسالم،
بدينوسيله بند يكم مصوبه يكهزار و سي و دومين جلسه مورخ  2/8/1383شوراي پول و اعتبار درخصوص
تغيير ماده  10و تبصره  1دستورالعمل اجرايي مشاركت مدني را به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
"ماده  -10مدت قرارداد مشارکت مدني باتوجه به اقتضاي فعاليت و موضوع قرارداد به تشخيص بانکها
و موافقت شريک ،در ابتداي قرارداد تعيين ميگردد.
تبصره  -1درصورت لزوم و وجود توجيهات کافي و درصورتيکه طرح در پايان مدت قرارداد به اتمام
نرسيده باشد ،قرارداد مشارکت مدني ،مشروط به تصويب هيات مديره بانک ذيربط قابل تمديد است".

خواهشمنداست مقرر فرماييد مفاد مصوبه فوقالذكر جهت اجراء به كليه واحدهاي ذيربط ابالغ گردد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  1450 /اصالحاتي در دستورالعملهاي اجرايي فروش اقساطي مسكن و اجاره به شرط
تمليك
تاريخ14/9/1383:

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و
موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

باسالم،
بدينوسيله بند  2از مصوبه يكهزار و سي و چهارمين جلسه مورخ  30/8/1383شوراي محترم پول و اعتبار را
كه متضمن اصالحاتي در دستورالعملهاي اجرايي فروش اقساطي مسكن و اجاره به شرط تمليك ميباشد ،به شرح ذيل
به استحضار ميرساند:
"قيد «نوساز دست اول» از تبصره ذيل ماده  2دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي مسكن و بند ب ماده  4دستورالعمل
اجرايي اجاره به شرط تمليك حذف گردد".
خواهشمنداست مقرر فرمايند مراتب به طريق مقتضي به كليه شعب و واحدهاي تابعه آن بانك جهت اجراء
ابالغ گردد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  1469 /ارائه توضيحات تكميلي درخصوص افزايش مبلغ اعطا يي تسهيالت جعاله به
منظور مرمت و بازسازي واحدهاي داراي ارزش ملي ،فرهنگي و معماري پيرو بخشنامه مب 1240 /
مورخ 16/8/1383
تاريخ15/9/1383:

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري دولتي ارسال گرديد.

احتراماً،
پيرو بخشنامه مب 1240/مورخ  16/8/1383موضوع ابالغ مصوبه يكهزار و سي و دومين جلسه مورخ
 2/8/1383شوراي محترم پول و اعتبار درخصوص افزايش مبلغ اعطايي تسهيالت جعاله به منظور مرمت و بازسازي
واحدهاي داراي ارزش ملي ،فرهنگي و معماري به استحضار ميرساند عبارت "اعطاي تسهيالت به روش قبلي" در
مصوبه فوقالذكر ناظر بر مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي ميباشد كه براساس مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار
 8سال تعيين شده است/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  1733 /درخواست تكميل مشخصا توسط بانكها
تاريخ 26/10/1383 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غير دولتي ،شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

احتراماً؛ نظر به اهميت بحث پولشويي در جهان امروز و ضرورت شناسايي دقيق کارگزاران
بانکي مدتي است مراجع بانکي بي المللي نام و مشخصات بانکها و موسسات اعتباري مجاز ايراني
را از اي مديريت استعالم مينمايد ،از اينرو خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به تکميل
اطالعات ذيل به صورت فارسي و انگليسي و ارسال آن به اي اداره اقدام مقتضي معمول گردد.
توجه ميفرماييد که مشخصات درخواستي در واقع مشخصاتي است که آن بانک /
موسسه اعتباري خود را در جهان معرفي کرده است و يا تصميم به معرفي دارد/.ص
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 Siteاختصاصي در صورت وجود
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  1757 /اصالح بخشنامه نب  7485 /مورخ  1/10/1375درخصوص ابالغ مصاديق تاسيسات
و واحدهاي مشمول تعريف قانون ايرانگردي و جهانگردي
تاريخ 28/10/1383 :
»بسمه تعالي«
جهت استحضار کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري دولتي  ،بانک کشاورزي ،و شرکت دولتي پست
بانک ارسال گرديد

با سالم؛
پيرو بخشنامه شماره نب 7485 /مورخ  1/10/1375درخصوص ”ابالغ مصاديق
تاسيسات و واحدهاي مشمول تعريف قانون ايرانگردي و جهانگردي“ ،به استحضار ميرساند نظر
به اي که به موجب تبصره ( )1از ماده ( )1قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
مصوب  ،23/10/1382کليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در امور
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
تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي به شرح ذيل اصالح ميگردد:
”بديهي است هريک از موارد ياد شده زماني به رسميت شناخته ميشوند که مجوز الزم قانوني را
از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اخذ کرده باشند“.
خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب به طريق مقتضي به کليه شعب و واحدهاي تابعه
آن بانک جهت اجراء ابالغ گردد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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شماره  :مب  : 1792 /مديريت ريسك تطبيق
تاريخ3/11/1383:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک،
موسسه اعتباري توسعه و سازمان حسابرسي ارسال گرديد.
با احترام،
همانطور كه مستحضريد تاكنون تالشهاي گوناگوني جهت بررسي موضوعات نظارت بانكي و تقويت رويههاي
مطمئن از سوي مراجع ذيربط بينالمللي صورت گرفته است .بخشي از اين تالشها از سوي كميته نظارت بانكي بال در
بانك تسويه بينالمللي و به منظور ضابطهمند نمودن مديريت ريسك تطبيق توسط بانكها انجام شده است .ريسك تطبيق
كه به مفهوم ريسك ناشي از اعمال تحريمهاي قانوني يا نظارتي است ،زيانهاي مالي و يا آسيبهاي وارده بر اعتبار يك
بانك را در پي دارد كه به دليل عدم رعايت يا ناتواني در مطابقت با قوانين ،مقررات ،ضوابط نظارتي و استانداردهاي
مناسب اجرايي ميباشد .اين ريسك را ميتوان "ريسك درستي عمليات" نيز خواند .از اين رو ريسك موصوف جزء
محورهاي اصلي در مديريت ريسك است كه بايد مورد نظر مسئوالن بانكها و موسسات اعتباري قرار گيرد.
در گزارشي كه پيش رو داريد ،مديريت ريسك تطبيق به منزله فعاليت اصلي مديريت ريسك در بانك تلقي
شده و ايجاد واحدي مستقل از فعاليتهاي بانكي در بانك ،تحت عنوان واحد تطبيق ،توصيه گرديده است .بدين منظور در
گزارش حاضر پس از تعريف واحد تطبيق طي اصولي مسئوليتهاي هيات مديره ،مديران ارشد ،نقشها و مسئوليتهاي آنان و
نيز كاركنان واحد تطبيق توضيح داده شده است.
اميد است با مطالعه و بهرهبرداري الزم از اين گزارش ،از طريق اجراي موثر سياستها و شيوههاي نظارتي
تطبيق و انجام اقدامات اصالحي مناسب به هنگام شناسايي موارد نقض قوانين ،ضوابط نظارتي ،مقررات و استانداردها
بتوان به حفظ اعتبار آن بانك و در نتيجه برآورده ساختن انتظارات مشتريان ،بازارها و جامعه كمك نمود/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
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اصـول نظارت تطبيقــي
«فهـــرسـت عناوين»
پيشگفتار
مقدمه
تعريف بخش تطبيق
مسئوليتهاي هيات مديرهتطبيق
اصل شماره 1
مسئوليتهاي مديريت ارشد تطبيق
اصل شماره 2
اصل شماره 3
اصول حاکم بر کار بخش تطبيق
وضعيت
اصل شماره 4
استقالل
اصل شماره 5
نقشها و مسئوليتها
اصل شماره 6
کارکنان بخش تطبيق
اصل شماره 7
اصل شماره 8
مسائل برون مرزي
اصل شماره 9
رابطه با حسابرس داخلي
اصل شماره 10
تامين منابع از خارج
اصل شماره 11
ماخذ
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 3/10/1383عليزاده .ص

»بسمه تعالي«

اصـول نظارت تطبيقــي
پيشگفتار:
گزارش حاضر ترجمة تالشي است که کميته نظارت بر بانکداري بانک تسويه بي المللي
(بال) براي ضابطهمند نمودن مديريت ريسک تطبيق ،توسط بانکها ،انجام داده است .هرچند در
حال حاضر ميبايست آن را پي

نويس اصول مورد توافق تلقي نمود ،ولي از زمان انتشار اي

گزارش (اکتبر سال  )2003تا ژانويه ( 2004تاريخ نهايي اعالم شده براي دريافت نقطهنظرات)
تاکنون مت جديدتري که داللت بر نهايي شدن آن (پس از جمعبندي نقطهنظرات و انجام
تغييرات احتمالي) باشد در سايت بانک تسوية بي المللي قرار نگرفته است .بنابراي  ،باتوجه به
اهميتي که عملکرد بانک از ديدگاه مطابقت آن با قواني  ،مقررات و دستورالعملها دارد گزين
اي مت براي ترجمه انجام شد.
ريسک تطبيق ميتواند شهرت بانک را به مخاطره بياندازد .از اي

رو ،مديريت ريسک

تطبيق به منزلة فعاليت اصلي مديريت ريسک در بانک تلقي شده ،و ايجاد بخشي مستقل از فعاليتهاي
بانکي در بانک ،تحت عنوان بخش تطبيق ،توصيه گرديده است .اي نکته موضوعي است که
ميبايست از جنبة حاکميت سهامي کامالً مورد توجه بانکها قرار گيرد.
در گزارش حاضر پس از تعريف بخ
مديران ارشد ،نق

تطبيق ،طي اصولي ،مسيوليتهاي هيات مديره،

ها و مسيوليتهاي آنها و نيز کارکنان بخ
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تطبيق توضي داده شده است.

مقدمه:
کميته نظارت بانکي بال (که اختصاراً کميته خوانده ميشود) به عنوان قسمتي از تالشهاي جاري
خود براي بررسي موضوعات نظارت بانکي و تقويت رويههاي مطمي  ،گزارش حاضر را در مورد
بخ

تطبيق در موسسات بانکي منتشر کرده است.

هدف بخش تطبيق ،ياري رساندن به بانک ،در زمينه مديريت ريسک تطبيق ميباشد ،ريسکي که
ميتواند به مفهوم ريسک تحريمهاي قانوني يا نظارتي ،زيانهاي مالي و يا آسيبهاي وارده بر اعتبار يک
بانک در نتيجه ناتواني آن در مطابقت با قوانين ،مقررات ،ضوابط و استانداردهاي مناسب اجرايي

(مجموعاً «قوانين ،مقررات و استانداردها») باشد .گاهي اوقات نيز ميتوانريسک تطبيق را ريسک
درستي عمليات بانکي خواند ،زيرا اعتبار بانک ارتباط نزديکي با پايبندي آن به صحت عمليات
بانکي و نيز انجام معامالت منصفانه دارد .ناظرين بانکي بايد از اجراي موثر سياستها و شيوههاي
نظارتي تطبيق و انجام اقدامات اصالحي مناسب به هنگام شناسايي موارد نقض قوانين ،مقررات و
استانداردها رضايت خاطر حاصل نمايند.

مطابقت با قواني  ،مقررات و استانداردها ،در مجموع ،به حفظ شهرت بانک و در نتيجه بر آورده
ساخت انتظارات از مشتريان ،بازارها و جامعه کمک ميکند .اگرچه مطابقت با قواني  ،مقررات و
استانداردها همواره مهم تلقي ميشده ،اما طي چند سال اخير مديريت ريسک تطبيق ضابطهمندتر
شده و به صورت يک روش متمايز براي مديريت ريسک درآمده است.

سند حاضر به عنوان راهنماي اصلي بانکها تلقي ميشود و نقطه نظرات ناظري بانکي در زمينه کار
تطبيق در موسسات بانکي را منعکس مينمايد .اصول مطروحه در اي سند ،هرچند که بايد در يک
چارچوب قانوني و نظارتي خاص مورد استفاده قرار گيرند ،از کاربردي کلي برخوردار ميباشند ،از
نقطه نظر نحوه سازماندهي و مسيوليتهاي بخ

تطبيق تفاوتهاي چشمگيري ميان بانکها وجود

دارد.برخي از بانکها داراي يک بخش تطبيق متمرکز ميباشند (يعني تمام کارکنان تطبيق در يک بخش
مستقر شدهاند) در حالي که ساير بانکها يک بخش تطبيق غير متمرکز را برگزيدهاند (يعني کارکنان

بخش تطبيق زمينههاي متفاوتي دارند) .بسياري از بانکها گروهي کارشناس تطبيق را در اختيار

 -در اي سند ،اصطالح «بخ

» ) (Functionاشاره به کارکنان مسيول انجام اقندامات و مسنيوليتهاي

خاص دارد .اي اصطالح قرار نيست بر هيچ گونه ساختار سازماني خاصي داللت کند.
Integrity risk.
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دارند و در برخي از بانکها ممک است نق

مشورتي جداگانهاي براي بخ

حقوقي در نظر

گرفته شدهباشد .تفاوتهايي هم در حوزههاي قضايي وجود دارد .مثالً در بعضي از حوزهها ،بخ
تطبيق مسيوليتهاي قانوني خاصي را بر عهده دارد در حالي که سايري چني مسيوليتهايي ندارند.
کميته نظارت بانکي بال اذعان دارد که روش خاص انتخابي از سوي بانکهاي هريک از کشورها به
عوامل متعددي بستگي دارد ،از جمله اندازه ،پيچيدگي ،ماهيت و دامنهجغرافيايي فعاليتهاي آنان،
معذالک ،صرفنظر از چگونگي سازماندهي بخش تطبيق در يک بانک ،دو اصل کليدي را بايد در نظر
داشت :نخست آن که نقش و مسئوليتهاي بخش تطبيق بايد به روشني توضيح داده شوند و دوم آن که
بخش تطبيق بايد مستقل از فعاليتهاي حرفهاي بانک باشد.

زماني که فرهنگ حاکم بر بانک ،در تمامي سطوح آن ،بر حد بااليي از استانداردهاي اخالقي تاکيد
دارد مديريت ريسک تطبيق از اثربخشي بيشتري برخوردار ميگردد .هيات مديره و مديران ارشد
بايد فرهنگ سازماني را ترويج نمايند که از نقطهنظر تطبيق با قوانين ،مقررات و استانداردها ،به هنگام
انجام امور بانکي ،هم در عمل و هم گفتار انتظارات تمامي کارکنان (از جمله مديران ارشد) را
برآورده سازند .بخش تطبيقي که در يک بانک براساس اصول مطروحه در اين سند سازماندهي شده
باشد از اين رو که به حاکميت سهامي اثر بخش کمک مينمايد،ميبايست براي ايجاد يک فرهنگ اصيل
تطبيق مبتني بر استانداردهاي اخالقي مورد حمايت قرار گيرد.

سند حاضر ميبايست همراه با چند مقاله مربوطه ديگر کميته ،با عناوي زير ،مورد مطالعه قرار گيرد:
چارچوب سيستمهاي کنترل داخلي در موسسات بانکي (سپتامبر )1998؛
تقويت حاکميت سهامي در موسسات بانکي (سپتامبر )1999؛
حسابرسي داخلي در بانکها و رابطه بازرسان و حسابرسان (اوت )2001؛
دقت نظر و نکتهسنجي بانکها براي انتخاب مشتريان( اکتبر )2001؛
رويههاي موثر براي نظارت بر ريسک عملياتي (فوريه )2003؛
اصول مطرح شده در اي سند ساختار مديريتي را مفروض ميدارد که از يک هيات مديره و
مديريت ارشد تشکيل شده است .چارچوب قانوني و مقرراتي در ميان کشورها و موسسات ،به
دليل کارکردهاي متفاوت هيات مديره و مديران ارشد داراي اختالفاتي است .بنابراين ،اصول

- Jurisdiction.
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مطروحه در اين سند ميبايد به طور جداگانه و مطابق با ساختار حاکميت سهامي هر کشور و هر موسسه

به کار گرفته شود.
سند حاضر ،در ابتدا ،تعريفي از «بخ

تطبيق» ارائه ميکند ،سپس مسيوليتهاي هيات مديره و

مديران ارشد را براي کار تطبيق مورد بررسي قرار ميدهد و در ادامه بخ
بخ

تطبيق» آورده ميشود که به بحث پيرامون سازمان و ساختار بخ

نق

و مسيوليتهاي آن و ساير موارد مربوطه ميپردازد.

«اصول حاکم بر
تطبيق در يک بانک،

اصول مطروحه در اي سند در مورد بانکها ،گروههاي بانکي و شرکتهاي هولدينگي که شرکتهاي
تابعة آنها عمدتاً بانکها هستند ،کاربرد دارد.

تعريف بخش تطبيق:
بخ

تطبيق يک بانک را ميتوان به شرح زير تعريف کرد:

«بخش مستقلي است که ريسک تطبيق بانک را شناسايي ،ارزيابي و کنترل کرده و در مورد آنها به ارائه
مشاوره و گزارش ميپردازد .اين ريسک ،خطر تحريمهاي قانوني و نظارتي ،زيانهاي مالي و از دست
دادن شهرت يک بانک ،در نتيجه ناموفق بودن آن در مطابقت با قوانين ،مقررات ،ضوابط و
استانداردهاي اجرايي (در مجموع قوانين ،مقررات و استانداردها) است.

قواني  ،مقررات و استانداردهاي اجرايي ،اساساً مربوط به فعاليتهاي حرفهاي بانک هستند .اي گروه
شامل قوانيني است که در رابطه با جلوگيري از جرائم پولشويي و تامي مالي تروريستي ،هدايت
امور تجاري (شامل مواردي مانند پيشگيري يا کاه

تضاد منافع) ،حفاظت اطالعات و مسائل

خصوصي و اعتباري مصرفکننده (چنانچه بانک درگير کار اعتبار مصرف کننده باشد) مطرح
ميباشند .اي قواني و مقررات بسته به شيوه اتخاذ شده از سوي مقام نظارتي يا خود بانک ممک
است از اقدامات معمول تجاري بانک تا حدي فراتر رفته ،به حوزههايي نظير قانون اشتغال و ماليات
هم تسري يابند.

 -در برخي از كشورها ،به منظور كسب اطمينان از انجام بهينه وظايف نظارتي ،هيات مـديره ،وظيفه اصـلي اگـر نگـوييم  -انحصـاري -

نظارت بر بخش اجرايي (مديريت ارشد ،مديركل) را بر عهده دارد .بدين منظور ،در بعضي از موارد اين هيات به عنـوانهيات نظـارت هـم
خوانده ميشود كه به معناي آن است كه هيچگونه وظيفه اجرايي ندارد .در سـاير كشـورها ،بـر عكـس ،هيـات مـديره ،از قابليتهـاي بيشـتري
برخوردار است و براساس آن چارچوبي كلي براي مديران بانك وضـع ميكنـد .به دليل همين تفاوتها ،در اين سند قيد عناوين هيات مـديره و
مديران ارشد نه براي شناسايي ساختارهاي قانوني بلکه براي تشخيص دو بخش تصميمگيرنده در يک بانک مورد استفاده قـرار
ميگيرد.
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قواني  ،مقررات و استانداردهاي قابل اجرا احتماالً از منابع متعددي از جمله قواني  ،مقررات و
استانداردهاي اوليه صادره از سوي ناظران ،عرف بازار ،دستورالعملهاي اتحاديههاي صنعت
(بانکداري) و آئي نامههاي داخلي قابل استفاده براي کارکنان بانک اخذ ميشوند .اي قواني
احتماالً محدودهاي فراتر از آنچه که قانوناً الزامي است و سط گستردهتري از هنجارهاي درستي
و امانت و انجام معامالت عادالنه را در بر ميگيرند.

مسئوليتهاي هيات مديره تطبيق:
اصل شماره -1هيات مديره بانک مسئوليت نظارت بر ريسک تطبيق مديران بانک را بر عهده دارد.
هيات مديره بايد سياست تطبيق بانک را که شامل يک مجوز يا سند رسمي ديگري دال بر ايجاد يک
بخش تطبيق دائمي است ،مورد تاييد قرار دهد .حداقل سالي يکبار ،هيات مديره يا کميتهاي از سوي
هيات مديره بايد سياست تطبيق و نحوه اجراي مستمر آن را مورد بررسي قرار دهد تا ميزان موثر بودن
مديريت ريسک تطبيق بانک را ارزيابي کند.
سياست تطبيق بانک موثر نخواهد بود مگر آن که هيات مديره به طور کامل نسبت به ترويج ارزشهاي

صداقت و درستي در کل سازمان متعهد باشد .تطبيق با قواني  ،مقررات و استانداردهاي اجرايي
ميبايد به صورت ابزارهايي ضروري براي رسيدن به اي هدف مورد توجه قرار گيرد .هيات مديره
موظف به کسب اطمينان از وجود يک سياست مناسب جهت مديريت ريسک تطبيق بانک ميباشد
و بايد بر اجراي صحي سياست نظارت داشته باشد که اي امر شامل حصول اطمينان نسبت به
اجراي موثر و سريع موضوعات تطبيق است.

مسئوليتهاي مديريت ارشد تطبيق:
اصل شماره -2مديران ارشد بانک مسئول تدوين سياست تطبيق ،اطمينان از اجراي آن و گزارش نحوه
اجراي آن به هيات مديره ميباشند ،آنان ،همچنين مسئول ارزيابي مستمر مناسب بودن سياست تطبيق
هستند.

سياست بانک در زمينه تطبيق ميبايست مکتوبباشد و موارد اصلي ريسک تطبيق را که بانک با آن
مواجه است شناسايي کرده و نحوه برخورد بانک براي کنترل آنها را توضي دهد .سياست مذکور
بايد مشتمل بر اصول اوليه الزمالرعايه از سوي تمامي کارکنان عضو (و از جمله مديران ارشد) باشد و
به اقتضاي شرايط چارچوبي منسجم را براي اجرا ،حاوي راهنماي تفصيلي و مشروح براي کارکنان در

برگيرد .وضوح و شفافيت کار را ميتوان از طريق تمايز قايل شدن بي استانداردهاي کلي که

Compliance Risk.
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براي تمامي کارکنان الزم االجراست و قوانيني که صرفاً براي گروه خاصي از کارکنان قابل اجرا
است ،افزاي

داد.

وظيفه مديران ارشد اين است که از اجرا و رعايت سياست تطبيق اطمينان کسب کنند و به هنگام
شناسايي موارد نقض سياست تطبيق ،اقدامات اصالحي و انضباطي مناسب انجام دهند.

مديران ارشد بايد:
حداقل سالي يکبار ،به منظور کسب اطمينان از مناسب بودن سياست فعلي تطبيق ،سياست مذکور
و نحوه اجراي مستمر آن را مورد بازنگري قرار دهند.
حداقل سالي يکبار ،گزارشي در مورد موضوعات مربوط به سياست تطبيق و نحوه اجراي آن که
شامل توصيههاي آنها در مورد تغييرات الزم در سياست ميباشد به هيات مديره يا کميتهاي از
هيات ارائه دهند ،اي گزارشها ميبايد به اعضاي هيات مديره ،براي انجام قضاوتي آگاهانه در
زمينه موثر بودن مديريت ريسک تطبيق بانک کمک کند ،و
در اسرع وقت گزارشي درباره هرگونه موارد مهم نقض قواني  ،مقررات و استانداردها به هيات
مديره يا کميتهاي از هيات ارائه نمايد.
اصل شماره -3مديران ارشد بانک ،به عنوان بخشي از سياست تطبيق ،مسئوليت ايجاد يک بخش تطبيق
موثر و دايم در بانک را بر عهده دارند.

مديران ارشد بانک بايد براي کسب اطمينان از اي که بانک ميتواند به بخ

تطبيق موثر و

دايمي که از منابع کافي نيز برخوردار است ،اتکا کنند ،اقدامات الزم را انجام دهند.

اصول حاکم بر بخش تطبيق:
وضعيت:
اصل شماره -4بخش تطبيق در بانک ميبايد داراي يک وضعيت حقوقي رسمي باشد .اين امر از طريق
يک مجوز يا سند رسمي ديگري که مورد تاييد هيات مديره بوده و جايگاه ،اقتدار و استقالل بخش را
تعيين ميکند ،به نحو احسن قابل انجام است.

در اي مجوز يا هرگونه سند رسمي ديگر بايد موارد زير لحاظ گردد:

- authority.
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معيارهايي براي کسب اطمينان از استقالل بخ
نق

تطبيق از ساير فعاليتهاي حرفهاي بانک؛

و مسيوليتهاي آن؛

رابطه آن با ساير بخشها يا واحدهاي درون بانک؛
حق دسترسي به اطالعات الزم جهت اجراي مسيوليتها؛
حق انجام تحقيقات در خصوص موارد احتمالي نقض سياست تطبيق و در صورت لزوم ،انتصاب
وکيل يا مشاور حقوقي خارج از بانک براي انجام اي کار؛
ضرورت گزارشدهي رسمي به مديران ارشد و هيات مديره؛
حق دسترسي و تماس مستقيم با هيات مديره يا کميتهاي از اي هيات؛

مجوز تطبيق يا هر سند رسمي ديگر بايد به تمامي کارکنان بانک ابالغ شود.

استقالل
اصل شماره -5بخش تطبيق بانک بايد از فعاليتهاي حرفهاي بانک مستقل باشد.

بخش تطبيق بايد به طور مستقل در کل ادارات بانک که در آنها ريسک تطبيق وجود دارد قادر به انجام
مسئوليتهاي خود باشد ،اين بخش بايد در مورد هرگونه بينظمي يا تخطيهاي احتمالي از قوانين ،که با
انجام تحقيقات مشخص ميشود ،بدون ترس از کيفر و انتقام يا مغضوب شدن از سوي مديران يا ديگر

کارکنان ،در ارائه گزارش به مديران ارشد و هيات مديره يا کميتهاي از هيات مديره آزاد باشد.
بخش تطبيق بايد براي انجام وظايف خود ،مستقالً حق برقراري ارتباط با هريک از کارکنان عضو و

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

اختيار داشته باشد .بودجه و جدول پاداشها براي کارکنان بخ

تطبيق ،بايد با اهداف بخ

تطبيق هماهنگ بوده ،در نتيجه نبايد به عملکرد مالي فعاليتهاي حرفهاي مختلف بانک وابستگي
داشته باشد.
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بخش تطبيق در هر بانک ممکن است متمرکز يا غير متمرکز باشد .در هر دو حالت ،ميبايد يک سرپرست
تطبيق وجود داشته باشد که مسئوليت اداره فعاليتهاي روزانه بخش تطبيق را بر عهده داشته و تمامي

کارکنان بخش تطبيق گزارش کار خود را به وي ارائه دهند .در يک بخ
استقالل کارکنان بخ

تطبيق غير متمرکز

تطبيق در صورتي که گزارش خود را به جاي ارائه به سرپرست بخ

تطبيق ،به مديريت حوزه کاري خود ارائه دهند ،تضعيف و خدشهدار خواهد شد.
سرپرست بخش تطبيق ممک است يکي از مديران ارشد و يا فردي غير از او باشد .چنانچه اين
شخص از مديران ارشد باشد ،ديگر نبايد مسئوليت مستقيمي در راستاي وظايف حرفهاي اصلي بانک

داشته باشدو در صورتي که از مديران ارشد نباشد بايد براي گزارشدهي ارتباط مستقيمي با
مديران ارشدي داشته باشد که وظايف اصلي حرفهاي را در بانک بر عهده ندارند .ضمناً بايد حق
ارائه مستقيم گزارشها به هيات مديره يا کميتهاي از هيات را داشته باشد.
در بانکهاي کوچکتر ،ممک است کارکنان بخ

تطبيق ،فعاليتهايي در زمينههايي غير از تطبيق

هم انجام دهند ،مشروط بر اي که اي وظايف هيچ تعارضي با مسيوليتهاي آنها در بخ
نداشته باشد .براي مثال ،کارکنان بخ

تطبيق

تطبيق نبايد هيچگونه مسيوليت درآمدزايي نظير تجارت،

بازاريابي يا ارائه مشاوره به مشتريان داشته باشند.

نقش و مسئوليتها:
اصل شماره -6نقش بخش تطبيق بانک بايد اين باشد که ريسکهاي تطبيق فرا روي بانک را مورد
شناسايي ،ارزيابي و بررسي دقيق قرار داده و در مورد اين ريسکها به مديران ارشد و هيات مديره
توصيه و گزارش نمايد.

مسيوليتهاي بخ
که توسط بخ

تطبيق ،اگر نگوييم همه ،عمدتاً بايد شامل موارد زير باشد و هرگونه مسيوليتي
تطبيق اجرا نميگردد بايد از سوي بخ

مستقل ديگري به اجرا درآيد.

بر اساس اقدامات پيشگيرانه ،شناسايي و ارزيابي ريسکهاي تطبيق مربوط به فعاليتهاي حرفهاي بانک،
از جمله فعاليتهايي مربوط به گسترش محصوالت و رويههاي کاري،پيشنهادانجام فعاليت يا برقراري

روابط با مشتري جديد يا ايجاد تغييرات اساسي در ماهيت چنين روابطي.

 -در برخي از بانكها ،سرپرست بخش تطبيق به عنوان «كارشناس تطبيق» خوانده ميشود ،در حالي كه در برخي ديگر اصطالح
«كارشناس تطبيق» به هريك از كاركناني كه وظايف تطبيق را انجام ميدهند ،اطالق ميگردد .به منظور پيشگيري از بروز اشتباه
به دليل اين وجه تمايز  ،در سند حاضر از اصطالح «سرپرست بخش تطبيق» استفاده شده است.
Proactive
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ارائه مشاوره به مديران در مورد قواني  ،مقررات و استانداردهاي اجرايي از جمله به روز نگهداشت
آنها در مورد تحوالت قواني  ،مقررات و استانداردهاي اجرايي و ارائه مشاورههاي مربوطه به
مديريت.
ارائه رهنمودهاي کتبي به کارکنان در مورد نحوه اجراي صحي قواني  ،مقرارت و استانداردها با
استفاده از سياستها و رويهها و ساير اسناد نظير دستورالعمل تطبيق ،ضوابط داخلي و
دستورالعملها.
ارزيابي مناسب بودن شيوههاي اجرايي داخلي و دستورالعملها ،بالفاصله پس از شناسايي نواقص در

سياستها و شيوههاي اجرايي ،و در صورت نياز ،ارائه راهکار براي انجام اصالحات.
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

هيات مديره يا کميتهاي از هيات مديره .گزارشها بايد درباره ارزيابي و آزمون ريسک تطبيق در
خالل دوران گزارشدهي ،و هرگونه نقض قواني و يا نقايص شناخته شده و اقدامات اصالحي
انجام شده ،و نيز مشتمل بر اطالعاتي در مورد کالسهاي آموزش تطبيق ارائه شده به کارکنان
بخ

تطبيق و ساير کارکنان بانک باشد.

انجام هرگونه مسيوليت قانوني خاص (مثالً ايفاي نق

کارشناس پولشويي).

آموزش کارکنان در رابطه با تطبيق با قواني  ،مقررات و استانداردهاي اجرايي ،و ايفاي نق

به

عنوان مرجعي در بانک براي پاسخگويي به سيواالت کارکنان در مورد تطبيق.
برقراري ارتباط با سازمانهاي خارجي ذيربط ،از جمله ناظري  ،تدوي کنندگان استانداردها و
مشاوري قانوني خارجي.
همانطور که در باال ذکر شد ،تمامي مسيوليتهاي فوق لزوماً به وسيله بخ

تطبيق انجام نميشود.

به طول مثال ،در برخي از بانکها ،بخشهاي حقوقي و تطبيق از هم مجزا هستند ،بخ

حقوقي،

مسيول ارائه مشاوره به مديريت در مورد قواني  ،مقررات و استانداردهاي اجرايي و تهيه راهنما
براي کارکنان ميباشد ،در حالي که بخ

تطبيق مسيول کنترل و بررسي تطبيق با سياستها و

رويههاي قانوني و ارائه گزارش به مديريت است .در صورت تداخل وظايف ،نحوه اختصاص

مسئوليتها به هر بخش بايد کامالً روشن باشد و به هنگام ضرورت  ،بايد ساز و کارهايي رسمي براي
همکاري ميان هر بخ

و تبادل اطالعات مربوطه بوجود آيد .نتايج آزمونهايي که به وسيله بخش

تطبيق انجام نميشوند( ،مثل حسابرسي داخلي و يا خود ارزيابي کنترل مديريت) اما نقض تطبيق
خاصي را شناسايي ميکند ،ميبايد سريعاً به سرپرست بخش تطبيق گزارش داده شود.

مسيوليتهاي بخ

تطبيق نظير اجرا و بازنگري سياستها و شيوههاي خاص ،آزمون تطبيق و

آموزش کارکنان در مورد موضوعات تطبيق که حاصل فعاليتهاي برنامهريزي شده است  ،ميبايد
تحت يک برنامه خاص به اجرا درآيد.
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کارکنان بخش تطبيق:
اصل شماره -7سرپرست بخش تطبيق مسئوليت اداره فعاليتهاي روزانه بخش تطبيق ،مطابق با اصول
مقرر شده در اين سند را بر عهده دارد.

اجراي اي اصل مستلزم اعمال نظارت مناسب از سوي سرپرست بخ
کارکنان بخ

تطبيق بر فعاليتهاي

تطبيق ميباشد.

ناظربانک ميبايد به هنگام کنارهگيري سرپرست بخش تطبيق از سمت خود ،مطلع گردد.

اصل شماره -8کارکناني که مسئوليت تطبيق را بر عهده دارند بايد داراي صالحيت ،تجربه و قابليتهاي
حرفهاي و شخصي الزم براي اجراي موثر وظايفشان باشند.

قابليتهاي حرفهاي مناسب مستلزم درك صحي از قواني  ،مقررات و استانداردهاي اجرايي و تاثير
عملي آنها بر عمليات بانکي ميباشد .مهارتهاي حرفهاي کارکنان بخ

تطبيق ،خصوصاً با در نظر

گرفت اصل به هنگام ماندن و همگامي با تحوالت قواني  ،مقررات و استانداردهاي اجرايي ،بايد
به کمک آموزشها و تعليمات منظم و نظاممند حفظ شود.
قابليتهاي شخصي مناسب (همانند اکثريت ديگر کارکنان بانک) شامل درستي و صداقت ،يک ذه
کنجکاو و پرسشگر ،بيطرفي و استقالل راي هنگام قضاوت ،مهارت در برقراري خوب ارتباط،
بصيرت و حضور ذه و همچني توانايي مناظره مستدل با ساير همکاران ،درباره مباحث مورد
مناقشه در موضوعات تطبيق.

مسائل برونمرزي:
اصل شماره -9فعاليتهايي که بخش تطبيق بانکها در ساير حوزههاي قضايي انجام ميدهند بايد به
نحوي سازماندهي شوند که بتوان اطمينان حاصل کرد که با موضوعات تطبيق داخلي ،درمجموع به نحو
رضايتبخشي در چارچوب سياست تطبيق بانک قرار ميگيرند.

بانکها ممک است فعاليتهاي حرفهاي خود را به صورت بي المللي و از طريق شعب يا شرکتهاي
تابعه محلي يا در ساير حوزههاي قضايي که در آنها حضور فيزيکي ندارند ،انجام دهند .از آنجا که
الزامات قانوني و نظارتي ممک است از يک حوزه قضايي به حوزه ديگر تفاوتهايي داشته باشند،
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مسائل تطبيق خاص هريک از حوزههاي قضايي ميبايد در داخل ساختار سياست تطبيق ،در
گستره گروه بانکي هماهنگ شود.
نحوه سازماندهي و ساختار بخ

تطبيق و مسيوليتهاي آن بايد با الزامات قانوني و نظارتي محلي

هماهنگ باشد.

رابطه با حسابرس داخلي:

اصل شماره -10دامنه و گستره فعاليتهاي بخش تطبيق ميبايد از سوي بخش حسابرسي داخلي مورد
بازنگري دورهاي قرار گيرد.

ريسک تطبيق بايد در متدولوژي ارزيابي ريسک بخ

حسابرسي داخلي گنجانده شود و بايد يک

برنامه حسابرسي متناسب با سط ريسک ايجاد شود .بخ

حسابرسي داخلي در بازنگري

فعاليتهاي تطبيق بايد به موقع ابزارهاي کنترلي را در داخل بانک تحت آزمون قرار دهد تا از تطبيق
با قواني  ،مقررات و استانداردهاي اجرايي اطمينان حاصل کند.
اين اصل مبين آن است که بخش تطبيق و بخش حسابرسي بايد از يکديگر منفک باشند تا اطمينان
حاصل گردد که فعاليتهاي بخ

تطبيق مورد بازنگري مستقل قرار ميگيرند.

تامين منابع از خارج:

اصل شماره -11وظايف خاصي از بخش تطبيق که ممکن است از خارج تامين منابع شوند ،همچنان بايد
تحت نظارت سرپرست بخش تطبيق که بايد در استخدام بانک باشد ،قرار گيرد.

مديري ت ريسک تطبيق را بايد به منزلة فعاليت اصلي مديريت ريسک در بانک تلقي نمود .وظايف
خاص بخش تطبيق (مثل آزمون و کنترل تطبيق) ممکن است از خارج تامين شود ،مشروط بر اين که
ترتيبات تامين منابع از خارج به وسيله سرپرست بخش تطبيق نظارت شود.
بدون توجه به حدود تامين منابع مسئوليتهاي بخش تطبيق از خارج ،هيات مديره و مديران ارشد
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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شماره  :مب 1970 /
تاريخ 26/11/1383
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و
موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.
با سالم،
پيرو بخشنامة شمارة مب 1866/مورخ  4/11/1382و ضمائم مربوط به آن درخصوص "آْستفسار به عمل
آمده جهت رفع ابهام از بخش تجاري (صنعتي ،كشاورزي ،معدني ،مسكن و ساختمان) مندرج در قانون اصالح تبصره
( )1اصالحي بند (الف) ماده ( )1قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (موضوع بخشنامة
شمارة مب 500/مورخ  ،")15/5/1380بدينوسيله به استحضار ميرساند كه موضوع در كميسيون لوايح هيات محترم
دولت مطرح گرديد و كميسيون مذكور به شرح ذيل اعالم نظر نموده است:

" باتوجه به اينكه مصاديق اعمال تجاري موضوع اين قانون بعد از كلمه "تجاري" در داخل پرانتز توصيف و تعيين
شده ،لذا شامل كليه امور بارزگاني و كسب و كار نميشود .درغيراينصورت دليل و توجيهي براي ذكر تنها  5نوع
فعاليت وجود نداشت".

باعنايت به مراتب فوق نظر به اينكه مطابق با اصل  138قانون اساسي ،نظر كميسيون لوايح و اصوالً ساير
كميسيونها متخذ از اختيارات تفويضي هيات وزيران بوده و فيالواقع نظر هيات وزيران محسوب ميگردد ،لذا بانكها
بايستي با تاويل لفظ "تجاري" در تبصره مذكور به مصاديق مندرج در پرانتز موجود در عبارت قانون ،اكتفا نمايند.
بر اين اساس خواهشمنداست ترتيباتي اتخاذ فرمايند كه مراتب به طريق مقتضي به كلية شعب و واحدهاي
تابعه آن بانك جهت اجراء ابالغ گردد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  2154 /اصالح آئين نامه اجرايي گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي

) (BACK TO BACK

و

تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي
تاريخ 26/12/1383 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل (بانکهاي دولتي و خصوصي) ارسال گرديد

با سالم ،پيرو بخشنامه شماره مب 2098 /مورخ  25/12/1382موضوع ابالغ آئي نامه
اجرايي گشاي

اعتبارات اسنادي اتکايي ) (Back to Backو تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي

صادراتي (موضوع ماده  19قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي و صنايع کشور و
اصالح ماده  112قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران) بدينوسيله مت اصالح شده قسمت ”ب“ آئي نامه مذکور جهت استحضار ايفاد ميگردد.
خاطرنشان ميسازد اصالحات انجام شده براساس پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تاييد وزير
محترم امور اقتصادي و دارايي و رياست کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران صورت
پذيرفته است .خواهشمند است مقرر فرماييد ضم ابالغ آن به کليه واحدهاي ذيربط تاکيد گردد
که مت پيوست را جايگزي قسمت ”ب“ آئي نامه فوقالذکر نمايند/.ص
پيوست :دارد.
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر

16-1615

3816
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سال 1384
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شماره  :مب  : 142 /پ يش نويس دو مجموعه از مقررات احتياطي از IFSB
تاريخ 23/1/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراماً؛
به استحضار ميرساند هيات خدمات مالي اسالمي ) (IFSBدر  25اسفند 15( 1383
مارس  )2005پي

نويس دو مجموعه از مقررات احتياطي تحت عناوي ؛

اصول راهنما براي مديريت ريسک در بانکها و موسسات اعتباري اسالمي؛
استاندارد نسبت کفايت سرمايه در بانکها و موسسات اعتباري اسالمي؛

را منتشر نموده است .با عنايت به عضويت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در هيات خدمات
مالي اسالمي و احتمال پذيرش قريبالوقوع مقررات تهيه شده به عنوان ضوابط الزماالجرا براي
بانکها و موسسات اعتباري کشور ،خواهشمند است دستور فرمايند مقررات فوق مورد بررسي قرار
گرفته و نقطهنظرات آن بانک تا تاريخ  31/4/1384به اي مديريت کل ارسال گردد.
شايان ذکر است که مت مقررات فوقالذکر از طريق وبسايت هيات خدمات مالي
اسالمي به آدرس  www.ifsb.orgقابل دسترسي ميباشد/.ص

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر

16-1615

3816
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شماره  :مب  335 /بررسي و ارزيابي مجدد نحوه صدور و استفاده از ابزار ايران چك در سيستم بانكي
تاريخ20/2/1384:

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ارسال گرديد.

باسالم؛
همانطور که استحضار دارند براساس بند  6ماده  34قانون پولي و بانکي ،انتشار اوراق
ديداري در وجه حامل توسط بانکها ممنوع است .از اي رو ،به منظور رعايت دقيق قانون الزم
است نحوه صدور و استفاده از ابزار ايران چک در آن بانک مورد بررسي و ارزيابي مجدد قرار
گيرد .خواهشمنداست دستور فرمائيد نسبت به تکميل جداول پيوست و نيز پاسخ به سواالت
مطروحه در پيوست شماره  4در اسرع وقت اقدام شود .عنايت ميفرمايند دريافت اطالعات
موردنظر اي بانک ،در زمان مناسب ،اي امکان را فراهم ميکند که بررسي درخواست آن بانک
براي ش

ماهه دوم سال جاري با سرعت بيشتري انجام شود/.م

پيوست 4 :برگ.
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

پيوست شماره :1تعداد ايرانچك درخواستشده در سنوات گذشته
سال

سال 13...............
جمع (قطعه)

نوع

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

نام محل چاپ
(چاپخانه چاپکننده)

ايرانچک 1.000.000.000
ريالي (بر حسب قطعه)
ايرانچک  500.000ريالي
(بر حسب قطعه)
جمع (قطعه)

سال

سال 13...............
جمع (قطعه)

نوع

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

نام محل چاپ
(چاپخانه چاپکننده)

ايرانچک 1.000.000.000
ريالي (بر حسب قطعه)
ايرانچک  500.000ريالي
(بر حسب قطعه)
جمع (قطعه)

سال

سال 13...............
جمع (قطعه)

نوع

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

نام محل چاپ
(چاپخانه چاپکننده)

ايرانچک 1.000.000.000
ريالي (بر حسب قطعه)
ايرانچک  500.000ريالي
(بر حسب قطعه)
جمع (قطعه)

توجه :جدول فوق ،براي كليه سالهايي كه آن بانك سفارش چاپ ايرانچك را به چاپخانه دادهاست ،تكميل گردد.
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پيوست شماره :2تعداد ايرانچك مورد استفاده در سنوات گذشته (در صورت وجود آمار ،به طور فصلي ارائه شود)
سال

سال 13...............
جمع (قطعه)

نوع

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

ايرانچک 1.000.000.000
ريالي (بر حسب قطعه)
ايرانچک  500.000ريالي
(بر حسب قطعه)
جمع (قطعه)

سال

سال 13...............
جمع (قطعه)

نوع

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

ايرانچک 1.000.000.000
ريالي (بر حسب قطعه)
ايرانچک  500.000ريالي
(بر حسب قطعه)
جمع (قطعه)

سال

سال 13...............
جمع (قطعه)

نوع

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

ايرانچک 1.000.000.000
ريالي (بر حسب قطعه)
ايرانچک  500.000ريالي
(بر حسب قطعه)

جمع (قطعه)

توجه :جدول فوق ،براي كليه سالهايي كه آن بانك از ايرانچك استفاده نمودهاست ،تكميل گردد.
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پيوست شماره:3

تعداد ايرانچكهاي سفارش دادهشده در سنوات گذشته
سفارش داده شده از طريق
نوع ايرانچک سفارش دادهشده از
سوي آن بانک

مديريت کل نظارت بر بانکها و
موسسات اعتباري

سازمان توليد اسکناس و مسکوك

 1.000.000ريالي
 500.000ريالي

توجه :جدول فوق ،براي كليه سالهايي كه آن بانك سفارش چاپ ايرانچك داده است ،تكميل گردد.

تعداد ايرانچكهاي موجود (در بانك) و آماده تحويل (در سازمان توليد اسكناس و مسكوک) در مقطع پايان ارديبهشت
ماه سالجاري

تعداد ايران چکهاي موجود

تعداد ايرانچکهاي آماده تحويل (در سازمان
توليد اسکناس و مسکوك)

(در بانک)

توجه :اين جدول براي سال جاري ( )1384تكميل شود.
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پيوست شماره  :4لطفا" به سواالت ذيل پاسخ داده شود.

 -1-4نحوه محاسبه تعداد و مبلغ ايرانچكهاي مورد تقاضا از سوي آن بانك (در سالهاي گذشته و سال جاري)
 -2-4نحوه فروش اوراق (لطفا" عالمت بزنيد)
به سپردهگذاران حسابهاي جاري
به سپردهگذاران سپردههاي كوتاهمدت
به سپردهگذاران سپردههاي بلندمدت
به فروشندگان كاالهاي موردنياز بانك
ساير (لطفا" ذكر بفرمائيد)

توجه :در پاسخ به سوال فوق ،ميتوان چند گزينه را نيز انتخاب نمود.
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شماره  :مب  356 /بررسي شيوه هاي نظارتي و الزامات احت ياطي بازار بين بانكي
تاريخ25/2/1384:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک ،موسسه
اعتباري توسعه ،کتابخانه ،پژوهشکده پولي و بانکي ،ادارات نظارت ،اداره بررسيها وسياستهاي
اقتصادي و اداره اعتبارات ارسال گرديد.
احتراماً،
چنانكه استحضار دارند مقررات و ضوابط بازار بين بانكي ريالي مراحل نهايي خود را در اين بانك ميگذراند
و اميد ميرود در آينده نزديك جهت اجرا به نظام بانكي كشور اعالم گردد .تائيد ميفرمايند كه مهمترين خصيصه
بازارهاي بين بانكي ،تامين نيازهاي كوتاهمدت بانكها و موسسات اعتباري تعريف شده است .ولي بايد درنظر داشت اين
بازار ،در عين حال كه به سيال شدن جريان وجوه بين بانكي كمك ميكند ،ميتواند منشاء اصلي انتقال مشكالت
بانكها به يكديگر محسوب شود .اين مساله به ويژه از جهت درهم تنيدگي فعاليت بانكها نيازمند بهكارگيري تدابير
احتياطي براي پيشگيري از مخاطرات بازار ميباشد.
آنچه مسلم است آشنايي هرچه بيشتر سيستم بانكي با كاركرد و نيازهاي اين بازار ،بهويژه قبل از آغاز به
كار آن ،بسيار مفيد است .از اين رو ،حوزة نظارت اين بانك درصدد برآمد كه مجموعهاي را تحت عنوان "بررسي
شيوههاي نظارتي و الزامات احتياطي بازار بين بانكي" به منظور بهرهمندي از تجربيات كشورهايي كه از نظر تدوين
ضوابط احتياطي و مقرراتي در زمرة پيشرفتهترين كشورها قرار دارند ،گردآوري و تهيه نمايد.
وجود سيستم كارآمد كنترلهاي داخلي بانكها كه مبتني بر ضوابط اعتباري و احتياطي كافي و الزم باشد و
نيز مقررات احتياطي و نظارت دقيق و مستمر بانك مركزي از ضروريات حفظ سالمت و ثبات بازار بين بانكي محسوب
ميگردد.
اميد است مطالعه اين مجموعه كه حاوي نكات ارزشمندي است هرچه بيشتر به آن بانك براي ايجاد
بسترهاي الزم براي فعاليت در اين بازار كمك كند.
خواهشمنداست دستور فرماييد اين مجموعه به منظور بهرهبرداري در اختيار كليه واحدهاي ذيربط قرار
گيرد/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  395 /اعالم نرخ سودهاي تسهيالت و سپرده ها
تاريخ 28/2/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي ،شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

احتراماً؛
بدينوسيله مفاد تصميمات متخذه در يکهزار و چهل و يکمي جلسه شوراي پول و اعتبار
مورخ  17/2/1384را به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
" الف– براساس بندهاي «الف» و «ب» ماده  10قانون برنامه چهارم و به موجب ماده  20قانون
عمليات بانکي بدونربا ،حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيالت بانکهاي دولتي براي کليه
بخ
ب-

هاي اقتصادي در سط شانزده درصد يکسان خواهد بود.
نرخهاي سود مورد انتظار تسهيالت ،ناظر بر تسهيالت جديد بانکها بوده و تسهيالت

قبلي بانکها تا سررسيد و تسويه با نرخهاي قبلي به قوت خود باقيست.
ج-

نرخهاي سود عليالحساب سپردههاي بانکي نزد بانکهاي دولتي در سط مصوب سال

 1383بدون تغيير خواهد بود".
خواهشمند است دستور فرمايند موارد فوق به اطالع کليه واحدهاي ذيربط رسانيده شود/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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اميرحسين امينآزاد
5-3831

شماره  :مب  403 /مديريت يكپارچه ريسك شناسايي مشتري
تاريخ 29/2/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک،موسسه اعتباري توسعه
و مديرعامل سازمان حسابرسي ارسال گرديد
احتراماً؛
همانگونه که استحضار دارند يکي از مباحث مهمي که امروزه در ميان بانکها ،موسسات مالي و
اعتباري ،مجامع حرفهاي و محافل قانونگذاري ن چه در عرصه ملي و چه در پهنه بي المللي ن مطرح است
موضوع پولشويي و مبارزه با تامي مالي تروريسم است.
کسب درآمد از راههاي غيرقانوني و هدايت اي منابع به سوي بانکها ،عالوه بر اي که اثرات مخربي
بر حيات اقتصادي يک کشور و کشورهاي ديگر به جاي ميگذارد شهرت بانک را نيز به مخاطره ميافکند .از اي
رو بانکهايي که خود را ملزم به رعايت استانداردهاي عالي اخالقي و حرفهاي ميدانند با حمايت و پيروي از
قواني و مقرراتي که مراجع مختلف ملي و بي المللي در زمينه مبارزه با پولشويي به تصويب رساندهاند ،سعي
دارند تا حس شهرت خود را محفوظ بدارند.
وقوع حوادث  11سپتامبر زنگ خطري بود تا مجامع حرفهاي را نسبت به تدوي و بسط هرچه بيشتر اصول و
ضوابطي در اي زمينه ،به تالش وادارد .از جمله اسنادي که در اي زمينه از سوي کميته نظارت بانکي بال به
رشته تحرير درآمده است بيانيه ”مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري“ در اکتبر سال  2004ميالدي
ميباشد که حاوي توصيههايي است که رعايت آنها ،مديريت موثر ريسک مزبور را در پي خواهد داشت.
با عنايت به مراتب فوق ،به پيوست نسخهاي از اي نوشتار ايفاد ميگردد .خواهشمند است
دستورفرماييداي نوشتار جهت مطالعه و بهرهبرداري در اختيار کليه واحدهاي ذيربط قراردادهشود/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهرام فيض زرين قلم

حميد تهرانفر

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»

مديريت يک پارچه ريسک شناسايي مشتري
نظرات پيشنهادي کميته نظارت بر بانکداري
بانک تسويه بينالمللي
(اکتبر )2004

ترجمه :عبدالمهدي ارجمندنژاد
گروه مطالعاتي :بانکي و اعتباري
اسفند 1383
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»بسمه تعالي«

پيشگفتار
كه رحمتگر و مهربان خلق راست

سرآغاز گفتار نام خداست

ارتباط بين علوم مختلفي كه از ديرباز در ميان جوامع مختلف بشري رشد نموده و باليدهاند گاه به حدي زياد است كه
الزامات يكي بر گستره ديگري سايه ميافكند .وجود همگرايي در ميان بسياري از علوم امروزي از جمله علوم اجتماعي ،سياست،
اقتصاد و  ...از همين مقوله است به طوري كه بسياري از تصميمات سياسي دولتها ،ناشي از الزامات اقتصادي بوده و برعكس،
بسياري از الزامات سياسي ،پيامدهايي اقتصادي را در پي دارند.
اگر زماني دولتها فقط در انديشه افزايش منابع و سپرده بانكهاي خود ،صرفنظر از منشاء تامين آن بودند امروزه
ضرورتهاي سياسي ،اجتماعي و امنيتي و  ...مسئوليتهاي جديدي را فرا روي دولتها قرار داده است .در جهان امروز دولتها به
منابع بانكي فقط از زاويه تنگ اقتصاد نمينگرند بلكه منشاء تامين اين منابع نيز از اهميت فراواني براي آنها برخوردار است.
كسب درآمد از راههاي غيرقانوني و هدايت اين منابع به سوي بانكها ،عالوه بر اين كه اثرات مخربي بر حيات اقتصادي يك
كشور و كشورهاي ديگر به جاي ميگذارد شهرت بانك را نيز به مخاطره ميافكند .از اين رو بانكهايي كه خود را ملزم به
رعايت استانداردهاي عالي اخالقي و حرفهاي ميدانند با حمايت و پيروي از قوانين و مقرراتي كه مراجع مختلف ملي و
بينالمللي در زمينه مبارزه با پولشويي به تصويب رساندهاند ،سعي دارند تا حسن شهرت خود را محفوظ بدارند.
وقوع حوادث  11سپتامبر به مبارزه عليه تامين مالي تروريسم ،شتاب بيشتري بخشيد به طوري كه بسياري از
نهادهاي سياسي و اقتصادي ـ چه در عرصه ملي و چه در سطح بينالمللي ـ به اتخاذ تدابير پيشگيرانه ،اقبال بيشتري نشان
دادند.
در اين زمينه كميته نظارت بانكي بال نيز همگام با ساير مراجع فعال در تالش بوده است تا با انتشار مقاالت و
اسنادي چند ،راهنماي مناسبي را براي فعاالن عرصه بانكداري فراهم آورد .انتشار بيانيه ”مديريت يکپارچه ريسک شناسايي

مشتري “1در اكتبر سال  2004ميالدي ،از جمله تالشهايي است كه در اين زمينه ،از سوي كميته مزبور انجام شده است .اين
نوشتار به بيان توصيههايي ميپردازد كه رعايت آنها ،مديريت موثر ريسك شناسايي مشتري را به صورت يكپارچه و در تمامي
گروه بانكي در پي خواهد داشت.
اميد است مطالعه اين سند ـ كه اكنون ترجمه آن را پيش رو داريد ـ به اين مهم ياري رساند .انشاءا...
عبدالمهدي ارجمندنژاد
اسفند 1383

1

- Consolidated KYC Risk Management, Basel Committee on Banking Supervision, October

2004.
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مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري

مقدمه
پذيرش استانداردهاي کارآمد شناسايي مشتري ،1بخش مهمي از عملکرد مديريت ريسک بانکها را تشکيل
ميدهد .بانکهايي که داراي برنامههاي ضعيفي در زمينه مديريت ريسک شناسايي مشتري هستند ممکن است در
معرض ريسکهاي مهمي ،به خصوص ريسک حقوقي2و شهرت قرار گيرند .سياستها و رويههاي موثر شناسايي
مشتري ،نه تنها به سالمت و ايمني کلي يک بانک کمک ميکند بلکه از طريق کاهش احتمال تبديل بانکها به
ابزاري جهت پولشويي ،تامين مالي تروريسم و ساير فعاليتهاي غير قانوني؛ از قابليت اعتماد به نظام بانکي نيز

حفاظت مينمايد .قدمهاي اوليهاي که اخيرا ً براي تشديد اقدامات عليه تروريسم برداشته شده است اهميت
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.
در اکتبر سال  ،2001کميته نظارت بانکي بال3اقدام به انتشار مجموعهاي تحت عنوان ”شناسايي کافي
مشتري از سوي بانکها “4نمود که بعدها انتشار مجموعه ”راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري“5

در فوريه سال  2003ميالدي ،موجب استحکام آن گرديد .مقاله شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها ،به
تعيين سرفصلهاي چهارگانه مهمي ميپردازد که براي يک برنامه موثر شناسايي مشتري ،عواملي ضروري
به حساب ميآيند .اين عوامل عبارتند از:
( -)1خط مشيپذيرش مشتري؛
( -)2تعيين هويت مشتري؛
( -)3نظارت مستمر بر حسابهاي پر ريسک؛
( -)4مديريت ريسک.

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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اين اصو ل مصوب ،به عنوان مبنايي جهت عملکرد بانکهاي تجاري و دستورالعمل مناسبي براي ساير
موسسات مالي ،مورد پذيرش و استفاده گسترده حوزههاي قضايي1مختلف در سرتاسر جهان قرار گرفته
است.
چالش مهمي که فرار روي اجراي سياستها و رويههاي موثر شناسايي مشتري قرار دارد اين است که چگونه
ميتوان روش کارآمدي را در تمامي گروه به اجرا درآورد .ريسکهاي حقوقي و شهرت که در بند  1به آنها
اشاره شد از ماهيتي فراگير برخوردارند .بنابراين ضروري است که هر گروه بانکي به تدوين برنامه جامعي
براي مديريت ريسک بپردازد .اين برنامه مورد حمايت سياستهايي خواهد بود که در برگيرنده استانداردهاي
تمامي گروه ،در زمينه شناسايي مشتري هستند .سياستها و رويههاي مورد استفاده در سطح شعب يا موسسات
وابسته ميبايست با استانداردهاي شناسايي مشتري در سطح گروه مزبور همخواني داشته و از آنها پشتيباني

نمايند حتي در مواقعي که بنا به داليل تجاري يا منطقهاي ،سياستها و رويههاي مذکور با آنچه که متعلق به
گروه است ،مشابهتي نداشته

باشند2.

مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري به معناي فرآيند متمرکزي است که براي هماهنگي و اشاعه
سياستها و رويهها در تمامي گروه و نيز تمهيدات مناسب براي تبادل اطالعات در درون آن ايجاد شده است.
الزم است سياستها و رويهها به گونهاي تدوين شوند که نه تنها در انطباق کامل با تمامي قوانين و مقررات ذيربط
باشند بلکه در سطحي گستردهتر ،به شناسايي ،نظارت و کاهش ريسکهاي شهرت ،عملياتي ،حقوقي و تمرکز
بيانجامند .همانند روش مورد استفاده درخصوص ريسکهاي يکپارچه اعتباري ،بازار و عملياتي؛ کنترل موثر
ريسک يکپارچه شناسايي مشتري مستلزم آن است که بانکها فعاليتهاي مديريت ريسک خود را در تمامي گروه و
بين دفتر مرکزي و تمامي شعب و موسسات وابسته هماهنگ نمايند.

کميته نظارت بانکي بال بر اين امر آگاه است که اجراي موثر رويههاي مربوط به شناسايي مشتري به
صورت گروهي ،از چالش زيادي نسبت به بسياري از ديگر فرآيندهاي مديريت ريسک برخوردار است
زيرا شناسايي مشتري در اکثر موارد به جاي بخش داراييها ،درگير در سمت بدهيهاي ترازنامه است
همانگونه که اين امر درخصوص اقالم زيرخط ترازنامه نيز صادق است .برخي حوزههاي قضايي براي
حفظ اسرار شخصي مشتريان ،همچنان بانکها را از نظر انتقال اسامي و مانده بدهي مشتريان محدود ميکنند
در حالي که اکنون کشورهاي بسيار اندکي وجود دارند که درخصوص سمت داراييهاي ترازنامه،
محدوديتهاي مشابهي را حفظ مينمايند .در اجراي نظارت کارآمد گروهي ،رعايت اين امر ضروري است
که بانکها در ارسال اطالعات راجع به داراييها و بدهيهاي زير نظر خود ـ که از حفاظت قانوني مکفي نيز
برخوردارند ـ به دفاتر مرکزي يا بانک مادر ،از آزادي عمل برخوردار باشند .اين امر در مورد شعب و
موسسات وابسته نيز صادق است .شرايطي که ممکن است براي دستيابي به اين امر الزم باشد در بندهاي
 20تا  23بيان شده است.

1

-Jurisdictions.

-2در اي نوشتار ،واژه ”گروه“ براي بانک يا بانکهايي که به يک سازمان تعلنق دارنند و نينز شنعب و موسسنات

وابسته به بانکهاي مزبور ،به کار ميرود .همچني واژه ”اداره مرکزي“ به بانک مادر يا واحدي اطالق ميشود که در

آن ،مديريت ريسک شناسايي مشتري به صورت حرفهاي به اجرا در ميآيد.
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حوزههاي قضايي ميبايست با فراهم ساختن چارچوب قانوني مناسبي که امکان تبادل برونمرزي اطالعات را
ميدهد ،مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري را تسهيل نمايند .الزم است نسبت به رفع آن دسته از
محدوديتهاي قانوني که مانع از اجراي فرآيندهاي مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري به صورت کارآمد
ميشوند ،اقدام نمود.

فرآيند جامع براي مديريت ريسکهاي شناسايي مشتري
به منظور حصول اطمينان نسبت به اين امر که تمامي جنبههاي ريسک شناسايي مشتري ،مورد توجه قرار
گرفته به طوري که ميتوان آنها را به شکل مناسبي کاهش داد الزم است چهار عامل اساسي از يک برنامه
موثر شناسايي مشتري را در درون مديريت ريسک و رويههاي کنترلي يک بانک گنجانيد .از اين رو ،هدف
هر بانک ميبايست اين باشد که مديريت ريسک ،خط مشيپذيرش مشتري ،روشهاي شناسايي مشتري و فرآيند
نظارت بر حسابها را به شکل مشابهي ،در تمامي شعب و موسسات وابسته به خود در سراسر جهان به کار بندد.

بايد هر کوششي را که الزم است به انجام رساند تا اطمينان حاصل شود که ايجاد تغييرات در سياستها و
رويههاي الزامآور محلي ،به توان گروه بانکي براي کسب و بررسي اطالعات آسيب نميرساند .تواني که
در انطباق با استانداردهاي جامع شناسايي مشتري آن گروه ميباشد .در اين رابطه الزم است که بانکها از يک

نظام تبادل اطالعات قدرتمند در بين دفتر مرکزي و کليه شعب و موسسات وابسته به خود برخوردار باشند .در
مواقعي که حداقل الزامات شناسايي مشتري در کشورهاي مبدا و مقصد با يکديگر تفاوت دارند ،واحدهاي
مستقر در حوزه قضايي کشور مقصد ميبايست استاندارد باالتر را ـ نسبت به آنچه در هريک از آن دو
کشور وجود دارد  -به اجرا درآورند .همانگونه که در رهنمود ارائه شده در بند  66از مقاله شناسايي کافي
مشتري از سوي بانکها نيز به آن اشاره شده است.

مديريت ريسک
برنامههاي سراسري مديريت ريسک شناسايي مشتري در گروه ميبايست نظارت مناسب مديريت ،نظامها و
کنترلها ،تفکيک وظايف ،آموزش و ساير سياستهاي ذيربط را در برگيرد .1الزم است برنامه مديريت ريسک به

شيوهاي فراگير ،اجرا شود .بايد مسئوليتها را در بانک به صورت شفاف تعيين نمود تا بدينوسيله اطمينان
حاصل شود که سياستها و رويههاي بانک در زمينه مديريت ريسک ،به شيوه موثري مديريت شده و در
انطباق با استانداردهاي جامع بانک براي شناسايي هويت مشتريان ،نظارت مستمر بر حسابها ،نقل و
انتقاالت آنها و نيز تبادل اطالعات ذيربط هستند.

-1به بند  55از مقاله ”شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها“ رجوع شود.
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کارکنان بخش تطبيق ،حسابرسي داخلي و يا حسابرسان خارجي بانکها ميبايست ميزان پايبندي به تمامي

جوانب استانداردهاي گروه خود را ـ در زمينه شناسايي مشتري ـ ارزيابي نمايند .اين امر شامل ارزيابي
ميزان اثر بخشي وظايف متمرکز شناسايي مشتري و الزامات مربوط به تبادل اطالعات با ديگر اعضاي
گروه و ارائه پاسخ به سواالت واصله از دفتر مرکزي است .الزم است آن تعداد از گروههاي بانکي که در
سطح جهاني به فعاليت اشتغال دارند هم داراي يک حوزه حسابرسي داخلي بوده و هم بخشي را براي تطبيق
عملکرد جهاني داشته باشند زيرا براي نظارت بر شيوه به کارگيري استانداردهاي جامع شناسايي مشتري و
سياستها و رويههاي حمايتي ذيربط از سوي بانکها (از جمله اثربخشي رويههاي تبادل اطالعات در درون
گروه بانکي مزبور) در نظر گرفتن اين موارد بسيار مهم بوده و در برخي شرايط ،تنها ساز و کار موجود
در اين زمينه ميباشد.

سياست پذيرش و تعيين هويت مشتريان
يک بانک ميبايست سياستها و رويههاي شفافي را براي پذيرش مشتري تدوين نمايد .اين امر شامل ارائه
رهنمود راجع به انواع مشترياني است که احتمال ميرود ريسکي بيش از حد معمول را براي بانک ايجاد
نمايند 1.اين موضوع بررسي مديريتي چنين مشتريان بالقوهاي را به هنگام ضرورت در بر ميگيرد.
همچنين براي تاييد هويت مشتريان جديد ،الزم است که هر بانک نسبت به استقرار رويه نظاممندي که مبتني بر

ريسک باشد ،اقدام نمايد 2.بانک بايد به تدوين استانداردهايي بپردازد که مشخص مينمايند براي تعيين
هويت مشتري به شکلي جامع ،به دريافت و نگهداري چه گزارشهايي نياز است .اين امر شامل الزامات
پيشرفتهاي است که مربوط به شناسايي دقيق مشتريان پر ريسک ميشود.
يک بانک بايد اطالعات مناسبي را راجع به تعيين هويت مشتريان بدست آورده و آنها را به شکلي که براحتي
قابل دسترسي باشند ،نگهداري نمايد تا مشتريان خود را به اندازه کافي شناسايي نموده3و نيز نيازهاي

گزارشدهي محلي را تامين نمايند.براي نيل به اهداف مربوط به تبادل اطالعات بين دفتر مرکزي ،شعب و
موسسات وابسته به گروه بانکي مزبور ،اطالعات ذيربط بايد قابل دسترسي باشند .هر واحد از گروه بانکي
بايد در وضعيتي باشد که بتواند حداقل استانداردهاي مربوط به تعيين هويت مشتريان و شيوه دسترسي به آنها
را ـ که از سوي دفتر مرکزي به اجرا گذاشته ميشود ـ رعايت نمايد.
الزم است که استانداردهاي مربوط به پذيرش مشتري ،تعيين هويت و نگهداري سوابق مشتري در انطباق با

سياستها و رويهها و در تمامي سازمان به اجرا در آيند .استانداردهايي که در آنها تعديالت الزم جهت ملحوظ

-1به بند  20از مقاله ”شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها“ رجوع شود.
-2به بند  22از مقاله ”شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها“ رجوع شود.
-3الزامات مربوط به تعيي هويت مشتري را در پيوست مقاله ”شناسايي کافي مشتري از سوي بانکهـا“ ن منتشنره از
سوي کميته بال (اکتبر سال  2001ميالدي) ن تحت عنوان ”راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري“ مالحظه

نماييد.
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داشتن تفاوتهاي مربوط به ريسک ـ برحسب زمينه کاري خاص يا حوزههاي جغرافيايي عمليات ـ در نظر
گرفته شده باشد .عالوه بر اين ،مشخص است که براي گردآوري و نگهداري اطالعات در حوزههاي قضايي
متفاوت ،ممکن است به روشهاي مختلفي نياز باشد .روشهايي که در انطباق با الزامات نظارتي محلي يا
عوامل نسبي ريسک باشند.

نظارت بر حسابها و مبادالت
براي بررسي ريسکهاي باالتر ،اتخاذ رويکردي سازمان يافته براي نظارت بر گردش حساب مشتريان در
تمامي گروه ،عاملي ضروري به حساب ميآيد؛ قطع نظر از اين که حسابهاي مزبور به اقالم باال يا زيرخط
ترازنامه تعلق دارند ،مربوط به داراييها بوده و يا يک قلم اعتباري به حساب ميآيند 1.براي نظارت بر
گردش حساب مشتريان الزم است که بانکها داراي استانداردهايي باشند تا به وسيله آنها مبادالت بالقوه
مشکوک را زير نظر داشته باشند .استانداردهايي که از طريق سياستها و رويههاي حمايتي در تمامي شعب
و موسسات وابسته و در سراسر دنيا به اجرا گذاشته ميشوند .اين استانداردها ميبايست مبتني بر ريسک
بوده و نياز به نظارت بر فعاليتهاي عمده حساب مشتريان را در داخل و خارج از کشور مورد تاکيد قرار
دهند.
هر واحد بايد اطالعات مربوط به حسابهاي خود و مبادالت آنها را نگهداري و نظارت نمايد .اين نظارت محلي
بايد توسط يک فرآيند قدرتمند تبادل اطالعات ،بين دفتر مرکزي و شعب و موسسات وابسته به آن تکميل
گردد .فرآيندي که درمورد حسابها و گردش اقالم آن بوده و ممکن است بيانگر افزايش ريسک باشد.
در سالهاي اخير ،بسياري از بانکها براي تامين اهداف مربوط به مديريت ريسک داخلي يا کارآيي ،اقدام به
تمرکز بر روي پايگاه دادهها و نظامهاي پردازشي ويژه نمودهاند .در اين شرايط ،بانکها بايد نظارت محلي
را از طريق نظارت بر مبادالت در سايت مرکزي ،تکميل نمايند .رويکرد مزبور اين فرصت را براي
بانکها فراهم ميآورد که بر روي فعاليتهاي مشکوکي که امکان مشاهده آنها از طريق سايت محلي وجود
ندارد ،نظارت نمايند.

تبادل اطالعات در تمامي گروه بانکي
بانکها ميبايست مسئوليت ايجاد هماهنگي براي تبادل اطالعات در تمامي گروه را به شکلي متمرکز به اجرا
درآورند .بايد از شعب و موسسات وابسته خواسته شود که به طور فعاالنه ،اطالعات مشتريان پر ريسک و
فعاليتهاي مربوط به مديريت جامع ريسکهاي شهرت و حقوقي را براي دفتر مرکزي و بانک مادر فراهم آورده و
به موقع به درخواست آنها براي کسب اطالعات مربوط به حساب مشتريان پاسخ دهند.
سياستها و رويههاي بانک بايد شامل تشريح فرآيندي باشد که براي تحقيق پيرامون فعاليتهاي بالقوه مشکوك و
گزارش آنها ،ميبايست دنبال شود.

-1به بند  16از مقاله ”شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها“ رجوع شود.
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واحد مرکزي شناسايي مشتري در بانک بايد به ارزيابي ريسک بالقوهاي بپردازد که به وسيله فعاليت
گزارش شده از سوي شعب و موسسات وابسته مطرح شده است .نيز ميبايست در مواقع مناسب ،آن ميزان
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
و نيز به منظور ارزيابي ريسکهاي شهرت ،حقوقي ،تمرکز و عملياتي در کل گروه؛ بانک مزبور ميبايست داراي

سياستها و رويههاي مشخصي باشد .همچنين براي ارائه شرحي تفصيلي از ميزان افزايش حساب و نيز تحديد
فعاليتها از جمله بستن حسابها به هنگام لزوم ،بانک ميبايست داراي رويههايي باشد که ارتباطات حسابي را
که به طور بالقوه مشکوک به نظر ميرسد ،در سطح جهاني تحت نظر داشته باشد.
عالوه بر اين ،بانکها و واحدهاي محلي آنها ميبايست پاسخگوي درخواستهاي واصله از مراجع قضايي خود،

در رابطه با اطالعات دارندگان حساب باشند .اطالعاتي که مراجع مزبور در تالش براي مبارزه با پولشويي
و تامين مالي تروريسم به آن نيازمندند .دفتر مرکزي بايد بتواند کليه واحدها را ملزم نمايد تا در ميان سوابق
خود ،به جستجو و گزارش فهرست اشخاص و سازمانهايي بپردازند که مظنون به کمک و معاونت در تامين
مالي تروريسم يا پولشويي هستند.

نقش ناظر
بازرسان ميبايست صحت اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند که آيا براي شناسايي مشتري ،کنترلهاي
داخلي مناسبي ايجاد شده است و آيا بانکها در انطباق با مجموعه رهنمودهاي بازرسي و نظارتي قرار دارند يا

خير .فرآيند نظارتي ميبايست نه تنها بررسي سياستها و رويهها بلکه بررسي پرونده مشتريان و نمونهگيري
از حسابها را نيز بايد در بر

گيرد1.

در بانکداري برونمرزي ،الزم است که بازرسان کشور مبداء2به هنگام انجام بازرسيهاي حضوري خود ،با
هيچ مانعي روبرو نشوند .بازرسيهايي که به منظور تحقيق پيرامون ميزان انطباق عملکرد يک شعبه يا موسسه

وابسته با سياستها و رويههاي گروه در زمينه شناسايي مشتري انجام ميپذيرد .چه بسا اين امر مستلزم بررسي
پرونده مشتريان و نمونهگيري از حسابها باشد .بازرسان کشور مبداء ميبايست تا آنجا که الزم است از
دسترسي به اطالعات مربوط به يکايک مشترياني که از حساب آنها نمونهگيري شده ،برخوردار باشند تا
بدينوسيله امکان انجام ارزيابي مناسب از ميزان به کارگيري استانداردهاي شناسايي مشتري و سنجش
عملکرد مديريت ريسک فراهم شود .قوانين محلي حفظ اسرار ،نبايد در اين زمينه مانع تراشي نمايند .در
مورد شعب يا موسسات وابسته به گروههاي بانکي بينالمللي ،مسئوليت نظارت بر ميزان انطباق با مقررات محلي

-1به بند  61از مقاله ”شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها“ رجوع شود.
-2در آن دسته از کشورهايي که فرآيند بررسي توسط حسابرسان خارجي انجام ميشود ،اي موضوع ميبايست در
خصوص حسابرسان مزبور نيز به اجرا درآيد.
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شناسايي مشتري ،بر عهده بازرس کشور ميزبان است (اين امر ميتواند شامل ارزيابي ميزان مناسب بودن
روشهاي مزبور باشد).
به منظور ارزيابي يکپارچگي استانداردهاي شناسايي مشتري و درجهپايبندي به آن ،نقش حسابرسي از
اهميت خاصي برخوردار است .بازرسان کشور مبداء ميبايست اطمينان يابند که تعداد ،منابع و رويههاي
مناسبي در اين خصوص ايجاد شده است و آنها به مکاتبات اداري و گزارشهاي مربوطهاي که توسط فرآيند
حسابرسي تهيه شدهاند ،دسترسي کامل دارند.

براي حصول اطمينان نسبت به اين امر که اطالعات مربوط به حساب افراد از همان آستانه رازداري ساير
اطالعات حاصله از فرآيند نظارتي برخوردار است ،به تدابير حفاظتي ويژهاي نياز است .براي تسهيل تبادل
اطالعات ،ممکن است امضاي يک سند همکاري دو جانبه بين بازرسان کشورهاي مبداء و مقصد ،مفيد واقع
شود.

موانع قانوني
اگرچه در حوزههاي قضايي اکثر کشورها ،منافذ مناسبي وجود دارند که بانکها را قادر ميسازند براي تامين
اهداف مربوط به مديريت ريسک ،به تبادل اطالعات با دفاتر مرکزي خود بپردازند ليکن برخي از کشورها
داراي قوانين سختگيرانهاي در زمينه حفاظت از اطالعات يا حفظ اسرار بانکي هستند که از انتقال چنين
اطالعاتي جلوگيري نموده يا ممکن است همچون مانعي در اين زمينه تعبير شوند .در چنين شرايطي،ممکن
است واحدهاي برونمرزي بانکها مايل باشند که در رابطه با انتقال اطالعات مشتريان به دفاتر مرکزي
خود ،موضع محتاطانهاي را اتخاذ نمايند و اين امر ممکن است با هدف شناسايي يکپارچه مشتري در تضاد
باشد.
براي تامين اهداف مديريت ريسک شناسايي مشتري ،ضروري است کليه حوزههاي قضايي که پذيراي
بانکهاي خارجي هستند چارچوب قانوني مناسبي را فراهم آورند که اجازه تبادل اطالعات را با دفتر
مرکزي ،بانک مادر و بازرسان کشور مبداء ميدهد .همچنين الزم است که براي انجام بازرسيهاي
حضوري توسط حسابرسان ،مديران ريسک ،کارکنان بخش تطبيق دفتر مرکزي يا بازرسان کشور مبداء،
هيچ مانعي وجود نداشته و نيز هيچگونه محدوديتي که توان آنها را در دسترسي به کليه گزارشهاي واحد
محلي ـ از جمله اسامي و مانده حساب مشتريان ـ محدود ميسازد ،در ميان نباشد .الزم است اين دسترسي
براي شعب و موسسات وابسته ،به طور يکساني وجود داشته باشد .چنانچه ثابت شود موانع تبادل اطالعات
را نميتوان مرتفع نمود و هيچگونه ترتيبات رضايتبخش جايگزيني نيز وجود ندارد ،بازرس کشور مبداء
ميبايست اين موضوع را براي مراجع نظارتي کشور مقصد مشخص سازد که ممکن است بانک مزبور خودسرانه
عمل نمايد .نيز ممکن است بازرس کشور مبداء از آنها بخواهد که نسبت به توقف عمليات مورد بحث اقدام
نمايند.1

-1به بند  69از مقاله ”شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها“ رجوع شود.
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در مواقعي که کارکنان دفتر مرکزي بانکها ،امکان دسترسي به اطالعات مشتريان محلي را مييابند ،نبايد براي
ارسال اين اطالعات به دفتر مرکزي ،با هيچ محدوديتي روبرو شوند .چنين اطالعاتي ميبايست تابع قوانين
حاکم کشور مبداء در زمينه حفظ اطالعات محرمانه و خصوصي اشخاص باشد.

بنابر آنچه گذشت ،کميته نظارت بانکي بال معتقد است که هيچ دليل موجهي وجود ندارد که براساس آن،
قوانين محلي بتوانند مانع از ارسال اطالعات مشتري از يک موسسه وابسته يا شعبه بانک به دفتر مرکزي يا
بانک مادر شوند .اطالعاتي که هدف از ارسال آنها ،تامين مقاصد مربوط به مديريت ريسک ميباشد.
چنانچه قانون مزبور ،افشاء اطالعات براي ”اشخاص ثالث“ را محدود مينمايد ضروري است که دفتر
مرکزي يا بانک مادر ،به صراحت از شمول تعريف شخص ثالث مستثني شوند .در قلمرو آن گروه از
حوزههاي قضايي که از قوانين محدود کنندهاي برخوردارند يا چنين برداشتي از قوانين آنها ميشود ،تاکيد بر
آن است که سيستم تبادل اطالعات ،به حذف هرگونه محدوديت موجود در اين زمينه پرداخته و روزنههاي
خاصي را براي ارسال اطالعات فراهم آورد.

گروههاي مالي مختلط
در حال حاضر ،بسياري از گروههاي بانکي درگير تجارت اوراق بهادار و صنعت بيمه هستند .شناسايي
دقيق مشتري از سوي گروههاي مالي مختلط ،مباحثي را مطرح مينمايد که امکان طرح آنها براي يک
گروه بانکي واحد وجود ندارد .براي نظارت و تبادل اطالعات در مورد مشتريان و گردش حساب آنها در تمامي
گروه ،الزم است گروههاي مختلط از سيستمها و فرآيندهاي مناسبي برخوردار بوده ،هشياري خود را نسبت به
مشترياني که دريافت کننده خدمات مختلف آنها هستند ،حفظ نمايند .بروز يک مورد مربوط به روابط مشتري
در بخشي از گروه ،ريسک شهرت تمامي گروه را تحت تاثير قرار خواهد داد.

از آنجا که تغيير در ماهيت فعاليتها و الگوي روابط بين موسسات و مشتريان در هر بخش ،لزوم ايجاد
تغييرات در زمينه الزامات شناسايي مشتري در آن بخش را توجيه مينمايد الزم است گروه بانکي مزبور به
هنگام داد و ستد محصوالت و خدمات با مشتريان بخشهاي مختلف تجاري ،از الزامات شناسايي مشتري
مربوط به همان بخش استفاده نمايد.

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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شماره  :مب  433 /اعالم مصاديق تاسيسات و واحدهاي مشمول تعريف قانون و مقررات ايرانگردي و
جهانگردي
تاريخ 3/3/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

احتراماً؛
پيرو بخشنامه شماره  7485مورخ  1/10/1375اي بانک و با استناد به ماده  1آئي نامه ايجاد ،اصالح،
تکميل ،درجهبندي و نرخگذاري تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها ،مصوب  13/2/1368با
اصالحات بعدي و تصويبنامه شماره /969ت  32044ك مورخ  14/1/1384کميسيون موضوع اصل  138قانون
اساسي ،مصاديق تاسيسات و واحدهاي مشمول تعريف قانون و مقررات ايرانگردي و جهانگردي به شرح زير اعالم
ميگردد:
مهمانخانه (هتل)
مهمانسرا
زائرسرا
متل
پانسيون
اقامتگاه جوانان
اردوگاه ايرانگردي و جهانگردي
تاسيسات ساحلي
تاسيسات حمامهاي آب معدني
رستوران درون واحدهاي اقامتي فوقالذکر
واحدهاي پذيرايي داخل فرودگاهها و ترمينالهاي مسافربري کشور
اصالحي (مصوب  )17/2/1374واحدهاي پذيرايي و اقامتي و مهمانپذيرها
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مجتمعهاي سياحتي و تفريحي (به استثناي موارد مربوط به شهرداريها) و ساير واحدهاييکه به قصد ارائه خدمات و
انتفاع ،براي پذيرايي و اقامت مسافران و جهانگردان طبق مقررات و ضوابط مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
تاسيس خواهند شد.
هتل آپارتمان
مناطق نمونه گردشگري
اقامتگاههاي با مالکيت زماني
بديهي است هريک از موارد ياد شده زماني به رسميت شناخته ميشوند که مجوز الزم قانوني را از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي اخذ کرده باشند/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

صديقه رهبرشمسکار
3-3831
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شماره  :مب  453 /تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي واحدهاي بانكي در مناطق آزاد
تاريخ 5/3/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي (شامل پست بانک) و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال
گرديد

پيرو بخشنامه شماره مب 692 /مورخ  17/5/1383و در راستاي اجراي مفاد ماده 65
”دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي جمهوري اسالمي ايران“،
موضوع تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي واحدهاي بانکي در مناطق آزاد ،نظر به اي که در حال حاضر
نرخي به عنوان نرخ مرجع در بازار فرعي اعالم نميشود ،لذا تا اطالع ثانوي کليه واحدهاي بانکي مستقر
در مناطق آزاد ،تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي خود را براساس نرخ مرجع در بازار اصلي ارز ،که روزانه
توسط اداره بي الملل اي بانک اعالم ميگردد ،انجام ميدهند و اي نرخ جايگزي ”نرخ فروش نقدي
ارز توسط شعبه مرکزي بانک ملي ايران در منطقه“ موضوع ماده فوقالذکر ميگردد/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
فروزنده شجاعي

حميد تهرانفر

4-3831

3816
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شماره  :مب  472 /اصالح بخشنامه شماره مب  433 /مورخ 3/3/1384
تاريخ 8/3/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

احتراماً؛
پيرو بخشنامه شماره مب 433 /مورخ ،3/3/1384بدي وسيله بند پاياني بخشنامه به شرح ذيل اصالح
ميگردد:
”بديهي است هريک از موارد ياد شده زماني به رسميت شناخته مي شود که مجوز الزم قانوني را از سازمان ميراث
فرهنگي و گردشگري اخذ کرده باشند“.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به طريق مقتضي به کليه شعب و تابعه آن بانک جهت اجرا ابالغ
گردد/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

صديقه رهبرشمسکار
3-3831
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شماره  :مب  500 /درخصوص بازبيني شماره حسابهاي بانكي بين المللي )(IBAN
تاريخ 11/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک ،موسسه اعتباري توسعه و
مديرعامل سازمان حسابرسي ارسال گرديد

احتراماً؛
به استحضار ميرساند سازمان استاندارد بي المللي ) (ISOدر نظر دارد استاندارد  ISO 13616در
رابطه با ”شماره حسابهاي بانکي بي المللي“) (IBANرا مورد بازبيني قرار دهد .شايان ذکر است که اي
روش حاوي يک مجموعه از استانداردها براي تعيي شماره حساب بانکي اشخاص در يک کشور و
درخصوص کليه بانکها و نهادهاي سپردهپذير ميباشد.
با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمايند اطالعات و نقطهنظرات آن بانک به
شرح ذيل تا تاريخ  1/5/1384جهت اي مديريت کل ارسال گردد:
الف-

سيستم شمارهگذاري فعلي آن بانک درخصوص انواع حسابهاي سپرده بانکي ريالي و ارزي.

ب-

نقطهنظرات آن بانک درخصوص استاندارد نمودن شماره حسابهاي بانکي در ايران و همچني

امکانسنجي اجراي اي روش.
ضمناً به پيوست خالصهاي از آخري نسخه مربوط به شيوه استاندارد شماره حساب بانکي
بي المللي)(IBANجهت استحضار آن مقام ارسال ميشود/.ص
پيوست 5 :برگ.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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اميرحسين امينآزاد
5-3831

»بسمه تعالي«

شيوه جديد تعيين شماره حساب بانکي بين المللي( IBAN )1

تعريف :

شماره حساب بانکي بي المللي ))2IBANشماره حساب استانداردي است که براي پرداختهاي فرامرزي
استفاده ميشود.اي يک شاخص بانکي بي المللي عملي و قابل استفاده است که با ايجاد يک مشخصه
واحد براي حساب مشتري در يک موسسه مالي موجبات کمک به پرداختهاي بي کشوري را بدون
هيچگونه اشتباه فراهم ميآورد
کميته استانداردهاي بانکي اروپا ) (ECBSو سازمان استاندارد بي المللي ) (ISOبه بسط و توسعه
 IBANپرداختند و از سال  2003به عنوان يک استاندارد مورد قبول جهاني تحت  ISO 13616پذيرفته
شد.
اي ايده بمنظور بهبود کارايي پرداختهاي بي کشوري از نظر هزينه ،سرعت و کيفيت کار مطرح
شد .اي

استاندارد ،امکان شناسايي3و تاييد حسابهاي موردنظر را فراهم ميکند ..بررسي اعتبار4و

صحت حسابها با استفاده از شناسه کنترلي5صورت ميگيرد .
داليل استراتژيک نياز به :IBAN

 -1اقتباس شده از سايتwww.ecbs.org/iban.htm :
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International Banking Account Number.

2-

Recognition

3-

Validation

4-

Check digits

5-

مشتريان به ويژه افراد خصوصي و بنگاههاي کوچک و متوسط) 1)SMEsبا دريافت فاکتورهايي
از خارج سردرگم ميشوند .چراکه آنها با ساختارهايمختلف شمارهگذاري حساب نزد بانکهاي ديگر و
کشورهاي ديگر آشنا نيستند .اي مساله موجب ميشود که برخي حوالهها از دقت کافي در نوشت شماره
حساب و  ...برخوردار نباشد.
 IBANدر بردارنده کليه اطالعات مورد نياز براي ريشهيابي دستور پرداخت از هر سيستم تسويه
ملي ميباشد و شامل شناسنامه بانک مرکزي (که البته شناسه تسويه2و يا شناسه اولويتبندي3هم
ناميده ميشود) و شماره حساب پايه )4(BBANميباشد.
شماره حساب بانکي پايه)(BBAN

مشخصهاي است که توسط موسسات مالي در هر کشوري به عنوان قسمتي از طرح
شمارهگذاري حسابهاي ملي5بکار ميرود و بطور منحصر بفرد ،حساب يک مشتري را در يک موسسه
مالي مشخص ميکند.
 IBANشکل توسعه يافته شماره حساب بانکي پايه ) (BBANدر سط بي المللي است براي
آنکه حساب يک مشتري در يک موسسه مالي از ديگر حسابها تميز داده شود.
شکل :IBAN
الف) -شکل الکترونيکي :کالً تا  34حرف و عدد براي  IBANاستفاده ميشود که به شرح زير است:
شناسه کشوري :شناسه کشوري شامل دو حرف است که در  ISO 3166مشخص شده است و منظور
کشوري است که در آن بانک /شعبه خدمتدهنده  IBANوجود دارد.

6

شناسه کنترلي (ارقام کنترلي) 7:دو رقمي است که به روشي که بعداً توضي خواهيم داد محاسبه ميشود.

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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 ،BBANداراي حداکثر 30مشخصه عددي و حرفي (از  9-0و  )A-Zاست که بدون هيچ عالمت
جداکنندهاي درج ميشود.
 BBANبراي هر کشور بايد از نظر تعداد کل حروف و اعداد ثابت باشد.

1

 BBANخود شامل شناسه مشخص و معلومي است که بانک نگهدارنده حساب و شعبه آن را در محل
خاص و ثابتي در هر شماره حساب بانکي پايه تعيي ميکند .اي شناسهها توسط هر کشوري تعيي
ميگردد.
ب)

2

شکل کاغذي :مشابه شکل الکترونيک است با اي تفاوت که در اي حالت  IBANرا ميتوان به

گروههاي  4رقمي با يک فاصله3بي آنها تقسيم نمود .تعداد آخري گروه  4تايي ميتواند تا  4متغير باشد.
به عنوان مثال:
BE62 5100 0754 7061

شکل الکترونيکي IBAN

BE62 5100 0754 7061

شکل کاغذي : IBAN
شناسه کشور
شماره حساب

BE

:

510-0075470-61

:

محاسبه و اعتبار (شناسه) ارقام کنترلي
شيوه محاسبه شناسه کنترلي:

فرض کنيد شماره حساب مشخصي در بلژيک به قرار زير است:
61-0075470-510

The BBAN has a Fixed Lenght Per Country.

1-

The BBAN includes an explicit identification code of the bank/branch servicing the

2-

account at fixed positions within the BBAN, Specified Per Country.
Space

453

3-

تا قبل از محاسبه شناسه کنترلي ،ارقام " "00را جايگزي آن مينمائيم .در نتيجه  IBANاي شماره
حساب به قرار زير است:
BE00 510007547061
ابتدا  4مشخصه اول  IBANرا به سمت راست منتقل ميکنيم.
510007547061BE00
براساس جدول تبديل (الف) ،حروف را به اعداد تبديل ميکنيم:
B=11
510007547061111400 
E=14

از  MOD 97-10که در  ISO 7064آمده است Mudulo 97 ،را محاسبه و نتيجه را از  98کسر نمائيد:
BE62510007547061

شيوة چک کردن صحت شناسه کنترلي:

اگر در فرمت کاغذي (بصورت گروههاي  4تايي) نوشته شده است تمامي فاصلهها را حذف ميکنيم:
BE62510007547061

BE62 5100 0754 7061

سپس  4مشخصه اول را به راست منتقل ميکنيم:
510007547061 BE 62
«جدول الف»
Y=34

S=28

M=22

G=16

A=10

Z=35

T=29

N=23

H=17

B=11

U=30

O=24

I=18

C=12

V=31

P=25

J=19

D=13

W=32

Q=26

K=20

E=14

X=33

R=27

L=21

F=15
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حروف را براساس جدول الف به عدد تبديل ميکنيم:
510007547061111462

با استفاده ( MOD 97-10براساس  ،)ISO704چنانچه باقيمانده 1 ،Modulus 971باشد نشاندهنده
درستي شناسه کنترلي است.

Remainder
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1-

شماره  :مب  520 /اضافه كردن شاخص ” كد ملي “ به عنوان يك شاخص استاندارد و منحصر به فرد براي احراز
هويت مشتريان نظام بانكي
تاريخ 17/3/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي (شامل پست بانک) و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال
گرديد

احتراماً؛
با عنايت به اهميت رعايت دقيق مقررات پيشگيري از پولشويي ن موضوع بخشنامه شماره نت/
 3513مورخ  22/8/1381ن و لزوم احراز هويت کامل متقاضيان استفاده از خدمات بانکي ،بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد شاخص ”کد ملي“ را به عنوان يک شاخص استاندارد و منحصر به
فرد به مجموع شناسههاي الزم براي احراز هويت مشتريان نظام بانکي اضافه نمايد.
از اينرو خواهشمند است دستور فرماييد نقطه نظرات آن بانک درخصوص قابليت اجرايي طرح و
زمان الزم براي اجراي کامل آن را در تمام موارد تا تاريخ  20/4/1384به اي اداره ارسال نمايند/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

حميد تهرانفر

5-3831

3816
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شماره  :مب  616 /اصالح ماده  12آئين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي
تاريخ 31/3/1384 :
»بسمه تعالي«
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

پيرو بخشنامههاي شماره مب 433 /مورخ  3/3/1384و مب 472 /مورخ 8/3/1384
بدينوسيله تصويبنامه شماره /3017ت32044ك مورخ  24/1/1384درخصوص اصالح ماده 12
آئي نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي موضوع تصويبنامه شماره
/4221ت145هن مورخ  21/4/1373را به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
”ماده  :12به استناد مواد ( )5و ( )8قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ،تاسيسات گردشگري موضوع ماده ()1
آئيننامه ايجاد ،اصالح ،تکميل ،درجهبندي و نرخگذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها و اصالحات بعدي
آن ،دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و تورگرداني و موسسات آموزش خدمات گردشگري ،هتلهاي آموزشي،
راهنمايان تور ،ذخيره جا ،توليد و عرضه اطالعات گردشگري و موسسات حمل و نقل گردشگري ترجيح ًا داراي مجوز از
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري متعلق به بخشهاي خصوصي ،دولتي ،عمومي و تعاوني از نظر پرداخت عوارض

صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه بخش صنايع ميباشند و شهرداريها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع
صنايع و با معافيت از عوارض عرصه غير از عوارض نوسازي

پروانه و کاربري زمي براساس تعرفه بخ

فقط در مورد ساختمان محاسبه و دريافت نمايند .شهرداريها موظفند براي افزاي
موضوع فوقالذکر عوارض مقرر را براساس تعرفه بخ

زيربناي کليه تاسيسات

صنعت و با حداکثر تخفيف محاسبه و دريافت کنند.

کليه تاسيسات و موسسات گردشگري موضوع اين ماده از نظر هزينههاي سوخت ،برق ،آب ،تلفن و فاضالب اعم از انشعاب
و مصرف ،انواع خدمات بيمهاي ،تسهيالت بانکي ،حقالثبت ،حقالتحرير ،پذيره ،ساير عوارض ،تقسيط حق اشتراك و هر
نوع تسهيالت ديگر که بخش صنايع از آن منتفع ميشود با تشخيص و تاييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشمول

تعرفهها و دستورالعملهاي بخش صنايع ميباشند .دستگاههاي ذيربط موظفند هزينههاي مربوط را فارغ از ميزان
مصرف و نوع کاربري براساس تعرفهي بخ

صنعت محاسبه و دريافت نمايند“.

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق جهت اجرا به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

صديقه رهبرشمسکار
3-3831
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شماره  :مب  669 /ابالغ ترجمه مقاله " اصول مدي ريت ريسك اعتباري " از مجموعه كميته نظارت بر بانكداري
بانك تسويه بين المللي
تاريخ 7/4/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري
توسعه ،ارسال گرديد
احتراماً؛ همان گونه که استحضار دارند يکي از چالشهاي فراروي موسسات مالي ،شناسايي انواع مخاطرات و
کنترل بهينه آنهاست به نحويکه اطمينان حاصل شود موسسات مالي با کارآمدي هرچه بيشتر به جريان سيال گردش
وجوه در بخشهاي مختلف اقتصادي کمک نموده ،و نقشي متناسب باجايگاه خود در اقتصاد ايفا مينمايند.
با وجود اينکه بانکها و موسسات مالي و اعتباري مشابه به عنوان شريانهاي حياتي اقتصاد هرکشور ،با طيف
وسيعي از انواع ريسک و مخاطره مواجه ميباشند ،ولي کارشناسان امور بانکداري هنوز بر اين باورند که ريسک
اعتباري ،يا احتمال نکول وامگيرنده (يا طرف مقابل ) نسبت به انجام تعهداتش،همچنان به عنوان مهمترين ريسک
فعاليت بانک مطرحاست ،از اي رو بيتوجهي و عدم کنترل اي خطر ،به عنوان تهديدي جدي براي سالمت بانکها
محسوب ميشود.
گزارشهاي منتشره از سوي کميته بال مويد آن است که علت اصلي بروز مشکالت بانکها از عواملي نظير
استانداردهاي ضعيف اعطاي اعتبار به وام گيرندگان (يا طرفهاي مقابل) و مديريت ضعيف ريسک اعتباري نشات
ميگيرد .اي موضوع ضرورت شناخت بيشترمفاهيم مطرح در مقوله ريسک اعتباري و نيز روشهاي پيشنهادي براي کنترل
آن را اجتناب ناپذير مينمايد.
مقاله "اصول مديريت ريسک اعتباري" که توسط کميته نظارت بر بانکداري بانک تسويه بي المللي در سپتامبر
 2000منتشر گرديده با هدف ارتقاي دان

بانکداري سيستم بانکي توسط همکاران اي اداره ترجمه شده است و

استفاده از آن به منظور کنترل هرچه دقيقتر ريسک اعتباري در آن بانک و موسسه اعتباري توصيه ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند اي نوشتار جهت مطالعه و بهرهبرداري در اختيار کليه واحدهاي ذيربط قرار
گيرد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبر شمس کار

حميد تهرانفر

3-3831

3816
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اصول مديريت ريسک اعتباري

فهرست مطالب

شماره صفحه

مقدمه
اصولي براي ارزيابي مديريت ريسک اعتباري بانکها
ايجاد محيطي مناسب براي کنترل ريسک اعتباري
اقدام تحت يک فرآيند مناسب اعتباردهي
حفظ يک روش مناسب مديريت ،ارزيابي و مراقبت از اعتبارات
حصول اطمينان از وجود کنترلهاي کافي بر ريسک اعتباري
نقش بازرسان
ضميمه :علل رايج مشکالت عمده اعتباري
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»بسمه تعالي«

اصول مديريت ريسک اعتباري

 -Iمقدمه

هرچند موسسات مالي به داليل متعددي در طول سالها با مشکالت مواجه شدهاند ،اما علت اصلي مشکالت
جدي و مهم بانکي کماکان به طور مستقيم به عواملي نظير استانداردهاي ضعيف اعطاي اعتبار به
وامگيرندگان و طرفهاي مقابل ،مديريت ضعيف ريسک پرتفوي ،يا کم توجهي به تغييرات اقتصادي يا ساير
شرايطي که ميتواند به وخامت موقعيت اعتباري طرفهاي مقابل بانک منجر گردد ،ارتباط مييابد .اين
تجربه در هر دو گروه کشورهاي عضو و غير عضو گروه  10يکسان ميباشد.
به زبان ساده ،ريسک اعتباري ،احتمال قصور وامگيرنده يا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش ،طبق شرايط

توافق شده ،قابل تعريف است .هدف از مديريت ريسک اعتباري آن است که با حفظ اکسپوژرهاي ريسک
اعتباري در محدودههاي قابل قبول ،نسبت بازگشت اعتبارات بانکي موزون شده به ريسک حداکثر شود.
ضروري است بانکها همانند ريسک اعتباري فردي يا ريسک معامالت ،ريسک اعتباري کل پرتفوي خود را مديريت
نمايند .بانکها همچنين بايد رابطه ميان ريسک اعتباري با ساير ريسکها را نيز در نظر بگيرند .مديريت کارآي
ريسک اعتباري جزئي مهم از يک روش جامع مديريت ريسک و شرط اساسي موفقيت بلندمدت هر بانک محسوب
ميگردد.
اگرچه منشاءهاي ديگرريسک اعتباري در سراسرفعاليتهاي يک بانک وجود دارد که در دفتر بانک و دفتر تجاري و
در اقالم باال و پايين خط ترازنامه منظور ميگردد ،ولي براي اکثر بانکهاوامها بزرگترين و بديهيترين منشاء ايجاد

ريسک اعتباري ميباشند .عالوه بر وامها ،بانکها به طور فزايندهاي در زمينه ابزارهاي مختلف مالي مانند:
قبوليها ،معامالت بين بانکي ،تامين مالي تجاري ،معامالت ارز ،قراردادهاي مالي آتي ،سوآپ ،اوراق
قرضه ،سهام عادي ،معامالت اختيار ،قبول تعهدات و صدور ضمانتنامه و تسويه معامالت ،با ريسک
اعتباري (يا ريسک طرف مقابل) مواجه هستند.
نظر به اين که اکسپوژرهاي ريسک اعتباري ،همچنان به عنوان منشاء اصلي مشکالت بانکهاي معتبر
جهان باقي مانده است ،لذا بانکها و بازرسان آنها بايد بتوانند درسهاي مفيدي از تجارت گذشته فراگيرند.
همانگونه که الزم است بانکها سرمايه کافي را براي جبران ريسکهايي که با آن مواجه ميگردند ،در نظر بگيرند

بايد آگاهيهايالزم را در مورد ضرورتتشخيص ،اندازهگيري ،مراقبت و کنترل ريسک اعتباري داشته باشند .کميته
بال به منظور تشويق بازرسان سراسر جهان به ارتقاي سطح مديريت ريسک اعتباري اين مقاله را منتشر
ميکند .اگرچه اصول ارائه شده در اين گزارش براي فعاليت وامدهي از قابليت کاربردي برخوردار است،
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اما اين اصول بايد در مورد تمام فعاليتهايي که با ريسک اعتباري مواجه ميگردند ،مورد استفاده قرار
گيرند.
رويههاي مناسبي که در اين گزارش ارائه ميگردد ،به ويژه ،به حوزههاي ذيل اشاره دارد:
ايجاد محيطي مناسب براي کنترل ريسک اعتباري.
اقدام تحت يک فرآيند مناسب اعتباردهي.
حفظ يک روش مناسب مديريت ،ارزيابي و مراقبت از اعتبارات.
حصول اطمينان از وجود کنترلهاي کافي بر ريسک اعتباري.
اگرچه رويههاي ويژه مديريت ريسک اعتباري با توجه به نوع و پيچيدگي فعاليتهاي اعتباري ،ممکن است
در ميان بانکها متفاوت باشند ،ولي يک برنامه جامع مديريت ريسک اعتباري هرچهار حوزه فوق را در بر
ميگيرد .اين رويهها همچنين بايستي در رابطه با ارزيابي کيفيت داراييها ،کفايت اندوختهها و ذخاير و
شفافسازي ريسک اعتباري نيز اعمال شود ،که تمامي اين موارد در گزارشهاي اخير منتشره توسط کميته
بال مورد توجه قرار گرفتهاند1.
در حالي که رويکرد انتخابي توسط هر بازرس به عوامل متعددي از جمله روشهاي نظارت حضوري و
غيرحضوري و درجه به کارگيري آنها در انجام وظايف نظارتي توسط حسابرسان مستقل بانک
بستگي دارد ،تمامي اعضاي کميته بال توافق دارند که اصول مطروحه در اين گزارش بايستي براي ارزيابي
مديريت ريسک اعتباري يک بانک مورد استفاده قرار گيرد .انتظارات نظارتي از رويکرد مديريت ريسک
اعتباري که توسط هر بانک مورد استفاده قرار ميگيرد بايد با حوزه و پيچيدگيهاي فعاليت بانک متناسب باشد .براي
بانکهاي کوچکتر يا کمتر پيشرفته ،الزم است بازرسان مشخص نمايند که روش اعمال شده براي مديريت ريسک
اعتباري بانکها ،براي فعاليهايشان کفايت ميکند و در فرآيندهاي مديريت ريسک اعتباري آنها ،نظم کافي براي

نشان دادن ريسک نسبت به بازده وجود دارد.در بخشهاي IIتا  VIاين گزارش ،کميته اصولي را مقرر نموده که
به کمک آنها مسئولين بازرسيبانکها ميتوانند نظام مديريت ريسک اعتباري يک بانک را مورد ارزيابي
قرار دهند .به عالوه ضميمه اين گزارش شامل توضيحات مختصري در مورد برخي مشکالت اعتباري
ميباشد که عموما ً توسط بازرسان مشاهده شده است.

 -1به ويژه به مقالههاي زير رجوع شود:
)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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يک نمونه خاصتر از ريسک اعتباري ،مربوط به فرآيند تسويه معامالت مالي ميباشد .اگر يک طرف يک
معامله تسويه شود ،اما طرف ديگر تسويه نشود ،ممکن است به اندازه اصل مبلغ معامله خسارت وارد شود.
اگر حتي يک طرف فقط در تسويه تاخير نموده باشد ،طرف ديگر ممکن است به دليل فرصتهاي از دست
رفته سرمايهگذاري با زيان مواجه گردد .بدينترتيب ،ريسک تسويه (به معني ريسکي است که به دليل تکميل
نشدن يا عدم تسويه يک معامله مالي به ترتيبي که انتظار آن ميرفت ،ايجاد ميشود) شامل اجزايي از
ريسکهاي نقدينگي ،بازار ،عملياتي ،شهرت و نيز ريسک اعتباري است .سطح ريسک با توجه به ترتيبات تسويه
مشخص ميشود .عناصر چنين ترتيباتي که در ايجاد ريسک اعتباري اثرگذارند عبارتند از:
زمان تسعير ارزي ،خاتمه پرداخت  /تسويه و نقش واسطهها و اتاقهاي پاياپاي.1

براي اولين بار اين گزارش در ژوئيه سال  1999براي ارائه نظرات مشورتي منتشر گرديد .کميته از
نقطهنظرات ارسالي بانکهاي مرکزي ،مسئولين بازرسي ،مجمع بانکي و ساير موسسات سپاسگزاري مينمايد .با
بهرهگيري از اين انتقادات ،امکان انتشار ويرايش نهايي از گزارش فراهم گرديد.

اصولي براي ارزيابي مديريت ريسک اعتباري بانکها
الف  -ايجاد محيطي مناسب براي کنترل ريسک اعتباري
اصل -1هيات مديره مسئول تصويب و بازنگري دورهاي (حداقل ساالنه) راهکارها و خط مشيهاي مهم ريسک
اعتباري بانک ميباشد .اين راهکارها بايد اين مساله را که بانک تا چه حد ميتواند ريسکها را تحملکند و سطح
سودآوري مورد انتظار آن در زمان رويارويي با ريسکهاي مختلف اعتباري چه اندازه ميباشد ،نشان دهد.
اصل  -2مديريت ارشد بانک مسئوليت اجراي راهکارهاي ريسک اعتباري را که توسط هيات مديره به تصويب
رسيده ،برعهده دارد .عالوه بر اين ،گسترش خط مشيها و رويهها براي تعيين ،ارزيابي ،مراقبت و کنترل ريسک
اعتباري به عهده مديريت ارشد ميباشد .چنين خط مشيها و رويههايي بايد ريسک اعتباري بانک را در تمامي
فعاليتهايش ،در هر دو سطح اعتبارات فردي و پرتفوي ،مشخص کند.
اصل -3بانکها بايد ريسک اعتباري موجود در تمامي محصوالت و فعاليتهايشان را شناسايي و مديريت نمايند.
بانکها بايد مطمئن شوند که ريسک محصوالت و فعاليتهاي جديد ،قبل از ارائه يا تعهد انجام ،به کمک روشهاي

-1به ويژه به مقاله زير رجوع شود:
Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Exchange Transaction (September
)2000
حاشيهنويسي موجود در فهرست کتاب (ضميمه  )3شامل ليسنتي از انتشنارات مربنوط بنه ريسنکهاي مختلنف تسنويه
ميباشد.
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مناسب مديريت ريسک و کنترلهاي کافي تحت بررسي قرار گرفته و پيشتر توسط هيات مديره يا کميته مناسب
ديگري به تصويب رسيده است.

ب -اقدام تحت يک فرآيند مناسب اعتباردهي
اصل -4اعطاي اعتبار بانکها بايستي تحت معيارهاي مناسب و تعريف شده ،انجام پذيرد .اين معيارها بايد اطالع
دقيق از بازار هدف بانک ،شناخت کامل از وامگيرنده يا طرف مقابل ،هدف از اعتبار و ساختار آن ،و منبع بازپرداخت
اعتبار را در برگيرد.
اصل -5بانکها بايد حدود اعتباري کلي براي هر وامگيرنده و طرف مقابل و نيز گروههاي طرف مقابل مرتبط را
تعيين نمايند ،به نحوي که به کمک يک روش مقايسهپذير و معني دار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانک
و هم دفتر تجاري و در کليه اقالم باال و پايين خط ترازنامه ،قابل محاسبه باشد.
اصل -6بانکها همانند اصالح ،تجديد و تامين مالي مجدد اعتبارات موجود ،بايد روشهاي مشخص و شفافي براي
تصويب اعتبارات جديد داشته باشند.
اصل  -7اعطاي کليه اعتبارات بايد به طور يکسان و متعارف انجام شود .به ويژه اعتبارات اعطايي به شرکتها و
افراد مرتبط ،چنانکه برمبناي استثنائات مورد تصويب قرار گرفته ،بايد با دقت خاصي مراقبت شده و اقدامات مناسب
ديگر براي کاهش ريسک وامدهيهاي غيرمتعارف اتخاذ گردند.

ج -حفظ يک روش مناسب مديريت ،ارزيابي و مراقبت از اعتبارات
اصل -8بانکها بايد سيستمي براي کنترل مستمر پرتفوي خود که در معرض ريسکهاي مختلف اعتباري است،
ايجاد کنند.
اصل -9بانکها بايد براي مراقبت از وضعيت اعتبارات فردي سيستمي ايجاد کنند ،به نحوي که به کمک آن بتوانند
کفايت ذخاير و اندوختهها را نيز تعيين نمايند.
اصل -10در مديريت ريسک اعتباري ،بانکها تشويق ميشوند که يک سيستم رتبهبندي داخلي ريسک را گسترش و
مورد استفاده قرار دهند .اين سيستم رتبهبندي بايد با نوع ،اندازه و پيچيدگيهاي فعاليت بانک متناسب باشد.
اصل -11بانکها بايد سيستمهاي اطالعات و روشهايي براي تجزيه و تحليل داشته باشند به نحوي که مديريت به
کمک آنها بتواند ريسک اعتباري موجود در کليه فعاليتهاي باال و پايين خط ترازنامه را اندازهگيري نمايد .سيستم
اطالعات مديريت بايد اطالعات کافي را در مورد ترکيب پرتفوي اعتباري ارائه نموده و هرگونه ريسک تمرکز را
شناسايي نمايد.
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اصل -12بانکها بايد سيستمي را براي مراقبت از ترکيب کلي و کيفيت پرتفوي اعتباري خود ايجاد کنند.
اصل -13در زمان ارزيابي اعتبارات فردي و کل پرتفوي اعتباري ،بانکها بايد احتمال تغيير در شرايط اقتصادي را
نيز مدنظر قرار داده و اکسپوژرهاي ريسک اعتباري خود را در شرايط بحراني ارزيابي نمايند.

د -حصول اطمينان از وجود کنترلهاي کافي بر ريسک اعتباري
اصل  -14الزم است بانکها سيستم مستقل و مستمري براي ارزيابي فرآيند مديريت ريسک اعتباري داشته باشند،
به نحوي که نتايج اين بازنگريها مستقيماً به هيات مديره و مديران ارشد گزارش گردد.
اصل -15بانکها بايستي اطمينان حاصل کنند که اعطاي اعتبار به درستي مديريت شده و اکسپوژرهاي اعتبارات
در سطحي است که با استانداردهاي احتياطي و حدود مجاز داخلي همخواني دارد .بانکها بايد سيستم کنترلهاي
داخلي را پايهريزي و تقويت نمايند به نحوي که مطمئن شوند هرگونه استثناء نسبت به خط مشيها ،روشها و حدود،
به موقع به رده مناسب مديريتي جهت اقدام گزارش ميشود.
اصل -16بانکها بايد سيستمي براي انجام اقدامات اصالحي به موقع در مورد اعتباراتي که وضعيت آنها در حال
بدتر شدن است ،مديريت اعتبارات مسالهدار و ساير موقعيتهاي بحراني مشابه داشته باشند.

هـ  -نقش بازرسان
اصل -17بازرسان بايد بانکها را ملزم کنند که به عنوان بخشي از رويکرد کلي به سوي مديريت ريسک ،نظام
کارآيي براي تشخيص ،ارزيابي ،مراقبت و کنترل ريسک اعتباري ايجاد کنند .بازرسان بايد ارزيابي مستقلي از
راهکارها ،خط مشيها ،رويهها و عملکرد بانک در ارتباط با فرآيند اعطاي اعتبار داشته باشند .عالوهبر اين به منظور
محدود نمودن اکسپوژر بانک به وامگيرندگان فردي يا گروهي از طرفهاي مقابل مرتبط ،بايد تعيين حدود احتياطي
را مد نظر قرار دهند.

 -IIايجاد محيطي مناسب براي ريسک اعتباري
اصل -1هيات مديره مسئول تصويب و بازنگري دورهاي (حداقل ساالنه) راهکارها و خط مشيهاي مهم ريسک
اعتباري بانک ميباشد .اين راهکارها بايد اين مساله را که بانک تا چه حد ميتواند ريسکها را تحمل کند و سطح
سودآوري مورد انتظار آن در زمان مواجه شدن با ريسکهاي مختلف اعتباري چه اندازه ميباشد ،نشان دهد.
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همانند ساير حوزههاي فعاليت بانک ،هيات مديره1نقش به سزايي در زمينه نظارت بر اعطاي اعتبارات و
کارکردهاي مديريت ريسک اعتباري به عهده دارد .هر بانک بايد راهکاري براي ريسک اعتباري تدوين
کند به نحوي که بتواند اهدافي را که هدايتگر فعاليتهاي اعتباري بانک ميباشد ،تحقق بخشيده و خط مشيها
و رويههايي براي انجام اين گونه فعاليتها اتخاذ نمايد .همانند خط مشيهاي مهم ريسک اعتباري ،راهکار
ريسک اعتباري بايستي توسط هيات مديره تصويب گرديده و به صورت دورهاي (حداقل ساالنه) مورد بازنگري قرار

گيرد .الزم است هيات مديره مشخص نمايد که اين راهکار و خط مشيها ،اکثر فعاليتهاي بانک را که در
آنها اکسپوژر اعتباري ،در برگيرنده ريسک حائز اهميتي است ،پوشش ميدهد.
اين خط مشي بايد شامل شرح کاملي از مواضع بانک در خصوص چگونگي اعطاي اعتبار براساس نوع (مثالً تجاري،

مصرفي ،مستغالت) ،بخش اقتصادي ،منطقه جغرافيايي ،نوع پول ،سررسيد و سود مورد انتظار باشد .اين خط
مشيها همچنين ميتواند شامل بازارهاي هدف و آن ويژگيهاي کلي باشد که بانک ميخواهد در پرتفوي
اعتباري خود بدان نائل گردد (شامل سطوح تنوع ،درجه خطاي قابل اغماض نسبت به تمرکز).
راهکار ريسک اعتباري بايد براي بانک نسبت به اهداف مربوط به کيفيت اعتبارات ،درآمدها و رشد آن
شناخت ايجاد کند .هر بانک صرف نظر از اندازهاش ،در جهت سودآوري فعاليت مينمايد و در نتيجه بايد
در برابر هزينه سرمايهگذاريهايش ،براي فعاليتهاي خود ريسک/پاداش قابل قبولي را در نظر بگيرد .هيات
مديره يک بانک بايد خط مشي بانک را در مورد انتخاب ريسکها و حداکثر نمودن سودآوري تصويب نمايد .هيات
مديره بايد به صورت ادواري وضعيت مالي بانک را بازنگري نموده و ضرورت تغيير در راهکار را
مشخص کند .هيات مديره همچنين بايد ميزان کفايت سطح سرمايه بانک را براي پوشش مخاطراتي که
متحمل ميشود ،مشخص نمايد.
راهکار ريسک اعتباري هر بانک بايد تدوام داشته باشد .بنابراين در اين راهکار ضروري است که جنبههاي ادواري

اقتصاد و هرگونه تغييرات ناشي از آن در ترکيب و کيفيت کل پرتفوي منظور گردد .اگرچه اين راهکار بايد به
صورت دورهاي مورد ارزيابي و اصالح قرار گيرد ،اما بايد بتواند در بلندمدت و در چرخههاي مختلف
اقتصاد پايدار بماند.
راهکار و خط مشيهاي ريسک اعتباري بايستي به صورت موثري به تمام سازمان بانکي ابالغ گردد .کليه کارکنان
مربوطه بايد به طور شفاف شناخت کاملي از رويکرد بانک در مورد اعطا و مديريت اعتبار داشته و نسبت
به چگونگي رعايت خط مشيها و روشهاي تدوين شده ،پاسخگو باشند.
هيات مديره بايستي اطمينان حاصل کن د که مديريت ارشد توانايي کامل اداره فعاليت اعتباري بانک را داشته و اين
گونه فعاليتها در چارچوب راهکار ،خط مشيها و درجه خطاي قابل اغماض ريسکي قرار دارند ،که توسط هيات

 -1اين مقاله اشاره به يك ساختار مديريتي دارد كه از هيات مديره و مديريت ارشد تشكيل شده است .كميته آگـاه اسـت كـه از نظـر چارچوبهـاي
قانوني و مقرراتي ،تفاوتهاي مهمي در وظايف هيات مديره و مديريت ارشد بين كشورهاي مختلف دنيا وجود دارد .در برخي كشورها ،هيات مـديره
وظيفه عمده (اگرچه غير انحصاري) نظارت بر بدنه اجرايي (مديريت ارشد ،مديريت عامل) را به عهده دارد تا مطمئن گردد آنهـا وظيفهشـان را بـه
نحو احسن به انجام ميرسانند .به همين دليل ،در بعضي موارد ،هيات مديره به عنوان هيات نظارتي شناخته ميشود .بدين مفهوم كه هيـات مـديره
هيچگونه وظيفه اجرايي به عهده ندارد .در مقايسه ،در بعضي كشورها ،هيات مديره وظايف بيشتري را به عهده داشته به نحوي كه تنظيم چـارچوب
كلي مديريت بانك را نيز متقبل ميگردد .با اذعان به اين تفاوتها ،هيات مديره و مديريت ارشد فرضي كه در اين مقاله مورد استفاده قـرار گرفتـه،
صرفاً دو نوع وظيفه تصميمگيري در داخل بانك را طبقهبندي مينمايد و هيچگونه ارتباطي با ساختار قانوني آن ندارد.

465

مديره به تصويب رسيده است .همچنين هيات مديره بايد به طور منظم (مثالً حداقل ساالنه) يا در چارچوب
راهکار ريسک اعتباري و يا در محدوده مصوبات مربوط به خطمشيهاي اعتباري ،معيارهاي کلي اعطاي
اعتبار (شامل مدت زمان و شرايط) را تصويب کند .به عالوه هيات مديره بايد روشي را تصويب نمايد که
بانک به کمک آن بتواند وظايف مربوط به اعطاي اعتبار (شامل بررسي مستقل نسبت به کارکرد اعطا و
مديريت اعتبار و کل پرتفوي) را سازماندهي نمايد.
هرچند اعضاي هيات مديره ،به ويژه مديران خارجي ،ميتوانند نقش مهمي در ايجاد فعاليتهاي جديد در
بانک داشته باشند ،اما زماني که ظرفيتي براي اعطاي اعتبار وجود داشته باشد فرآيندهاي موجود بايد تعيين
نمايند که چه مقدار اعتبار و با چه شرايطي بايد اعطا شود .به منظور اجتناب از برخورد منافع ،مهم است که
هيات مديره در فرآيند اعطاي اعتبار و نظارت بر آن مالحظاتي خارج از رويه نداشته باشند.

هيات مديره بايد اطمينان حاصل کند که خطي مشيهاي جبراني بانک در تضاد با راهکار ريسک اعتباري
نميباشد .خط مشيهاي جبراني ،که نتيجه يک رفتار غيرقابل قبول است ،مانند کسب سود در کوتاه مدت در
شرايطي که موجبات انحراف از خط مشيهاي اعتباري يا تجاوز از حدود مقرر شده را فراهم ميسازد،
نهايتا ً موجب تضعيف فرآيندهاي اعتباري بانک ميگردد.

اصل  -2مديريت ارشد بانک مسئوليت اجراي راهکارهاي ريسک اعتباري را که توسط هيات مديره به تصويب
رسيده ،برعهده دارد .عالوه بر اين ،گسترش خط مشيها ورويهها براي تعيين ،ارزيابي ،مراقبت و کنترل ريسک
اعتباري به عهده مديريت ارشد ميباشد .چنين خط مشيها و رويههايي بايد ريسک اعتباري بانک را در تمامي
فعاليتهايش ،در هر دو سطح اعتبارات فردي و پرتفوي ،مشخص کند.

مديريت ارشد يک بانک مسئول اجراي راهکار ريسک اعتباري است که توسط هيات مديره به تصويب رسيده است.
همچنين اطمينان از انطباق فعاليتهاي اعتباردهي بانک با راهکار تعيين شده ،اطمينان از گسترش و اجراي
روشهاي مکتوب و اطمينان از شفاف و مناسب بودن مراحل تصويب و ام و بازنگري مسئوليتها به عهده مديريت ارشد

ميباشد .مديريت ارشد ،عالوه بر اين بايد مطمئن گردد که ارزيابي داخلي مستقلي از عملکرد اعتباردهي و
مديريت بانک به صورت دورهاي انجام

ميپذيرد1.

رکن اصلي بانکداري با کارکرد صحيح ،طرح و اجراي خط مشيها و روشهاي مکتوب در رابطه با
شناسايي ،ارزيابي ،مراقبت و کنترل ريسک اعتباري است .خط مشيهاي اعتباري چارچوبي را براي
وامدهي تعيين و فعاليتهاي اعتباردهي بانک را هدايت مينمايد .خط مشيهاي اعتباري بايستي موضوعاتي
همچون بازارهاي هدف ،ترکيب پرتفوي ،شرايط قيمتگذاري و عدم قيمتگذاري ،ساختار حدود ،مقام مسئول
تصويبکننده وام ،نحوه گزارشدهي  /فرآيند مربوط به موارد استثناء و  ...را در برگيرد .اين گونه فعاليتها بايستي



- Conflict of interests.

 -1اي موضوع ممک است براي بانکهاي خيلي کوچک مشکل باشد .هرچند الزم است کنترلهاي کافي بنراي ارتقناي
تصميمگيريهاي اعتباري به عمل آيد.
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به روشني تعريف شده ،همسو با رويههاي احتياطي بانکي بوده و با اندازه و پيچيدگيهاي فعاليت بانک متناسب
باشد .اين خط مشيها بايد با توجه به عوامل داخلي و خارجي مانند موقعيت بازار بانک ،منطقه تجاري ،تواناييهاي
کارکنان و فنآوري طرحريزي و اجرا گردد.

سياستها و رويههايي که به طور مناسب گسترش داده شده و اجرا گردند بانک را قادر ميسازند تا:
معيارهاي صحيح اعتباردهي را حفظ نمايد.
ريسک اعتباري را مراقبت و کنترل کند.
فرصتهاي جديد کاري را به درستي ارزيابي نمايد.
اعتبارات مسالهدار را شناسايي و اداره نمايد.
همانگونه که در بندهاي  30و  37تا  43ذيل ميآيد ،بانکها بايد سياستها و رويههاي خود را توسعه دهند
و آنهارا اجرا نمايند تا مطمئن شوند که پرتفوي اعتباري آنها با توجه به بازارهاي هدف و راهکار کلي
اعتباري از تنوع کافي برخوردار است.
اينگونه سياستها به ويژه بايد اهداف بانک را در زمينه ترکيب پرتفوي ،حدود اکسپوژر نسبت به هر طرف مقابل يا
گروهي از طرفهاي مقابل مرتبط ،صنايع يا بخشهاي اقتصادي خاص ،مناطق جغرافيايي و محصوالت ويژه ،تعيين
کنند .بانکها بايد مطمئن شوند که حدود اکسپوژرهاي داخلي آنها در تطابق با هرگونه حدود يا محدوديتهاي
احتياطي است که توسط بازرسان بانکي تعيين شده است.

به منظور کارآمد بودن ،سياستهاي اعتباري بايد به کليه بخشهاي سازمان ابالغ گرديده ،به کمک روشهاي
مناسب اجرا شده و جهت منظور نمودن هرگونه تغيير در وضعيت داخلي و خارجي بانک به صورت دورهاي مورد
مراقبت و بازنگري قرار گيرد .هرجا که مناسب باشد اين سياست بايد بر مبناي تلفيقي و در سطح هر شرکت وابسته

اعمال گردد .به عالوه ،اين سياستها بايستي دو وظيفه مهم بازنگري اعتبارات فردي و اطمينان از وجود تنوع
مناسب در سطح پرتفوي اعتباري را به صورت يکسان مورد توجه قرار دهد.
زماني که بانکها بخواهند در سطح بين المللي اعطاي اعتبار نمايند ،عالوه بر ريسک استاندارد اعتباري بايد ريسک
مربوط به شرايط کشور وامگيرنده يا طرف مقابل خارجي را نيز به عهده گيرند .ريسک کشوري يا حاکميتي شامل

طيف وسيعي از ريسکهايي است که ناشي از وضعيت اقتصادي ،سياسي و اجتماعي کشور خارجي ميباشد و
ميتواند پيامدهاي بالقوهاي بر بدهي و سهام سرمايهگذاري شده خارجيان آن کشور داشته باشد .ريسک انتقال
باالخص متوجه وامگيرندهاي است که ميخواهد براي پرداخت بدهي يا ساير الزامات قرار داد برونمرزي
خود ،ارز تهيه نمايد .در تمامي معامالت بينالمللي ضروري است که بانکها به جهاني بودن بازارهاي
مالي ،امکان سرريز تاثيرات از يک کشور به کشور ديگر يا همهگير شدن اثرات در کل يک منطقه توجه
داشته باشند.
بنابراين ،بانکهايي که ميخواهند در سطح بينالمللي اعطاي اعتبار نمايند ،براي فعاليتهاي وامدهي و
سرمايهگذاريهاي بينالمللي خود ،بايد سياستگذاريها و روشهايي کافي براي تشخيص ،ارزيابي ،مراقبت و
کنترل ريسک کشوري و ريسک انتقال داشته باشند .به هنگام نظارت بر عوامل ريسک کشوري ،بايد اين موارد
در نظر گرفته شود:
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احتمال قصور در انجام تعهد طرفهاي مقابل بخش خصوصي خارجي به واسطه مشکالت ايجاد شده در وضعيت
اقتصادي آن کشور.
قابليت اجرايي قراردادهاي وام و زمانبندي و امکان به رسميت شناختن وثايق تحت چارچوب قانوني ملي.

اين مسئوليت ،اغلب کار يک گروه تخصصي است که با اين موضوعات خاص آشنايي دارد.
اصل -3بانکها بايد ريسک اعتباري موجود در تمامي محصوالت و فعاليتهايشان را شناسايي و مديريت نمايند.
بانکها بايد مطمئن شوند که ريسک محصوالت و فعاليتهاي جديد ،قبل از ارائه يا تعهد انجام ،به کمک روشهاي
مناسب مديريت ريسک و کنترلهاي کافي تحت بررسي قرار گرفته و پيشتر توسط هيات مديره يا کميته مناسب
ديگري به تصويب رسيده است.
يک اصل اساسي در فرآيند کارآي مديريت ريسک اعتباري ،مشخص نمودن و تجزيه و تحليل ريسکهاي موجود و

بالقوهاي است که در هر محصول يا فعاليتي نهفته است .در نتيجه ،اين موضوع از اهميت برخوردار ميباشد که
بانکها بتوانند در مورد محصوالت پيشنهادي يا فعاليتهايي که بدان مبادرت ميورزند ،ريسک اعتباري
موجود را شناسايي نمايند .چنين شناختي را ميتوان به کمک يک بازنگري دقيق نسبت به مشخصههاي
موجود و بالقوه ريسک اعتباري آن محصول يا فعاليت حاصل نمود.
بانکها بايد شناخت کاملي از ريسکهاي اعتباري موجود در فعاليت پيچيده اعتبار دهي خود داشته باشند (به
عنوان مثال ،اعطاي وام به بخشهاي خاصي از صنعت ،تبديل داراييها به اوراق بهادار ،معامالت
اختياري ظهرنويسيشده مشتريان ،ابزارهاي مشتقه ،اسناد بدهي مرتبط .)اين موضوع به ويژه از آن نظر
مهم است که ريسکهاي اعتباري مربوطه ،اگرچه براي بانک جديد نيست اما ممکن است از وضوح کمتري برخوردار
بوده و در مقايسه با ريسک فعاليتهاي اعتباردهي به صورت سنتي نيازمند تجزيه و تحليل بيشتري باشند.

درخصوص فعاليتهاي پيچيده اعتباردهي نيز اگرچه الزم است که رويهها و کنترلهايي متناسب با پيچيدگي
آنها طراحي گردد ،اما هنوز هم اصول اساسي مديريت ريسک اعتباري در مورد آنها قابل اجرا ميباشد.
ريسکهاي جديد مستلزم برنامهريزي و نظارت دقيق ميباشند تا بانک مطمئن گردد که اين ريسکها به طور مناسب

شناسايي و مديريت ميشوند .ضروري است بانکها اطمينان حاصل کنند که ريسک محصوالت و فعاليتهاي
جديد پيش از ارائه يا تعهد انجام به کمک روشها و کنترلهاي مناسب شناسايي ميشود .هر فعاليت جديد و
مهم قبل از اجرا ،بايد توسط هيات مديره يا کميته مسئول و مناسب ديگري مورد تصويب قرار گيرد.
در هر فعاليتي که درگير ريسک اعتباري وامگيرنده يا طرف مقابل ميگردد ،چه جديد باشد و چه از قبل تصويب شده
باشد ،ساده باشد يا پيچيده ،مهم است که هيات مديره افرادي را به اين سمتها بگمارد که ضمن برخورداري از



- Securitization.
- Customer written options
- Credit - linked notes.
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کفايت الزم ،توانايي هدايت اين فعاليتها را با باالترين استاندارد و همسو با خط مشيها و رويههاي بانک داشته

باشند.

 -IIIاقدام تحت يک فرآيند مناسب اعتباردهي
اصل -4اعطاي اعتبار بانکها بايستي تحت معيارهاي مناسب و تعريف شده ،انجام پذيرد .اين معيارها بايد اطالع
دقيق از بازار هدف بانک ،شناخت کامل از وامگيرنده يا طرف مقابل ،هدف از اعتبار و ساختار آن ،و منبع بازپرداخت
اعتبار را در برگيرد.

تعيين معيار اعتباردهي مناسب که به خوبي تعريف شده باشد ،يک شرط اساسي براي تصويب اعتبارات با
روشي درست و سالم است .اين معيار بايستي موارد ذيل را در برگيرد:
چه کساني واجد شرايط دريافت اعتبار و تا چه مبلغ ميباشند؟
چه نوع اعتباراتي موجود است؟
اعتبارات تحت چه شرايطي بايد اعطا گردد؟

بانکها بايد اطالعات کافي دريافت کنند تا براساس آن بتوانند ارزيابي جامعي از وضعيت واقعي ريسک
وامگيرنده يا طرف مقابل به عمل آورند .بسته به نوع اکسپوژر اعتباري و ماهيت رابطه اعتباري ،عواملي
که در زمان تصويب اعتبارات بايستي در نظر گرفته شده و نسبت به آنها مستندسازي انجام شود ،عبارتند
از:
هدف از دريافت اعتبار و منبع بازپرداخت؛
وضعيت فعلي ريسک (شامل ماهيت و ميزان کل ريسکها) وامگيرنده يا طرف مقابل و وثايق و حساسيت آنها در
برابر تحوالت اقتصادي يا بازار؛
سابقه وامگيرنده و توانايي فعلي او براي بازپرداخت وام ،براساس روند وضعيت مالي و پيشبينيهاي گردش وجوه
نقد ،تحت سناريوهاي مختلف؛
در مورد تخصيص اعتبار به بخش بازرگاني ،تخصصکاري وامگيرنده ،وضعيت بخش اقتصادي و موقعيت او در اين
بخش؛
مدت و شرايط پيشنهادي اعتبار ،به انضمام تنظيم موافقتنامهاي جهت محدود نمودن تغييرات آتي ريسک وامگيرنده؛
در صورت امکان ،بررسي کفايت و ضمانت اجرايي وثايق و ضمانتنامهها ،براساس سناريوهاي مختلف؛

به عالوه در زمان موافقت با وامگيرندگان يا طرفهاي مقابل براي اولين بار ،درستکاري و شهرت
وامگيرنده يا طرف مقابل و همچنين صالحيت قانوني آنها براي تعهد بدهيها ،بايد در نظر گرفته شود.
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هنگامي که بانک بخواهد ضوابطي براي اعتباردهي تعيين کند ،بايد اطمينان داشته باشد که اطالعات کافي براي

تصميمگيري صحيح اعتباري در اختيار دارد .همچنين اين اطالعات ميتواند به عنوان مبنايي براي رتبهبندي
اعتبار در سيستم رتبهبندي داخلي بانک محسوب شود.

بانکها بايد بدانند که آنها به چه کساني اعتبار ميدهند .بر اين اساس پيش از ورود به هرگونه رابطه اعتباري
جديد بايد شناخت کاملي از وامگيرنده يا طرفهاي مقابل داشته و مطمئن باشند با افراد يا سازماني سر و کار دارند

که از شهرت و اعتبار خوبي برخوردار ميباشند .به ويژه بانکها بايد سياستهاي خاصي اتخاذ نمايند تا وارد
مشارکت با افرادي که درگير فعاليتهاي کالهبرداري و يا ساير فعاليتهاي جنايي ميباشند ،نگردند .از
راههاي متعددي ميتوان به اين منظور نائل شد ،مثالً درخواست ارائه معرفينامه از طرف گروههاي شناخته
شده ،دسترسي به موسسات ثبت اعتبار ،آشنايي با مديران شرکت و کنترل وضعيت مالي معرفهاي آنان.
هرچند يک بانک نبايد به صرف شناخت از وامگيرنده يا طرف مقابل يا اشتهار خوب وي اقدام به اعطاي
اعتبار نمايد.
در بررسي اعتبارات ،بانکها بايد روشهايي براي شناسايي موقعيتهايي داشته باشند که در آنجا مناسب
است گروهي از بدهکاران را به عنوان طرفهاي مقابل مرتبط و درنتيجه به عنوان يک بدهکار فردي
منظور نمايند .اين موارد شامل محاسبه کل اکسپوژرهاي گروهي از حسابها ،اعم از شرکتي و غيرشرکتي
است ،که به يکديگر وابستگيهاي مالي دارند ،مثالً در جايي که آنها مالکيت مشترک يا کنترل و يا
وابستگيهاي قوي دارند( .براي مثال مديريت مشترک ،وابستگيهاي خانوادگي .)1عالوه بر اين ،بانکها
بايد رويههايي اتخاذ نمايند تا بتوانند مجموع اکسپوژرهاي هر يک از مشتريان خود را در کليه فعاليتهايش
محاسبه نمايند.
بسياري از بانکها اقدام به مشارکت در اعطاي وامهاي سنديکايي يا کنسرسيومي مينمايند .برخي موسسات اعتماد
بيموردي به تجزيه و تحليلهايي دارند که توسط مسئول بيمه يا مسئول رتبهبندي اعتباري وام بازرگاني (خارج از
بانک) انجام شده است .کليه بانکهايي که ميخواهند در اعطاي وام سنديکايي مشارکت نمايند الزم است که هر
بانک،به سهم خود در اين مورد بررسيهاي الزم را انجام دهد ،اين کار شامل تجزيه و تحليل ريسک اعتباري به
صورت مستقل و بررسي شرايط وام سنديکايي پيش از ورود به مشارکت در آن ميباشد .همانند وامهايي که منابع
آن مستقيماً توسط يک بانک تامين ميشود ،هر بانک بايد ريسک و بازده وامهاي سنديکايي را مورد تجزيه و تحليل

قرار دهد.
اعطاي وامها به همان اندازه که ميتواند سودآور باشد ممکن است بانک را درگير مجموعهاي از ريسکها
کند .همانگونه که بانکها موضوع سودآوري کلي را مورد توجه قرار ميدهند بايد در مورد هر اعتبار،
رابطه ميان ريسک و بازده را نيز ارزيابي نمايند.

 -1طرفهاي مقابل مرتبط ميتواند يک گروه از شرکتهايي باشد که از طريق مالکيت مشترك ،مديريت ،امور تحقينق و
توسعه ،بازاريابي و يا هر نوع ترکيبي از اي موارد با يکديگر وابستگي مالي دارنند .شناسنايي گروههناي مقابنل منرتبط
نيازمند تجزيه و تحليل دقيقي از تاثير اي عوامل بر وابستگي مالي گروههاي ديگر ميباشد.
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هنگام بررسي نسبت به امکان اعطاي وام و شرايط مربوطه ،الزم است که بانکها با ضابطهمند نمودن
شرايط قيمتگذاري و عدم قيمتگذاري (به عنوان مثال :وثايق ،قراردادهاي مشروط ،غيره) به باالترين حد
ممکن ريسک را در برابر بازده مورد انتظار ارزيابي نمايند.
هنگام گمانهزني ريسکها،بانکها بايد کليه سناريوهاي منفي محتمل و تاثيرات بالقوه آن را بر وضعيت مالي

وامگيرندگان يا طرفهاي مقابل مدنظر قرار دهند .يک مشکل رايج ميان بانکها آن است که تمايلي ندارند تا
يک اعتبار يا مجموع اعتبارات را به صورت مناسب قيمتگذاري نمايند و لذا اقدامات جبراني کافي براي
مقابله با ريسکهايي که با آن مواجه ميشوند در نظر نميگيرند.

قبل از اعطاي هرگونه اعتباربانکها بايستي به ضرورت ذخيرهگيري براي زيانهايي که از قبل مشخص يا پيشبيني

شده و نگهداري سرمايه کافي براي جبران زيانهاي غير منتظره توجه نمايند .همانگونه که بانکها در فرآيند
مديريت ريسک کل پرتفوي خود اين عوامل را در نظر دارند ،بايد در زمان تصميمگيري درخصوص
هرگونه اعطاي اعتبار نيز اين موارد را رعايت نمايند1.
هرچند بانکها ميتوانند از ترکيب معامله ،وثايق و تضمينها به عنوان وسيلهاي براي کاهش ريسکها
(ريسکهاي آشکار و پنهان) در هر اعتبار فردي استفاده نمايند ،اما در وهله اول بانکها بايد براساس قدرت
بازپرداخت وامگيرنده با او وارد معامله شوند .وثايق نه ميتوانند جايگزين ارزيابي کامل و جامع وامگيرنده گردند

و نه ميتوانند کاستيهاي مربوط به اطالعات را جبران کنند .بايد اذعان نمود که هرگونه اعمال فشار در امور
اعتباري (به عنوان مثال ضبط يا دعواي حقوقي) ميتواند منجر به حذف حاشيه سود معامالت گردد .به
عالوه بانکها بايد توجه نمايند همان عواملي که ممکن است باعث عدم تحقق بازيافت وام گردند ،ميتوانند باعث

افت ارزش وثايق نيز شوند .بانکها بايد سياستهايي اتخاذ کنند که شرايط پذيرش انواع مختلف وثايق را
دربرگيرد ،همچنين رويه هايي براي ارزيابي مستمر اين گونه وثايق داشته و فرآيندي ايجاد کنند که به موجب آن

مطمئن گردند وثايق قابل تحصيل بوده يا از ضمانت اجرايي برخوردارند .با در نظر گرفتن تضمينها ،بانکها
بايد سطح پوشش (بيمه) مورد نياز را با توجه به کيفيت اعتبارات و صالحيت قانوني ضامن ارزيابي نمايند.
در زمان ايجاد تعهد ،بانکها بايد در مورد حمايت ضمني از طرف اشخاص ثالث مانند دولت جانب احتياط
را رعايت نمايند.
يک روش مهم براي کاهش ريسک اعتباري به ويژه در معامالت بين بانکها ،قراردادهاي خالص کردن (تعهدات)

ميباشد .به منظور کاهش واقعي ريسک ،اين گونه قراردادها بايد بدون نقص و کامل بوده و قابليت اجرايي
قانوني داشته

باشد2.

 -1يک راهنمايي در مورد طبقهبندي وامها و ذخيرهگيري در مقاله زير ارائه شده است:
)Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure (July 1999
-2يک راهنما در مورد قرار دادهاي خالص کردن در مقاله زير ارائه شده است:
)Consultative Paperonon-balance sheet netting (April 1998
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زماني که برخورد منافع يا احتمال آن در يک بانک وجود داشته باشد ،بايستي قراردادهاي داخلي
محرمآنهاي (مثل”ديوارچين“) تنظيم شود تا بانک مطمئن شود که براي تهيه اطالعات مربوط از وامگيرنده
با هيچ گونه ممانعتي مواجه نميباشد.
اصل -5بانکها بايد حدود اعتباري کلي براي هر وامگيرنده و طرف مقابل و نيز گروههاي طرف مقابل مرتبط را
تعيين نمايند ،به نحوي که به کمک يک روش مقايسهپذير و معنيدار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانک
و هم دفتر تجاري و در کليه اقالم باال و پايين خط ترازنامه ،قابل محاسبه باشد.

يک جزء مهم از مديريت ريسک اعتباري ،تعيين حدود اکسپوژر براي طرفهاي مقابل فردي يا گروهي از طرفهاي

مقابل مرتبط ميباشد .غالبا ً چنين حدودي تا اندازهاي براساس رتبهاي (مطابق با رتبهبندي داخلي ريسک) که
به وامگيرنده يا طرف مقابل اختصاص يافته تعيين ميگردد ،بدين ترتيب که طرفهاي مقابلي که از رتبه باالتري
برخوردارند امکان دريافت حدود باالتري را دارند .اين حدود همچنين ميتواند براساس صنعت يا بخش اقتصادي
خاص ،مناطق جغرافيايي و محصوالت خاص تعيين گردد.

تعيين حدود اکسپوژر در مورد کليه حوزههاي فعاليت بانک که درگير ريسک اعتباري ميگردد ،ضرورت
دارد .به کمک اين حدود بانک مطمئن ميگردد که فعاليتهاي اعتبارياش از تنوع کافي برخوردار است.
همانگونه که پيشتر ذکر شد ،بيشتر اکسپوژرهاي اعتباري که برخي از بانکها با آن مواجه هستند از
فعاليتها و ابزارهاي موجود در دفتر تجاري و اقالم پايين خط ترازنامه ناشي ميگردد .تعيين حدود چنين
معامالتي نقش اثربخشي در مديريت ريسک کلي اعتباري يا ريسک طرف مقابل يک بانک خواهد داشت .لذا
به منظور کارآيي هرچه بيشتر ،اين حدود بايد به صورت کلي و نه براساس تقاضاي مشتري تعيين گردد.
پيش از تعيين هرگونه حدود معنادار ،تعيين حد باالي کليه فعاليتها به صورت يکپارچه و يا تعيين حداکثر اکسپوژر

نسبت به يک گروه از طرفهاي مقابل ،ضروري است که به کمک يک معيار مقايسهپذير ،احتمال وجود اکسپوژر
آتي را در مورد کليه فعاليتهاي مختلف بانک (اعم از باال و پايين خط ترازنامه) بررسي نمود.
بانکها پيش از تعيين هرگونه حدود کلي و فرآيند مراقبت ،ضروري است که نتايج ”آزمون بحران“ را مدنظر قرار

دهند .در اين گونه آزمونهاي بحران الزم است که چرخههاي اقتصادي ،نرخ بهره و ساير نوسانات بازار و
همچنين وضعيت نقدينگي مدنظر قرار گيرد.
حدود اعتباري تعيين شده توسط بانک بايد معرف و منعکس کننده ريسک وضعيت نقدينگي کوتاه مدت طرف مقابل

باشد ،چنانچه وي نتواند به تعهداتش عمل نمايد 1.زماني که يک بانک چندين معامله با يک طرف مقابل
داشته باشد ،با توجه به تاريخ سررسيد محاسبه شده ،احتمال تغيير اکسپوژر بالقوه بانک به اين طرف مقابل

 -1به عنوان يک راهنمايي به مقالههاي زير رجوع شود:
Bank's Interactions with Highly Leveraged Institutions, Sound Practices for Bank's
)Interactions with Highly Leveraged Institutions (January 1999
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وجود دارد .لذا احتمال وجود اکسپوژر در آينده بايد با توجه به افقهاي زماني متعدد محاسبه شود .در هر اکسپوژر
غير مطمئن در يک سناريوي مربوط به وضعيت نقدينگي ،حدود بايستي اعمال گردد.
اصل -6بانکها همانند اصالح ،تجديد و تامين مالي مجدد اعتبارات موجود ،بايد روشهاي مشخص و شفافي براي
تصويب اعتبارات جديد داشته باشند.

بسياري از افراد يک بانک ميتوانند درگير فرآيند اعتباردهي شوند .اين افراد ميتوانند مسئولين تشکيل
پرونده ،مسئولين تجزيه و تحليل اعتباري و يا مسئولين تصويب اعتبارات باشند .عالوه بر اين ،يک طرف
مقابل براي دريافت اعتبار ميتواند به بخشهاي مختلف يک بانک مراجعه کند .بانکها ميتوانند به روشهاي
متفاوتي تفويض اختيار نمايند ،اما با هماهنگ نمودن تالش افراد مختلف ،بايد اين اطمينان حاصل شود که در فرآيند
اعطاي اعتبار تصميمات اعتباري به نحو شايستهاي اتخاذ ميگردد.
به منظور حفظ پرتفوي اعتباري مناسب و بدون نقص ،يک بانک بايد چارچوبي براي ارزيابي و تصويب اعتبارات
داشته باشد .تصويب اعتبارات بايد هماهنگ با دستورالعملهاي مکتوب بانک بوده و اعطاي اعتبارات توسط رده

مناسب مديريتي انجام پذيرد .در بانک بايد مستندات حسابرسي وجود داشته باشد که نشان دهد آيا فرآيند
تصويب اعتبار رعايت شده است و چه فرد (يا افرادي) و  /يا چه کميتهاي (يا کميتههايي) مسئوليت تهيه
اطالعات و اتخاذ تصميم را به عهده داشتهاند .معموالً تشکيل يک گروه از متخصصين اعتباري که بتوانند
در رابطه با محصوالت مهم ،انواع مختلف تسهيالت اعتباري و بخشهاي صنعتي و جغرافيايي اقدام به
تجزيه و تحليل و تصويب اعتبار نمايند ،براي بانک مفيد فايده خواهد بود .بانکها بايد روي افرادي که
مسئوليت تصميمگيري اعتباري را به عهده دارند به قدر کافي سرمايهگذاري نمايند تا تصميمگيريهاي
اعتباري مناسب ،بدون نقص و همسو با راهکار اعتباري بوده و به زمان اقتصادي و فشارهاي ساختاري
نايل گردد.
هر طرح اعتباري پيشنهادي براي دريافت به تناسب اندازه و پيچيدگي آن معامله ،بايد توسط يک کارشناس اعتباري

قابل و متخصص مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .يک فرآيند کارآي ارزيابي ،مستلزم برخورداري از حداقل
اطالعات مورد نيازي است که براساس آن امکان تجزيه و تحليل طرح ميسر باشد .بايد خط مشيهايي اتخاذ
گردد که نشان دهد چه اطالعات و مستندسازيهايي براي تصويب اعتبارات جديد ،تجديد اعتبارات موجود و
/يا تغيير در شرايط اعتباراتي که قبالً به تصويب رسيده است ،مورد نياز ميباشد .اطالعات دريافتي مبنايي
براي هر ارزيابي يا رتبهبندي داخلي اعتبار بوده و دقت و کفايت آن براي مديريت از آن نظر اهميت دارد
که بتواند براساس آنها تصميمات مناسبي را در مورد تصويب اعتبارات اتخاذ نمايد.
بانکها بايد گروهي از کارشناسان را استخدام نمايند که از تجربه ،شناخت و پيشينه انجام قضاوتهاي محتاطانه در

مورد ارزيابي ،تصويب و مديريت ريسکهاي اعتباري برخوردار ميباشند .فرآيند اعطاي اعتبار در يک بانک بايد
براي تصميمات اتخاذ شده پاسخگو بوده و مشخص نمايد که چه کسي از اختيار تصويب اعتبارات يا تغيير
در شرايط آنها برخوردار ميباشد .به عنوان مثال ،بانکها با توجه به اندازه و نوع فعاليتهاي
اعتباريشان ،ميتوانند از ترکيبي از امضاهاي يک نفره ،دو نفره ،يا مشترک و يا يک گروه يا کميته مسئول
تصويب اعتبار استفاده نمايند .تفويض اختيارات تصويب وام به هر فرد بايد متناسب با تخصص افراد
مربوطه باشد.
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اصل  -7اعطاي کليه اعتبارات بايد به طور يکسان و متعارف انجام شود .به ويژه اعتبارات اعطايي به شرکتها و
افراد مرتبط ،چنان که برمبناي استثنائات مورد تصويب قرار گرفته ،بايد با دقت خاصي مراقبت شده و اقدامات مناسب
ديگري براي کاهش ريسک وامدهيهاي غيرمتعارف اتخاذ گردد.

اعطاي اعتبارات بايد تابع معيارها و فرآيندهايي باشد که در باال تشريح گرديد ،اين معيارها سيستمي را براي
کنترل و تعادل ايجاد ميکند که موجب ارتقاي تصميمگيريهاي مناسب اعتباري ميگردد .بنابراين مديران،
مديريت ارشد و ساير اشخاص متنفذ (مانند سهامداران) نبايد درصدد برآيند فرآيندهاي اعتباردهي و مراقبت بانک
را ناديده گيرند.

يکي از موقعيتهايي که ميتواند سبب سوء استفاده گردد ،اعطاي اعتبار به صورت غير متعارف و به
گروههاي مرتبط اعم از شرکتها و اشخاص است 1.لذا مهم است که اعطاي اعتبار به اين گروهها به طور
متعارف انجام شده و بر مبلغ اعتبار اعطايي نيز به صورت مناسب تحت مراقبت قرار گيرد .چنانچه شرايط
اعتبارات اعطايي به وامگيرندگان مرتبط نسبت به شرايط اعتبارات اعطايي به افراد غيرمرتبط (در موقعيتهاي
يکسان) ،از مطلوبيت بيشتري برخوردار نباشد با اعمال حدود روي اين گونه اعتبارات ،به سادگي ميتوان چنين
کنترلهايي را اعمال نمود .روش ديگر کنترل ،افشاي عمومي شرايط وامدهي به گروههاي مرتبط است .معيارهاي
اعتباردهي در يک بانک نبايد به خاطر گروه يا افراد مرتبط دستخوش تغيير گردد.

معامالت مادي با گروههاي مرتبط بايد با تصويب هيات مديره انجام شود (به جز اعضايي از هيات مديره که
با اين گروه داراي منافع مشترک هستند) و در شرايط خاص (به عنوان مثال يک وام کالن به يک سهامدار
عمده) به مسئولين نظارت بانکي گزارش گردد.

 -IVحفظ يک روش مناسب مديريت ،ارزيابي و مراقبت از اعتبارات
اصل -8بانکها بايد سيستمي براي کنترل مستمر پرتفوي خود که در معرض ريسکهاي مختلف اعتباري است،
ايجاد کنند.

اداره امور اعتباري ،يک جزء اساسي براي حفظ ايمني و سالمت يک بانک محسوب ميگردد .زماني که
وامي داده ميشود ،جزو مسئوليتهاي بخش بازرگاني است که اغلب به همراهي يک گروه پشتيباني اداره
امور اعتباري ،اطمينان حاصل نمايد که فرآيند وامدهي به نحو مناسبي انجام ميشود .اين مسئوليت شامل
موارد ذيل ميگردد:
به روز نگهداري پروندههاي اعتباري
کسب اطالعات جاري در مورد مسائل مالي

 -1گروههاي مرتبط ميتواند شامل شرکتهاي تابعه يا وابسته ،سهامداران عمده ،مديران و مديريت ارشد ،منافع
مستقيم و مرتبط آنها و يا گروههايي باشد که يا بانک بر آنها يا آنها بر بانک اعمال کنترل مينمايد.
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بازبيني اعتبارات و تهيه مدارک مختلف مانند قراردادهاي وام
با توجه به طيف وسيع مسئوليتهاي بخش اعطاي اعتبار ،ساختار سازماني آن با اندازه و پيچيدگيهاي
فعاليت بانک تغيير مينمايد .در بانکهاي بزرگتر مسئوليت قسمتهاي گوناگون اداره امور اعتبارات معموالً به
عهده بخشهاي مختلف واگذار ميگردد .در بانکهاي کوچکتر تعداد محدودي از افراد ممکن است به صورت
همزمان چندين نوع وظيفه مختلف را انجام دهند .زماني که افراد وظايف حساسي مانند نگهداري اطالعات
مهم ،حواله نمودن وجوه و يا وارد کردن اطالعات به کامپيوتر را به عهده دارند ،بايستي به مديران خود
گزارش دهند که چه کساني عهدهدار مسئوليتي در مورد مراحل تشکيل پرونده و تصويب اعتبارات
نميباشند.
هنگام گسترش حوزههاي اداره امور اعتباري ،بانکها بايستي نسبت به موارد ذيل اطمينان حاصل نمايند:
کارآي ي و اثربخشي عمليات اجرايي اعطاي اعتبار ،شامل مراقبت از مدارك و مستندات ،الزامات قرارداد،
موافقتنامههاي قانوني ،وثايق و غيره.
دقيق و به موقع بودن اطالعاتي که براي سيستمهاي اطالعات مديريت تهيه ميشود.
تفکيک مناسب وظايف.
کافي بودن ميزان کنترل بر نحوه عملکرد اداره پشتيباني ).(Back Office
مطابقت داشتن فعاليتهاي اعتباري با خط مشيها و رويههاي تدوين شده توسط مديريت و همچنين با مقررات و
قوانين الزماالجرا.

براي اين که اجزاء مختلف اداره امور اعتباري به نحو شايستهاي انجام وظيفه نمايند ،مديريت ارشد بايد
نشان دهد که متوجه اهميت موضوع مراقبت و کنترل بر ريسک اعتباري ميباشد.
پروندههاي اعتباري بايد شامل کليه اطالعات مورد نياز باشد به نحوي که براساس آنها بتوان از وضعيت جاري مالي

وامگيرنده يا طرف مقابل اطالع حاصل نمود .همچنين پروندههاي مذکور بايد حاوي داليل اتخاذ تصميمات و
پيشينه اعتبار باشد .به عنوان مثال ،پروندههاي اعتباري بايد شامل حسابهاي مالي جاري ،تجزيه و تحليل
مالي و مدارک مربوط به رتبهبندي داخلي ،توافقنامههاي داخلي ،معرفينامهها و ارزيابيها باشد .بخش
بازنگري وام بايد مشخص کند که پروندههاي اعتباري کامل بوده و مدارک الزم مربوط به تصويب وام و يا
ساير اسناد مورد نياز دريافت گرديدهاند.

اصل -9بانکها بايد براي مراقبت از وضعيت اعتبارات فردي سيستمي ايجاد کنند ،به نحوي که به کمک آن بتوانند
کفايت ذخاير و اندوختهها را نيز تعيين نمايند.

به منظور مراقبت از وضعيت وامهاي اعطايي به اشخاص و متعهدين انفرادي موجود در پرتفويهاي
مختلف ،الزم است بانکها رويههاي جامع و سيستمهاي اطالعاتي خود را گسترش دهند .اين رويهها بايد
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معيارهايي را تعريف نمايند که به کمک آنها بتوان اعتبارات و يا ساير عمليات بالقوه مسالهدار را شناسايي و گزارش
نمود تا اطمينان حاصل شود که اين گونه اعتبارات به طور متناوب تحت مراقبت ،کنترل و اقدامات اصالحي ممکن،
طبقهبندي و  /يا ذخيرهگيري قرار دارند.1

يک سيستم کارآي مراقبت از وامهاي اعطايي شامل معيارهايي است تا:
اطمينان حاصل کند که بانک به وضعيت جاري مالي وامگيرنده يا طرف مقابل آگاه است.
بر رعايت مفاد قراردادهاي موجود مراقبت نمايد.
در صورت قابل اجرا بودن ،ميزان پوشش وثايق را با توجه به وضعيت فعلي متعهد ،ارزيابي نمايد.
به موقع ،هرگونه قصور در پرداخت قراردادي را شناسايي نموده و اعتبارات بالقوه مسالهدار را طبقهبندي نمايد.
در اسرع وقت ،مسائل براي مديريت اصالحي ارسال گردد.

افراد مشخصي بايد مسئوليت نظارت بر کيفيت اعتبارات را به عهده داشته باشند و اطمينان حاصل نمايند که اطالعات

مربوطه در اختيار مسئولينرتبهبندي داخلي ريسک اعتباري گذارده ميشود .به عالوه ،اين افراد موظفند که به
صورت مستمر از وضعيت وثايق و ضمانتنامههاي بانک مراقبت نمايند .اين مراقبتها به بانک کمک
ميکند تا بتواند تغييرات الزم را در شرايط قرارداد منظور نموده و براي زيانهاي اعتباري ذخاير کافي
نگهداري نمايند .هنگام گماردن افراد به اين گونه سمتها ،مديريت بانک بايد احتمال وجود برخورد منافع را
به ويژه براي کارکناني که براساس شاخصهايي چون حجم وام ،کيفيت پرتفوي و يا سودآوري کوتاه مدت
مورد قضاوت و تشويق قرار ميگيرند ،شناسايي کند.
اصل -10در مديريت ريسک اعتباري ،بانکها تشويق ميشوند که يک سيستم رتبهبندي داخلي ريسک را گسترش و
مورد استفاده قرار دهند .اين سيستم رتبهبندي بايد با نوع ،اندازه و پيچيدگيهاي فعاليت بانک متناسب باشد.

يک ابزار مهم براي مراقبت از کيفيت اعتبارات فردي و همچنين کيفيت کل پرتفوي استفاده از يک سيستم رتبهبندي

داخلي ريسک ميباشد .يک سيستم رتبهبندي با ساختار مناسب ،ابزار خوبي براي تفاوت قايل شدن ميان
درجه ريسک اعتباري اکسپوژرهاي گوناگون اعتباري بانک خواهد بود .به کمک اين ابزار ،بانک ميتواند
به صورت دقيقتري ويژگيهاي کلي پرتفوي اعتباري ،از جمله تمرکزها ،اعتبارات مسالهدار و کفايت
ذخاير براي پوشش زيانها را تعيين کند .از سيستمهاي رتبهبندي داخلي با ساختار گسترده و پيچيده که اغلب
توسط بانکهاي بزرگتر مورد استفاده قرار ميگيرد ميتوان براي تعيين نحوه تخصيص سرمايه داخلي،
قيمتگذاري اعتبارات و سودآوري معامالت و روابط تجاري استفاده کرد.
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به عنوان نمونه ،هدف از طرح يک سيستم رتبهبندي داخلي ريسک آن است که با طبقهبندي اعتبارات به انواع

مختلف ،ريسکها را درجهبندي نمايد .سيستمهاي سادهتر بر مبناي چند طبقه طراحي ميشوند که دامنه طبقهبنديها
در حد فاصل بين رضايتبخش تا نامطلوب قرار دارد ،اما در سيستمهاي پيچيدهتر ،به منظور مشخص کردن
هرچه بيشتر وجه تمايز بين درجات ريسک اعتباري ،درجهبنديهاي متعددي براي اعتباراتي که مثالً در طبقه
رضايتبخش ردهبندي گرديدند پيشبيني شده است .بانکها هنگام گسترش سيستم رتبهبنديشان بايد تصميم
بگيرند که آيا ميخواهند ميزان ريسک وامگيرنده (طرف مقابل) ،يا ريسک يک معامله خاص يا هر دو را رتبهبندي
کنند.
رتبهبندي داخلي ريسک ،ابزار مهمي براي مراقبت و کنترل ريسک اعتباري ميباشد .به منظور سهولت هرچه بيشتر
در تشخيص به موقع تغييرات ايجاد شده در وضعيت ريسک ،بانک بايد نسبت به کاهش واقعي ريسک اعتباري يا

احتمال وجود آن حساس باشد .اعتبارات با رتبه پايين بايد تحت مراقبت و کنترل بيشتري قرار گيرند ،به
عنوان مثال بيش از حد متعارف توسط مسئولين اعتباري بازبيني شوند و در فهرست اعتبارات ”تحت
مراقبت“ که به طور منظم توسط مديران ارشد مالحظه ميگردد ،ثبت شوند .رتبهبندي داخلي ريسک ميتواند
توسط مديريت اصلي ادارات مختلف بانک مورد استفاده قرار گيرد و به آنان کمک مينمايد تا بتوانند از
وضعيت فعلي پرتفوي اعتباري آگاهي يافته و بتوانند اصالحات الزم را در خط مشي اعتباري بانک به عمل
آورند .بنابراين ضروري است که براساس چنين رتبهبنديهايي ،گزارشهايي در مورد وضعيت پرتفوي اعتباري به
صورت دورهاي تهيه و براي هيات مديره و مديران ارشد ارسال گردد.
رتبهاي که در زمان اعطاي اعتبار به وامگيرندگان يا طرفهاي مقابل تخصيص يافته بايد به طور منظم مورد بازنگري

قرار گيرد و در صورت هرگونه بهبود يا وخامت وضعيت اعتباري فردي ،رتبه جديدي براي وي منظور گردد .از آنجا
که اطمينان از وجود سازگاري در رتبهبندي داخلي ريسک و همچنين اطمينان از دقت آن براي تعيين کيفيت
اعتبارات فردي ،از اهميت بااليي برخوردار است ،لذا مسئوليت تعيين يا تاييد اين رتبهها بايد به عهده بخش
بازنگري اعتبارات محول گردد که وظيفهاي مستقل از مسئوليت فرآيند تصويب را به عهده دارد .همچنين
الزم است که ميزان سازگاري و دقت اين رتبه به صورت دورهاي توسط گروهي مانند گروه مستقل
بازنگري اعتباري مورد بررسي قرار گيرد.
اصل -11بانکها بايد سيستمهاي اطالعات و روشهايي براي تجزيه و تحليل داشته باشند به نحوي که مديريت به
کمک آنها بتواند ريسک اعتباري موجود در کليه فعاليتهاي باال و پايين خط ترازنامه را اندازهگيري نمايد .سيستم
اطالعات مديريت بايد اطالعات کافي را در مورد ترکيب پرتفوي اعتباري ارائه نموده و هرگونه ريسک تمرکز را
شناسايي نمايد.

بانکها بايد روشهايي داشته باشند تا به کمک آنها بتوانند ريسک موجود در اکسپوژرهاي خود به
وامگيرندگان يا طرفهاي مقابل فردي را کمي نمايند .همچنين بانکها بايد بتوانند ريسک اعتباري را در
سطح پرتفوي و محصول تجزيه و تحليل نموده و هرگونه حساسيت يا تمرکز را شناسايي نمايند .هنگام
ارزيابي ريسک اعتباري موارد ذيل بايد مدنظر قرار گيرد:
ماهيت خاص اعتبار (وام ،ابزار مشتقه ،تسهيالت ،غيره) و شرايط قرارداد و شرايط مالي (سررسيد ،نرخ مرجع،
غيره).
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وضعيت اکسپوژر تا سررسيد با توجه به نوسانات بالقوه بازار.
وجود وثايق يا تضمينها.
امکان نکول با توجه به رتبهبندي داخلي ريسک.

دادههاي ريسک اعتباري بايد به طور متناوب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج آن با توجه به حدود
مربوطه نقد و بررسي شود .بانکها بايد براساس اطالعات دقيقي که صحت و سقم آن به صورت دورهاي
کنترل ميشود ،از آن دسته فنون ارزيابي استفاده نمايند که متناسب با پيچيدگيها و سطح ريسک آنها
ميباشد.

اثربخشي فرآيند ارزيابي ريسک اعتباري يک بانک بستگي قابل مالحظهاي به کيفيت سيستم اطالعات
مديريت دارد .اطالعاتي که براساس اين سيستم توليد ميشود براي هيات مديره و کليه سطوح مديريتي اين
امکان را فراهم ميکند تا نقش نظارتي مربوط به خود (شامل تعيين کفايت سطح سرمايه بانک) را به خوبي
ايفا نمايند .بنابراين کيفيت ،جزييات و به هنگام بودن اطالعات از اهميت بااليي برخوردار ميباشد .به ويژه،
اطالعات مربوط به ترکيب و کيفيت پرتفوي بانک بر پايه تلفيقي ،به مديريت اين امکان را ميدهد تا بتواند
به سرعت و با دقت ،سطحهاي ريسک اعتباري بانک را که در انجام فعاليتهاي متنوعش با آن مواجه
ميگردد ،ارزيابي و ميزان تحقق بخشيدن عملکرد بانک به راهکار ريسک اعتباري را مشخص نمايد.
بانکها بايد اکسپوژرهاي واقعي خود را در برابر حدود تعيين شده ،تحت مراقبت قرار دهند .اين نکته مهم است که
بانکها سيستم اطالعات مديريت داشته باشند تا اطمينان حاصل کنند زماني که آن اکسپوژرها به حدود مقرر
نزديک ميشوند مراتب ،مورد توجه مديريت ارشد قرار ميگيرد .در يک سيستم ارزيابي حد ريسک ،تمامي
اکسپوژرها بايد گنجانده شوند .سيستم اطالعات بانک بايد بتواند مجموع اکسپوژرهاي اعتباري به
وامگيرندگان منفرد يا طرفهاي مقابل فردي را محاسبه نموده و هرگونه استثناء نسبت به حدود ريسک
اعتباري را به صورت مناسب و به موقع گزارش نمايد.
بانکها بايد سيستمهاي اطالعات مديريت ايجاد کنند تا مديريت به کمک آنها بتواند هرگونه ريسک تمرکز را در

داخل پرتفوي شناسايي کنند .به منظور حصول اطمينان از متناسب بودن کفايت ،ميزان و وسعت اطالعات با
پيچيدگيهاي فعاليت بانک ،مديران اصلي بخش تجاري و مديريت ارشد بايد در فواصل زماني منظم کفايت
اطالعات را بررسي نمايند .بانکها به طور روز افزون نياز به طراحي سيستمهاي اطالعات دارند تا به
کمک آنها بتوانند تجزيه و تحليلهاي بيشتري (مانند انجام آزمون بحران) در مورد پرتفوي اعتباري انجام
دهند.
اصل -12بانکها بايد سيستمي را براي مراقبت از ترکيب کلي و کيفيت پرتفوي اعتباري خود ايجاد کنند.

از ديدگاه سنتي ،توجه اصلي بانکها در مد يريت ريسک اعتباري ،نظارت بر نحوه اجراي قراردادهاي مربوط به

اعتبارات فردي است .اگرچه نظارت بر اعتبارات فردي حائز اهميت است ،اما در عين حال بانکها بايد
سيستمي براي نظارت بر ترکيب و کيفيت پرتفوي اعتباري گوناگون خود داشته باشند .اين سيستم بايد با
ماهيت ،اندازه و پيچيدگيهاي پرتفوي بانک سازگار باشد.
يکي از علل متداول مشکالت اعتباري در بانکها ،وجود تمرکز در پرتفوي اعتباري است .تمرکز ريسک به اشکال
مختلفي ظاهر ميشود و ميتواند زماني بروز نمايد که تعداد زيادي از اعتبارات داراي مشخصات ريسک مشابه
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باشند .تمرکزها وقتي اتفاق مي افتند که پرتفوي اعتباري بانک شامل سطح بااليي از اعتبارات (به صورت مستقيم يا
غيرمستقيم) به:
صرفاً يک طرف مقابل؛
يک گروه از طرفهاي مقابل مرتبط1؛
يک صنعت يا بخش اقتصادي خاص؛
يک منطقه جغرافيايي؛
يک کشور خارجي يا گروهي از کشورهايي که اقتصاد آنها شديداً به يکديگر وابسته است؛
يک نوع خاص از تسهيالت اعتباري؛
يک نوع خاص وثيقه؛
تمرکزها همچنين زماني بوجود ميآيند که اعتبارات ،داراي سررسيدهاي يکسان باشند .تمرکزها ميتواند از

ارتباطات بسيار پيچيده تا ظريف بين اعتبارات موجود در پرتفوي نشات گيرند .تمرکزها در ريسک منحصر به
فعاليت وامدهي نيست ،بلکه کليه فعاليتهاي بانک را که به لحاظ ماهيتي با ريسک طرف مقابل سر و کار
دارد ،نيز در بر ميگيرد .باال بودن سطح تمرکز در حوزههايي که اعتبارات در آنجا متمرکز گرديدهاند
بانک را در معرض تغييرات نامطلوبي قرار ميدهد.

در بسياري از موارد به دليل حوزه فعاليت تجاري بانک ،منطقه جغرافيايي يا عدم دسترسي به وامگيرندگان يا

طرفهاي مقابل با حرفه اقتصادي متنوع ،اجتناب از تمرکز يا کاهش آن ميتواند بينهايت دشوار باشد .به عالوه
بانکها ممکن است بخواهند از لحاظ تخصصي در يک صنعت يا بخش اقتصادي خاص سرمايهگذاري
نمايند .ضمن آن که ممکن است بانک به اين نتيجه برسد که ميتواند مشکالت ناشي از تمرکز ريسک به
خصوصي را جبران نمايد .بنابراين ،بانکها لزوما ً نبايد از وامدهي مناسب صرفا ً به دليل وجود تمرکز
خودداري کنند .بانکها ممکن است الزم باشد براي کاهش يا تخفيف تمرکزها راههاي مختلفي را بکار برند .اينگونه
ابزارها ميتواند شامل ارزشگذاري ريسکهاي اضافي ،نگهداري سرمايه بيشتر براي جبران ريسکهاي اضافي و به
کارگيري وام مشارکتي براي کاهش وابستگي به يک بخش خاص اقتصادي يا گروهي از وامگيرندگان مرتبط باشد.

بانکها بايد مراقب باشند که صرفا ً به خاطر تنوعبخشي به فعاليتهايشان وارد معامله با وامگيرندگان يا
طرفهاي مقابلي نشوند که از آنها و يا از حوزه فعاليتشان شناخت کاملي ندارند.
بانکها امکانات جديدي براي مديريت تمرکز اعتبارات و ساير موضوعات مربوط به پرتفوي در اختيار دارند .اين
امکانات شامل ساز و کارهايي چون فروش وام ،ابزارهاي مشتقه ،برنامههاي تبديل دارائيها به اوراق بهادار و ساير
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بازارهاي ثانويه وام ميباشد .هرچند اين گونه ساز و کارها که با امور مربوط به تمرکز در پرتفوي سر و
کار دارد خودش مجددا ً درگير مساله ريسک ميشود و الزم است ريسک مربوطه شناسايي شده و مديريت
گردد .زماني که بانکها مصمم هستند از اين ساز و کارها استفاده کنند ،الزم است خط مشيها و رويهها و
همچنين کنترلهاي کافي را در اين زمينه اعمال نمايند.
اصل -13در زمان ارزيابي اعتبارات فردي و کل پرتفوي اعتباري ،بانکها بايد احتمال تغيير در شرايط اقتصادي را
نيز مدنظر قرار داده و اکسپوژرهاي ريسک اعتباري خود را در شرايط بحراني ارزيابي نمايند.

بخش مهمي از مديريت مناسب ريسک اعتباري با اين مباحث سر و کار دارد که به چه صورتهايي امکان
دارد اعتبارات فردي در پرتفويهاي مختلف اعتباري با مشکل مواجه گردد و چگونه ميتوان با ضابطهمند
نمودن اين اطالعات ،در مورد کفايت سرمايه و ذخاير تجزيه و تحليل انجام داد .با بهرهگيري از تمرين
”چنانچه اگر ،“بانکها ميتوانند کليه حوزههايي را که در آنها امکان وجود اکسپوژر ريسک اعتباري براي بانک

وجود دارد ،از قبل شناسايي نمايند .همچنين ارتباط ميان گروههاي مختلف ريسک که ممکن است در زمان
ايجاد بحران ظاهر شود ،به طور کامل تشخيص دهند .هنگام بروز شرايط نامساعد ممکن است يک وابستگي
ذاتي ميان ريسکهاي مختلف ،باالخص ريسک اعتباري و بازار وجود داشته باشد .سناريوهاي تجزيه و
تحليل و انجام آزمون بحران ،روشهاي مفيدي براي شناسايي حوزههايي مسالهدار ميباشد.
در آزمون بحران بايد احتمال وجود حادثه يا هرگونه تغيير آتي در شرايط اقتصادي که ميتواند اثرات
نامطلوبي بر اکسپوژر اعتباري بانک برجاي گذارد ،مدنظر قرار گرفته و توانايي بانک براي رويارويي با
اين گونه تغييرات بررسي شود .سه حوزهاي که بررسي آنها ميتواند مفيد واقع شود ،عبارتند از:
پس رفت شرايط اقتصادي يا صنعتي؛
پيشامدهاي ريسک بازار؛
وضعيت نقدينگي؛

در آزمون بحران ميتوان از فروض نسبتا ً ساده در مورد يک يا برخي از متغيرهاي مالي ،ساختاري يا
اقتصادي تا مدلهاي مالي بسيار پيچيده استفاده کرد .به عنوان نمونه مدلهاي پيچيدهتر توسط بانکهاي فعال و
بينالمللي قابل استفاده ميباشد.

هرنوع روشي که براي انجام آزمون بحران مورد استفاده قرار گيرد ،نتايج آن بايستي به صورت منظم توسط مديريت
ارشد مورد بررسي واقع شده و در مواردي که نتايج از حدود مقرر شده تجاوز نمايد ،اقدامات اصالحي مناسبي

اتخاذ گردد .نتايج مذکور بايد در فرآيند تعيين و به روز آوري خط مشيها و حدود ،مدنظر قرار گيرد.

- What if.
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بانکها بايد تالش نمايند تا موقعيتهاي مختلف موقعيت مثالً رکود اقتصادي ،هم در کل اقتصاد و هم در
بخشهاي خاص ،نکولها و عدم بازپرداختهاي وام در سطحي باالتر از حد مورد انتظار ،يا ترکيبي از
حوادث بازار و اعتباري را که ميتوانند ضررهاي قابل مالحظه يا مشکالت نقدينگي ايجاد کنند ،شناسايي
نمايند .تجزيه و تحليل آزمونهاي بحران بايد برنامههاي اقتضايي را درباره اقداماتي که مديريت با توجه به

سناريوهاي اصلي ميتواند انجام دهد ،در برگيرد .اين برنامهها ميتواند شامل فنوني از جمله پوشش دادن
براي رويارويي با پيامد يا کاهش اندازه اکسپوژر باشد.

 -Vحصول اطمينان از وجود کنترلهاي کافي بر ريسک اعتباري
اصل -14بانکها بايد سيستم مستقل و مستمري براي ارزيابي فرآيند مديريت ريسک اعتباري داشته باشند ،به
نحوي که نتايج اين بازنگريها مستقيماً به هيات مديره و مديران ارشد گزارش گردد.

از آنجا که در يک بانک متصديان مختلفي از اختيار اعطاي اعتبار برخوردارند ،براي اداره موثر
پرتفوي هاي مختلف ،بانک بايد سيستم داخلي کارآيي براي بازنگري و گزارشدهي داشته باشد .اين سيستم
بايد اطالعات کافي را در اختيار هيات مديره و مديريت ارشد قرار دهد تا آنها به کمک اين اطالعات بتوانند نسبت
به عملکرد مسئولين حسابداري و وضعيت پرتفوي اعتباري ارزيابي به عمل آورند.

انجام بررسيهاي داخلي اعتبارات توسط افرادي که درگير کار اعطاي اعتبارات نباشند ،ميتواند ارزيابي
مهمي در مورد اعتبارات فردي و کيفيت کلي پرتفوي اعتباري ارائه نمايد .اين چنين بررسيهاي اعتباري کمک
ميکند تا فرآيند اجرايي اعطاي اعتبار مورد ارزيابي قرار گرفته ،صحت و دقت رتبهبندي داخلي ريسک مشخص
شده و در مورد اين که آيا کارمند حسابداري توانسته به درستي اعتبارات فردي را تحت مراقبت قرار دهد ،قضاوت به

عمل آيد .نتيجه بازنگري اعتبارات بايد به طور مستقيم به هيات مديره ،يک کميته با مسئوليت حسابرسي يا
مديريت ارشدي که فاقد اختيارات الزم در زمينه وامدهي باشد (مثالً مديريت ارشد مسئول کنترل ريسک)،
گزارش شود.
اصل -15بانکها بايستي اطمينان حاصل کنند که اعطاي اعتبار به درستي مديريت شده و اکسپوژرهاي اعتبارات
در سطحي است که با استانداردهاي احتياطي و حدود مجاز داخلي همخواني دارد .بانکها بايد سيستم کنترلهاي
داخلي را پايهريزي و تقويت نمايند به نحوي که مطمئن شوند هرگونه استثناء نسبت به خط مشيها ،روشها و حدود،
به موقع به رده مناسب مديريتي جهت اقدام گزارش ميشود.
هد ف از مديريت ريسک اعتباري آن است که اکسپوژر ريسک اعتباري بانک را در محدوده متغيرهايي که توسط هيات
مديره و مديريت ارشد تعيين شده است ،نگهدارد .ايجاد و تقويت کنترلهاي داخلي ،اجراي حدود و ساير رويهها اين

اطمينان را ايجاد ميکند که اکسپوژرهاي ريسک اعتباري از سطح قابل قبول آن براي هر بانک ،فراتر نميرود .اين
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چنين سيستمي مديريت بانک را قادر ميسازد تا پايبندي به اهداف تعيين شده در مورد ريسک اعتباري را
تحت مراقبت قرار دهد.
سيستم تعيين حدود بايد براي بانک اين اطمينان را ايجاد کند که هرگونه تجاوز از سطوح از پيش تعيين شده،
در اسرع وقت مورد توجه مديريت قرار ميگيرد .يک سيستم مناسب براي تعيين حدود بايد به مديريت کمک
کند تا بتواند اکسپوژرهاي ريسک اعتباري را کنترل نموده و باب مباحثي را در مورد فرصتها و
ريسکها ،و مراقبت از ريسکهاي واقعي بانک در مقابل حد مجاز از پيشتعيين شده ريسک اعتباري
ميگشايد.
حسابرسيهاي داخلي فرآيند ريسک اعتباري بايد به صورت دورهاي مشخص نمايد که:
فعاليتهاي اعتباري مطابق با خط مشيها و رويههاي اعتباري بانک ميباشد؛
اعتبارات در محدوده دستورالعمل تدوين شده توسط هيات مديره ،به تصويب ميرسند؛
وجود ،کيفيت و مبلغ اعتبارات فردي به طور دقيق به مديريت ارشد گزارش ميشود.

همچنين اين حسابرسيها بايد براي تعيين نقاط ضعف فرآيند اجرايي ،خط مشيها و مديريت ريسک اعتباري
و نيز تعيين هرگونه استثناء نسبت به خط مشيها ،رويهها و حدود مورد استفاده قرار گيرد.
اصل -16بانکها بايد سيستمي براي انجام اقدامات اصالحي به موقع در مورد اعتباراتي که وضعيت آنها در حال
بدتر شدن است ،مديريت اعتبارات مسالهدار و ساير موقعيتهاي بحراني مشابه داشته باشند.
يکي از داليل ايجاد فرآيند نظام يافته بازنگري اعتبارات ،شناسايي اعتبارات ضعيف يا مسالهدار ميباشد .1هرگونه
کاهش در کيفيت اعتبارات بايد در همان مراحل اوليه شناسايي شود تا گزينههاي بيشتري براي بهبود وضعيت اعتبار

در دسترس باشد .با بهرهگيري از رخدادهاي خاص ،بانکها بايد فرآيند مديريت اصالحي قوي و منظمي
داشته باشند ،که امور اجرايي مربوط به آن از طريق سيستمهاي اداره امور اعتباري و شناسايي مشکل،
انجام ميشود.
خط مشي هاي ريسک اعتباري يک بانک بايد به روشني مشخص نمايد که بانک چگونه بايد اعتبارات مسالهدار خود را

مديريت نمايد .بانکها از روشها و ترتيبات مختلفي براي اداره اعتبارات مسالهدار خود استفاده مينمايند .با
توجه به اندازه و نوع اعتبار و علت بروز مشکل ،مسئوليت تصميمگيري درخصوص اين گونه اعتبارات
ميتواند به عهده بخشي که از ابتدا انجام آن را به عهده داشت ،يا يک بخش تخصصي حل و فصل مشکل يا
ترکيبي از اين دو محول گردد.
برنامههاي کارآي رفع مشکل ،بخشي اساسي از مديريت ريسک پرتفوي محسوب ميشوند .زماني که يک
بانک با مشکالت حائز اهميتي در زمينه اعتبارات اعطايي مواجه ميشود ،اين نکته مهم است که وظيفه رسيدگي به

مشکالت اعتباري از حوزه اعطاي اعتبار تفکيک گردد .به طور طبيعي منابع اضافي ،تخصص و تمرکز هرچه
بيشتر بخش متخصص در امور حل و فصل مشکالت ،باعث بهبود نتايج حاصل ميگردد .همچنين يک بخش

 -1به پانوشت  6رجوع شود.
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تخصصي در حل و فصل مشکالت ،ميتواند راهکار موثري براي احياي اعتبار مسالهدار يا افزايش مبلغي
که نهايتا ً بازپرداخت و توسط بانک جمعآوري ميگردد ،باشد.

 –VIنقش بازرسان
اصل -17بازرسان بايد بانکها را ملزم کنند که به عنوان بخشي از رويکرد کلي به سوي مديريت ريسک ،نظام
کارآيي براي تشخيص ،ارزيابي ،مراقبت و کنترل ريسک اعتباري ايجاد کنند .بازرسان بايد ارزيابي مستقلي از
راهکارها ،خط مشيها ،رويهها و عملکرد بانک در ارتباط با فرآيند اعطاي اعتبار داشته باشند .عالوهبر اين به منظور
محدود نمودن اکسپوژر بانک به وامگيرندگان فردي يا گروهي از طرفهاي مقابل مرتبط ،بايد تعيين حدود احتياطي
را مد نظر قرار دهند.

هرچند هيات مديره و مديرعامل مسئوليت نهايي را در مورد يک سيستم کارآي مديريت ريسک اعتباري به
عهده دارند ،اما بازرسان به عنوان جزئي از فعاليتهاي بازرسي مستمرشان در هر بانک ،بايد سيستمي را براي
شناسايي ،ارزيابي ،مراقبت و کنترل ريسک اعتباري ايجاد نمايند .اين سيستم ،شامل ارزيابي کليه ابزارهاي
اندازهگيري (مانند رتبهبندي داخلي ريسک و مدلهاي ريسک اعتباري) است که توسط بانک مورد استفاده قرار

ميگيرد .به عالوه بازرسان بايد مشخص نمايند که هيات مديره ،نظارت موثري بر فرآيند مديريت ريسک
اعتباري بانک دارد و مديريت بانک وضعيتهاي ريسک و تطابق آن با خط مشيها و مناسب بودن آنها
خط مشيها را تحت مراقبت قرار ميدهد.
به منظور ارزيابي کيفيت سيستمهاي مديريت ريسک اعتباري ،بازرسين ميتوانند رويکردهاي مختلفي داشته
باشند .يک بخش مهم در اين گونه ارزيابيها آن است که بازرسان مشخص نمايند بانکها رويههاي صحيحي را
در مورد ارزيابي دارائيهايشان به کار ميگيرند .به صورت خاصتر ،بازرسان يا حسابرساني که کارشان به
طور نسبي مورد اعتماد بازرسان ميباشد ،کيفيت چند نمونه از اعتبارات فردي را بررسي نمايند .در
اينگونه موارد چنانچه تجزيه و تحليل بازرسان همسو و موافق با تجزيه و تحليلهاي داخلي خود بانک باشد ،در آن
صورت ميتوان در مورد استفاده از چنين بررسيها و بازنگريهاي داخلي براي ارزيابي ،کيفيت کل پرتفوي اعتباري و

کفايت ذخاير و اندوختهها اطمينان بيشتري حاصل نمود .1به عالوه بازرسان يا حسابرسان مستقل جايي که
رتبهبندي داخلي ريسک يا مدلهاي ريسک اعتباري مورد استفاده قرار ميگيرند کيفيت فرآيند منطقي بودن
رتبهبندي داخلي بانک را ارزيابي نمايند .بازرسان ،همچنين بايد نتايج هرگونه بررسي مستقل داخلي در
مورد امور وامدهي و عملکرد اجرايي آن را مورد توجه و بررسي قرار دهند .به عالوه در صورت در
دسترس بودن بررسيهاي انجام شده توسط حسابرسان مستقل ،بازرسان بايد آنها را مورد استفاده قرار دهند.

 -1در چارچوب جديد کفايت سرمايه اي پي

بيني به عمل آمده که به شرط موافقت بازرسنان ،روش رتبهبنندي داخلني

بانک به عنوان مبنايي براي محاسبه منظم سرمايه مورد استفاده قرار گيرد .رهنمودي به بازرسان با توجه خاص بنه اين
اهداف ،در گزارش بعدي منتشر خواهد شد.
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بازرسان بايد به اين موضوع توجه خاص نمايند که مديريت بانک اعتبارات مسالهدار را در همان وهله نخست

شناسايي و نسبت به رفع آنها تدابير مناسب اتخاذ1نمايد .بازرسان بايد روندها را در داخل پرتفوي کلي
اعتباري تحت مراقبت قرار داده و هرگونه تنزل کيفي قابل توجه اعتبارات را با مديريت ارشد بانک مطرح
کنند .بازرسان همچنين بايد مساله کافي بودن مجموع سرمايه و ذخاير و اندوختههاي بانک ،نسبت به سطح
ريسک اعتباري شناسايي شده موجود در فعاليتهاي گوناگون باال و پايين خط ترازنامه را ،مورد ارزيابي
قرار دهند.

در بررسيهايي که بازرسان کشورها براي تعيين کفايت فرآيند مديريت ريسک اعتباري به عمل ميآورند،
بايد کارآيي اين فرآيندها را در سراسر خطوط تجاري ،شرکتهاي تابعه و مرزهاي ملي تعيين نمايد .اين نکته
مهم است که بازرسان ،سيستم مديريت ريسک اعتباري را نه در سطح فعاليتهاي انفرادي يا شخصيت حقوقي بلکه با
توجه به طيف وسيع فعاليتها و شرکتهاي تابعه موجود در مجموعه سازمان بانکي ،مورد ارزيابي قرار دهند.
بعد از اين که فرآيند مديريت ريسک اعتباري مورد ارزيابي قرار گرفت ،بازرسان بايد کليه نقاط ضعف کشف شده
مانند تمرکزهاي مازاد بر حد مجاز ،طبقهبندي اعتبارات مسالهدار و برآورد ذخيره اضافي براي آنها و تاثير هرگونه

تاخير دريافت بهره متعلقه بر سودآوري بانک را به اطالع مديريت بانک برسانند .در مواردي که بازرسان
تشخيص دهند سيستم کلي مديريت ريسک اعتباري بانک براي وضعيت ريسک اعتباري خاص بانک کافي
يا کارا نيست ،بايد مطمئن شوند که بانک اقدامات مناسبي را براي بهبود و اصالح به موقع فرآيند مديريت
ريسک اعتباري خود اتخاذ مينمايد.
صرفنظر از کيفيت فرآيند مديريت ريسک اعتباري بانک ،بازرسان بايد تعيين حدود احتياطي (مانند حدود تسهيالت
کالن) را براي کليه بانکها مدنظر قرار دهند .تعيين اين حدود باعث محدود شدن اکسپوژر بانک به يک وامگيرنده

يا گروهي از طرفهاي مقابل مرتبط ميگردد .به عالوه بازرسان ممکن است شرايط خاصي را براي
گزارشدهي بانکها در مورد يک نوع خاص اعتبار يا تجاوز از حدود تعيين شده ،اعمال نمايند .به ويژه در
مورد اعطاي اعتبار به طرفهاي مقابل ”مرتبط“ با بانک يا با يکديگر بايد توجه خاصي مبذول گردد.

ضميمه :علل رايج مشکالت عمده اعتباري
علت اکثر مشکالت عمده اعتباري تلويح ًا يا غير مستقيم ،کاستيهاي موجود در مديريت ريسک اعتباري ميباشد.

براساس تجربه بازرسان ،برخي مشکالت مهم تکرارپذيرند .زيانهاي اعتباري شديد در يک سيستم بانکي،
معموالً نشانگر وجود همزمان مشکالت در چندين عرصه ،ازجمله تمرکزها ،بيتوجهي و نظارت ناکافي
است ،اين ضميمه ،شامل خالصهاي از برخي از متداولترين مشکالت بانکي در ارتباط با حوزههاي گسترده
تمرکزها ،فرآيند اعتباردهي و اکسپوژرهاي اعتباري حساس در برابر نوسانات بازار و نقدينگي است.
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ال به تنهايي مهمترين علت ايجاد مشکالت مهم اعتباري ميباشند .تمرکزهاي اعتباري به منزله هر
تمرکزها ،احتما ً
اکسپوژري است که در آن امکان وجود زيانهاي بزرگ نسبت به سرمايه بانک يا کل داراييهايش وجود داشته باشد،

در صورت وجود معيارهاي کافي ،اين اکسپوژرها به عنوان سطح کلي ريسک بانک منظور ميشود.
زيانهاي نسبتا ً بزرگ ،نه تنها اکسپوژرهاي کالن را منعکس ميکند ،بلکه امکان درصد باال و غيرعادي
زيانهاي تحقق نيافته را نيز نشان ميدهد.

به دشواري ،ميتوان تمرکزهاي اعتباري را به دو گروه زير طبقهبندي نمود:
تمرکزهاي رايج اعتباري که تمرکز اعتبارات به وامگيرندگان يا طرفهاي مقابل منفرد ،به گروهي از
طرفهاي مقابل مرتبط ،و به بخشها يا صنايعي مانند مستغالت تجاري ،نفت و گاز را شامل ميشود.
تمرکزهاي مبتني بر عوامل مشترك يا مرتبط ريسک ،که داللت بر وجود عوامل ظريفتر يا موقعيتهاي ويژه
دارد ،و اغلب تنها از طريق تجزيه و تحليل کشف ميگردند .اختالالت اقتصادي آسيا و روسيه در اواخر
سال  1998نشان ميدهد که چگونه ارتباطات نزديک بين بازارهاي نوظهور در شرايط بحراني و همبستگي
شناسايي نشده بين ريسکهاي بازار و اعتباري و همچنين بين اين ريسکها و ريسک نقدينگي ميتواند
موجبات زيانهاي گسترده را فراهم آورد.

نمونهي تمرکزهايي که مبنايي براي زيانهاي بالقوه شديد و غيرعادي است ،عواملي مانند ميزان اتکاي به وام،
برخورداري از حق اختيار (خريد و فروش) ،همبستگي ميان عوامل ريسک و تامينهاي مالي سازماندهي شده که

ريسک را در حصه اصلي سرمايه متمرکز ميکند ،دربرميگيرد .به عنوان مثال به هنگام تکانههاي قيمتي يا
اقتصادي ،يک وامگيرنده با نسبت بدهي باال احتماالً زيانهاي بزرگتري را در مقايسه با وامگيرندهاي که
نسبت بدهي پاييني را داراست و سرمايهاش توان جذب بخش عمدهاي از زيان را دارد ،تجربه خواهد نمود.
تضعيف شديد نرخ ارز در اواخر  1997در آسيا ،نشان داد که همبستگي ميان تضعيف نرخ ارز با افت
شرايط مالي طرفهاي مقابل ساکن در کشوري که پول آن تضعيف شده ،در معامالت ابزار مشتقه ارزي،
زيانهاي قابل توجهي را نسبت به مبالغ اسمي آن ابزارها ايجاد کرد.
ريسک موجود در مجموعهاي از داراييهاي همگن که به منظور عمليات  Securitizationتشکيل شدهاند ميتواند
در بخشهاي فرعي سرمايه و مطالبات شرکتهاي خريدار وامها که در شرايط نامطلوب اقتصادي از زيانهاي
قابل توجهي رنج ميبرند ،متمرکز گردد.
طبيعت برگشتپذير و مسائل مربوط به تمرکز اعتباري به ويژه تمرکزهاي معمول اين مساله را مطرح ميکند که چرا
بانکها اجازه ميدهند تمرکزها گسترش يابند .اوالً براي گسترش راهکار تجاري ،بيشتر بانکها ناچارند بين دو
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گزينه تخصص يافتن در تعداد محدودي از حوزهها ،با هدف پيشرو شدن در بازار و متنوع نمودن جريآنهاي

درآمديشان ،به ويژه زماني که در بخشهاي ناپايدار بازار فعاليت ميکنند تعادل بر قرار کنند .رقابت شديد ميان
بانکها و ساير موسساتي که همانند بانکها فعاليتهاي سنتي بانکي انجام ميدهند ،مانند تامين منابع مورد
نياز شرکتهايي که از نظر رتبه اعتباري در محدوده مناسب براي سرمايهگذاري قرار ميگيرند ،اين انتخابها
را دشوارتر ساخته است .تمرکزها با بيشترين تکرار ،زماني ظاهر ميشوند که بانک ،صنايع رو به رشد و پر رونق را
شناسايي کرده و فرضيات بيش از حد خوش بينآنهاي نسبت به دورنماي آينده آن صنعت ،به ويژه در مورد افزايش

ارزش داراييها و امکان کسب کارمزدها و سود خالص بيش از حد متوسط به عمل ميآورد .زماني که توجه اصلي
بانکها به رشد داراييها يا سهم بازار باشد ،به نظر ميرسد که اکثر بانکها آمادهاند مخاطرات را ناديده
بگيرند.

بازرسان بانکها بايد مقررات خاصي را براي محدود کردن تمرکزها به يک وامگيرنده يا مجموعهاي از
وامگيرندگان مرتبط داشته باشند ،در واقع بازرسان بايد انتظار داشته باشند که بانکها حدود بسيار پايينتري
را براي اکسپوژر يک متعهد منفرد تعيين نمايند .اکثر مديران ريسک اعتباري بانکها تمرکزهاي موجود در
صنعت را نيز تحت نظارت دارند .بسياري از بانکها در جستجوي روشهايي هستند تا بتوانند تمرکزهايي را که
بر پايه عوامل مشترك ريسک يا همبستگيهاي بين آن عوامل هستند ،مشخص نمايند .اگرچه ممکن است براي
بانکهاي کوچک دشوار باشد که بتوانند حدود تعيين شده مربوط به تمرکز را رعايت نمايند ،اما سازمانهاي
بانکي بزرگ بايد متوجه باشند که به دليل سرمايه پايه باالي آنها ،اکسپوژر آنها به يک وامگيرنده در عين قرار
داشتن در چارچوبهاي مقرراتي ميتواند از سطح احتياطي فراتر رود.

بسياري از مشکالت اعتباري نشانگر کاستيهاي موجود در فرآيند اعتباردهي و نظارت است .در حالي که قصور
در بيمه اعتبارات و مديريت اکسپوژرهاي اعتباري مربوط به بازار ميتواند منبع مهم زيانهاي بانکي باشد،
اما به کمک يک فرآيند قوي اعتباردهي در داخل بانک مي توان از بروز بسياري از مشکالت اعتباري پيشگيري نمود
يا آنها را کاهش داد.

براي اکثر بانکها ،انجام ارزيابي کامل اعتباري (اقدامات مدبرانه براي پيشگيري از مخاطرات) يک چالش
اساسي است .فشارهاي رقابتي و گسترش فنآوريهاي وامهاي سنديکايي ،براي وامدهي سنتي بانکهاي تجاري
محدوديت زماني را به وجود ميآورد که موجب تداخل با اقدامات احتياطي براي پيشگيري از مخاطرات ميگردد.
جهاني شدن بازارهاي اعتباري ضرورت در اختيار داشتن اطالعات مالي متکي بر استانداردهاي صحيح
حسابداري و اطالعات به روز در مورد اقتصاد کالن و جريان وجوه نقد را افزايش ميدهد .زماني که اين
اطالعات در دسترس يا قابل اتکاء نباشد بانکها ممکن است از تجزيه و تحليلهاي مالي و اقتصادي صرفنظر نموده و

تصميمات خود را براساس شاخصهاي سادهي بررسي کيفيت اعتبار اتخاذ نمايند ،به ويژه اگر آنها احساس کنند.
الزم است در يک بازار خارجي برخوردار از رشد فزاينده ،براي خود موقعيتي کسب نمايند و سرانجام آن
که ،بانکها ممکن است براي ارزيابي طرفهاي مقابل نسبتا ً جديد خود مانند بنگاههاي سرمايهگذاري و

- Investment Grade.
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موسسات با اهرم مالي باال به انواع جديد اطالعات مانند ارزيابيهاي ريسک و همچنين ارسال اطالعات
مالي با تواتر بيشتر نياز داشته باشند.
مساله مهم ديگر نبود آزمون و روشي براي معتبرسازي فنآوريهاي مربوط به وامدهيهاي جديد است .پذيرش
روشهاي آزمون نشده وامدهي در حوزههاي جديد يا بديع بازار به ويژه روشهايي که اصول صحيح
اقدامات احتياطي براي پيشگيري از مخاطرات يا معيارهاي سنتي ميزان اتکاء به وام را ناديده ميگيرند،
ميتوانند در بسياري از بانکها منجر به بروز مشکالت جدي گردند .يک رويه صحيح ،مستلزم به
کارگيري اصول اساسي در مورد نمونههاي فعاليت اعتباري است .کارآيي هر روش جديد با عدم اطمينان
مواجه است .اين عدم اطمينان بايد تا اندازهاي در شاخصهاي محافظهکارانهتر و تاييد کننده کيفيت اعتباري خود را

نشان دهد .يک نمونه از اين مشکالت گسترش استفاده از مدلهاي امتيازدهي اعتباري براي وامهاي مصرفي
در اياالت متحده آمريکا و برخي ديگر از کشورها است .زيانهاي سرمايهاي ناشي از بعضي از وامدهيها
که در زمينه محصوالت بازاري با توليد انبوه که توسط بعضي از بانکها تجربه گرديد نقاط ضعف اين
امتيازدهي را نشان ميدهد.
برخي از مشکالت اعتباري ناشي از تصميمگيريهاي شخصي مديريت ارشد بانک است .از جمله اين موارد ،اعطاي
اعتبار به شرکتهايي است که مديران ،مالکيت آنها را به عهده داشته يا به آن شرکتها وابستهاند ،اعطاي اعتبار به
دوستان ،به افرادي که در امور مالي از فراست برخوردارند ،اعطاي اعتبار به منظور نيل به دستور کار خاص ،مثل
پيجويي ارتباطات ويژه با افراد صاحبنام ميباشد.

به واسطه نبود يک فرآيند کارآي بازنگري اعتبارات ،بسياري از بانکها در سالهاي  1990مشکالتي را در
رابطه با کيفيت داراييهايشان تجربه کردند (و عمالً بسياري از بانکها چنين فرآيندي در مورد بازنگري
اعتبارات نداشتند) .در بانکهاي بزرگتر ،معموالً وظيفه تجديد نظر اعتباري در بخشي متشکل از
تحليلگراني ،مستقل از مسئوالن اعطاي اعتبار انجام ميشود .آنها ارزيابي مستقلي در مورد کيفيت يک
اعتبار يا يک رابطه اعتباري براساس مستنداتي همچون صورت وضعيتهاي مالي ،تجزيه و تحليلهاي
اعتباري تهيه شده توسط مسئول حسابداري و تعيين قيمت وثايق ،به عمل ميآورند .در بانکهاي کوچکتر،
اين وظيفه ممکن است محدودتر بوده و توسط حسابرسان داخلي يا مستقل انجام شود .هدف از بازنگري
اعتبارات ،انجام کنترلها و برقراري توازن است ،تا اطمينان حاصل شود که فرآيند اعتباردهي در تطابق با خط
مشيهاي بانک بوده و ارزيابي مستقلي نسبت به کيفيت داراييها ،بدون تاثيرپذيري از رابطه با وامگيرندگان به عمل

ميآيد .بازنگري کارآي اعتباري نهايتا ً به شناسايي اعتبارات ضعيف و مهمتر از آن پيشگيري از اعطاي
اعتبارات ضعيف کمک ميکند ،زيرا زماني که مسئولين اعتباري بدانند کار آنها مورد تجديد نظر قرار
ميگيرد ،با دقتنظر بيشتري انجام وظيفه مينمايند.
يک نارسايي مشترك و بسيار مهم در ميان بانکهايي که در اوايل سالهاي  1990دچار مشکل شدند ،ناشي از کوتاهي

آنها در مراقبت و کنترل وضعيت وامگيرندگان يا ارزش وثايق بود .بسياري از بانکها ،براي ارزيابي کيفيت
وامهاي موجود در دفاتر خود و همچنين تعيين کفايت وثايق ،در مورد دريافت اطالعات مالي دورهاي از
وامگيرندگان يا ارزشيابي مستغالت مرتکب سهلانگاري شدند ،در نتيجه ،نتوانستند نشانههاي اوليه تنزل در
کيفيت داراييها را دريابند و لذا اين فرصت را که بتوانند به کمک وامگيرندگان از تضعيف مالي آنها
جلوگيري به عمل آورده و موقعيت بانک را حفظ نمايند ،از دست دادند .اين فقدان نظارت موجب گرديد که
مديريت ارشد بانک فرآيند پر هزينهاي را براي تعيين ابعاد و شدت وامهاي مسالهدار طي نموده و زيانهاي بزرگي

را متوجه بانک کند.
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در برخي موارد ،عدم انجام اقدامات احتياطي الزم براي پيشگيري از مخاطرات و تجزيه و تحليل مالي و نظارت بر

وامگيرنده ،به ايجاد وقفه در کنترلهاي الزم براي شناسايي سوء استفادهها يا تقلبهاي اعتباري منجر ميگردد.
بانکهايي که زيانهاي ناشي از سوءاستفادهها را تجربه کردند در مورد بازرسي وثيقه مرتکب سهلانگاري
شدند .مثالً کاالهاي موجود در انبار يا نمايشگاه که به عنوان وثيقه ارائه گرديدند ،مراحل قانوني را طي نکرده و يا به
عنوان داراييهاي مالي ،قيمتگذاري نشدند و يا اين که وامگيرندگان ملزم به ارائه صورت وضعيت مالي حسابرسي

شده ،نگرديده و تجزيه و تحليل دقيقي نسبت به صورتهاي مالي آنها انجام نشد .يک بخش کارآي بازنگري
اعتبارات و قيمتگذاري مستقل وثايق ،معيارهاي حمايتي مهمي هستند ،به ويژه از آن جهت که اطمينان
حاصل شود که مسئولين اعتباري و ساير کارکنان داخلي با وامگيرندگان تباني نميکنند.

عالوه بر وجود کاستيها در رابطه با اقدامات احتياطي الزم براي پيشگيري از مخاطرات ،تجزيه و تحليل
اعتباري ،مبين وجود مشکالت تکرار پذير در زمينه تصميمگيريهاي مربوط به وامدهي است .برخي از
بانکها اعتبارات را تجزيه و تحليل ميکنند و تصميمگيريهاي اعتباري را براساس شرايط اعتباري مناسب
بدون قيمتگذاري انجام ميدهند .اما از روش قيمتگذاري حساس نسبت به ريسک استفاده نميکنند.
بانکهايي که روش صحيحي براي قيمتگذاري و نظم ترتيبي براي پيگيري مداوم آن روش نداشته باشند ،به
اين گرايش پيدا ميکنند که بخش نامتناسبي از ريسکهايي را که کمتر از مقدار واقعي خود ارزيابي شدهاند،
بپذيرند .اين بانکها در مقايسه با بانکهايي که از مهارتهاي عالي قيمتگذاري برخوردارند ،با زيانهاي
باالتري مواجه ميگردند.
بسياري از بانکها به دليل عدم توجه به رعايت احتياط در رابطه با ترتيبات اعتباري به وامگيرندگان با
اهرم مالي باال متضرر گرديدند .همانگونه که پيشتر اشاره شد ،اعتبارات اعطايي به وامگيرندگان با اهرم
مالي باال احتمال دارد به دليل نکول وامگيرنده موجبات زيانهاي قابل مالحظهاي را فراهم آورد .به طور
مشابه ،ساختارهاي متکي به وام مانند خريد سهم برخي يا راهکارهاي مربوط به تجديد ساختار بدهي ،يا
ساختارهايي که شامل تعهد اختيار معامله مشتري باشد ،معموالً ريسکها را در پرتفوي اعتباري بانک
متمرکز مي کند ،بنابراين ،اين ساختارها فقط بايد در مورد مشترياني که توان مالي باال دارند ،به کار گرفته
شوند.
بسياري از فعاليتهاي اعتباري بانکها ،شامل وامهايي است که در برابر داراييهاي غيرمالي اعطا
ميشود .در چنين وامدهيهايي ،بسياري از بانکها ،در انجام ارزيابي کافي در مورد وجود همبستگي بين
وضعيت مالي وامگيرنده با تغييرات قيمت و نقدينگي بازار داراييهاي رهني ناموفق بودهاند .به نظر ميرسد
در اکثر فعاليتهاي تجاري بانکها که مبتني بر داراييها (مانند تامين مالي تجاري ،اجاره به شرط تمليک و
عامليت) و وامدهي مستغالت تجاري انجام ميشود ،همبستگي بااليي بين وضعيت اعتباري مشتري با ارزش
داراييهايش وجود دارد ،چون درآمد وامگيرنده که منبع اصلي بازپرداخت است معموالً با داراييهاي مورد
بحث مرتبط ميباشد ،بنابراين وخامت جريان درآمدي وامگيرنده به دليل مشکالت اقتصادي صنعتي يا
منطقهاي ،ممکن است با کاهش ارزش داراييهاي ارائه شده به عنوان وثيقه همراه گردد .بعضي از داراييها
(مانند وامهاي خانه ،وام خودرو) که وامهاي کاالهاي مصرفي به اتکاي آنها اعطا گرديده نشانگر يک
ارتباط ،هرچند ضعيف ميان سالمت مالي مشتري با بازار مربوط به داراييهاي او ميباشد.
يک مشکل ديگر در رابطه با اعتباردهي اين است که بانکها در زمان وامدهي ،در حد ضرورت ،اثرات
چرخههاي تجاري را در نظر نميگيرند .از آنجا که در بخش صعودي چرخه تجاري (شرايط پر رونق) ،دورنماي



- Bugout.
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درآمدي و ارزش داراييها افزايش مييابند ممکن است تجزيه و تحليلهاي اعتباري فرضيات بيش از حد

خوشبينانه را مالك قرار دهد .صنايعي مانند خردهفروشي ،مستغالت تجاري و شرکتهاي اماني
سرمايهگذاري ،مستغالت ،کاالهاي مصرفي ،اغلب اثرات شديد چرخه تجاري را تجربه ميکنند .گاهي اوقات
اين چرخه تجاري در مقايسه با چرخه يک محصول در يک بخش نسبتا ً جديد و روبه رشد مانند مراقبتهاي
پزشکي و ارتباطات ،کمتر با شرايط کلي تجاري ارتباط مييابد .انجام کارآي آزمون بحران که تاثيرات
دورهاي فعاليت يا محصول در آن لحاظ ميگردد ،رويکردي است که به موجب آن تصميمگيريهاي اعتباري
با شناخت کاملتر از وامگيرنده انجام ميشود.
به صورت کليتر ،بسياري از مسائل مربوط به تعهدات نشان دهنده عدم توجه بانک به سناريوهاي منفي
است .وامگيرندگان عالوه بر چرخه تجاري ،ممکن است در برابر تغييرات عوامل ريسک ،همچون قيمتهاي کاالي
خاص ،تغييرات دورنماي شرايط رقابتي و نبود اطمينان نسبت به موفقيت راهکار تجاري يا جهتگيري مديريتي،

آسيبپذير باشند .بسياري از وامدهندگان” ،آزمون بحران“يا تجزيه و تحليل اعتباري را با به کارگيري
فرضيات نامطلوب انجام نميدهند و در نتيجه نميتوانند نقاط ضعف را شناسايي نمايند.
اکسپوژرهاي اعتباري حساس به تغييرات بازار نقدينگي

اکسپوژرهايي که در برابر تغييرات بازار يا نقدينگي حساسند ،در فرآيند اعتباردهي چالشهايي را فرا روي
بانکها قرار ميدهند .اکسپوژرهاي حساس در برابر تغييرات بازار ،نرخ ارز و قراردادهاي ابزارهاي مشتقه را
شامل ميشوند .اکسپوژرهاي حساس در برابر تغييرات نقدينگي ،قراردادهاي وثايق مربوط به پوشش زيانهاي
بالقوه نامحدود ،مطالبات دورهاي وثيقه ،خطوط (اعتباري) با پشتوانه نقدينگي ،تعهدات و برخي از اعتبارات
اسنادي و بعضي از ذخيرهگيريهاي انجام نشده در عمليات تبديل داراييها به اوراق بهادار را در بر ميگيرد.
طبيعت غير حتمي اکسپوژرها در اين گونه ابزارها ايجاب ميکند که بانک توانايي اندازهگيري توزيع احتمال
اندازه واقعي اکسپوژر در آينده و تاثير آن بر ميزان اتکاي به وام و نقدينگي هر دو طرف ،وامگيرنده و
بانک را داشته باشد.
موضوع ديگري که تمامي موسسات مالي اساسا ً با آن مواجهند ،ضرورت گسترش مقياسهاي معنيدار براي
اکسپوژر است به نحوي که بتوانند به سادگي با وامها و ساير اکسپوژرهاي اعتباري مقايسه شوند .در
مطالعات انجام شده توسط کميته بال در خصوص اکسپوژرها به موسسات با اهرم مالي باال ،اين مساله از
برخي زوايا توضيح داده شده است1.
در مورد ابزارهايي که مستعد تغيير در برابر نوسانات بازار باشند ،الزم است که تمايل مشتري و توانايي او
براي پرداخت با دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .اکثر ابزارهاي حساس به تغييرات بازار مانند ابزارهاي
مشتقه ،به عنوان بازارهاي نسبتاًپيچيده تلقي مي شوند الزم است هم از طرف بانک و هم از طرف مشتري جديت
بيشتري به کار رود تا اين اطمينان حاصل شود که مشتري کامالً مفاد قرارداد (ابزار مشتقه) را متوجه شده است.

مرتبط بودن اين ابزارها با تغيير قيمت داراييها در بازارهاي مالي بدين معني است که معموالً به احتمال کم

- Margin or Collateral Contract.



 -1به مقالههاي زير رجوع شود.
Bank's Interactions with Highly Leveraged Institutions and Sound Practices for Bank's
Interactions with Highly Leveraged Institutions (January 1999).
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اما غير صفر ارزش اين گونه ابزارها ميتواند به سرعت و در خالف جهت منافع مشتري تغيير نمايد .انجام
کارآي آزمون بحران ميتواند احتمال بروز زيانهاي بزرگ را نشان دهد ،رويه صحيح آن است که اين
موارد براي مشتري افشا شود .به دليل بيتوجهي بانکها به اين مساله که اطمينان حاصل کنند مشتري از ابتدا به
طور کامل اين معامالت را متوجه شده و نيز نوسانات نامطلوب قيمت ،بانکها مبالغ قابل توجهي به مشتريان بدهکار

گرديدند.
الزم است در مورد آسيبپذيري مشتري نسبت به بحرآنهاي نقدينگي در ترتيبات اعتباري يا ابزارهايي که
نسبت به تغييرات نقدينگي حساس هستند تجزيه و تحليلهاي دقيقتري انجام پذيرد ،زيرا زماني که مشتريان
در معرض چنين بحرآنهايي قرار گيرند ،اکسپوژرهاي اعتبارات بلندمدت بانک ميتواند به سرعت افزايش
يابد .اين گونه فشارهاي فزاينده براي نگهداري وجوه نقد کافي ،به منظور اجراي مفاد توافق نامههاي وثيقه ،براي
حمايت از فعاليتهاي تجاري بين بانکي و ترتيبات تسويه ممکن است مستقيماً ناپايداري قيمت بازار را منعکس کند.

در ساير موارد ،فشارهاي نقدينگي در يک سيستم مالي ميتواند نشانگر نگرانيهاي اعتباري باشد و هرگونه
اعمال محدوديت براي انجام فعاليت تجاري اعتباري ،وامگيرندگان را به سوي استفاده از پشتوانه نقد خطوط
اعتباري يا تعهدات سوق ميدهد .فشارهاي نقدينگي همچنين ميتواند نتيجه کافي نبودن مديريت ريسک نقدينگي
توسط مشتري يا تنزل رتبه اعتباري وي باشد .ارزيابي وضعيت ريسک نقدينگي وامگيرنده يا طرف مقابل ،بخش مهم
ديگري از اين تجزيه و تحليل اعتباري است.

از نظر مخاطرهپذيري ،ابزارهاي حساس به تغييرات بازار و نقدينگي هماهنگ با توزيع تغييرات قيمت و
شرايط بازار ،تغيير ميکند .براي مثال در مورد ابزارهاي حساس به تغييرات بازار ،افزايش ناپايداري قيمت
به طور موثري موجب افزايش اکسپوژرهاي بالقوه ميگردد .در نتيجه بانکها بايد آزمون بحران فرضيات
ناپايدار را انجام دهند.
از آنجا که اکسپوژرهاي حساس در برابر تغييرات بازار يا نقدينگي ،متکي بر احتماالت است ،لذا ميتوانند
با وضعيت اعتباري مشتري همبستگي داشته باشند اين ديدگاه دستآورد نابسامانيهاي بازار در آسيا و روسيه
و ساير نقاط طي سالهاي  1997و  1998است .به اين مفهوم که ،همان عواملي که در تغيير ارزش ابزاري که
به نوسانات بازار يا نقدينگي حساس است ،موثر ميباشد ميتواند بر سالمت مالي وامگيرنده و دورنماي آتي او نيز

تاثيرگذار باشد .از اين رو ،الزم است بانکها رابطه ميان اکسپوژرهاي حساس به تغييرات بازار يا نقدينگي
را با ريسک نکول وامگيرنده مورد تجزيه و تحليل قرار دهند .انجام آزمون بحران تکانههاي عوامل بازار يا
نقدينگي يک جزء مهم از اين تجزيه و تحليل است.
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:ماخذ

BIS. Basel Committee on Banking Supervision, Basel September 2000, Principles
for the Management of Credit Risk.

.استفاده از مطالب اي مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است
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شماره  :مب  694 /اعالم نرخ سود تسهيالت و سپرده هاي بانكي در سال 1384
تاريخ13/4/1384 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

باسالم؛
پيرو بخشنامه شماره مب 395/مورخ  28/2/1384اي بانک ،در رابطه با مصوبه يکهزارو چهل و
يکمي جلسه شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص " نرخ سود تسهيالت و سپردههاي بانکي در سال
 ،"1384به پيوست تصوير آئي نامه اجرايي بند ”ذ“ تبصره  2قانون بودجه سال  ،1384مصوبه مورخ
 8/4/1384هيات محترم وزيران جهت اجرا در سال جاري ايفاد ميگردد.
در ضم  ،به منظور رفع ابهامات مطروحه از سوي بانکها و اقشار مختلف جامعه در رابطه با چگونگي
اعمال نرخ سود تسهيالت در سط  16درصد در کليه بخشهاي اقتصادي ،با توجه به قانون عمليات بانکي
بدون ربا ،آئي نامهها و دستورالعملهاي اجرايي مربوطه مراتب ذيل را به استحضار ميرساند:
الف-

در مورد بخ

کشاورزي نحوه عمل بدي ترتيب است که  5/13درصد از سود متعلقه از دريافت

کننده تسهيالت اخذ شده و  5/2درصد بقيه از طريق يک حساب واسطه به بدهکارحسابي در اداره
حسابداريکل و بودجه آن بانک بابت تامي مابه التفاوت نرخ سود بخ
ب-

درمورد بخ

کشاورزي از دولت منظور ميشود.

صنعت و معدن نيز يک درصد به شرح مندرج در بند الف فوق از طريق حساب واسطه

به بدهکار دولت منظور و مابقي ( 15درصد) از مشتري اخذ ميگردد.
ج-
د-

نرخ سود تسهيالت در بخ
نرخ سود در بخ

هاي ساختمان و مسک نيز  16درصد در سال اعالم ميگردد.

صادرات  14درصد ميباشد و دو درصد مابه التفاوت نرخ سود از دولت اخذ

ميشود.
هن-

حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخ

سال جاري کاه

خدمات و بازرگاني از  21درصد سال  1383به  16درصد در

مييابد.

ضمنا" تاريخ اجراي بخشنامه شماره مب 395 /مورخ  16/3/1384از زمان ابالغ ميباشد و الزم است کليه
قراردادها ،از تاريخ يادشده ،با نرخهاي فوق االشاره منعقد گردند.
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در خاتمه خاطرنشان ميسازد به غير از نرخ سود ،هيچگونه تغييري در ضوابط اعطاي تسهيالت صورت نگرفته
است و آن بانک همچنان نرخهاي اعالم شده را عينا" براي تعيي قيمت نسيه کاالهاي موضوع قرارداد ،در
عقود با بازدهي ثابت (نظير فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک ) مورد استفاده قرارميدهد .در مورد عقود
مشارکتي (نظير مشارکت مدني ،مشارکت حقوقي و مضاربه ) نرخ مورد نظر همچنان مبنايي براي تصميم گيري
آن بانک براي ورود به طرح ميباشد.
خواهشمند است دستور فرمايند به قيد تسريع ،موارد فوق در اختيار کليه واحدهاي ذيربط قرار گرفته و بر
حس اجراي آن نظارت گردد/.ع
پيوست :دو برگ.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبر شمس کار

3816

3-3831
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شماره  :مب  709 /اصالح بخشنامه شماره مب  694 /مورخ 13/4/1384
تاريخ 14/4/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

با سالم؛

پيرو بخشنامه شماره مب 694 /مورخ  13/4/1384بدي وسيله بند دوم از صفحه دوم بخشنامه
مذکور در فوق به شرح ذيل اصالح ميگردد:
”ضمناً بخشنامه شماره مب 395 /مورخ  28/2/1384از تاريخ  16/3/1384الزماالجرا ميباشد و

ضروري است کليه قراردادها از تاريخ ياد شده با نرخهاي فوقاالشاره منعقد گردند“.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع جهت اجرا به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ
گردد/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبر شمس کار

حميد تهرانفر

3-3831

3816
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شماره  :مب  745 /سهم بخش كشاورزي از افزايش در مانده تسهيالت اعطايي بانكه ا به بخش غيردولتي پس
از كسر الزامات قانوني و تسهيالت از محل سپرده هاي قرض الحسنه براي رفع احتياجات ضروري و اشتغال در
سال 1384
تاريخ 21/4/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و پست بانک ارسال گرديد

با سالم؛
در راستاي اجراي ماده  10از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران ،باالخص قسمت  2از بند ج آن مبني بر ”اختصاص حداقل بيست و پنج درصد ( )٪25از
تسهيالت اعطايي کليه بانکهاي کشور به بخ
بخ

کشاورزي از افزاي

آب و کشاورزي“ ،بدي وسيله به استحضار ميرساند که سهم

در مانده تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ

غيردولتي پس از کسر الزامات

قانوني و تسهيالت از محل سپردههاي قرضالحسنه براي رفع احتياجات ضروري و اشتغال در سال ،1384
 17درصد ميباشد.
خواهشمند است مقرر فرمايند ضم ابالغ مراتب فوق به مراجع ذيربط در آن بانک ،برحس اجراي
آن نيز نظارت کافي معمول گردد .همچني الزم است جدول مشروح مانده تسهيالت اعطايي به بخشهاي
مختلف اقتصادي طبق روال معمول در پايان هر ماه تهيه و حداکثر تا پايان روز پانزدهم ماه بعد ،به اداره
اطالعات بانکي اي بانک ارسال گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

صديقه رهبرشمسکار
3831-3
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شماره  :مب  772 /شناسايي درآمد عقود اسالمي بر مبناي روش تعهدي در نظام بانكي كشور
تاريخ 27/4/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي (شامل پست بانک) و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال
گرديد
احتراماً؛

به استحضار ميرساند ،شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و چهل و چهارمي جلسه مورخ
 25/4/1384مراتب زير را در مورد شناسايي درآمد عقود اسالمي بر مبناي روش تعهدي در نظام بانکي
کشور به تصويب رساند:
”الف -درآمد عقود فروش اقساطي ،اجاره به شرط تمليک ،جعاله ،خريد دي و قرضالحسنه در
سررسيد يا پايان سال ،هرکدام که زودتر باشد و همچني درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسيد
گذشته و معوق عقود مذکور در پايان هر دوره مالي بر اساس قرارداد قابل شناسايي است“.
”ب-

درآمد عقود مشارکت مدني ،مضاربه ،سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهيالت سررسيد

گذشته و معوق فوق براساس قرارداد و برآورد متکي به ضوابط داخلي بانک در پايان هر دوره مالي قابل
شناسايي براي انعکاس در حسابهاي بانک خواهد بود“.
”ج-

طبق استانداردهاي حسابداري در روش تعهدي الزم است به موارد زير توجه شود:

جريان منافع اقتصادي مرتبط با قرارداد ،به درون بانک محتمل باشد.
مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونهاي اتکا پذير اندازهگيري کرد“.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب در اسرع وقت به واحدهاي ذيربط جهت اجرا ابالغ گردد و
برحس اجراي آن نظارت شود .ضمناً در صورت وجود هرگونه ابهام يا سيوال در مورد نحوه اجراي مصوبه
فوق مقتضي است با سازمان محترم حسابرسي هماهنگي الزم به عمل آيد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

حميد تهرانفر

5-3831

3816
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شماره  :مب  787 /ارائه پيشنهاداتي بمنظور بهبود فرآيند تسهيالت دهي خريد مسكن از سوي بانكها
تاريخ 28/4/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري ،مسکن و پست بانک ارسال گرديد

با سالم؛

همانگونه که استحضار دارند اي اداره به پيوست بخشنامه شماره مب 1968 /مورخ
” ،29/11/1382آئي نامه تسهيالت و تعهدات کالن“ ،مصوب يکهزار و چهاردهمي جلسه مورخ
 25/11/1382شوراي محترم پول و اعتبار را به آن بانک ابالغ نمود.
عليرغم آن که به موجب آئي نامه مذکور ،سقف فردي تسهيالت اعطايي بانکها افزاي

يافته،

تاکنون تغييري در شرايط اعطاي تسهيالت خريد مسک (از جمله سقف آن) به عمل نيامده است.
در حال حاضر ،حداکثر تسهيالت اعطايي بانکها بابت خريد مسک  ،صرفاً از طريق حساب
برنامهاي صندوق پسانداز مسک بانک مسک و به مبلغ  120ميليون ريال ميباشد (صرفنظر از حساب
پسانداز مسک جوانان که شرايط خود را دارد) .تصديق ميفرمايند که در بهتري حالت اي مبلغ
حداکثر  ٪20از قيمت يک واحد مسکوني را تامي مينمايد که به هيچوجه در تناسب با قيمت واقعي
مسک نميباشد .بدي لحاظ از نظر اي بانک در اي برهه از زمان ،لزوم تجديد نظر در شرايط اعطاي
تسهيالت خريد مسک غيرقابل اجتناب به نظر ميرسد.
در مورد تسهيالت خريد مسک که تاکنون به تصويب مراجع ذيربط رسيده و به سيستم بانکي
ابالغ شده ،همواره مبلغي به عنوان سقف تسهيالت پيشنهاد شده ،که اي سقف نيز هر از چندگاهي به
داليل مختلف از جمله نرخ تورم يا لزوم توجه به اقشار خاص جامعه مورد تعديل و تجديدنظر قرار گرفته
است .به منظور اجتناب از اي موضوع به نظر ميرسد که بهتر است اي گونه افزاي

هاي مقطعي در

مبلغ تسهيالت خريد مسک با ضوابط مناسب ديگري جايگزي گردد.
البته کماکان اي نگراني وجود دارد که اقشار کم درآمد جامعه به دليل عدم توانايي در
بازپرداخت اقساط قادر به اخذ تسهيالت با مبالغ باال نگردند و تقاضاي تجاري مسک در اي بخ
فزوني يابد ،به همي دليل در اجراي سياست موصوف الزم است حداکثر تالش به کار گرفته شود تا
نيازمندان واقعي مسک  ،جوانان فاقد منزل مسکوني و اقشار مشابه جامعه تامي مالي گردند.
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با ملحوظ نظر قراردادن جميع موارد فوق ،اي اداره براي بهبود فرآيند تسهيالتدهي خريد
مسک از سوي بانکها ،پيشنهادات ذيل را مطرح مينمايد:
سقف فردي تسهيالت اعطايي بانکها براساس مقررات موجود حداکثر تا  ٪80قيمت واحد مسکوني اعالم
گردد .البته ضرورت دارد بانک در ابتدا مشتري خود را از لحاظ توان بازپرداخت اقساط ارزيابي و سقف
تسهيالت را با توجه به توان متقاضي تعيي نمايد.
تنها واحدهاي مسکوني زير  100متر مشمول دريافت اي تسهيالت گردند.
تسهيالت اعطايي به بخ

مسک ن با نرخ سود اي بخ

ن به اشخاصي تعلق گيرد که براي اولي بار

اقدام به خريد مسک ميکنند و فاقد منزل مسکوني به نام خود باشند .در مورد ساير متقاضيان خريد
مسک (واحدهاي مسکوني باالي  100متر ،عالقمندان به خريد چند واحد )... ،نرخ سود بخ

خدمات يا

نرخ ديگري اعمال گردد.
 6بانک تجاري ،بانک مسک و پست بانک در اي مجموعه مشارکت نمايند.

اي اداره در نظر دارد موارد فوق را پس از ملحوظ نمودن نظر بانکها به تصويب مراجع ذيصالح رسانده و
براي اجرا به سيستم بانکي ابالغ نمايد .از اي رو خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق از ابعاد
مختلف توسظ کارشناسان ذيربط آن بانک مورد بررسي قرار گرفته و اظهارنظر آن بانک در اي خصوص
حداکثر تا پايان مرداد ماه سالجاري به اي اداره اعالم گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبر شمس کار

حميد تهرانفر

3-3831

3816

498

شماره  :مب  829 /محدوده جغرافيايي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ارسباران ( جلفا ) و انزلي
تاريخ 1/5/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي (شامل پست بانک) و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

با اشاره به تصويب نامههاي شماره /20701ت30820هن و /20708ت30820هن مورخ
 7/4/1384هيات محترم وزيران ،نظر به اي که محدوده جغرافيايي مناطق آزاد تجاري ن صنعتي
ارسباران (جلفا) و انزلي به تاييد آن هيات محترم رسيده و حدود مناطق مذکور تعيي گرديده است ،لذا
خواهشمند است دستور فرماييد چنانچه آن بانک داراي شعبه يا شعبي در مناطق فوقالذکر ميباشد
نسبت به انجام امور زير اقدام الزم به عمل آورند:
اعالم تعداد و مشخصات شعب آن بانک در هريک از آن مناطق حداکثر تا تاريخ  30/5/1384به اي
اداره.
اجراي کامل دستورالعمل اجرايي تفکيک حسابها و صورتهاي مالي شعب بانکها/موسسات اعتباري
(پيوست بخشنامه شماره مب 297 /مورخ  4/4/1380اي بانک) براي کليه شعب مستقر در مناطق
فوقالذکر و ارسال مدارك مربوط به اي اداره حداکثر تا تاريخ .30/6/1384
انجام اقدام الزم جهت اعمال ضوابط مذکور در بخشنامه شماره مب 986 /مورخ  14/9/1380اي اداره
براي دريافت ”تاييديه تطبيق “ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موضوع مفاد ماده  37از
دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي جمهوري اسالمي ايران براي
کليه شعب مستقر در مناطق مذکور.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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فروزنده شجاعي
4-3831

شماره  :مب  860 /درخصوص عقد جعاله و علت درج آن در بندهاي الف و ب بخشنامه شماره مب  772 /مورخ
27/4/1384
تاريخ 6/5/1384 :
»بسمه تعالي«
جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي (شامل پست بانک) و موسسات اعتباري توسعه ارسال
گرديد
احتراماً؛

پيرو بخشنامه شماره مب 772 /مورخ  27/4/1384اي اداره موارد ذيل درخصوص عقد جعاله
و علت درج آن در بندهاي الف و ب بخشنامه صدرالذکر به استحضار ميرسد:
بانکها براساس ماهيت قرارداد جعاله روشهاي حسابداري متفاوتي را در هر مورد به کار
ميگيرند که لزوماً در همه موارد روش يکسان و متحدالشکلي نيست .مهمتري تفاوت را ميتوان در
قراردادهاي جعاله اوليه و جعاله ثانويه بي بانک و مشتريان مشاهده نمود .به همي دليل چنانچه
حسابداري جعاله در آن بانک شبيه حسابداري فروش اقساطي انجام شود الزم است روش شناسايي
سود آن براساس رهنمود قسمت الف بخشنامه فوقاالشاره صورت گيرد .در مقابل چنانچه روش
حسابداري (عمدتاً جعاله ثانويه) عقد موصوف نزديک به عقود مشارکت مدني باشد روش شناسايي درآمد
آن بر مبناي روش تعهدي اشاره شده در قسمت ”ب“ بخشنامه مذکور صورت ميگيرد.
ضمناً بدينوسيله به اطالع ميرساند مفاد دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره مب 2040/مورخ
 13/12/1382از تاريخ ابالغ بخشنامه صدرالذکر منسوخ ميشود.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

حميد تهرانفر

5-3831

3816

500

شماره  :مب  1094 /عدم امكان صدور مجوز براي انتشار انواع ايران چك و ديگر چك پولهاي منتشره از سوي
برخي بانك ها و تأكيد بر لزوم استفاده كاراتر از كارتهاي پرداخت و پول الكترونيك در سيستمهاي پرداخت
تاريخ 5/6/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي غيردولتي ارسال گرديد

با احترام؛

به استحضار ميرساند به استناد بند  6از ماده  34قانون پولي و بانکي کشور که انتشار اوراق
ديداري در وجه حامل از سوي بانکها را ممنوع دانسته است و نيز با عنايت به آثار و تبعات منفي احتياطي
و نظارتي مترتب بر بهکارگيري نادرست انواع ايرانچک و ديگر چکپولهاي منتشره از سوي برخي
بانکها ،در حال حاضر امکان صدور مجوز براي انتشار اوراق مزبور براي آن بانک ميسر نميباشد.
از اي رو توصيه ميشود آن بانک ضم استفاده از ساير ابزارهاي پرداخت ،به طور جد بر
عمليات خزانهداري ،پولرساني و  ...در کليه شعب خود نظارت نموده و به شيوهاي کارآ به مديريت آنها
بپردازد .ضمناً براساس مصوبه شماره /26019ت33359هن مورخ  10/5/1384هيات محترم وزيران
(تصوير پيوست) ،آن بانک موظف است تمهيدات الزم را براي استفاده کاراتر از کارتهاي پرداخت و پول
الکترونيک در سيستم پرداخت خود بيانديشد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
مجيد حاجينوروز
3516

حميد تهرانفر
3816
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شماره  :مب  1305 /ارسال پيش نويس دستورالعمل نگاه داري حساب هاي دولتي جهت نظرسنجي
تاريخ 9/7/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري ،تخصصي و پست بانک ارسال گرديد

احتراماً؛

همانگونه که استحضار دارند براساس بند ”د“ ماده  10قانون برنامه چهارم توسعه،
سازمانهاي دولتي ،موسسات و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريها براي دريافت خدمات بانکي مجاز به
انتخاب بانک عامل خود گرديدهاند .بدي منظور و با هدف جلوگيري از تشتت در امر نگاهداري حسابهاي
دولتي ،ضم ارسال پي

نويس دستورالعمل نگاهداري اي حسابها ،خواهشمند است به منظور اطالع از

نقطهنظرات احتمالي آن بانک در اي خصوص ،دستور فرمايند نمايندهاي جهت شرکت در جلسهاي که با
اي هدف در ساعت  11روز چهارشنبه مورخ  13/7/1384در دفتر مديريت اداره مطالعات و مقررات
بانکي ،طبقه نهم ساختمان ميرداماد برگزار ميگردد ،حضور بهم رسانند/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

صديقه رهبرشمسکار
3-3831
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پيش نويس دستورالعمل نگاه داري حساب هاي دولتي

الف -مواد پيشنهادي دستورالعمل نگاهداري حسابهاي دولتي
سازمانهاي دولتي ،وزارتخانهها و شرکتهاي دولتي موضوع بند ”د“ ماده  10مجاز ميگردند از بين
بانکهاي دولتي موجود ،راسا ً يک بانک را به عنوان بانک عامل انتخاب نموده و حسابهاي هزينه خود را
نزد آن بانک متمرکز نمايند:
تبصره ـ در صورتيکه سازمانهاي دولتي ،وزارتخانهها و شرکتهاي دولتي ،موضوع ماده فوق ،مايل به
انتخاب بيش از يک بانک براي نگاهداري وجوه خود باشند الزم است ضمن اخذ مجوز از خزانه ،به منظور
دريافت تاييديه از اين بانک ،داليل خود را براي انجام اين امر اعالم نمايند.
در صورت اتخاذ هرگونه تصميم مبني بر تغيير بانک عامل ،اين امر ميبايست با تاييد قبلي بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران انجام شود.
تبصره 1ـ تغيير بانک مستلزم تعيين تکليف بدهيها و تعهدات سازمانهاي دولتي ،وزارتخانهها و شرکتهاي
دولتي ،موضوع ماده ( )1اين دستورالعمل با بانک عامل قبلي است.
تبصره 2ـ باتوجه به خصوصيسازيبانکهايدولتيطيبرنامهچهارمتوسعه ،درصورتيکه بانک عامل در
فرآيند واگذاري به بخش خصوصي قرارگيرد ،به منظور ايجاد فرصت کافي براي انجام اقدامات مورد نياز
براي تغيير بانک عامل ،الزم است بانک مربوط مراتب را به سازمانهاي دولتي ،وزارتخانهها و
شرکتهاي دولتي که عامليت حسابهاي آنها را بر عهده دارد ،اطالع دهد.
با اجراي اين دستورالعمل مفاد بخشنامه نب 1240 /مورخ  3/4/1366کانلميکن تلقي ميگردد.
ب -مستندات قانوني دستورالعمل نگاهداري حسابهاي دولتي
بند ”د“ ماده  10قانون برنامه چهارم توسعه

در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانکي کشور و به منظور
اقتصادي نمودن فعاليت بنگاهها و موسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريها،
براي دريافت خدمات بانکي ،بنگاههاي مذکور مجازند بانک عامل را راسا ً انتخاب نمايند.
تبصره 1ـ انتخاب بانک عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از
محل بودجه عمومي دولتي تامين ميگردد ،منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران برحسب مورد خواهد بود.
تبصره2ـ سپردههاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده  12قانون پولي و بانکي کشور مصوب
 18/4/1351به عنوان سپرده بانک عامل موضوع اين بند تلقي نميشود و بايستي طبق مقررات قانون ياد
شده در حسابهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران منعکس گردد.
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ماده  76قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366

براي وزارتخانهها و موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي (به استثناي بانکها و شرکتهاي بيمه و
موسسات اعتباري) و واحدهاي تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي
خزانه در استانها در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و يا ساير بانکهاي دولتي که از طرف بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند ،به تعداد مورد نياز حسابهاي بانکي براي
پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد .استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانهها و موسسات دولتي
با امضاي مشترک ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و الاقل يک نفر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه
مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کليه پرداختهاي دستگاههاي
نامبرده منحصرا ً از طريق حسابهاي بانکي مذکور مجاز خواهد بود .استفاده از حسابهاي بانکي
شرکتهاي دولتي با امضاي مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذيحساب شرکت يا مقام مجاز از
طرف او ممکن خواهد بود.
تبصره ـ موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده  5اين قانون مادامي که از محل درآمد عمومي
وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي که
در قانون بودجه کل کشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب ميرسد ،توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در
استان منحصرا ً از طريق حسابهاي بانکي مذکور قابل پرداخت ميباشد.

ماده  12قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،به عنوان بانکدار دولت ،موظف به انجام وظايف زير
است:
الف-

نگاهداري حسابهاي وزارتخانهها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي و

شهرداريها و همچنين موسساتي که بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانهها و موسسات دولتي و
وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي و يا شهرداريها ميباشند ،و انجام کليه عمليات بانکي آنها در داخل و
خارج از کشور1.
تبصره -1وزارتخانهها و شهرداريها و شرکتهاي دولتي و موسسات مذکور در بند ”الف“ اين ماده ،مکلفند
وجوهي را که در اختيار دارند ،منحصرا ً نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نگاهداري نمايند و کليه
عمليات بانکي خود را منحصرا ً توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران انجام دهند و اطالعاتي که
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در انجام وظايف خود از آنها بخواهد ،در اختيار آن بگذارند.

 -1الف ـ به موجب ماده  22قانون عمليات بانكي بدونربا (بهره) ،مصوب  8/6/1362مجلس شوراي اسالمي” :بانكها ميتواننـد بـا اجـازه
بانك مركزي ايران ،با موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي ،به عمليات مجاز بانكي مبادرت نمايند.
ب ـ به موجب ماده  5آئيننامه اجرايي فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدونربا (بهره) (تصويب نامه شماره  88528هيات وزيران ،مصوب
 )17/12/1362موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي مكلفند وجوهي را كه در اختيار دارنـد ،منحصـراً نـزد بانـك مركـزي
نگاهداري نم ايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي انجام دهند ،مگر در مواردي كه بانك مذكور به استناد ماده 22
قانون ،با اجراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف توسط بانكهاي ديگر موافقت نمايند .در اين صورت ،بانكها ميتوانند با رعايت مقررات ،با
اين قبيل موسسات و شركتهاي دولتي مبادرت به عمليات مجاز بانكي نمايند.
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تبصره -2وزارتخانهها و شرکتها و موسساتي که به موجب قوانين خاص ،مجاز به انجام عمليات بانکي
وسيله بانکهاي ديگر ميباشند ،مشمول مفاد بند ”الف“ و قسمت اول تبصره يک اين ماده نخواهند

بود1.

 -2به موجب قانون طرز استفاده از تبصره  2ماده  12قانون پولي و بانكي كشور ،مصوب  12/12/1354مجلس شوراي ملي” :ماده واحده ـ
استفاده از تبصره  2ماده  12قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه  1351موكول به تاييد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و موافقت
وزارت امور اقتصادي و دارايي است .موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است ،نيز مشمول
حكم اين قانون خواهند بود“.
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شماره  :مب  1428 /تغيير تاريخ اعتبار كارت هاي هويت ويژه اتباع عراقي
تاريخ 21/7/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراماً؛

پيرو نامه شماره نب 7514/مورخ  16/12/1383اداره نظارت بر بانکهاي اي بانک ،به پيوست
تصوير رونوشت نامه شماره  9054/14مورخ  30/6/1384جناب آقاي احمد حسيني مشاور محترم وزير
و مديرکل امور اتباع و مهاجري خارجي وزارت کشور در ارتباط با تغيير تاريخ اعتبار کارتهاي هويت
ويژه اتباع عراقي جهت مالحظه و اقدام مقتضي ارسال ميگردد/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

صديقه رهبرشمسکار
3-3831
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شماره  :مب  1482 /محدوده جغرافيايي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند ( آبادان ـ خرمشهر )
تاريخ 30/7/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي (شامل پست بانک)
و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراماً؛
پيرو نامه شماره مب 829/مورخ  ،1/5/1384نظر به اي که محدوده جغرافيايي منطقه آزاد
تجاري ن صنعتي اروند (آبادان ن خرمشهر) نيز براساس تصويبنامه شماره /23252ت 30820هن مورخ
 18/4/1384به تاييد هيات محترم وزيران رسيده است ،لذا خواهشمند است دستور فرماييد چنانچه آن
بانک داراي شعبه يا شعبي در منطقه آزاد فوقالذکر ميباشد نسبت به اجراي مفاد مندرج در بخشنامه
فوقآلذکر اقدام الزم به عمل آورند.
ضمنا" به منظور شفافتر شدن محدوده جغرافيايي مناطق آزاد تجاري ن صنعتي ارسباران
(جلفا) ،انزلي و اروند (آبادان ن خرمشهر) ،به پيوست تعداد سه برگ نقشه جغرافيايي رنگي نشانگر حدود
مناطق ياد شده جهت اطالع و بهرهبرداري واحدهاي مربوط ارسال ميگردد/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
فروزنده شجاعي

حميد تهرانفر

4-3831

3816
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شماره  :مب  1555 /تأكيد بر لزوم اعالم صريح نوع تسهيالت اعطائي بانك ها
تاريخ10/8/1384:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري
توسعه  ،ارسال گرديد.

احترما" چنانکه استحضار دارند به موجب مصوبه شماره  72661مورخ  73/12/13هيات دولت تشخيص
بخ

هاي توليدي موضوع «ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به ماده  3و تعيي درصدهاي مذکور در

بندهاي (الف) و (ج) ماده  12قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب  »69/8/20به ترتيب بر
عهده وزارت تعاون و بانک اعطا کننده تسهيالت ميباشد که مراتب طي بخشنامه شماره  35/114مورخ
 74/7/25به اطالع آن بانک رسيدهاست.
عليرغم موارد فوق ،طبق اعالم جناب آقاي حسينعلي اميري معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان
ثبت اسناد و امالك کشور (تصوير پيوست) ،اخيرا" برخي از بانکها در مقام اعطاي تسهيالت مذکور از
اعالم صري نوع تسهيالت اعطائي امتناع ورزيده که اي خود براي دفاتر اسناد رسمي و افراد
استفادهکننده از تسهيالت مشکالتي را ايجاد نمودهاست .لذا خواهشمنداست دستور فرمائيد شعب آن
بانک هنگام تنظيم قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيالت فوق بخ

اقتصادي تسهيالت اعطائي را

تصريحا" ذکر کنند/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

صديقه رهبر شمسکار
3-3831
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شماره  :مب  1663 /رويه هاي موثر مديريت نقدينگي بانك ها
تاريخ 25/8/1384 :
»بسمه تعالي«
جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراماً؛
چنانکه استحضار دارند يکي از مهمتري وظايف بانکها ،نگهداري وجوه نقد يا داراييهاي
نزديک به نقد با هدف رفع نيازهاي نقدينگي بانک ،پاسخ به درخواست مشتريان براي برداشت از
حسابهاي خود و  ...است .ازاي رو ،اگر چنانکه اختاللي در اي جريان سيال گردش وجوه بروز کند نن
به ويژه به دليل ارتباطات سيستمي بانکها با يکديگر ن تبعات نامطلوبي براي هر بانک و نيز کل سيستم
بانکي در پي خواهد داشت.
اندازهگيري و کنترل نقدينگي براي بانکها و ناظرين بانکي بسيار حياتي است همواره بايد اي اطمينان
حاصل شود که تمامي تعهدات بانک ،بدون اي که خللي در عمليات آن ايجاد گردد ،به موقع ايفا ميشود
البته اي

مهم ،فقط به کمک مديريت موثر نقدينگي ميسر است .مديريت مناسب نقدينگي ،توان بانک را براي به

سالمتگذر کردن از شرايط نامطلوب افزايش ميدهد؛ با مديريت موثر ريسک نقدينگي ،سيستم گزارشدهي توسعه
يافتهاي ايجاد ميشود و به کمک آن ،مديران بانک از وضعيت داراييها ،بدهيها و فعاليتهاي زير خط ترازنامه آگاهي

کافي مييابند .امتياز عمده وجود اي سيستم اينکه ،با اتکاي به آن ،مديران بانک خواهند توانست به طور
مستمر نقدينگي بانک را اندازهگيري نموده و توان آن را براي غلبه بر مشکالت ،به ويژه ،در شرايط و
سناريوهاي بحراني ارزيابي نمايند.
نوشتار حاضر ترجمه يکي از اسناد مهم کميته نظارت بر بانکداري بانک تسويه بي المللي تحت
عنوان ”رويههاي موثر مديريت نقدينگي بانکها“ است که ضم تاکيد بر اهميت مديريت مناسب نقدينگي،
ساز و کارهاي عملي را براي آن ارائه ميکند.
خواهشمند است با عنايت به اي واقعيت که در بسياري از بانکها ،مديريت نقدينگي صرفاً
مسيوليت بخ

خزانهداري نيست دستور فرمايند اي نوشتار براي مطالعه و بهرهبرداريهاي الزم در

اختيار کليه واحدهاي آن بانک قرار گيرد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبرشمسکار

فروزنده شجاعي

3-3831

4-3831
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

«اداره مطالعات و مقررات بانکي»

رويه هاي موثر مديريت نقدينگي بانک ها
از انتشارات کميته نظارت بر بانکداري
بانک تسويه بينالمللي
(فوريه )2000

مترجمين :صديقه رهبرشمسکار ومهرناز فريدوني
گروه مطالعاتي :بانکي و اعتباري
خردادماه 1384
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بسمه تعالي

رويههاي موثر مديريت نقدينگي در بانکها

بخش اول ـمقدمه
مديريت نقدينگي ،يا توانايي افزاي

وجوه و انجام به موقع تعهداتي که سررسيد آنها فرا

ميرسد ،قطعاً الزمة ادامة حيات بانکها است .بنابراي  ،مديريت نقدينگي از اهم اموري
است که توسط بانکها انجام ميشود .مديريت مناسب نقدينگي ميتواند از احتمال وقوع
مشکالت جدي بانک بکاهد .در واقع باتوجه به اينکه کمبود نقدينگي در يک بانک ميتواند
پيامدهاي گسترده سيستمي دربرداشته باشد ،اهميت نقدينگي براي هر بانک وراي هر موضوع
ديگري است.
از اين رو ،تجزيه و تحليل نقدينگي نه فقط مديريت بانک را ملزم ميکند وضعيت نقدينگي بانک را
بطور مستمر ارزيابي کند بلکه وي را وادار ميکند که بررسي نمايد تامين نيازهاي نقد ،تحت
سناريوهاي متفاوت ،از جمله در شرايط نامطلوب ،چگونه امکانپذير است.

کميته نظارت بر بانکداري بال ،مطالعات خود در زمينه نظارت بر نقدينگي را به يافت راهي
معطوف نموده که از طريق آن ،بانکها براساس رويهاي يکپارچه و کلي نقدينگي خود را
اداره کنند .ف آوريها و نوآوريهاي مالي اخير ،راههاي جديدي را براي تامي مالي و
مديريت نقدينگي پي
عالوه بر اي  ،کاه

روي بانکها قرار داده است.
قدرت اتکاي بانکها به سپردههاي اصلي ،افزاي

اتکاي آنها به

وجوه عمده و نابسامانيهاي اخير بازارهاي مالي جهان ،نگرش بانکها را نسبت به نقدينگي
تغيير داده است و تمامي اي تغييرات به چال

هاي جديدي براي بانکها بدل گرديده

است.

باتوجه به اي واقعيت که رويههاي استاندارد براي مديريت نقدينگي بانکها ،از زمان
انتشار گزارشي تحت عنوان "چارچوبي براي اندازهگيري و مديريت نقدينگي" (در سپتامبر
سال  ،)1992تاکنون تغييراتي نموده است ،کميته بال درحال به هنگام نمودن گزارش
مذکور است .اي گزارش توجه خود را به اصول مهم و عناصر کليدي مديريت موثر
نقدينگي معطوف داشته است.
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روشها و پيچيدگي فرآيندي که براي مديريت نقدينگي بکار ميرود به اندازه و پيچيدگي بانک و نيز

ماهيت و پيچيدگي فعاليتهاي آن بستگي دارد .در عي حال که اي گزارش ،بيشتر متوجه
بانکهاي بزرگ است ولي اصول مطروحه در آن ،براي کليه بانکها کاربرد دارد .سيستمهاي
مناسب اطالعات مديريت تجزيه و تحليل خالص نيازهاي مالي تحت سناريوهاي جايگزين ،بويژه،
منابع تامين مالي و برنامههاي اقتضايي ،براي مديريت قوي نقدينگي در يک بانک با هر اندازه و

گسترة فعاليت از عناصر ضروري محسوب ميگردند .اگرچه اصوالً بانکهاي کوچکتر نسبت به
بانکهاي بزرگتر و پيچيدهتر و آنها که در بازارهاي کمتري فعال هستند ،منابع کمتري
جذب ميکنند ولي سيستمهاي اطالعات مديريت و تجزيه و تحليل براي اجراي اي
رويکرد ضروري است.

همگام با چندي مقاله که اخيراً توسط کميته بال ،منتشر شده است اي گزارش حول چند
اصل اساسي مديريت نقدينگي تنظيم شده است .اي اصول عبارتند از:

اصول ارزيابي مديريت نقدينگي بانکها
گسترش يک ساختار مديريت نقدينگي
اصل اول:
هر بانک بايد راهکار تاييد شدهاي براي مديريت روز به روز نقدينگي داشته باشد .اين
راهکار بايد به کليه واحدهاي بانک ابالغ شود.

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
ريسک نقدينگي انجام داده است .هيات مديره بايد بطور مرتب اطالعات مربوط به وضعيت نقدينگي
بانک را دريافت نمايد و درصورت هرگونه تغييري در وضعيت جاري و دورنماي آتي نقدينگي بانک،
سريعاً در جريان امر قرار گيرد.

اصل سوم:
هر بانک بايد ساختار مديريتي ايجاد کند تا راهکار نقدينگي خود را بطور موثر اجرا کند.
اين ساختار بايد پيگيري مستمر مديريت ارشد از وضعيت نقدينگي بانک را شامل گردد .مديريت
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ارشد بايد اطمينان حاصل کند که نقدينگي بانک بطور موثري کنترل ميشود و سياستها و رويههاي
مناسبي براي کنترل ريسک نقدينگي ايجاد شده است .بانکها بايدحدودي را براي نقدينگي خود
طي محدودههاي زماني خاص تعيين کنند و آنها را بطور مرتب تحت مراقبت قرار دهند.

اصل چهارم:
يک بانک بايد سيستمهاي اطالعاتي مناسبي براي اندازهگيري ،مراقبت ،کنترل و
گزارشدهي ريسک نقدينگي دارا باشد .گزارشها بايد به موقع به هيات مديره ،مديران ارشد و
ساير کارکنان مرتبط ارائه گردد.

اندازهگيري و مراقبت خالص منابع نقد مورد نياز

1

اصل پنجم:
هر بانک بايد فرآيندي براي اندازهگيري و مراقبت از خالص منابع نقد مورد نياز خود
ايجاد کند.

اصل ششم:
هر بانک بايد با بهکارگيري سناريوهاي مختلف (چنانچه ،اگر)2نقدينگي خود را مورد
تجزيه و تحليل قرار دهد.

اصل هفتم:
هر بانک بايد به منظور اطمينان از اعتبار فرضيات مورد نظر خود در رابطه با مديريت
نقدينگي ،آنها را هنگام استفاده مورد بازنگري قرار دهد.

1- Net Funding Requirements.
"2-"what if
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مديريت دسترسي به بازار
اصل هشتم:
هر بانک به منظور حفظ تنوع بدهکاران ،بايد به طور اداوري امور مربوط به ايجاد و
حفظ روابط خود با صاحبان بدهي را مورد بررسي قرار دهد و هدفش اين باشد که اطمينان يابد که
تدابير اتخاذ شده ،امکان فروش داراييها را فراهم ميکند.

برنامهريزي اقتضايي
اصل نهم:
يک بانک بايد برنامههاي اقتضايي را تدوين کند که راهکار آن را براي اداره بحران
نقدينگي مشخص کند .اين برنامه بايد فرآيندهايي را براي جبران کسريها در موقعيتهاي
اضطراري دربرگيرد.

مديريت نقدينگي پول خارجي
اصل دهم:
هر بانک بايد داراي يک سيستم اندازهگيري ،مراقبت و کنترل وضعيتهاي نقدينگي
برحسب پولهاي عمدهاي باشد ،که بر مبناي آنها فعاليت ميکند .عالوه بر ارزيابي نيازهاي کلي
نقدينگي ارزي و عدم تطابقهاي قابل قبول در ترکيب پول خارجي با تعهدات آن برحسب پول
محلي ،يک بانک بايد تجزيه و تحليل مجزايي از راهکارش براي هر پول داشته باشد.

اصل يازدهم:
باتوجه به تجزيه و تحليل انجام شده براساس اصل  ،10يک بانک بايد ،هرجا که مناسب
است ،حدودي را (براي پولهاي خارجي بطور کلي و براي هر پول که بانک برحسب آن فعاليت
ميکند ،بطور انفرادي) براي اندازه و عدم تطابق جريانات نقد ،طي يک افق زماني خاص تعيين
کند و آن حدود را بطور مرتب مورد بازنگري قرار دهد.
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کنترلهاي داخلي براي مديريت ريسک نقدينگي
اصل دوازدهم:
هر بانک بايد يک سيستم مناسب کنترلهاي داخلي ناظر بر فرآيند مديريت ريسک
نقدينگي داشته باشد .ترکيب اساسي سيستم کنترل داخلي مستلزم بازنگريهاي مستقل منظم و
ارزيابي کارآيي سيستم است و هرجا الزم است بايد نسبت به انجام تجديدنظرهاي مناسب يا ارتقاي
کنترلهاي داخلي اطمينان حاصل شود .نتيجه اين بازنگريها بايد در اختيار مقامات نظارتي قرار
گيرد.

نقش افشاي اطالعات براي بهبود نقدينگي
اصل سيزدهم:
هر بانک براي حصول اطمينان نسبت به کفايت سطح افشاي اطالعات بايد به منظور کنترل
افکار عمومي نسبت به بانک و اعتبار آن سازوکاري داشته باشد.

نقش ناظرين بانکي
اصل چهاردهم:
ناظرين بانکي بايد ارزيابي مستقلي از راهکارها ،سياستها ،رويهها و عملکردهاي مرتبط
بامديريت نقدينگي داشته باشند و بانکها را ملزم نمايند که سيستم کارآيي را براي اندازهگيري،
مراقبت و کنترل ريسک نقدينگي ايجاد کنند .ناظرين بانکي ،همچنين بايد از هر بانک اطالعات
کافي و به هنگام را دريافت نمايند تا به کمک آنها سطح ريسک نقدينگي را ارزيابي کنند .آنها بايد
متقاعد شوند که بانک براي نقدينگي خود برنامههاي اقتضايي کافي دارد.

بخش دوم ـ مديريت مستمر نقدينگي
الف -گسترش يک ساختار مديريت ريسک نقدينگي
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مديريت مناسب ريسک نقدينگي ،همراه با مديريت انواع ديگر ريسک ،براي بانک
مستلزم تعيي يک راهکار است تا نسبت به نظارت موثر هيات مديره و مديران ارشد و نيز
انجام عمليات اندازهگيري ،مراقبت و کنترل ريسک نقدينگي تحت يک فرآيند صحي
اطمينان حاصل کند .پيچيدگي فرآيند مديريت نقدينگي بايد براي کليه سطوح ريسکهايي
که به بانک تحميل ميگردد ،مناسب باشد.

اصل اول:
هر بانک بايد راهکار تاييد شدهاي براي مديريت روزانه نقدينگي داشته باشد .اين راهکار
بايد به کليه واحدهاي بانک ابالغ شود.

ايجاد نقدينگي يکي از فعاليتهاي عمده بانک است .بسياري از فعاليتهاي مستقيم يا غيرمستقيم به
توانايي بانکها در ارائه نقدينگي به مشتريان بستگي دارد .از اين رو ،بانکها به ويژه از نقطه نظر
مشکالت نقدينگي هم از اين نظر که موسساتي با ماهيتي خاص هستند و هم از نظر تاثيري که به طور
کل بر بازارها ميگذارند ،آسيبپذيرند.

اساساً هر مبادله مالي يا تعهدي براي نقدينگي بانکها الزاماتي دربردارد .از اي
نقطهنظر ،الزم است بانکها نسبت به راهکار نقدينگي ،سياستها و رويکرد مديريت
نقدينگي دقت الزم را اعمال نمايند .راهکار نقدينگي بايد رويکرد کلي بانک؛ شامل اهداف
مختلف کمي و کيفي آن را نسبت به نقدينگي بيان کند .اين راهکار بايد هدف بانک را براي تقويت
بنيه مالي آن مشخص کند ،تا بانک توانايي مقابله با موقعيتهاي پرتنش بازار را داشته باشد.

راهکار نقدينگي بانک بايد سياستهاي خاص مربوط به جنبههاي ويژه مديريت نقدينگي مانند
ترکيب داراييها و بدهيها ،رويکرد مديريت نقدينگي بر حسب ارزهاي مختلف از يک کشور به
کشور ديگر ،اتکاي نسبي به استفاده از ابزارهاي مالي عمده ،نقد شوندگي و قابل فروش بودن

داراييها را مشخص کند .عالوه بر اي بايد راهکار تاييدشدهاي براي مقابله با اختاللهاي
بالقوه موقت و يا بلندمدت نقدينگي وجود داشته باشد.
راهکار مديريت ريسک نقدينگي بايد به کليه واحدهاي بانک ابالغ شود .بهويژه با عنايت به اي
واقعيت که در بسياري از بانکها ،مديريت نقدينگي ،ديگر صرفاً مسيوليت بخ
خزانهداري نيست ،عالوه بر اي  ،محصوالت يا راهکارهاي تجاري جديد مانند گسترش
اعتبارات تجاري که قابليت تبديل به اوراق بهادار را دارند ،ميتواند تاثير مهم و گاه
پيچيدهاي بر مديريت ريسک نقدينگي داشته باشد .اختالل در سيستم عملياتي ميتواند تاثير
قابل مالحظهاي بر ريسک نقدينگي برجاي گذارد .کليه واحدهاي مرتبطي که فعالتيهايي را انجام
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مي دهند و بر نقدينگي بانک تاثيرگذار هستند بايد بطور کامل از راهکار نقدينگي و اجراي آن تحت
عنوان خط مشيها ،رويهها و حدود تصويبشده آگاهي داشته باشند.

مديريت ارشد و کارکنان مربوطه بايد شناخت کاملي نسبت به اي که چگونه ساير
ريسکها ازجمله ريسک اعتباري ،ريسک بازار و ريسک عملياتي بر راهکار کلي نقدينگي
بانک اثرگذار هستند ،داشته باشند .مثل اينکه ،مشکالت اعتباري با طرفهاي تجاري
متقابل بانک چگونه ميتواند بر جريانات ورودي نقد پي

بيني شده و اقدامات ضروري

جايگزي بانک اثرگذارد.

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
ريسک نقدينگي انجام داده است .هيات مديره بايد بطور مرتب اطالعات مربوط به وضعيت نقدينگي
بانک را دريافت نمايد و درصورت هرگونه تغييري در وضعيت جاري و دورنماي آتي نقدينگي بانک،
سريعاً در جريان امر قرار گيرد.

به دليل اهميت حياتي مديريت نقدينگي براي ادامه بقاي هر بانک ،هيات مديره بايد
راهکارهايي را براي مديريت ريسک نقدينگي تصويب نمايد .هيات مديره همچني بايد
سياستهايي را براي اداره ريسک نقدينگي تدوي نمايد تا آن را کنترل کند يا بر آن
تاثيرگذار باشد .عالوه بر اي

هيات مديره بايد خط مشيها و رويههايي را تاييد کند که

حوزههاي اختيارات و مسئوليتهارا براي مديريت اکسپوژرهاي نقدينگي مشخص کند.

هيات مديره بايد اطمينان حاصل کند که مديريت ارشد به منظور رعايت راهکار نقدينگي،
دستورالعمل شفافي در مورد سط

قابل قبول ريسک نقدينگي ارائه نمايد .هيات مديره

همچنين بايد اطمينان حاصل کند که مديريت ارشد سياستها و رويههايي براي کنترل و مراقبت
موثر ريسک نقدينگي اتخاذ نموده است.

هيات مديره همچني بايد عملکرد و تصوير کلي ريسک نقدينگي بانک را تحت مراقبت
قرار داده و بطور دورهاي اطالعات روزآمدي را که از جزئيات کافي برخوردار است مورد
بررسي قرار دهد تا بتواند ريسک نقدينگي را که پرتفوي بانک و يا خود بانک در مجموع با
آن مواجه است ارزيابي کند.
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انتظار ميرود تمرکز قابل مالحظه داراييها به تامين مالي يا تغييرات حائز اهميت در
ترکيب داراييها ،متناوباً توسط هيات مديره مورد بررسي قرار گيرد.

هيات مديره بايد به منظور کنترل اختالالتي که توان بانک را براي تامي مالي بعضي يا
کليه فعاليتهاي

تحت تاثير قرار ميدهد به شيوهاي مناسب ،به موقع و با هزينهاي

معقول ،برنامههاي اقتضايي بانک را مورد بررسي قرار دهد.

اصل سوم:
هر بانک بايد ساختار مديريتي ايجاد کند تا راهکار نقدينگي خود را بطور موثر اجرا کند.
اين ساختار بايد پيگيري مستمر مديريت ارشد از وضعيت نقدينگي بانک را شامل گردد .مديريت
ارشد بايد اطمينان حاصل کند که نقدينگي بانک بطور موثري کنترل ميشود و سياستها و رويههاي
مناسبي براي کنترل ريسک نقدينگي ايجاد شده است .بانکها بايد حدودي را براي اندازة وضعيت
نقدينگي خود طي محدودههاي زماني خاص تعيين کنند و آنها را بطور مرتب تحت مراقبت قرار
دهند.

يک بانک بايد همراه با ديگر عناصر مديريت ريسک ،ساختار مديريت نقدينگي ايجاد کند
تا به طور موثر راهکار مديريت نقدينگي ،سياستها و رويههاي آن را اجرا کند .بانکها بايد
مسئوليت نهايي براي تعيين خط مشينقدينگي و بررسي تصميمات مربوط به نقدينگي را به باالترين
سطح مديريت واگذار نمايند .مسئوليت اداره نقدينگي کلي بانک بايد برعهده يک گروه مشخص و

خاص در بانک گذاشته شود که ميتواند در قالب کميته دارائي -بدهي متشکل از مديريت
ارشد و خزانهداري يا اداره مديريت ريسک باشد .در کليه حاالت فوق ،ايجاد کنترلهاي
مناسب و تعادل ضروري است.

الزم است يک برنامه زمانبندي براي بررسي نقدينگي بانک بطور متناوب و برنامه ديگري با تناوب

کمتر ولي با بررسي عميقتر تهيه شود .اي بازنگريها ،با عنايت به تجربيات بانک در زمينه
مديريت نقدينگي و بهبود کار آن ،فرصتي براي بررسي مجدد و اصالح سياستها و
رويههاي نقدينگي فراهم ميآورد.

مديريت بانک بايد تصميماتي در رابطه با ساختار مديريت نقدينگي اتخاذ نمايد .ممکن
ال متمرکز انجام شود .البته ممکن است باتوجه به حدود اعمال شده
است مديريت نقدينگي بطور کام ً
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توسط مديريت ارشد ،مديريت نقدينگي ،به طور غيرمتمرکز ،از طريق واگذاري اختيارات به واحدها

براي اداره نقدينگي خود ،و يا به صورت تلفيقي از هر دو انجام شود .در کليه حاالت مذکور،
ساختار مديريت ،در عي حال که اطمينان ميدهد که راهکار نقدينگي مصوب هيات مديره
ميتواند بطور موثر انجام شود ،ميبايست از انعطاف الزم برخوردار باشد .ساختار مورد بحث
به هر ترتيبي استفاده شود ،بسيار مهم است که بين واحدهاي مسئول مديريت نقدينگي و
بخشهايي که مراقبت از شرايط بازار به آنها واگذار شده و نيز ساير واحدهايي که به اطالعات

مهمي دسترسي دارند ،مانند مديران اعتباري ،ارتباط نزديکي وجود داشته باشد .اي موضوع،
بويژه براي بهبود و تجزيه و تحليل سناريوهاي آزمون بحران حائز اهميت است.

مديريت بانکها بايد به منظور حصول اطمينان نسبت به کافي بودن نقدينگي محدوديتهايي را
تعيين کند .اين محدوديتها بايد توسط ناظرين بانکي بررسي شود .راه ديگر اينکه ،ناظرين بانکي،
خود محدوديتهايي را وضع نمايند .محدوديتهايي که ميتوانند اعمال گردند شامل موارد ذيل
ميباشد:
ايجاد محدوديت براي عدم تطابقهاي جريان نقد متراکم( يعني خالص منابع مالي مورد نياز
متراکم به صورت درصدي از کل بدهيها) طي يک دوره خاص ـ روز بعد ،پنج روز بعد ،ماه بعد ـ
به منظور پوشش دامنه نوسانات و هرگونه افت قيمت در زمان فروش اضطراري داراييهاي جاري و
نيز قابليت فروش آنها در بازار .اين عدم تطابقها بايد با نگرشي محافظهکارانه محاسبه شود.
دارائي جاري به صورت درصدي از بدهيهاي کوتاهمدت محدوديت ديگري است که ميتواند

اعمال شود .در مورد اي حد هم بايد از قيمت دارايي پس از کاه

آن استفاده شود تا

دامنه نوسانات قيمت را منعکس کند .داراييهايي که در اي گروه قرار ميگيرند بايد فقط
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.

بانکها بايد احتمال تاثير سناريوهاي مختلف بحران در مورد وضعيت نقدينگي خود را مورد تجزيه و
تحليل قرار دهند و به تناسب ،حدودي براي آنها تعيين کنند .اين حدود بايد متناسب با اندازه،

پيچيدگي و شرايط مالي بانک باشد .الزم است مديريت ،رويههاي خاص و مصوبههاي الزم را
براي استثنائاتي که نسبت به سياستها و حدود وجود دارد تعريف کند.

Cumulative cash flow
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مديريت ارشد بايد به منظور حفظ کليت فرآيند مديريت ريسک نقدينگي اطمينان حاصل
کند که کنترلهاي داخلي درحد کفايت انجام ميشود.

اصل چهارم:
يک بانک بايد سيستمهاي اطالعاتي مناسبي براي اندازهگيري ،مراقبت ،کنترل و
گزارشدهي ريسک نقدينگي دارا باشد .گزارشها بايد به موقع به هيات مديره ،مديران ارشد و
ساير کارکنان مرتبط ارائه گردد.

يکي از عوامل مهم چارچوب مديريت نقدينگي ،وجود سيستم اطالعات مديريت براي ارائه
اطالعات به موقع درباره وضعيت نقدينگي بانک به هيات مديره ،مديران اجرايي ،مديران
ارشد و ساير کارکنان مرتبط است.
يک سيستم قوي اطالعات مديريت ،مکمل تصميمات مناسب در مورد نقدينگي است .چنين

سيستمي بايد به اندازه کافي انعطافپذير باشد تا توان مقابله با وقايع احتمالي را داشته باشد .يک
سيستم اطالعات مديريت بايد توان محاسبه وضعيتهاي نقدينگي کليه پولهايي که بانک
با آن سر و کار دارد بر مبناي هر پول و نيز کليه پولها دارا باشد .تمام بانکها بايد توان
محاسبه وضعيت نقدينگي خود را به صورت روز به روز براي افقهاي زماني کوتاهتر (مثالً
تا پنج روز) و طي مجموعهاي از دورههاي زماني مشخص ،در فواصل زماني بي

از

دورههاي کوتاهمدت داشته باشند تا بتوانند بطور موثري نيازهاي خود را به وجوه نقد اداره
و مراقبت نمايند.

سيستم اطالعاتمديريت بايد براي کنترل تطبيق عملکرد بانک با سياستها ،رويهها و حدود بکار رود.

گزارشدهي اندازه ريسک بايد بر مبناي زمان مشخص و در مقايسه با اکسپوژر جاري
نقدينگي با هريک از مجموعه حدود انجام شود .سيستم اطالعات مديريت ،همچني بايد
براي مديريت اي توانايي را ايجاد کند که سط روندهاي اکسپوژر کلي نقدينگي بانک را
ارزيابي کند .فرضيات بايد بطور روشن بيان شوند به طوري که مديريت بتواند اعتبار و سازگاري
فرضيات کليدي را ارزيابي نموده و الزامات مربوط به سناريوهاي مختلف آزمون بحران را درك
کند.

ب -اندازهگيري و مراقبت خالص منابع نقد مورد نياز
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اصل پنجم:
هر بانک بايد فرآيندي براي اندازهگيري و مراقبت از خالص منابع نقد مورد نياز خود
ايجاد کند.

وجود يک فرآيند موثر اندازهگيري و مراقبت ،براي مديريت ريسک نقدينگي الزامي است.
در يک سط خيلي ابتدايي ،براي مشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هر گونه
کسري پي

رو ،اندازهگيري نقدينگي ،با ارزيابي کليه جريانات ورودي نقد در مقابل

جريانات خروجي آن انجام ميشود .اي موارد نيازهاي نقد براي تعهدات زير خط را نيز
شامل ميشود .تکنيکهايي براي اندازهگيري ريسک نقدينگي استفاده ميشود که گسترة
آن از محاسبات ساده شبيهسازي ايستا ،براساس داراييهاي جاري بانک تا تکنيکهاي
مدلسازي بسيار پيچيده است .ازآنجاکه تمام بانکها تحت تاثير فضاي ناشي از تغييرات
اقتصادي و شرايط بازار قرار دارند ،مراقبت و کنترل شرايط اقتصادي و روندهاي بازار براي
مديريت ريسک نقدينگي بسيار مهم است.

يکي از جنبههاي مهم مديريت نقدينگي فرضيهسازي براي نيازهاي نقد آتي است .درعي حال که
جريانات ورودي و خروجي نقد به آساني قابل محاسبه يا پي

بيني است ،بانکها بايد در

مورد نيازهاي آتي نقدينگي خود براي دورههاي بسيار کوتاهمدت و بلندمدت فرضيهسازي
نمايند.نقش حياتي شهرت بانک براي دسترسي به وجوه در مدت معقول عامل مهمي است که بايد

مدنظر قرار گيرد.به اي دليل،کارکناني که مسيوليت اداره نقدينگي کلي بانک را برعهده
دارند بايد از هرگونه اطالعاتي (مانند اعالم کاه

درآمدهاي بانک يا تنزل رتبه بانک

بوسيله موسسه رتبهبندي) آگاهي داشته باشند .اي اطالعات ميتواند از جنبه اعتبار و
سالمت بانک ،بر بازار و نيز افکار عمومي تاثيرگذار باشد.

اگرچه بسياري از بانکها از لحاظ تاريخي براي بخش عمده تامين مالي خود ،متکي به سپردههاي
اصلي هستند ولي در محيط تجاري امروز ،بانکها منابع متنوع و گستردهاي در اختيار دارند که اين

منابع براي مديريت نقدينگي بايد بطور مستمر مورد بررسي قرار گيرند .منشاء جريانات ورودي
نقد ميتوانند مواردي مانند داراييهاي سررسيد شده ،داراييهاي سررسيد نشده قابل
فروش ،دسترسي به ذخيره تعهدات ،خطوط اعتباري که ميتوانند مورد بهرهبرداري قرار
گيرند و تاحد بيشتري از طريق تبديل داراييها به اوراق بهادار باشد .اي موارد بايد با
جريانات خروجي نقد مواردي مانند بدهيهاي سررسيد شده و بدهيهاي احتمالي بويژه
خطوط اعتباري تعهدشدهاي که ميتوان از آنها برداشت نمود منطبق گردد .جريانات
خروجي نقد ميتوانند ناشي از حوادث غيرمترقبه باشند.
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سررسيد پلکاني ،ابزار مناسبي براي مقايسه جريانات ورودي و خروجي نقد ،هم بر مبناي روزانه و

هم براي دورههاي زماني مشخص است .تجزيه و تحليل خالص نيازهاي نقدي ،نيازمند ترسيم
يک سررسيد پلکاني و محاسبه خالص کسري يا مازاد تراکمي وجوه در سررسيدهاي
انتخاب شده ،ميباشد .خالص نيازهاي نقدي يک بانک از طريق تجزيه و تحليل جريانات
خروجي نقد آن براساس فرضيات مربوط به رفتار آتي داراييها ،بدهيها و اقالم زير خط
ترازنامه انجام ميگيرد و پس از آن براي ارزيابي نقدينگي خالص مازاد يا کسري متراکم
طي يک مقطع زماني محاسبه ميشود.

به منظور ساخت يک سررسيد پلکاني ،بانک بايد هر جريان ورودي يا خروجي نقد را به تاريخ

تقويمي مشخصي که نقطه آغازين آن ،معموالً روز بعد است ،اختصاص دهد(.نحوه تسويه
موافقتنامهها ،در چارچوب زمان و تقويم زماني خاص مرتبط با هر جريان نقدي بايد براي
بانک روش

باشد ).در اولين گام براي ساخت يک سررسيد پلکاني ،جريانات ورودي نقد ميتوانند

براساس تاريخي که داراييها سررسيد ميشوند يا با گمانهزني محافظهکارانه در مورد زماني که

خطوط اعتباري ميتوانند مورد بهرهبرداري قرار گيرند ردهبندي شوند .مشابه همي رويه،
جريانات خروجي نقد ميتوانند براساس تاريخي که بدهيها سررسيد ميشوند ،زودتري
تاريخي که صاحب بدهي ميتواند از حق اختيار بازپرداخت بدهي برخوردار شود يا
زودتري تاريخي که بدهيهاي احتمالي قابل مطالبه هستند ،ردهبندي شوند .داراييهاي
آماده عرضه در بازار ،ميتوانند در اولي نقطه سررسيد پلکاني که در آن قابليت نقد شدن
دارند ،گنجانيده شوند .بانکها يا ناظرين بانکي بايد بررسي کنند که چه تخفيفي بايد براي
داراييهايي که به اين ترتيب در سررسيدهاي پلکاني قرار داده ميشوند اعمال گردد تا در عين

حال ريسکهاي بازار را منعکس نمايند .بهره حائز اهميت و ديگر جريانات نقدي نيز بايد
منظور گردند .عالوه بر اي  ،فرضيات اصلي ميتواند برمبناي تجربيات گذشته ساخته شود.
تفاوت بي جريانات نقدي ورودي و خروجي در هر دوره ،کسري يا مازاد وجوه ،نقطه
آغازي اندازهگيري کسري يا مازاد آتي نقدينگي در مجموعهاي از مقاطع زماني است.

مقطع زماني مربوط براي مديريت نقدينگي فعال ،عموم ًا کوتاهمدت و شامل نقدينگي طي يک روز
است .روزهاي اول بويژه هنگام بروز هرگونه مشکل نقدينگي براي حفظ ثبات بسيار مهم است.
تخصيص چارچوب زماني مناسب براي مديريت نقدينگي بستگي به ماهيت فعاليت بانکها دارد.
بانکهايي که متکي به تامينهاي مالي کوتاهمدت هستند ،اساساً براي اداره نقدينگي خود بر
زمانهاي بسيار کوتاه متمرکز هستند (براي مقاطع زماني تا  5روز) .در حالت ايدهآل ،اين بانکها

بايد بتوانند وضعيت نقدينگي خود را بر مبناي روز به روز براي اين دوره زماني محاسبه کنند .ساير
بانکها (يعني بانکهايي که کمتر به بازارهاي کوتاهمدت متکي هستند) بايد بطور فعال
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خالص نيازهاي نقد خود را طي يک دوره زماني طوالنيتر ،مثالً يک تا سه ماه آينده اداره
نمايند.

عالوه بر اي  ،بانکها بايد اطالعات را گردآوري نموده و وضعيتهاي نقدينگي خود را در
دورههاي زماني طوالنيتر مراقبت نمايند .چنانکه انتظار ميرود ،ممکن است بانکها براي
تامين مالي در دورههاي زماني طوالنيتر با شکافهاي قابل توجهي مواجه شوند .آنها بايد تالش

کنند تا اين شکافها را با تاثيرگذاري بر تاريخ سررسيد معامالت جبران نمايند .گردآوري اطالعات
دورههاي زماني طوالنيتر ،امکان اي را که بانکها به محضبروز شکاف ،آن را پر کنند به
حداکثر ميرساند .ناظرين بانکي به عنوان يک نکته مهم توجه دارند که باقيمانده نيازهاي
وامگيري بايد محدود به مبلغي گردد که از نظر تجربي تامين آن در بازار توسط بانک به راحتي
امکانپذير است .مسلماً بانکهاي فعال در بازار داراييها و بدهيهاي بلندمدت نسبت به بانکهايي
که در بازارهاي پولي کوتاهمدت فعال بوده و در موقعيتي قرار دارند که ميتوانند شکافهاي تامين
مالي کوتاهمدت خود را پرکنند نيازمند به کارگيري چارچوبهاي زماني بلندمدتتري هستند.

البته گروه بانکهاي اخيرالذکر ممک است صالح بدانند که سررسيد عمليات
جديد را به ترتيبي تعيي کنند که شکافهاي بيشتر آتي را جبران نمايد .در يک افق زماني
طوالنيتر معموالً اطالعات مفيدي توليد ميشود به نحوي که يک بانک بتواند تا حدي با
اتکاي به آنها تصميمات استراتژيک اتخاذ نمايد.

اصل ششم:
هر بانک بايد با بهکارگيري سناريوهاي مختلف (چنانچه اگر)1نقدينگي خود را مورد
تجزيه و تحليل قرار دهد.

ارزيابي اينکه يک بانک به اندازه کافي نقدينگي دارد تا حد زيادي به رفتار جريانات نقد در
شرايط مختلف بستگي دارد .از اي رو ،تجزيه و تحليل نقدينگي مستلزم چيدمان
سناريوهاي متنوع (چنانچه اگر) است.
تحت هر سناريو ،يک بانک بايد تالش کند هرگونه نوسانات قابل مالحظه مثبت و منفي
نقدينگي را درنظر بگيرد .اين سناريوها بايد هم عوامل داخلي (شرايط ويژه بانک) و هم عوامل
خارجي (مسائل مربوط به بازار) را مدنظر قرار دهند .در عين حال در شرايطي که نقدينگي بطور

"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.

الزم است يک بانک تحت سناريوهايي که مورد بررسي قرار ميگيرند زمانبندي جريانات نقد براي

هر نوع از دارايي يا بدهي را از طريق ارزيابي رفتاري که احتماالً خواهدداشت مشخص کند .اي
تصميمات بخ

داخلي ساختار سررسيد پلکاني در مورد زمانبندي خاص و اندازه

جريانات نقد در هر سناريو است .مثالً يک بانک براي هر تامي مالي بايد شرايط ذيل را در
مورد بدهي بررسي کند.
پرداخت کامل بدهي در سررسيد
پرداخت تدريجي بدهي طي چند هفته آينده
وجود اطمينان نسبي در اي مورد که درصورت شروع پرداخت ،بدهي تمديد ميشود يا
بطور کامل پرداخت ميشود.
تجربيات تاريخي بانکها در مورد الگوهاي جريانات (نقد) و آگاهي نسبت به قواعد بازار ميتواند

راهنماي بانک براي تصميماتي که به ويژه در سناريوهاي مختلف در اين رابطه اتخاذ ميکند ،باشد
ولي داوري ،اغلب نق
گزين

عمدهاي را ايفا ميکند .يک بانک وقتي ،بي زمانهاي انجام کار

ميکند به هيچ وجه اطالعات کاملي در اختيار ندارد اي مساله ايجاب ميکند که

رويکرد محافظهکارانهاي پي

گيرد که به سمت تعيي زمانهاي ديرتر براي جريانات

ورودي و زمانهاي زودتر براي جريانات خروجي گراي

دارد.

از اي رو ،زمانبندي جريانات نقد ورودي و خروجي براساس سررسيد پلکاني در سناريوها
و فرضيات ميتواند کامالً متفاوت باشد .ممکن است بر مبناي تجربيات تاريخي ،بانک به اين
نتيجه برسد که در زمان بحران خاص نقدينگي ،بهمنظور کنترل و زمانبندي جريانات نقد آتي ،از
موجودي تا داراييهاي قابل فروش ،توانش کمي نسبت به شرايط معمولي تحليل ميرود .البته
درصورت بروز بحران فراگير در بازار ،اگر تعداد اندکي از موسسات ،مايل يا قادر به خريد نقدي
داراييهاي با درجه نقدشوندگي کمتر باشند اين ظرفيت (فروش داراييها) شديداً رو به کاهش

ميگذارد .از طرف ديگر ،بانکي که در بازار از شهرت خوبي برخوردار است از اي فرار
سپردهگذاران بهرهمند ميشود چون سپردهگذاران بالقوه در جستجوي ام تري مکانها
براي وجوه خود هستند ،به منظور انجام اين ارزيابي ،بانکها نه فقط به تجربيات تاريخي خود
بلکه بايد به تجربيات ديگر بانکها در شرايط بحران نقدينگي نيز توجه نمايند.

تصوير نقدينگي يک بانک در يک يا چند سناريو ميتواند با جدول يا نموداري از تجميع
مانده جريانات نقد ورودي و خروجي مورد انتظار طي چند مقطع زماني و نيز هر روز طي
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يک دوره مشخص کاملتر شود .ترسيم يک نمودار نقدينگي فرضي براي بانک اين امکان را
فراهم مي آورد تا خالص مازاد يا کسري تجمعي وجوه نقد را در مقايسه با سناريوهايي که به منظور
آگاهي عميقتر نسبت به وضعيت نقدينگي و کنترل سازگاري و واقعبينانه بودن فرضيات تدوين شده،

بهبود بخشد .به عنوان مثال ،ممک است يک بانک با کيفيت باال در ،شرايط معمولي و
همي طور در شرايط فراگيري بحران در بازار ،از نظر نقدينگي بسيار خوب بنظر برسد و
فقط در يک شرايط بحراني ويژه ،وضعيت نقدينگي نامطلوبي پيدا کند .برعکس ممک
است يک بانک ضعيف از نظر نقدينگي در شرايط بحران فراگير و بحران ويژه بازار کامالً
فاقد نقدينگي باشد.

اصل هفتم:
هر بانک بايد به منظور اطمينان از اعتبار فرضيات مورد نظر خود در رابطه با مديريت
نقدينگي آنها را هنگام استفاده مورد بازنگري قرار دهد.

ازآنجاکه وضعيت آتي نقدينگي بانک تحت تاثير عوامل مختلفي است که هميشه نميتوان آنها را با
دقت پيشبيني نمود الزم است فرضيات ،به ويژه باتوجه به سرعت تغيير بازارهاي بانکي بطور متناوب

مورد بازنگري قرار گيرند تا درجه اعتبارشان تعيين گردد .البته تعداد فرضيات اصلي که ساخته
ميشود کامالً محدودند .در اي بخ

تالش بر اي است تا فرضيات نقدينگي تحت چهار

گروه کلي طبقهبندي شوند :الف) داراييها ب) بدهيها ج) اقالم زيرخط ترازنامه د) ديگر
عوامل

الف -داراييها

فرضيات مرتبط با موجودي داراييهاي آتي بانک ،امکان فروش داراييها و کاربري آنها به
عنوان وثيقه که ميتواند موجبات افزاي

جريان ورودي نقد را فراهم آورد .حدي که در

آن ،داراييها ايجاد و قابليت فروش و تبديل به اوراق بهادار را مييابند و نيز حدي را که در
آن داراييهاي سررسيد شده ميتوانند مجدداً تمديد شوند ،شامل ميشود .در بعضي از
کشورها ،ناظري بانکي روندي را تجربه نمودند که به منظور جبران عدم اطميناني که
نسبت به رفتار صاحبان بدهي وجود داشت بيشتر تمايل به اتکا به موجودي داراييهاي نقد
(اسناد نقد) بود.
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تعيين سطوح داراييهاي بالقوه بانک مستلزم پاسخ به سه سوال است:
چه نسبت از داراييهاي سررسيد شده را بانک ميتواند يا مايل است تمديد يا تجديد کند؟
سطح مورد انتظار درخواستهاي جديد وام که تصويب خواهدشد چه مقدار است؟
سطح مورد انتظار تعهدات انجام شدهاي که براي آن نياز به تامين مالي دارد چه مقدار است؟

اي تعهدات ممک است شامل اشکال ذيل باشند:
خطوط تجاري تعهد شده بدون قيد شروط ماده تغيير نامطلوب )1(MACو موافقتنامهها ،تا
قانوناً يک بانک حتي اگر وضعيت مالي وامگيرنده وخيمتر شده باشد نتواند از آن شروط
تخطي کند.
خطوط تجاري تعهد شده با قيد شروط ماده تغيير نامطلوب ) (MACکه براساس آن
تعدادي از مشتريان در سناريوهاي بحراني بتوانند بازپرداخت وام و ساير خطوط اعتباري
تجاري و مصرفي را کاه

دهند.

بهمنظورگمانهزني در مورد نيازهاي عادي تامي مالي ،بعضي از بانکها از الگوهاي تمديد
وام ،کاه

هاي بازپرداخت و درخواستهاي جديد وام استفاده ميکنند و بعضي ديگر از

تجزيه و تحليل آماري برگرفته از حسابهاي فصلي و ديگر عوامل موثر در تعيي تقاضاي
وام (مثالً براي وامهاي مصرفي) استفاده ميکنند .راه ديگر اينکه ،بانک ميتواند پيشبينيهاي
تجاري مبتني بر داوري انجام دهد يا مشتريان عمدهاش را يک به يک مورد ارزيابي قرار داده و
براي بقيه مشتريان روابط تاريخي را اعمال کند.

کاهش جريانهاي بازپرداخت وام و نيز درخواستهاي جديد وام نشاندهنده تحليل بالقوه وجوه

نقد بانک است .با اي وجود ،در مواردي يک بانک آزادي عمل دارد تا اي اقالم را باتوجه به
شرايط جاري کنترل کند .براي مثال ،در شرايطنامطلوب ميتواند از قبول درخواستهاي جديد
وامهايي که در شرايط معمول مورد تصويب قرار ميگرفت خودداري کند يا از انجام آن گروه از
تعهدات وامدهي که الزامآور نيستند امتناع کند و از بعضي از مناسبات کاري خود چشمپوشي
نمايد.

1

- Material Adverse Change.
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رشد بازارهاي ثانويه طبقات مختلف داراييها ،فرصتهاي بانک را براي فروش يا تبديل حجم

باالتري از داراييها به اوراق بهادار و با سرعت بيشتر افزايش ميدهد .در شرايط عادي ،اي
داراييها ميتوانند سريعاً و به سهولت و با هزينه معقولي تبديل به نقد گردند .بسياري از
بانکها در تجزيه و تحليلهايشان ،اي داراييها را جزو منابع قابل دسترسشان قلمداد
ميکنند .البته اتکاي بيش از حد بانکها به تبديل داراييها به اوراق بهادار و يا فروش داراييهايي
مثل وامها ،به عنوان ابزاريبراي تامين نقدينگي ،نگرانيها را درباره توان واقعي بانکها براي انطباق
جريانات نقد دريافتي از محل فروش داراييها با نيازهاي مالي آنها افزايش ميدهد.

نابسامانيهاي اخير نشان داده که فروش يا تبديل داراييها به اوراق بهادار براي تامي
وجوه ،منابع قابل دسترسي محسوب نميشوند.

ازنظر درجه نقدشوندگي داراييها و با هدف تعيي قابليت فروش ،ميتوان داراييها را به
چهار طبقه تفکيک نمود:
طبقه با بيشترين درجه نقدشوندگي شامل وجوهي است مانند وجوه نقد و اوراق بهادار دولتي که

واجد شرايط براي وثيقهگيري در عمليات بازار باز ميباشند .اي داراييها ممک است براي
موارد ديگري مثل تامي نقدينگي از طريق بانک مرکزي بکار روند ،ممک است فروخته
شوند يا بازخريد شده يا به عنوان وثيقه در بازار مورد استفاده قرار گيرند.
گروه دوم اين طبقهبندي ،شامل ديگر اوراق بهادار قابل فروش مثل سهام و وامهاي بين بانکي است

که ممک است از قابليت فروش برخوردار باشند ولي در شرايط نامطلوب اي امکان وجود
دارد که قدرت نقدشوندگي خود را از دست بدهند.
طبقه با درجه نقدشوندگي کمتر ،شامل پرتفوي وام قابل فروش بانک است .در اينجا بايد فرضياتي
در رابطه با زمانبندي معقول داراييهاي تحت اختيار بانک ساخته شود .بعضي از داراييها
در عي حال که قابل فروش هستند ممک است در مقطع زماني تجزيه و تحليل نقدينگي
به عنوان غيرقابل فروش قلمداد شوند.
طبقه داراييهاي با کمترين درجه نقدشوندگي شامل داراييهايي است که اصوالً غيرقابل فروش

ميباشند مانند وامهايي که به آساني قابل فروش نيستند ،ساختمانها و
سرمايهگذاريهايي که بانک در شرکتهاي تابعه خود انجام داده و همچني اعتباراتي که به
طور جدي با مشکل مواجهند.
داراييهايي که در ره اشخاص ثالث است از هريک از طبقات فوقالذکر کسر ميشوند.

ديدگاهي که در فرآيند طبقهبندي وجود دارد اي

است که به دليل تفاوتهاي موجود در

مديريت داخلي دارايي ـ بدهي ،بانکهاي مختلف ميتوانند هنگام ساختن سررسيد پلکاني و
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طبقهبندي داراييها ،يک دارايي را در طبقات مختلف قرار دهند .مثالً وامي که در يک بانک
فروش آن در مقطع زماني تجزيه و تحليل نقدينگي ،با تاخير انجام ميشود و به عنوان
دارايي با درجه نقدشوندگي متوسط طبقهبندي ميگردد ،در بانک ديگري به عنوان يک وام
بادرجه نقدشوندگي نسبتاً سريع قلمداد شود به اي دليل که اي بانک زماني وارد فعاليت
در يک بازار ميشود که وامها در آن بازار به تناوب انتقال مييابند .به طور عادي در تمامي
مستندات وام آن بانک ،ماده "فروش وام "قيد شده ،و شبکهاي متشکل از مشتريان
وجود دارند که بانک با آنها قرارداد بازخريد وام منعقد نموده است.

براي طبقهبندي داراييها ،يک بانک بايد مشخص کند که نقدشوندگي يک دارايي چگونه بر

سناريوهاي مختلف تاثيرگذار خواهدبود .بعضي از داراييها در شرايط تجاري عادي ،از درجه
نقدشوندگي بسيار بااليي برخوردارند ولي در شرايط نامطلوب ،اي قابليتشان کاه
مييابد .ازآنجاکه بازار ابزارها که ريسک اعتباري بيشتري دارند و نيز عمليات مالي طراحي
شده گسترش يافتهاند ،ناموزون بودن درجه نقدشوندگي ،خود ،يک معضل رو به گسترش
است .از اين رو ،يک بانک ممکن است يک دارايي را باتوجه به نوع سناريويي که پيشبيني ميکند
در طبقات متفاوت قرار دهد.

ب) بدهيها

تجزيه و تحليل بخ

بدهيهاي ترازنامه به منظور تامي منابع مالي ،بانک را ملزم ميکند

تا نسبت به ويژگيهاي تامي کنندگان وجوه و تامي کنندگان ابزارها شناخت داشته باشد .به
منظور ارزيابي جريانات نقد ناشي از بدهيها ،بانک بايد در وهله اول رفتار بدهيهايش را در
شرايط عادي تجاري بررسي کند .اين بررسيها موارد ذيل را دربرخواهدگرفت:
تعيين سطح عادي براي تغييرات سپردهها و ساير بدهيها
تعيين سررسيد موثر براي سپردههاي داراي سررسيدهاي غيرقراردادي مانند سپردههاي
عندالمطالبه و انواع حسابهاي پسانداز
رشد طبيعي حسابهاي سپرده جديد

Loan Sale Clause
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همانند ارزيابي تمديد وامها و درخواستهاي جديد وام ،يک بانک ميتواند از چند تکنيک
ممکن ،مثل الگوهاي تاريخي رفتار سپردهها ،براي تعيين سررسيدهاي موثر بدهيهاي خود استفاده

کند .براي سپردههاي ديداري اعم از سپردههاي اشخاص حقيقي و حقوقي (شرکتهاي
تجاري) ،بسياري از بانکها براساس يک تجزيه و تحليل آماري عمل ميکنند و عوامل
فصلي ،حساسيت نرخ بهره و ديگر عوامل اقتصاد کالن را در نظر ميگيرند .به منظور
بررسي احتمال تمديد سپرده بعضي از سپردهگذاران عمده ،يک بانک ممک است
سپردههاي مشتريان را يک به يک مورد ارزيابي قرار دهد .رقابت رو به رشد جايگزي هاي
سرمايهگذاري با سپردهها ،بر دشواري انجام چني گمانهزنيهايي در مورد رفتار بدهي
افزوده است.

به منظور بررسي جريانات نقد ناشي از بدهيهاي بانک در شرايط غيرعادي (مشکالت خاص بانک يا
مشکالت کلي بازار) ،يک بانک ميبايستي چهار پرسش اساسي را مورد بررسي قرار دهد:
کداميک از منابع تامين مالي احتماالً در هر شرايطي براي بانک باقي ميمانند؟ آيا ميتوان اين
منابع را افزايش داد؟
چنانکه مشکالتي پيش بيايد ،کداميک از منابع تامين مالي تدريجاً از حسابهاي بانک خارج
ميشوند و با چه نرخي؟ آيا ارزشگذاري سپردهها ميتواند ابزاري براي کنترل نرخ جريان
خروجي سپردهها باشد؟
انتظار ميرود کداميک از بدهيهاي سررسيد شده يا بدهيهاي با سررسيد غيرقراردادي به محض
اولين نشانه بروز مشکالت فوراً از بانک خارج شوند؟ آيا تعهداتي با حق اختيار برداشت زودهنگام
وجود دارد که احتمال رود برداشت شوند؟
آيا بانک از پشتوان ه تسهيالتي برخوردار است که بتواند از آن برداشت کند و تحت چه شرايطي؟

دو گروه اول ،تحوالت جريانات نقدي را نشان ميدهند که گراي
خروجي نقدي را کاه

دارند آن جريانات

دهند که مستقيماً از سررسيدهاي قراردادي قابل پي

بيني

هستند .در افق زماني تجزيه و تحليل نقدينگي ،عالوه بر اين بدهيها ،سرمايه بانک و بدهيهاي
سررسيد نشده ،پشتوانهاي براي نقدينگي محسوب ميشوند .بدهيهاي بلندمدت به ويژه ،از
نقطهنظر حمايتي در شرايط حاد نقدينگي حائز اهميت هستند.

ممک است تصور شود بدهيهايي که اولي گروه را تشکيل ميدهند حتي در "بدتري
شرايط مورد پي

بيني" در اختيار بانک باقي ميمانند .عموماً بعضي از سپردههاي عمده
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اي طور هستند به دليل اينکه در بعضي از کشورها سپردهگذاران جزء و واحدهاي تجاري
کوچک ،در برابر زيان ،متکي به تور حمايتي بخ

دولتي هستند يا به ويژه براي بعضي از

خدمات تجاري مانند حسابهاي معامالت ،به دليل هزينه تغيير بانک ،يا در کوتاهمدت
ممنوعيت وجود داشته باشد.

گروه دوم ،بدهيهايي هستند که احتماالً طي دوره مشکالتي که از نظر درجه اهميت
متوسط تلقي ميشوند در اختيار بانک ميمانند و در شرايط نسبتاً دشوار با سرعت کندي از
بانک خارج ميشوند .تعهداتي مثل سپردههاي اصلي که قبالً در طبقه اول منظور شدهاند از
آن جمله است .عالوه بر سپردههاي عمده ،در بعضي از کشورها ،سطوحي از انواع خاص وجوه
بين بانکها نيز طي چنين دورهاي در اختيار بانک باقي ميماند .تجربيات يک بانک درخصوص تغيير
وضعيت تعهداتش و همچنين تجربيات ساير موسسات مسالهدار بايد به بانک کمک کند تا جدول
زمانبندي جريانات نقد خود را گسترش دهد.

سومين گروه شامل ساير بدهيهاي سررسيد شده ،ازجمله بعضي از بدهيهاي فاقد سررسيد

قراردادي مانند سپردههاي عمده ميباشد .تحت هر سناريويي که باشد ،اي رويکرد مستلزم
اتخاذ موضعي محافظهکارانه است و فرض ميکند که باقيمانده بدهيها ،به ويژه در
سناريوهاي بحراني ،در زودتري

سررسيد ممک  ،بازپرداخت ميشوند .چون در شرايط

بحراني ممکن است اين پولها به سمت خريد اوراق قرضه دولتي يا مکانهاي امن ديگر جريان يابد.
به ويژه ،به منظور ارزيابي حد خروج سپرده از بانک و توان بانک براي تامين وجوه جايگزين،

عواملي مانند متنوعسازي و ايجاد رابطه حائز اهميت تلقي ميشوند .با اي حال ،در صورت وجود
مشکالت در بازار ،بعضي از موسسات با کيفيت باال ممک است حتي زماني که جريانات
ورودي نقد براي بعضي از شرکتکنندگان در بازار نادر است ،دريابند که جريانات ورودي
سپرده عمده آنها بي

از حد معمول است .البته بانکها بايد از نظر اتکاي به اي منابع به

عنوان منابع تامي مالي محتاط باشند چون براي مشتري (يکسان) عليالسويه است که
پول نقد نگهداري کند يا داراييهاي

را به خارج از سيستم بانکي منتقل نمايد.

بعضي از بانکها ،براي مثال بانکهاي کوچکتر در بازارهاي منطقهاي ،ممکن است داراي خطوط

اعتباري باشند که بتوانند از آن براي جبران جريانات خروجي نقد برداشت کنند .زماني که اي
نوع تسهيالت در بي بانکهاي بزرگتر تا اندازهاي کمياب است ،موارد استفاده از اي
خطوط ميتواند با استفاده از فرضيات بدهي بانک مشخص شود .جايي که اي نوع
تسهيالت تابع شرايط ماده تغييرات نامطلوب قرار دارند ممک است به ويژه در
بحرانهاي خاص بانکي از ارزش محدودي برخوردار باشند.
ج -فعاليتهاي زيرخط ترازنامه
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يک بانک بايد توان خود را براي جريانات قابل مالحظه وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي زير خط
ترازنامه (بجز تعهدات وامي که قبالً منظور شده) بررسي کند .ماهيت احتمالي بيشتر ابزارهاي
خارج از ترازنامه به پيچيدگي مديريت جريانات نقد زيرخط ترازنامه ميافزايد .به ويژه ،در شرايط
بحراني ،تعهدات زير خط ترازنامه ميتوانند نقدينگي را با کسري شديد مواجه کنند.

بدهيهاي احتمالي مثل اعتبارات اسنادي و تضمي هاي مالي ،که بيانگر وجود ظرفيتهاي
بانک براي مصرف وجوه است ،معموالً به شرايط بانک بستگي ندارند .يک بانک ممک
است بتواند در شرايط عادي حد معمولي از جريانات خروجي نقد داشته باشد و در مورد
درجه افزاي

اي جريانات طي دوره بحراني نيز گمانهزني نمايد .البته يک بحران کلي

بازار به دليل افزاي

نکولها و ورشکستگيها ميتواند مقدمهاي براي افزاي

برداشتهاي اعتبار اسنادي باشد.

ديگر منابع بالقوه مصارف وجوه شامل معامالت سوآپ ،معامالت تضمي شده اختياري
خارج از بورس1ساير قراردادهاي نرخ بهره و قراردادهاي سلف نرخ ارز ،مطالبه وثايق2و
قراردادهاي فسخ شده زودتر از موعد است .از آنجا که محصوالت ارزي و ابزارهاي مشتقه
خارج از بورس قراردادهاي اصل به اصل3هستند ،طرفهاي مقابل نسبت نسبت به رتبه
اعتباري بانک حساس ميشوند و ممک است در صورت کاه

رتبه اعتباري يا تنزل

وضعيت اعتباري بانک ،وثيقهاي درخواست کنند که به سهولت قابل تبديل به نقد باشد.

د -فرضيات ديگر

نگرش انتزاعي صرف به ابزارها ممک است باعث ناديده گرفت عواملي شود که ميتوانند
تاثير چشمگيري بر جريان وجوه بانک داشته باشند .بانکها عالوه بر نيازهاي نقدينگي
براي گسترش فعاليتهاي تجاري ،نيازمند وجوهي براي حمايت از عمليات و
فعاليتهايشان هستند .براي مثال بسياري از بانکهاي بزرگ به بانکهاي خارجي خدمات
کارگزاري ارائه ميکنند يا آن که براي بانکهاي داخلي و يا موسسات مالي امکان
دسترسي به سيستمهاي پرداخت را ممک

ميسازند .آنجا که بانکها براي کارگزاران ،به

1

-Written over the Counter Options.

2-.Margin Calls.
3- Principal to Princiapal Contract
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ويژه براي فعاليتهاي تجاري ،خدمات تسويه ارائه ميکنند ،ارزش پرداختهايشان به قدر کافي
کالن است که بر نقدينگي کلي بانک پرداخت کننده تاثيرگذار باشد .اگرچه تاثير عامل غير قابل
پيش بيني همچنان به قوت خود باقي است ،ولي بانک بايد از مشتريان خود بخواهد پرداختهايشان

را پيشبيني کنند تا بتواند براي کل نيازهاي نقدينگي خود برنامهريزي کند .در مورد وجوه
دريافتني ،کارگزار به ارسال مبلغ توسط فرستنده و به ترتيبي که پي

بيني ميکند وابسته

است اگر قبل از اي که به موقع به بانک پرداخت کننده اطالع داده شود در اي برنامهها
تغيير صورت گيرد ،پرداختها با تاخير مواجه ميشوند .در مورد جريانات خروجي (پرداخت
وجوه) اگرچه پرداختهاي اصلي بانک ميتواند قبل از سررسيدهاي بي روز انجام شده
باشد ،ممک است بانک عواملي نيز براي کنترل زمانبندي پرداختهاي طي روز خود
داشته باشد .در هر حال ،بانک کماکان نسبت به فسخ دستور پرداخت يا تاخير در پرداخت به وسيله
مشتري خود يا يک پرداخت غير منتظره ضروري آسيبپذير باقي ميماند.

در سيستمهاي تسويه ناخالص پرداخت بر مبناي زمان واقعي ) (RTGSممکن است نوسانات غير
منتظره در الگوهاي پرداخت مشتريان ،بانکها را ملزم کند به منظور انجام پرداختها و براي تامين

وجوه اضافي مورد نياز بين روز وام دريافت کنند .بسياري از بانکهاي مرکزي عرضه وجوه
بي روز را براي اي منظور الزم دارند ،هرچند که بعضي از بانکهاي مرکزي بانکها را
ملزم ميکنند که براي دريافت وام وثيقه با کيفيت باال ارائه کنند .در نتيجه ،در اي کشورها
ممک است الزم باشد بانکها چني اوراق بهاداراي را نگهداري کنند تا بتوانند در مواقع
ضروري آنها را به عنوان وثيقه به بانک مرکزي ارائه کنند يا با بانک مرکزي قراردادهاي
بازخريد1اي اوراق را منعقد نمايند.

زماني که مشتريان نتوانند به دقت وضعيتهاي پايان روز خود را پيشبيني کنند بانکها ممکن است
در رابطه با حساب تسويهشان نزد بانک مرکزي با وضعيتهاي غير مترقبهاي مواجه شوند که با تاخير

همراه باشد .ممک است ،الزم باشد بانکهاي پرداخت کننده وام دريافت دارند يا وجوهي
را در بازار يک شبه بگذارند يا اي که از تسهيالت يک شبه ارائه شده توسط بانک مرکزي
استفاده کنند .اگر يک بانک نيازمند دريافت وام از بانک مرکزي باشد احتمال نياز به
وثيقهگذاري وجود دارد.

1

- Repurchase Agreement.
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عالوه بر اي  ،خالص هزينههاي سربار ،مانند اجاره ،حقوق و مالياتهاي پرداختني ،درکل
اگرچه آن قدر قابل مالحظه نيستند که در تجزيه و تحليل نقدينگي بانکها منظور شوند،
ولي در برخي موارد ميتوانند منبعي براي جريانات خروجي نقد محسوب گردند.

مديريت دسترسي به بازار
اصل هشتم:
هر بانک به منظور حفظ تنوع بدهکاران ،بايد به طور اداوري امور مربوط به ايجاد و
حفظ روابط خود با صاحبان بدهي را مورد بررسي قرار دهد و هدفش اين باشد که اطمينان يابد که
تدابير اتخاذ شده ،امکان فروش داراييها را فراهم ميکند.
يک جزء حياتي مديريت نقدينگي ،ارزيابي قابليت دسترسي به بازار ،شناخت امکانات مختلف موجود

براي تامين وجوه است موضوع بسيار ساده است ،يک بانک بايد بداند در شرايط عادي و يا
نامطلوب ،چه مقدار از وجوه مورد انتظار را ميتواند از طريق بازار تامي کند.

الزم است مديريت ارشد اطمينان حاصل کند که دسترسي بانک به بازار ،به طور فعال
توسط کارکنان مجرب اداره ميشود .ممک است مناسباتي بي بانک با طرفهاي مقابل
تجاري ،بانکهاي کارگزار ،مشتريان شرکتي و سيستمهاي پرداخت وجود داشته باشد
ايجاد روابط مستحکم با کليه تامينکنندگان عمده وجوه ميتواند در زمان بروز مشکالت نقدينگي،

خط دفاعي را ايجاد کند و اي مهم ،بخشي از انسجام مديريت نقدينگي را نشان ميدهد.
بسامد ارتباطات و استفاده از منبع تامين مالي دو شاخص ممکن براي ارزيابي درجه استحکام

رابطه تامين مالي است.

تمرکز منابع تامين مالي ريسک نقدينگي را افزايش ميدهد از اينرو براي کنترل اين موضوع که
بدهيها ي بانک در حد کفايت متنوع هستند ،الزم است درجه اتکاي به منابع خاص تامين مالي در
هر دو سطح انفرادي و جغرافيايي بازار و از نظر نوع ابزار ،ماهيت تامينکنندگان وجوه مورد

بررسي قرار گيرد .يک بانک بايد تالش کند ،کاربرد تامي مالي بي شرکتي را براي يکايک
دفاتر تجارياش مشخص نموده و ارزيابي کند .بخ

خزانهداري يا ديگر بخ

هاي

مخصوص دربانک بايد مسيول کنترل انتخابهاي مختلف براي تامي مالي و روندهاي
جاري در چني گزين

هايي باشند .درتمام بانکها ،مديريت ارشد دائماً بايد به ترکيب،

ويژگيها و متنوعسازي منابع تامين مالي آگاهي داشته باشد.
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توسعه بازارها براي فروش داراييها يا جستجوي ترتيباتي که تحت آنها هر بانک بتواند در مقابل
داراييها ،وام دريافت کند از ديگر عوامل مديريت دسترسي به بازار است شمول مواد فروش وام
در مستندات وام و بسامد استفاده از بعضي بازارهاي فروش دارايي دو شاخص ممکن براي ارزيابي
توان بانک براي عملي کردن فروش داراييها در سناريوهاي نامطلوب است.

برنامهريزي اقتضايي
اصل نهم:
يک بانک بايد برنامههاي اقتضايي را تدوين کند که راهکار آن را براي اداره بحران
نقدينگي مشخص کند .اين برنامه بايد فرآيندهايي را براي جبران کسريها در موقعيتهاي
اضطراري شامل شود.

توانايي يک بانک براي تامين به موقع و با هزينه معقول بخشي از فعاليتها يا کليه فعاليتهايش و
مقاومت در برابر آشفتگيهاي مقطعي يا بلندمدتتر به کفايت برنامههاي اقتضائي رسمي آن بستگي

دارد .چون به عنوان يک منبع تامي مالي باثبات،هر قدر بانکها کمتر و کمتر به
سپردههاي اصلي و بيشتر به منابع تامي مالي متکي باشند نياز آنها به برنامههاي اقتضايي
حياتيتر ميگردد .برنامههاي اقتضايي کارآمد بايد براي دو سوال عمده ذيل پاسخ داشته
باشند:
آيا مديريت براي اداره و کنترل بحرانها ،راه کاري دارد؟
آيا مديريت رويههايي براي دسترسي به منابع تامين مالي در شرايط اضطراري دارد؟

الزم است مديريت ارشد به طور واقع بينانه با پاسخ به اي سواالت مشخص کند که
بانک چطور ميتواند از عهده شرايط غيرعادي و نامطلوب برآيد .عالوه بر اي  ،ضروري
است مديريت رويدادهايي را که خود مقدمهاي براي اجراي برنامههاي اقتضايي است،
مشخص کند.

الف -راهکارها
به منظور مقابله با مشکالت نقدينگي ،يک برنامه اقتضايي بايد از چندين جزء تشکيل شود مهمترين

آنها ايجاد هماهنگي مديريتي است .الزم است يک برنامه اقتضايي رويههايي را تشري کند
تا اطمينان حاصل شود که گردش اطالعات ،کماکان به موقع و بدون وقفه انجام گرفته و رويههاي
موجود اطالعات دقيقي را که مديريت ارشد براي تصميمگيري سريع به آن نياز دارد به وي ارائه
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ميکند .مسيوليتها بايد به روشني تفکيک شود ،به طوري که کليه کارکنان بدانند طي
شرايط دشوار از آنها چه انتظاري ميرود.

عامل عمده ديگر اين برنامهها بايد راهکاري باشد که به کمک آنها اقدامات اصلي مربوط به اصالح

رفتارهاي دارايي و بدهي انجام ميشود .در عي حال که فرضياتي ميتواند وجود داشته
باشد .مثل اي که يک دارايي يا بدهي تحت شرايط عمده (که در فوق مورد بحث قرار
گرفت) چگونه رفتار ميکند ،ممک است بانک بتواند اي ويژگيها را تغيير دهد مثالً ممک
است بانک به اي نتيجه برسد که در يک شرايط بحراني براساس فرضيات

در مورد

جريانات آتي ورودي نقد از محل داراييهاي قابل فروش و جريانات خروجي نقد ناشي از
فرار سپرده با کمبود نقدينگي مواجه ميگردد .البته در چني شرايط بحراني ممک است
يک بانک بتواند با شدت بيشتري داراييها را به بازار عرضه کند يا داراييهايي را بفروشد
که در شرايط عادي فروخته نميشدند و بدي ترتيب جريانات ورودي نقد خود را بهبود
بخشد.

ديگر اجزاي برنامه اقتضايي مستلزم حفظ مناسبات با مشتري با صاحبان بدهي ،وامگيرندگان،

طرفهاي مقابل تجاري و اقالم زير خط است .زماني که مشکالت بانکها تشديد ميشود آنها
بايد تصميم گيري کنند که از کدام يک از داراييهاي خود بگذرند .به طور نمونه بانکها طرف
داراييهاي ترازنامه خود را به طور کامل بررسي ميکنند و داراييهاي را انتخاب ميکنند که در
شرايط نامطلوب با توجه به روابط کاري و افکار عمومي کمترين اثر تعيينکننده را بر سالمت بانک

دارند (مثل سهام دولتي) .در عي حال اهميت روابط با بدهکاران در شرايط بحراني بسيار
افزاي

مييابد ،اگر راهکار بانک مديران بدهي را ملزم کند طي دوران عادي ،مناسبات مستمر و

قوي را با طرفهاي مقابل ،بدهکاران عمده برقرار نمايند بانک براي حفظ منابع تامين مالي خود در
شرايط غيرمعمول ،وضعيت بهتري خواهد داشت.

ب -پشتوانه نقدي
برنامههايي اقتضايي همچني بايد شامل رويههايي براي بهبود کسريهاي جريان وجوه در
شرايط نامطلوب باشند .بانکها داراي چندي منبع قابل دسترسي وجوه براي خود هستند،
از جمله تسهيالت اعتباري استفاده نشده پيشي  .بسته به شدت مشکالت نقدينگي ،يک
بانک ممک است انتخاب کند يا مجبور شود يک يا چند نوع از اي منابع را مورد استفاده
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قرار دهد .برنامه اقتضايي بايد حتياالمکان به روشني وجوهي را که بانک از بي اي منابع
در اختيار دارد ،مشخص کند و نيز تعيي نمايد تحت چه سناريوهايي ،بانک ميتواند از آنها
از حد به اي خطوط پشتوانه نقدينگي1متکي

استفاده کند .بانکها بايد دقت کنند که بي
نباشند و الزم است شرايط متفاوت ،مانند پي

آگهيهاي دورهاي2راکه ميتواند بر توان

بانک براي دستيابي سريع به اي خطوط تاثيرگذار باشد شناسايي کنند در واقع بانکها
بايد براي زمانهايي که خطوط پشتوانه آنها غيرقابل دسترسي است برنامههاي اقتضايي
داشته باشند.

بانکها بايد بررسي کنند تحت چه شرايطي و براي چه اهدافي آنها خطوط تامي مالي را
تعهد نموده و بابت آنها کارمزد پرداخت ميکنند همچني مطالعه کنند در شرايط غيرعادي
اگر براي دريافت تسهيالت غير تعهدي با شکست مواجه شوند چه امکاناتي براي آنها
فراهم خواهد بود.

ج -برنامههاي تبديل داراييها به اوراق بهادار

3

وجود ماده حق رجوع4در قرارداد فروش داراييها ،اعطاي تسهيالت نقد به برنامههاي تبديل
داراييها به اوراق بهادار و استهالك زودهنگام داراييهاي اصلي در عمليات تبديل به اوراق بهادار
ميتواند ريسک قابل مالحظهاي را متوجه موسساتي نمايد ،که در بازارهاي ثانويه ،فعاليتهاي
اعتباري انجام ميدهند .موسسات بايد اطمينان حاصل نمايند که برنامههاي اقتضايي نقدينگي آنها

کامالً ريسک بالقوه ناشي از فعاليتهاي اعتباري بازارهاي ثانويه را پوشش ميدهد .با انتشار
اوراق بهادار جديد با پشتوانه داراييها ،بانک ناشر بايد اثر بالقوه آن را بر نقدينگي بانک
در آغاز هر معامله و نيز در طول اعتبار اوراق بهادار و براي تامي بهتر نيازهاي آتي به وجوه
تعيي نمايد.

1

- Back Up Liquidity.

2

- Periodic Notice.

3

- Securitisation.

4

- Recourse Provision
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برنامههاي اقتضايي يک موسسه بايد در صورت استهالك زودهنگام اوراق بهاداري که
پشتوانه آنها داراييهاي در جريان است 1،نياز به کسب وجوه جايگزي را مدنظر قرار داده
و شقوق ممک منابع تامي مالي را مشخص کند .اي برنامه بايد در نظر داشته باشد که
شهرت موسسه ممک است در برابر سرمايهگذاران و وامدهندگان لطمه ببيند استهالك
زودهنگام اوراق بهادار با پشتوانه دارايي ،توان بانک را براي تامي مالياش از طريق
انتشار مجدد اوراق يا وامگيري با مانع مواجه ميسازد.

بخش سوم ـ مديريت نقدينگي پولهاي خارجي
در پي بروز مشکالت مالي در تعدادي از بازارها ،در سال  ،1990آشکار گرديد که براي بانکهاي
فعال در صحنه بينالمللي ،رفتار داراييها و بدهيها بر مبناي چند پول ،به دو دليل اليهاي از
پيچيدگي را به مديريت نقدينگي ميافزايد .اول ،بانکها ،اغلب ،شناخت کمي نسبت به بدهکاران
خود در بازارهاي پول خارجي دارند .بنابراين ،در صورت وجود نگرانيهايي در بازار ،به ويژه اگر
اين نگرانيها مربوط به محيط عملياتي در داخل بانک باشد ممکن است بانکها نتوانند به خوبي و با
سرعت مشتريان پول محلي بين شايعات و واقعيات تفکيک قائل شوند .دوم ،اين که در آشفتگيهاي
مالي ،براي يک بانک ممکن نيست بتواند همواره نقدينگي داخلي خود را تجهيز نموده و عمليات

ارزي الزم براي تامين نيازهاي خود به ارز را در زمان کافي انجام دهد اي مسائل به ويژه براي
بانکهايي اهميت دارد که در پولهايي داراي وضعيت ) (Positionهستند که در بازار ارز
در کليه شرايط از قدرت نقدشوندگي بااليي برخوردار نميباشند.

مديريت نقدينگي پول خارجي
اصل دهم:
هر بانک بايد داراي يک سيستم اندازهگيري ،مراقبت و کنترل وضعيتهاي نقدينگي
برحسب پولهاي عمدهاي باشد ،که بر مبناي آنها فعاليت ميکند .عالوه بر ارزيابي نيازهاي کلي
نقدينگي ارزي و عدم تطابقهاي قابل قبول در ترکيب پول خارجي با تعهدات آن برحسب پول
محلي ،يک بانک بايد تجزيه و تحليل مجزايي از راهکارش براي هر پول داشته باشد.

1

- Outstanding Asset – Backed Securities.
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در زمان معامله برحسب پولهاي خارجي ،يک بانک در معرض خطر تغيير ناگهاني نرخهاي ارز،
نقدينگي بازار يا هر دو ،قرارداد که اين موارد ميتواند به سرعت عدم تطابق نقدينگي را تشديد

کند .اي تغييرات در بازار ممک است نتيجه عوامل داخلي و يا سرريز اثر تحوالت ساير
کشورها باشد .در هر دو حالت ،ممک است بانک دريابد که اندازه شکاف تامي مالي آن
برحسب پول خارجي افزاي

يافته است .عالوه بر اي  ،داراييهاي ارزي ،خصوصاٌ زماني

که وامگيرندگان به اندازه کافي خود را در برابر ريسک ارزي پوش

نداده باشند ممک

است ،آسيب ببينند .در بحران اواخر سال  1990آسيا ،اهميت بانکهايي که به طور
تنگاتنگ نقدينگي پول ارزي خارجي را بر مبناي روز به روز اداره ميکردند به اثبات رسيد.
موضوعات خاصي که براي اداره نقدينگي ارزي مطرح ميشود به طبيعت تجاري بانکها بستگي

دارد .براي بعضي از بانکها استفاده از سپردههاي ارزي و خطوط اعتباري کوتاهمدت،
براي تامي مالي داراييهاي برحسب پول محلي ،ناحيه اصلي آسيبپذيري است .در حالي
که براي ساير بانکها تامي مالي ارزي از محل منابع برحسب پول محلي ممک است اي
طور باشد .مانندمديريت کلي ريسک نقدينگي ،نقدينگي برحسب پول خارجي بايد تحت سناريوهاي
مختلف از جمله شرايط بحراني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

الف ـ تامين مالي داراييهاي برحسب پول محلي با پول خارجي

زماني که پولهاي خارجي براي تامي مالي بخشي از داراييهاي برحسب پول محلي مورد
استفاده قرار ميگيرند ،الزم است بانکها شرايط بازاري را که ميتوانند از طريق آن به
پول خارجي دسترسي يابند تجزيه و تحليل کنند و اين مساله را در نظر گيرند که
سپردهگذاران و وامدهندگان برحسب پولهاي خارجي ممکن است درصدد باشند وجوهشان را
سريعتر از طرفهاي مقابل داخلي از بانک برداشت کنند .بانکها همچنين بايد منابع جايگزين تامين

مالي براي بازپرداخت بدهيهايشان برحسب پول خارجي را مورد ارزيابي قرار دهند.

اگر يک بانک فرض را بر اي قرار ميدهد که سپردههاي آن برحسب پول محلي ميتواند
براي بازپرداخت بدهيهاي برحسب پول خارجي به آن پول تبديل شوند در اي صورت
الزم است سناريوهاي مختلفي را در رابطه با بازار ارز مورد بررسي قرار دهند .بانکها بايد
به اين موضوع توجه داشته باشند که ممکن است آنها براي دسترسي به بازارهاي اصلي با مشکل

مواجه شوند يا ممکن است بازارهاي ارز فاقد نقدينگي باشند و يا نرخ ارز سريعاً کاهش يابد در اي
زمينه بانکها منابع قابل مالحظهاي به شکل خطوط اعتباري ارزي براي تامي مالي در
اختيار دارند .سپردههاي عمده و جزء که بانکها از آنها براي تامين داراييهاي برحسب پول محلي

استفاده ميکنند نسبت به نوسانات نرخ ارز آسيبپذيرند و ميتوانند عدم تطابق فعلي نقدينگي
را افزاي

دهند.
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در بحرانهاي کلي بازار ،چنانکه اي واهمه وجود داشته باشد که کاه
توجه به عدم تطابقهاي پولي ،به توان بانک براي بازپرداخت بدهيهاي

ارزش پول ،با
از جمله به

سپردهگذاران آسيب ميرساند ،هجوم براي برداشت پول ميتواند مقدمهاي براي هجوم
سپردهگذاران به بانکها باشد .با اي وجود ،در اي شرايط ،اگر نرخ بهره به منظور حمايت
از نرخ مبادله افزاي

داده شود ،مشتريان بانک مشکالت گردش وجوه نقد را تجربه

ميکنند که ميتواند اثر نامطلوبي بر بازيافت وامهاي داخلي داشته باشد و در نتيجه به
وخيمتر شدن وضعيت نقدينگي بانک منجر شود .افزاي
منابع برحسب پول محلي را براي بانکها افزاي

نرخهاي بهره ،هزينه تامي

خواهد داد.

ب ـ تامين مالي داراييهاي برحسب پول خارجي
هنگام اعطاي وام برحسب پولي غير از پول محلي ،الزم است بانکها به دقت ريسکهاي مختلف را
مد نظر قرار دهند و مديريت بانک بايد ارزيابي جامع و محافظهکارانهاي در مورد دسترسي
احتمالي به بازارهاي ارز و قابليت تسعير احتمالي پولهايي که بانک برحسب آنها فعاليت ميکند،

انجام دهد و سناريوهاي مختلفي را که امکان تغيير منابع تامي مالي از يک پول به پول
ديگر را داشته باشد ،در نظر گيرد .همچني الزم است بانکها طيفي از سناريوهاي ممک
براي نرخهاي ارز داشته باشند ،حتي اگر در وضعيت فعلي ،پول تثبيت شده يا ثابت
نگهداشته شده باشد .در بسياري از موارد هنوز يک راهکار ساده براي مواجهه با اين موضوع اين
است که يک موسسه هميشه معادل بدهيهاي ارزي خود داراييهاي ارزي نگهداري نمايد.

بانکهاي داخلي که به وامگيرندگان داخلي وامهاي ارزي اعطا ميکنند آن طور که بحران
جنوب شرقي آسيا نشان داده است ،از چند جنبه آسيبپذيرند .در صورت کاه

ناگهاني

ارزش پول وامگيرندگان داخلي ،ممک است آنها توانايي بازپرداخت اصل و بهره وامهاي
ارزي خود را نداشته باشند و باعث ايجاد مشکالتي در گردش وجوه بانک وامدهنده گردند.
بانکها بايد به دقت حد اکسپوژرهاي ارزي که توسط وامگيرندگان ايجاد ميشود ،الگوي اين
اکسپوژرها در بين وامگيرندگان و حدي را که وامگيرندگان براي بازپرداخت اصل و فرع بدهي به
درآمدهاي ارزي دسترسي دارند بررسي کنند.

الزم است وامدهي بانکهاي خارج از کشور در يک بازار خاص و برحسب پول داخلي از نظر نحوه

تاثيرپذيري احتمالي آن در شرايط نامطلوب خاص مورد بررسي قرار گيرند .ممک است
سپردههاي داخلي قابل تجديد نباشند .ممک است بانک در شرايط برداشت منابع
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برحسب پول کشور ميزبان راهکار تامي و تبديل يا تعويض آن با پول محلي را اتخاذ کند
تا در صورت لزوم بدهي سپردهگذاران در بازار را پرداخت نمايد.
بانکها بايد حدي را مشخص کنند که در آن حد ،در صورت بروز بحران در بازار محلي ،بتوانند
وجوه را به پول محلي تبديل کنند.

ممک است بانک تصميمبگيرد بخ

اصلي نقدينگي مورد نيازش را با ترکيبي از اسعار

اصلي به نحوي انتخاب کند که تضميني جداگانه براي پشتوانه نقدينگياش باشد .در اي
مورد،خزانهدار دفتر مرکزي يا منطقهاي ،براي هر پول راهکار اقتضايي را طرحريزي ميکند
و برحسب آن پولها ،تامي هاي مجدد اعتباري واگذار نمايد 1،خطوط اعتباري حمايتي الزم
است در مورد قابليت دسترسي به اي نوع تضمي هاي نقد در شرايط نامطلوب ارزيابي به
عمل آيد.

اصل يازدهم:
باتوجه به تجزيه و تحليل انجام شده براساس اصل  ،10يک بانک بايد ،هرجا که مناسب
است ،حدودي را (براي پولهاي خارجي بطور کلي و براي هر پول که بانک برحسب آن فعاليت
ميکند ،بطور انفرادي) براي اندازه و عدم تطابق جريانات نقد ،طي يک افق زماني خاص تعيين
کند و آن حدود را بطور مرتب مورد بازنگري قرار دهد.
بانکها بايد تاثير احتمالي سناريوهاي مختلف بحران ناشي از سقوط ارزش پول را بر وضعيت

نقدينگي مورد تجزيه و تحليل قراردهند .اي نکته به ويژه در رابطه با وضعيت پولهايي حائز
اهميت است که از قابليت نقدشوندگي بااليي برخوردار نيستند اگرچه الزم به يادآوري
است که در شرايط بحراني حتي پولهايي که به نظر با ثبات و برخوردار از قدرت
نقدشوندگي به نظر ميرسند ممک است به سادگي براي بازپرداخت سپردههاي ارزي
قابل تبديل نباشند .بانکها بايد تصميمگيري کنند که براي کدام پولها بايد حدودي را مشخص

کنند و اين رويکرد را به طور مرتب تحت بررسي قرار دهند .ناظري بانکي ميتوانند در جريان
اي فرآيند قرار گيرند.

1

- Back Stop Facility.
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يک بانک ،نوعاً ميتواند حداقل عدم تطابقها را براي نقدينگي ارزي نسبت به حدي که
براي پول داخلي مجاز شمرده شده است ،داشته باشد .اندازه عدم تطابق پولهاي خارجي
بايد متناسب با توان بانکها براي افزايش وجوه در بازارهاي پولهاي خارجي و حد احتمالي
تسهيالت (خطوط اعتباري) پشتوانهاي1در بازار داخلي باشد.

کنترلهاي داخلي براي مديريت ريسک نقدينگي
اصل دوازدهم:
هر بانک بايد يک سيستم مناسب کنترلهاي داخلي ناظر بر فرآيند مديريت ريسک
نقدينگي داشته باشد .ترکيب اساسي سيستم کنترل داخلي مستلزم بازنگريهاي مستقل منظم و
ارزيابي کارآيي سيستم است و هرجا الزم است بايد نسبت به انجام تجديدنظرهاي مناسب يا ارتقاي
کنترلهاي داخلي اطمينان حاصل شود .نتيجه اين بازنگريها بايد در اختيار مقامات نظارتي قرار
گيرد.

بانکها بايد داراي يک کنترل داخلي مناسب براي مراقبت از درستي فرآيند مديريت
ريسک نقدينگي باشند .کنترلهاي داخلي بايد جزء الزم سيستم کلي کنترل داخلي باشد که
عمليات کارآ و اثربخش را تقويت نموده ،امور مالي گزارشدهي قابل اعتماد و منظم و مطابقت با
قوانين و مقررات مربوطه و سياستهاي بنيادي را تقويت کند.

يک سيستم کارآي کنترل داخلي براي ريسک نقدينگي شامل:
کنترل شديد محيطي
فرآيندي کافي براي شناسايي و ارزيابي ريسک نقدينگي
انجام فعاليتهاي کنترلي مانند سياستها و رويهها
سيستمهاي اطالعات مناسب و ،
بازنگري مستمر پايبندي به خط مشيها و رويهها

در رابطه با خط مشيها و رويههاي کنترلي ،بايد به فرآيند مناسب تصويب ،حدود،
بازنگريها و ديگر ساز و کارهاي طراحي شده ،توجه شود تا يک سيستم مطمي و منطقي

Back Up Factitiy.
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ايجاد شود که اهداف مديريت ريسک نقدينگي را تحقق بخشد .بسياري از نشانههاي فرآيند
مديريت ريسک نقدينگي مناسب از جمله اندازهگيري ،مراقبت و وظايف کنترلي ،جنبههاي کليدي

يک سيستم کارآي کنترل داخلي است .بانکها بايد اطمينان حاصل کنند همه جنبههاي کنترل
داخلي از جمله بخ

هايي که مستقيماً بخشي از فرايند مديريت ريسک محسوب

نميشوند کارآ هستند.

عالوه بر اي  ،يکي از مهمتري عوامل سيستم کنترل داخلي بانکها براي فرآيند مديريت
ريسک نقدينگي آنها ارزيابي و بازنگري منظم است .حصول اطمينان نسبت به رعايت
قواني و مقررات توسط کارکنان و نيز اطمينان از اي که رويههاي ايجاد شده اهداف مورد
نظر را تامي ميکند از آن جمله است اي ارزيابيها و بازنگريها بايد هرگونه تغيير حائز
اهميتي را که ممک است بر اثربخشي کنترلها تاثيرگذار باشد مشخص کند .مديريت
بايد اطمينان حاصل کند که کليه بازنگريها و ارزيابيها به طور مرتب توسط افرادي انجام شود

که مستقل از بخش بررسي هستند .زماني که تجديد نظر يا ارتقاي کنترلهاي داخلي در دستور
کار قرار ميگيرد بايد با اعمال ساز و کاري ،اطمينان حاصل گردد که اي کار به موقع
انجام ميشود.

اگرچه رويههاي تعيي حدود و انجام فعاليتها در محدوده مقرر ،در بي بانکها متفاوت
است ولي بازنگريهاي دورهاي بايد انجام شود تا مشخص گردد که آيا موسسه با خط مشيها و
رويههاي ريسک نقدينگي منطبق است .وضعيتهايي که از حدود تعيين شده تخطي کرده باشند،
بايد مورد توجه فوري مديريت مربوط قرار گيرند و مطابق با فرآيندهاي تشريح شده در

خطمشيهاي مصوب اصالح شوند .بازنگريهاي دورهاي فرآيند مديريت نقدينگي بايد هرگونه
تغيير معنيداري را که از زمان آخري بررسي ،در ماهيت ابزارهاي تحت مالکيت،
محدوديتها و کنترلهاي داخلي رخ ميدهد مورد توجه قرار دهد.

وظيفه حسابرسي داخلي است که به منظور شناسايي کاستيها و مشکالت ،به طور دورهاي فرآيند

مديريت نقدينگي را مورد بررسي قرار دهد .به نوبه خود اي کار بايد توسط مديريت به
روشي موثر و به موقع انجام گيرد.

نقش افشاي اطالعات براي بهبود نقدينگي
اصل سيزدهم:
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هر بانک براي حصول اطمينان نسبت به کفايت سطح افشاي اطالعات بايد به منظور کنترل
افکار عمومي نسبت به بانک و اعتبار آن سازوکاري داشته باشد.
عوامل در مديريت نقدينگي ميباشد .تجربه

افشاي اطالعات براي عموم يکي از مهمتري

نشان داده است زماني که جريان اطالعات درباره يک بانک به طور مستمر وجود داشته باشد کنترل

افکار عمومي بازار طي دوران بحراني آسانتر است .بانکها بايد اطمينان حاصل کنند که حجم
کافي اطالعات به طور مستمر به عموم مردم به ويژه به بستانکاران و طرفهاي مقابل
عرضه ميشود.

به عنوان بخشي از برنامهريزي اقتضايي ،بانکها بايد تصميم گيري کنند و زماني که اطالعات منفي
در مورد بانک انتشار مييابد ،چگونه با مطبوعات و رسانههاي جمعي مواجه شوند .بصيرت و تيزبيني
روابط عمومي ميتواند به بانک کمک ميکند تا با شايعاتي که ميتواند منجر به هجوم

سپردهگذاران خرد و نيز سرمايهگذاران نهادي براي خروج سپردههايشان گردد ،مقابله نمايند.
براي مثال ،اگر درباره يک بانک مطالب ناخوشايندي انتشار يابد ،بانک بايد آماده باشد در
اسرع وقت اقدامات اصالحي الزم را انجام دهد .اي کاربه کاه

اضطراب شرکت

کنندگان در بازار کمک ميکند و حاکي از اي است که در باالتري سطوح مديريت نسبت
به مشکالت موجود دقت نظر وجود دارد.

نقش ناظرين بانکي
اصل چهاردهم:
ناظرين بانکي بايد ارزيابي مستقلي از راهکارها ،سياستها ،رويهها و عملکردهاي مرتبط
با مديريت نقدينگي داشته باشند و بانکها را ملزم نمايند که سيستم کارآيي را براي اندازهگيري،
مراقبت و کنترل ريسک نقدينگي ايجاد کنند .ناظرين بانکي ،همچنين بايد از هر بانک اطالعات
کافي و به هنگام را دريافت نمايند تا به کمک آنها سطح ريسک نقدينگي را ارزيابي کنند .آنها بايد
متقاعد شوند که بانک براي نقدينگي خود برنامههاي اقتضايي کافي دارد.

ناظري بانکي بايد تاکيد کنند که فرآيند مديريت ريسک داخلي بازتابدهنده اصول 13
گانه مطروحه در اي سند ميباشد و اينکه اي

فرآيندها در عمل رعايت ميشوند .به منظور

انجام ارزيابي مستقل از راهکارها ،خطمشيها ،رويهها و شيوههاي بانک ،ناظرين بانکي بايد

اثربخشي مديريت خالص وجوه بانک را تحت سناريوهاي مختلف مورد بررسي قرار دهند .براي
درك اي مطلب که مديريت ارشد مسيوليت نهايي اجراي فرآيند مديريت کارآي ريسک
نقدينگي را عهدهدار است .ناظري بانکي بايد تعيي کنند که اي گروهها به طور فعال
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درگير فرآيند مديريت نقدينگي بوده و به موقع و به حد کفايت اطالعات را با جزييات الزم
دريافت ميکنند تا ريسک نقدينگي بانک را شناسايي و ارزيابي کنند.

ناظرين بانکي همچنين بايد براي گمانهزني خالص نيازهاي نقد آتي ،اثربخشي فرآيند اندازهگيري

و مراقبت ريسک نقدينگي بانک را از طريق بررسي تکنيکها و فرضيات مربوط مورد مطالعه قرار
دهند .در اي

رابطه ،ناظرين بانکي بايد منطقي بودن سناريوهاي مختلف ”چنانچه اگر“ را مدنظر

قرار دهند .ناظرين بانکي بايد اطمينان حاصل کنند که مديريت ارشد فرضيات کليدي را بررسي

ميکند تا استمرار اعتبار فرضيات را از نقطهنظر شرايط فعلي و نيز تغييرات بالقوه بازار تعيين کنند.
ممک است ناظري بانکي مفيد بدانند که معيارهايي را براي مديريت ريسک نقدينگي يا
1

دستورالعملهايي را مثالً براي مفهوم داراييهاي نقد و طرز عمل تعهدات برداشت نشده،
تعيي کنند .فقط داراييهاي نقد بايد در محاسبه عدم تطابقهاي نقدينگي يا نسبتها
منظور شوند.

ناظري بانکي ميتوانند تاييد کنند که دستورالعملهاي نقدينگي بر مبناي روز به روز
رعايت ميشوند .براي اي منظور گزارشدهي استاندارد ميتواند مورد استفاده قرارگيرد
که با گزارشهاي مديريت قابل تکميل است .اي گزارشها نه تنها پايبندي بانک را به
حدود کوتاه مدت پوش

ميدهند بلکه اطالعات کافي را در اختيار ناظري بانکي قرار

ميدهد تا نقدينگي بانک را در بلندمدت تحت مراقبت قرار دهند.

زماني که معامالت ارزي بانک يک معضل است يا وقتي که يک پول با مشکل مواجه است ناظرين
بانکي بايد بانک را ملزم نمايند وضعيتهاي نقد خود را در هر پول و اکسپوژر کلي آنها نسبت به پول

خارجي به آنها گزارش کنند .گزارش اکتبر سال  1998گروه  22تحت عنوان ”گزارش
کارگروه در مورد تقويت سيستم مالي“ توصيه مينمايد زماني که ناظري بانکي
دستورالعملي درباره مناسب بودن عدم تطابق هر پول خارجي ارائه ميکنند ،بايد در نظر
داشته باشند که اين دستورالعملها براي شکاف عدم تطابق نقدينگي پول خارجي درکل بخش
بانکي اعمال شود .ناظرين بانکي بايد به اندازه اين شکاف کلي نسبت به توانايي بانک مرکزي براي
ارائه ارز توجه داشته باشند .اين گزارش توصيه ميکند در اقتصادهايي که به طور بالقوه در معرض
بيثباتي قابل توجه قرار دارند ،خط مشي ناظربانکي ميتواند حصول اطمينان نسبت به اين باشد که

1

- Undrawn Commitments.
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کل عدم تطابق پول خارجي براي سيستم بانکي يک کشور طي يک دوره زماني مثالً  6ماهه بيش از
مجموع ذخاير ارزي و تسهيالت ذخيرهاي قابل ارائه به مقامات باشد.

ناظرين بانکي بايد ريسک نقدينگي بانک را در رابطه با کفايت سرمايه آن در نظر گيرند .بدين
منظور الزم است آنها اطالعات کافي و به موقع را که با آن ريسک نقدينگي را ارزيابي ميکنند،
کسب نمايند .بسته به موقعيت خاص ،واکنشهاي مناسب ناظرين بانکي نسبت به ريسک نقدينگي
باالتر ،ممکن است الزام بانک به نگهداري سطوح باالتر سرمايه يا تغيير وضعيت داراييهاي پرتفوي

يا ترتيبات تامين مالي براي کاهش ريسک نقدينگي باشد .به عنوان بخشي از فرآيند بازرسي،
ناظري بانکي ممک است الزامات مقرراتي براي حدود اصلي نقدينگي يا نسبتها در نظر
گيرند.

يکي از جنبههاي اساسي فرآيند مديريت مناسب ريسک نقدينگي وجود يک سيستم کاراي کنترلهاي

داخلي است .در اي رابطه ناظري بانکي بايد فرآيند کنترل داخلي را مورد بررسي قرار
دهند تا اطمينان حاصل کنند که بررسيهاي مستقل به طور منظم انجام ميشود و
تجديدنظرهاي مناسب و به موقع در مورد کنترلهاي داخلي صورت ميگيرد.

ناظرين بانکي بايد براي رويارويي با مشکالت نقدينگي در سطح يک بانک يا در بازار به صورت کلي
برنامه اقتضايي خاص خود را داشته باشند .به منظور اجراي کارآمد برنامههاي اقتضايي الزم است
ناظرين بانکي اطالعات به موقع و دقيقي را از بانکها در شرايط بحراني کسب کنند ،يک بانک بايد
به محض آگاهي از بروز مشکالت نقدينگي با ناظرين بانکي (کشور اصلي يا کشور ميزبان) و بانک

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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شماره  :مب  1685 /مشاركت بانك ها در بخش خدمات و ميزان مشاركت آن ها در تامين
سرمايه شركت هاي سهامي
تاريخ 30/8/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

احتراماً؛
همانطور که اطالع دارند به استناد تبصره ذيل ماده  2و همچني تبصره  2ماده
 5دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي ،به ترتيب مشارکت بانکها در بخ

خدمات و

ميزان مشارکت آنها در تامي سرمايه شرکتهاي سهامي اعم از جديدالتاسيس و خريد
سهام شرکتهاي موجود (بي

از ميزان تعيي شده در ماده  5و تبصره  1ذيل آن)  ،منوط

به موافقت قبلي بانک مرکزي ميباشد .لذا خواهشمند است دستور فرمايند اجراي مقررات
مزبور توسط واحدهاي ذيربط مورد تاکيد قرار گيرد .جهت مزيد اطالع مت مقررات ياد
شده براي يادآوري در ذيل آورده ميشود:
تبصره ماده 2

”مشارکت در بخ

خدمات براي بانکها در صورتي مجاز است که ضرورت آن در هر

مورد توسط بانک مرکزي ايران تاييد شده باشد“.
تبصره  2ماده 5

”مشارکت بانکها در سرمايه شرکتهاي سهامي بي

از ميزان تعيي شده در اي ماده

(ماده  )5موکول به کسب اجازه و موافقت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
است“/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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ناهيد ذاکري
6-3831

شماره  :مب  1753 /لزوم دريافت كدملي ،كدپستي و شماره سريال شناسنامه مشتريان
تاريخ 8/9/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي( پست بانک) ،غيردولتي،
و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراماً؛
پيرو بخشنامه شماره نت 3513/مورخ  22/8/1381اداره نظارت بر بانکها
موضوع ابالغ مقررات پيشگيري از پولشويي خواهشمند است مقرر فرمايند که کليه شعب
و واحدهاي تابعه آن بانک به منظور احراز هويت و شناسايي مشتريان خود قبل از ارائه
خدمات بانکي به ويژه افتتاح حساب بانکي عالوه بر رويت اصل شناسنامه و تطبيق آن با
تصوير اخذ شده نسبت به دريافت سه شناسه زير و درج آن در سوابق مشتريان نيز اقدام
الزم را معمول دارند:

کد ملي مشتري؛
کد پستي مشتري؛
شماره سريال شناسنامه مشتري؛

ضمنا" به منظور حصول اطمينان از صحت نشاني محل اقامت مشتري ،ترتيباتي اتخاذ
فرمايند تا مدارك آنان از قبيل دسته چک ،دفترچه حساب بانکي ،صورت گردش وجوه،
کارتهاي بدهي و پرداخت و  ...براي اولي بار از طريق پست براي مشتري ارسال گردد و
اي اقدام حداقل سالي يک بار به انحاء مختلف تکرار گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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فروزنده شجاعي
4-3831

شماره  :مب  1803 /درخواست اعالم چگونگي محاسبه سود مشاع و نحوه تسهيم بين منابع
بانك و سپرده گذاران از سوي بانكها به بانك مركزي
تاريخ 15/9/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عمل بانکهاي دولتي (تجاري و تخصصي) و غيردولتي و موسسه اعتباري
توسعه ارسال گرديد

با سالم؛

پيرو بخشنامه شماره مب 1799/مورخ  18/10/1382موضوع ”چگونگي
محاسبه سود قطعي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار با احتساب حقالوکاله بکارگيري
سپردهها“ و با عنايت به تجربه دوساله بانکها درخصوص افشاي نحوه محاسبه سود
مشاع در صورتهاي مالي ،خواهشمند است؛ دستور فرمايند چگونگي محاسبه سود مشاع
و نحوه تسهيم اي سود بي منابع بانک و سپردهگذاران سپردههاي سرمايهگذاري
مدتدار ،مطابق با بخشنامه فوقاالشاره ،به صورت يادداشت توضيحي مستقل در پيوست
صورتهاي مالي به تفصيل درج گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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فروزنده شجاعي
4-3831

شماره  :مب  1834 /تأكيد بر اجراي روش پلكا ني براي بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي در
بخش مسكن توسط بانك ها
تاريخ 20/9/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري و مسکن ارسال گرديد.

با سالم؛
پيرو بخشنامه شماره  1911مورخ  ،17/4/1374بدي وسيله به استحضار
ميرساند که به موجب جزء ( )5بند (د) ماده  30قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و جزء ( )6بند ب تبصره  6قانون بودجه سال
 ،1384بر اجراي روش پلکاني براي بازپرداخت اقساط تسهيالت بانکي در بخ

مسک

توسط بانکها تاکيد شده است .لذا خواهشمند است دستور فرمايند انجام اي امر به
واحدهاي ذيربط در آن بانک مورد تاکيد قرار گيرد و در اجراي قانون اهتمام الزم ورزيده
شود/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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صديقه رهبرشمسکار
3-3831

شماره  :مب  1944 /انجام اصالحاتي در دستورالعمل هاي اجرايي فروش اقساطي مسكن و اجاره
به شرط تمليك
تاريخ 6/10/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

با سالم؛
پيرو بخشنامه شماره نب 2268/مورخ  3/5/1374اداره نظارت بر بانکها
متضم ”انجام اصالحاتي در دستورالعملهاي اجرايي فروش اقساطي مسک و اجاره به
شرط تمليک“ ،بدي وسيله به استحضار ميرساند:
مفاد پاراگراف آخر از بخشنامه يادشده به شرح ذيل «اضافه مينمايد که اعطاي تسهيالت
به عموم متقاضيان خريد مسک تا اطالع ثانوي فقط از طريق صندوق پسانداز مسک
بانک مسک امکانپذير است ».کانلميک تلقي ميگردد.
توجه ميفرمايند که با حذف پارگراف صدرالذکر از بخشنامه مورد بحث ،آن بانک قادر
است بابت خريد واحدهاي مسکوني ساخته شده به متقاضيان ،از طريق فروش اقساطي يا
اجاره به شرط تمليک تسهيالت اعطا نمايد.
خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب به طريق مقتضي به کليه شعب و واحدهاي تابعه آن
بانک جهت اجراء ابالغ گردد .اي مقررات از پانزدهم دي ماه سالجاري ( )1384قابل اجرا
ميباشد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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صديقه رهبرشمسکار
3-3831

شماره  :مب  1960 /انتخاب بهينه ترين الگوي تسهيم مازاد سود قطعي و تاثير اعالم شيوه هاي
توزيع آن در آغاز هر سال مالي بر سياست هاي مالي بانك و منافع سپرده گذاران
تاريخ 10/10/1384 :
»بسمه تعالي«
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي (به استثناء پست بانک) و غيردولتي ارسال
گرديد

با سالم؛
از آن جا که موضوع طراحي و تبيي الگوهاي تسهيم مابهالتفاوت سود قطعي تا سود
عليالحساب انواع حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار بانکها در حوزه مباحث
پرچال

و بحث برانگيزي گنجانده ميشود که تاکنون رويه واحد و متحدالشکلي درخصوص

آن اعمال نگرديده و براساس مضمون بخشنامه شماره مب 1799/مورخ  18/10/1382اي
مديريت کل نيز گزين

الگوي توزيع مازاد سود قطعي ) ،(Earnings Surplusدر اختيار

بانکها قرار داده شده است؛ بنابراي بديهي است که انتخاب هر رويهاي ميبايست
براساس اولويتها ،ترجيحات و برنامهريزيهاي آتي هيات مديره بانک صورت پذيرد.
اي بانک به منظور اجراي هرچه بهتر و کاملتر ”قانون عمليات بانکي بدونربا“ و
آئي نامههاي اجرايي آن و با هدف اجتناب از توارد ضرر و زيان به منافع خيل عظيم
سپردهگذاران و جلوگيري از رقابتهاي ناسالم در سامانه بانکي کشور ،پژوه

هايي را در

باب نحوه توزيع مازاد سود قطعي بي سپردهگذاران آغاز نمود که ماحصل اي تحقيقات به
طراحي چهار الگو به شرح پيوست منتهي ميگردد .پي

فرض اصلي هريک از مدلها اي

مهم است که بانکها شيوه توزيع مازاد سود قطعي را در ابتداي هر سال مالي به مشتريان
(سپردهگذاران) اعالم نمايند.
عليهذا از آن جا که تالقي انديشهها و نظرات مختلف ،نتايج حاصل از اي گونه مطالعات را
سودمندتر خواهد نمود ،خواهشمند است دستور فرماييد پيشنهادها و ايدههاي کارشناسي
آن بانک درخصوص انتخاب بهينهتري الگوي تسهيم مازاد سود قطعي (شامل الگوهاي
ابتکاري آن بانک) و تاثير اعالم شيوههاي توزيع آن در آغاز هر سال مالي بر سياستهاي
مالي بانک و منافع سپردهگذاران را حداکثر تا پايان بهم ماه سال جاري به اي مديريت
کل منعکس نمايند/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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فروزنده شجاعي
4-3831

” تبيين ضاب طه تسهيم مابه التفاوت سود قطعي تا سود علي الحساب ( سود مازاد ) بين
انواع حساب هاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار “

مقوله توزيعمازاد سود ) (Surplus Earningsيا درآمد مشاع سهم آورده نقدي
سپردهگذاران ،از موضوعات بحث برانگيز و چال

آوري است که تاکنون يک رويه واحد و

متحدالشکلي در آن خصوص تعريف نگرديده و خط مشي نحوه تخصيص آن (سود مازاد
قطعي بر سود عليالحساب) ،با توجه به اولويتها و ترجيحات آتي ،در اختيار هيات مديره
بانکها قرار داده شده است.
بنابراي اي مديريت کل درصدد آن است تا با لحاظ نمودن عبارات مفهومي
فوقالذکر در مباني و ضوابط تصميمگيري هيات مديره بانکها ،ضم هموارسازي
پاراديمهاي تخصيص سود مازاد ،ارزش فعلي ثروت آتي سپردهگذاران نزد بانکها را
بيشينه سازد .اي مهم تنها در پرتو به کارگيري يک الگوي همسان توسط بانکها عملي
خواهد شد.

ضوابط حاکم بر راهکارهاي تجهيز منابع سامانه بانکي و نحوه تقسيم درآمد مشاع بين بانک و
سپردهگذاران:

به استناد ماده ( )7از دستورالعمل اجرايي قبول سپرده ،بانکها ميتوانند منابع
الزم جهت اعطاي تسهيالت و ساير عمليات بانکي را با جذب سپردههاي سرمايهگذاري
مدتدار در قالب سپردههاي سرمايهکوتاه مدت عادي ،ويژه  6ماهه و سپردههاي
سرمايهگذاري بلندمدت يکساله ،دوساله .... ،و پنجساله ،تامي نمايند و در دوره توقف
سپردههاي سرمايهگذاري مشتريان ،سودي تحت عنوان ”سود عليالحساب“ به آنان
پرداخت نمايند (موضوع ماده  8دستورالعمل).
منابع تجهيز شده سامانه بانکي با استفاده از وجوه سپردههاي سرمايهگذاري
مدتدار مشتريان ،توسط بانکها و به شکل وکالتي ،در اموري چون مشارکت ،مضاربه،
اجاره به شرط تمليک ،فروش اقساطي ،مزارعه ،مساقات ،سرمايهگذاري مستقيم ،معامالت
جعاله و سلف به کار گرفته ميشود (موضوع ماده .)12
در حال حاضر بانکها عالوه بر مجاري تخصيص منابع ذکر شده در باال ،منابع
سپردهگذاران را در طرحهايي همچون خريد اوراق مشارکت و سرمايهگذاري در سهام
شرکتها (سرمايهگذاريهاي کوتاه مدت سريعالمعامله و سرمايهگذاري بلندمدت) نيز
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درگير مينمايند .بنابراي عايدي مشاع بانکها عالوه بر سود حاصل از تسهيالت اعطايي،
درآمد حاصل از سرمايهگذاري در سهام شرکتها و اوراق مشارکت را نيز در بر ميگيرد.
چنانچه منابع اختصاص يافته به امور مربوط به ماده ( )12دستورالعمل ،خريد اوراق
مشارکت و سرمايهگذاري در سهام حداکثر يا معادل مجموع منابع تجهيز شده از محل
سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار باشد تمامي درآمدهاي مشاع تنها بي سپردهگذاران
تقسيم ميگردد .چنانچه مجموع منابع تخصيص يافته بي

از منابع گردآوري شده از محل

سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار باشد ،درآمد مشاع تحصيل شده به شرح ذيل بي بانک
و سپردهگذار تسهيم ميگردد:

وجه التزام دريافتي
بابت تسهيالت اعطايي

+

خالص منابع
سپردهگذاران

-

سود سرمايهگذاري
در اوراق مشارکت

ميانگين  52هفتهاي اوراق
مشارکت

ميانگين  52هفتهاي سپرده قانوني
سپردههاي سرمايهگذاري

جايزه سپرده قانوني سپردههاي
سرمايهگذاري مدتدار

سود سرمايهگذاري
+
در اوراق سهام

-

+

+

درآمد حاصل از
تسهيالت اعطايي

ميانگين  52هفتهاي تسهيالت
اعطايي

ميانگين  52هفتهاي سپردههاي
سرمايهگذاري مدتدار

=

= درآمد مشاع

= منابع بانک

خالص منابع سپردهگذاران

درآمد مشاع
+

*
منابعبانک  +خالص منابع سپردهگذاران

خالص منابع سپردهگذاران

منافع سپردهگذاران

-

= منافعسپردهگذاران

مجموع درآمد مشاع

=

منافع بانک

بعد از محاسبه ميزان منافع سپردهگذاران ،حقالوکالهاي معادل با حداکثر 5/3
درصد مبلغ سپرده از منافع مزبور کسر گرديده و مابقي بي دارندگان حسابهاي سپرده
سرمايهگذاري مدتدار براساس مدت به کارگيري و مبلغ آن تقسيم شود.معالوصف مازاد
سود )(Earnings Surplusزماني عينيت مييابد که سود عليالحساب پرداختي به
سپردهگذاران کمتر از سود قطعي باشد.
سناريوي اول :توزيع سود مازاد برحسب متوسط حجم سپردهسرمايهگذاري در نسبت نرخ سود
عليالحساب سپرده مورد نظر به نرخ سود عليالحساب سپرده مبنا (نرخ سود عليالحساب سپرده
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سرمايهگذاري کوتاه مدت به عنوان نرخ سود عليالحساب سپرده مبنا تعريف ميشود) .مدل جبري
سناريوي نخست به شرح زير است:

جدول تعريف پارامترهاي مدلها
انواعحسابهاي سپردههاي
سرمايهگذاري مدتدار

کوتاه مدت

کوتاهمدتويژه

يکساله

دوساله

سهساله

چهارساله

پنجساله

(مجموعه )A

Is

I ss

I1

I2

I3

I4

I5

rˆs
rˆs

rˆss
rˆs

rˆ1
rˆs

rˆ2
rˆs

rˆ3
rˆs

rˆ4
rˆs

rˆ5
rˆs

ws

wss

w1

w2

w3

w4

w5

متوسط مانده سپردهها

Is

I ss

I1

I2

I3

I4

I5

متوسط مانده حساب انواع
سپردههاي سرمايهگذاري
بااحتساب اوزان

ws .I s

wss .I ss

w1 .I1

w2 .I 2

w3 .I 3

w4 .I 4

w5 .I 5

اوزان سپردههاي
سرمايهگذاري

با عنايت به فرمولهبندي عبارت جبري فوق ،ضابطه مجموع احاد پولي سپردههاي
سرمايهگذاري برحسب معادله ذيل تعريف ميشود:



.I S  WSS .I SS  W1 .I 1  W2 .I 2  W3 .I 3  W4 .I 4  W5 .I 5

S

S

W .I
j

S

 W
jA



jA

نظر به اين که سود مازاد ،از مابهالتفاوت سودهاي تحققيافته قطعي ) (Eبه



سودهاي عليالحساب پرداختني ̂ Eحاصل ميشود لذا مازادسود پرداختي به طبقات متفاوت
سپردهگذاران به شرح زير خواهد بود:
متوسط مازاد سود پرداختي به هر واحد پولي سپردهها

E
E

W j .I j S

E  Eˆ  E  %  

سود مازاد پرداختني به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت:

E S  %  .WS .I S
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مازاد سود پرداختني به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت ويژه:

E SS  %  .WSS .I SS
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري يکساله:

E1  % .W1 .I1
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري دوساله:

E2  % .W2 .I 2
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري سهساله:

E3  % .W3 .I 3
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري چهارساله:

E4  % .W4 .I 4
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري پنجساله:

E5  % .W5 .I 5
مضافا ً اين که مجموعمازاد سود پرداختي به طبقات مختلف سپردهگذاران







 jA

(مشتريان) معادل کل مازاد سود ميباشد  E j  E  .فرض بر اين است اوزان
پرداخت مازاد سود (در صورت وجود) در ابتداي سال مالي به مشريان اعالم ميگردد.

سناريوي دوم :توزيع سود مازاد (مابهالتفاوت سود قطعي به سود عليالحساب) بين سپردهگذاران به
صورت يکسان .در اين مدل اوزان کليه طبقات سپرده معادل در نظر گرفته شده و فرض ميشود که هيات

مديره بانک در توزيع مازاد سود اولويت يا ترجيح خاصي را لحاظ نمينمايد .به عبارت ديگر داريم:

WS  WSS  W1  W2  W3  W4  W5
به استناد فرض فوق ضوابط جبري الگو و نحوه تسهيم مازاد سود به شرح زير است:



.I S  WSS .I SS  W1 .I 1  W2 .I 2  W3 .I 3  W4 .I 4  W5 .I 5   I j  S
jEA

E
E

I j S

 % 

jA
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مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت:

E S  %  .I S
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت ويژه:

E SS  %  .I SS
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري يکساله:

E1  % .I1
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري دوساله:

E2  % .I 2
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري سه ساله:

E3  %  .I 3
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري چهارساله:

E4  % .I 4
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري پنجساله:

E5  %  .I 5

مجموعمازاد سود پرداختي به گروههاي مختلف سپردهگذاران (مشتريان) با کل مازادسود
برابر است:
 E j  E
jA

در اين سناريو نيز فرض بر اين است که معادل بودن اوزان پرداخت مازادسود (در صورت
وجود) در آغاز سال مالي به مشتريان اعالم ميشود.

سناريوي سوم:توزيع مازاد سود برحسب ترجيحات و اولويتهاي اعالم شده از طرف هيات مديره بانک
P

(اعالم ضريب اهميت در پرداخت مازاد سود يا  ) W jبا لحاظ نمودن متوسط مانده حساب گروههاي

متفاوت سپرده در آغاز سال .ضابطه جبري الگوي سناريوي سوم با عنايت به تعاريف مندرج
در جدول فوق به شرح زير است:



.I S  W SSP .I SS  W1P .I 1  W2P .I 2  W3P .I 3  W4P .I 4  W5P .I 5   W jP I j  S
jEA

E
E

P
W
.
I
 j j S

 % 

jEA
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P
S

 W
j A

مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت:

E S  %  .WSP .I S
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت ويژه:

E SS  %  .WSSP .I SS
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري يکساله:

E1  % .W1P .I1
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري دوساله:

E2  % .W2P .I 2
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري سه ساله:

E3  %  .W3P .I 3
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپردههاي سرمايهگذاري چهارساله:

E4  % .W4P .I 4
مازاد سود پرداختي به متوسط احاد پولي سپرده سرمايهگذاري پنجساله:

E5  %  .W5P .I 5

مازاد عايدات پرداختي به گروههاي مختلف سپردهگذاران (مشتريان) با مجموع مازاد سود
برابر است :
 E j  E
jEA

در اين سناريو فرض بر اين است که اوزان پرداخت مازاد سود (اولويتها و ترجيحات) در
آغاز سال توسط هيات مديره بانک تبيين و به مشتريان اعالم ميشود.

سناريوي تکميلي (چهارم) :در اين آلترناتيو فرض بر اين است که هيات مديره بانک اوزان تسهيم مازاد

سود را در ابتداي سال بدون توجه به حجم سپردههاي سرمايهگذاري تبيين مينمايد .مدل جبري
سناريوي مزبور طبق جدول به شرح زير است:
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گروههايسپردههاي
سرمايهگذاري

ضريباهميت

اوزان
(برحسبدرصد)

مجموع
مازاد سود

سهمگروههايسپردهگذار از
مازادسود

کوتاه مدت

CS

WS

E

ES  E.WS

کوتاهمدت ويژه

C SS

WSS

E

ESS  E.WSS

يکساله

C1

W1

E

E1  E.W1

دوساله

C2

W2

E

E2  E.W2

سهساله

C3

W3

E

E3  E.W3

چهارساله

C4

W4

E

E4  E.W4

پنجساله

C5

W5

E

E5  E.W5

از ايرادات فاحش وارده بر اين الگو ،حذف متغير متوسط مانده سپردههاي سرمايهگذاري ،در
تسهيم مازادسود ميباشد.
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شماره  :مب  1974 /اعالم صريح نام چاپخانه موردنظر در تقاضاهاي ارسالي براي چاپ انواع
چك پول
تاريخ 12/10/1384 :
»بسمه تعالي«

براي مديران عامل کليه بانکهاي دولتي ارسال شود

با سالم؛
بدينوسيله به اطالع ميرساند براي چاپ انواع چکپول (به غير از ايرانچک) آن بانک
ميتواند عالوه بر سازمان توليد اسکناس و مسکوك از امکانات شرکت چاپ و نشر بانک
ملي ايران نيز استفاده نمايد .لذا خواهشمنداست دستور فرمائيد در تقاضاهاي ارسالي به
اي اداره به نام چاپخانه مورد نظر نيز اشاره گردد .بديهي است مسيوليت کليه ضوابط و
مقررات ذيربط در اي زمينه همچنان به عهده آن بانک ميباشد/.ص

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حسن معتمدي
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  2072 /افزايش سقف فردي تسهيالت اعطايي در مرحله فروش اقساطي
تاريخ26/10/1384:
بسمه تعالي

جهت اطالعکليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاريدولتي ،بانکمسکن و
شرکتدولتيپستبانک ،ارسال گرديد.

احتراما"،
بدينوسيله مفاد تصميمات متخذه در يکهزار و پنجاه و سومي جلسه شوراي پول و اعتبار
مورخ  1384/10/10را به شرح زير به استحضار ميرساند:
شوراي پول و اعتبار با افزاي

سقف فردي تسهيالت اعطايي در مرحله فروش اقساطي از

( 80هشتاد) ميليون ريال به حداکثر ( 100يکصد) ميليون ريال براي هر واحد مسکوني
موافقت نمود و مقرر داشت سقف فردي فوق ،سقف مربوط به دوران فروش اقساطي براي
هر واحد مسکوني است و تسهيالت دوران مشارکت مدني محدود به سقف فوقالذکر
نميباشد و بانکها
در مورد مبلغ تسهيالت اعطايي در دوره مشارکت (احداث ساختمان) باتوجه به ساير
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
حميد تهرانفر
3816

صديقه رهبر شمسکار
3-3831
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شماره  :مب  2132 /بهبود حاكميت سهامي در واحدهاي بانكي
تاريخ5/11/1384:
بسمه تعالي

جهت اطالعکليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست
بانک و موسسه اعتباري توسعه ومديرعامل سازمان حسابرسي ارسال گرديد.

احتراما"،
همانگونه که استحضار دارند از جمله موضوعاتي که طي ساليان اخير در کانون توجه
صاحبنظران سازماني ،مديران ،مالکان ،بازرسان و افراد ذينفع در موسسات قرار گرفته؛
مقوله «حاکميت سهامي» يا ” “Corporate Governanceميباشد.
اگرچه اي موضوع ،پديده تازهاي نيست ليک صاحبنظران علل ناکامي و ورشکستگي
برخي سازمانها و شرکتهاي بزرگ را در طي ساليان اخير ،ناشي از عدم استقرار نظام
توانمندي از حاکميت سهامي در موسسات مذکور دانستهاند.
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ( ،)OECDحاکميت سهامي را بدي گونه تعريف
نمودهاست:
مجموعه روابطي که ميان مديريت ،هيات مديره ،سهامداران و ديگر اشخاص ذينفع يک
شرکت وجود دارد .همچني حاکميت سهامي ،تعيي کننده ساختاري است که توسط آن
اهداف شرکت تدوي و ابزار دستيابي به اي اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص ميشود.
در تعريفي ديگر ،از حاکميت سهامي به عنوان «ساختار و وظيفه يک شرکت در رابطه با
ذينفعان ،به طور عام و سهامداران آن ،به طور خاص» يادشدهاست.
نظر به اهميت اي موضوع ،مقاله پيوست که ترجمه يکي ديگر از اسناد منتشره از سوي
کميته نظارت بانکي بال تحت عنوان «بهبود حاکميت سهامي در واحدهاي بانکي» (سپتامبر
 )1999ميباشد ،ارسال ميگردد .اي سند مشتمل بر پيشنهاداتي است که عمل به آنها
ميتواند کيفيت حاکميت سهامي را در کليه واحدهاي سازماني به خصوص موسسات بانکي
بهبود بخشد( .الزم به ذکر است ترجمه برخي از اسناد کميته نظارت بر بانکداري بال در
سايت بانک مرکزي ج.ا.ا به آدرس  WWW.CBI.IRبخ
گرفتهاست.).
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نظارت بر امور بانکها قرار

با اميد به آنکه انتشار و توزيع آثاري از اي قبيل ،به بسط وتعميق دان

بانکداري در نظام

بانکي کشور بيانجامد ،خواهشمنداست دستور فرمايند اي نوشتار جهت مطالعه و
بهرهبرداريهاي الزم در اختيار واحدهاي ذيربط قرار گيرد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

صديقه رهبر شمسکار
3-3831
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

«اداره مطالعات و مقررات بانکي»

به بود حاکميت سهامي در واحدهاي بانکي
از انتشارات کميته نظارت بر بانکداري
بانک تسويه بينالمللي
(سپتامبر )1999

ترجمه :عبدالمهدي ارجمندنژاد
گروه مطالعاتي بانکي و اعتباري

مردادماه 1384
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»بسمه تعالي«

پيشگفتار
به نام خداوند جان و خرد

کزي برتر انديشه برنگذرد

خنداوند نام و خداوند جاي

خنداونند روزي دهرهنمنناي

از جمله موضوعاتي که در طي ساليان اخير در کانون توجه صاحبنظران
سازماني ،مديران ،مالکان ،بازرسان و افراد ذينفع در موسسات قرار گرفته؛ مقوله ”حاکميت

سهامي“ است.

1

اين موضوع ،پديده تازهاي نيست که مولود سالهاي اخير باشد بلکه حياتي به بلنداي
قدمت زندگي اجتماعي بشر و تشکيل نهادهاي رسمي و غيررسمي ،از خانواده و قبيله و
طايفه گرفته تا حکومتهاي محلي و منطقهاي و حتي ديوانهاي بزرگ کشوري و لشکري
همچون امپراطوريهاي بزرگ ايران و چي و روم باستان دارد.
به عبارت ديگر در حاکميت سهامي ،با نگاهي جديد به مقوله قديمي ”سازمان و مديريت“

نگريسته ميشود .مقولهاي که همواره قري تمدنهاي مختلف بشري و فعاليتهاي متداول و
متنوع آنها از جمله تجارت و بازرگاني بوده است.
شايد آنچه که موجب شد در دهه اخير ،موضوع حاکميت سهامي در کانون توجه همگان
قرار گيرد ،ورشکستگي و تجارب تلخ و گزندهاي بود که دامن برخي از سازمانها و شرکتهاي بسيار

بزرگي را گرفت که آوازهاي جهاني داشتند .سازمانهايي همچون ”،“Xerox” ،“worldcom

 -1براي واژه التي " "Corporate Governanceمعادلهاي متعددي در زبنان فارسني
اختيار شده است که ”حاکميت سهامي“” ،حاکميت شرکتي“ و ”نظـام راهبـري“ از جملنه آنهنا
ميباشند .اگرچه رسايي هريک از اي عبارات ،محل بحث و تامل است ليک در اي مقاله
از واژه ”حاکميت سهامي“ براي اي منظور استفاده شده است.
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”،“Enron” ،“Citibank
 “Merck” ،“Bristol Myers” ،“KPMG”،“”Gatewayو ” “Tycoدر اياالت متحده
آمريکا؛ ” “Akaiو ” “Bank of Chinaدر جمهوري خلق چي ؛ ” “Daewooو ” SK
 “Groupدر کره جنوبي و ” “Swiss airدر سوئيس و ...
در واقع طرح موضوع حاکميت سهامي در دهه اخير ،محصول مطالعاتي است که
کليه دستاندرکاران و صاحبنظران مباحث سازماني ،در بررسي علل ناکامي شرکتهاي
بزرگ در خالل سالهاي مزبور داشتهاند.
1
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ) ، (OECDحاکميت سهامي را بدينگونه تعريف

نموده است” :مجموعه روابطي که ميان مديريت ،هيات مديره ،سهامداران و ديگر اشخاص ذينفع
يک شرکت وجود دارد .همچنين حاکميت سهامي ،تعيين کننده ساختاري است که توسط آن اهداف
شرکت تدوين و ابزار دستيابي به اين اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص ميشود .حاکميت سهامي
خوب ميبايست مشوقهاي مناسبي را براي هيات مديره و مديريت فراهم آورد تا آنها به پيگيري
اهدافي بپردازند که در راستاي منافع شرکت و سهامداران آن بوده؛ نظارت موثري را ممکن سازد.
از اين رهگذر شرکتها تشويق ميشوند از منابع ،به شيوهاي کاراتر استفاده نمايند“ .در تعريفي ديگر،
از حاکميت سهامي به عنوان ”ساختار و وظيفه يک شرکت در رابطه با ذينفعان ،به طور عام و

سهامداران آن ،به طورخاص“ ياد شده است ).(BANKS, 2004, 3
در واحدهاي بانکي ،حاکميت سهامي را شيوه اداره امور تجاري آنها دانستهاند .اين امر
شامل تدوين اهداف و ترسيم وضعيت ريسک يک بانک؛ اولويتبندي فعاليتها و رفتارهاي شرکت به
اين اميد که مديريت به گونهاي مطمئن و موثر عمل کند و نيز اداره عمليات روزانه در چارچوب
وضعيت ريسک واحد و به طور همزمان ،حفاظت از منافع سپردهگذاران و ساير افراد ذينفع است .به
عبارت ديگر مجموعه روابطي که بين مديريت ،هيات مديره ،سهامداران و ذينفعان ديگر يک بانک
وجود دارد) .(Greuning, et al, 2003, 31-32حاکميت سهامي توانمند در پي آن است که با
چيدمان صحيح روابط و مناسبات در ساختار قدرت و تبيين دقيق اختيارات و مسئوليتها در سازمان؛
منابع را به گونهاي کارا به کار گيرد ،اهداف را به شيوهاي اثربخش محقق سازد و از همه مهمتر؛
منافع افراد ذينفع را به بهترين شکل ممکن تامين نمايد.
در حاکميت سهامي ،آميزهاي از مباحث مديريتي گوناگون به بحث گذاشته ميشود .از
جمله:

1- Organization for Economic Cooperation and Development = OECD
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از ديدگاه نظري ،حاکميت سهامي با رويکردي عقالني ن اقتضايي1به مقوله سازمان
مينگرد.
بهبود حاکميت سهامي مستلزم ايجاد بهبود در کليه وظايف مديريت يعني برنامهريزي،
سازماندهي ،رهبري و کنترل (به خصوص مورد اخير) است.
حاکميت سهامي عالوه بر کارآيي ،بر اثربخشي هم تاکيد داشته و با رويکردهاي ”نيل به
هدف” ،“2عوامل استراتژيک “3و تا حدودي ”رويکرد سيستمي( “4رابينز66- ،1378 ،
 ،)54درصدد سنج

اثربخشي سازمان است.

در طراحي سازمان ،حاکميت سهامي بر عوامل اثرگذار بر ساختار سازماني يعني
استراتژي ،اندازه سازمان ،فنآوري ،روابط قدرت ن کنترل ،و محيط بخصوص مورد اخير
تاکيد دارد.
حاکميت سهامي از دانشهاي نوي و اثرگذار بر سازمان همچون مهندسي مجدد 5،بهبود
سازماني 6،مديريت کيفيت جامع يا فراگير 7،مديريت منابع انساني و فنآوريهاي اطالعاتي
و ارتباطي  ...بهره ميگيرد.
مجموعه مباحث فوق نشان ميدهد که حاکميت سهامي ،فرآيندي جامع است که ريشه در
تمامي ابعاد و جوانب سازمان دارد و بهبود آن مستلزم برخورداري از بينشي عميق راجع به
مباحث نظري و عملي سازمان و مديريت است.
در حاکميت سهامي عالوه بر طرح مباحث نظري در زمينه سازمان ،تاکيد فراواني
بر تدوي و حفظ ارزشهاي عالي اخالقي و حرفهاي در محيط کار ميشود .تجويز اي
راهکارهاي ارزشي با اي هدف صورت ميگيرد که فرآيند کنترل و صيانت از منافع کليه
افراد ذينفع ،در گفتار و کردار تمامي کارکنان ن از اعضاي هيات مديره و مديريت ارشد تا
کارکنان جزء يک سازمان ن نهادينه شود .بديهي است اتخاذ روشهاي عملي در اي زمينه،
در چارچوب نظام ارزشي جوامع صورت ميپذيرد.

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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مقالهاي که در پي

رو داريد ترجمه يکي از اسناد مهم منتشره از سوي کميته

نظارت بانکي بال است که تحت عنوان ”بهبود حاکميت سهامي در واحدهاي بانکي“1در
سپتامبر سال  1999ميالدي انتشار يافته است .اي سند مشورتي مشتمل بر پيشنهاداتي
است که عمل به آنها ميتواند کيفيت حاکميت سهامي را در کليه واحدهاي سازماني به
2

خصوص موسسات بانکي بهبود بخشد.

اميد است مطالعه اي اثر در خاطر کليه صاحبنظران و اهل ف مقبول افتاده ،با
نکته سنجي و دقتنظر خاص خود ،نواقص و نارساييهاي آن را متذکر شوند .انشاءا. ...

عبدالمهدي ارجمندنژاد
تيرماه 1384

8-Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations, Basel
Committee on Banking Supervision, September 1999.
 -5الزم به ذکر است که ترجمه بند  5اي اثر ،از ترجمه مت مشابه آن در ”اصول  25گانه براي نظارت
بانکي موثر“ ن به دليل شرح کاملتر موضوع ن آورده شده است.
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بهبود حاکميت سهامي در واحدهاي بانکي

 -1مقدمه

اخيراً در کشورهاي مختلف و در عرصه بي المللي ،توجه زيادي به مبحث حاکميت سهامي
شده است .به طور خاص ،سازمان توسعه و همکاري اقتصادي ) (OECDاقدام به انتشار
مجموعهاي از استانداردها و رهنمودهاي حاکميت سهامي نموده است تا به دولتهاي
مختلف کمک کند چارچوب حقوقي ،سازماني و نظارتي خود در رابطه با حاکميت سهامي در
کشورهايشان را ارزيابي و بهبود بخشيده؛ رهنمود و پيشنهاداتي را براي بورس اوراق
بهادار ،سرمايهگذاران ،شرکتها و ديگر اشخاصي که در فرآيند توسعه حاکميت سهامي
1

مناسب اثرگذار هستند ،فراهم آورند.

کميته نظارت بانکي بال2به عنوان بخشي از تالشهاي مستمري که در بررسي مباحث
نظارتي به عمل ميآورد ،در کسب تجارب جمعي اعضاي خود و ناظران ديگر ،فعال بوده و
از اي تجارب در انتشار رهنمودهاي نظارتي استفاده مينمايد تا بدينوسيله شيوههاي
مطمي

و موثر را در بانکداري ترويج دهد .هدف کميتهباالز انتشار اين نوشتار ،تاکيد مجدد بر

ا هميت اصول تدوين شده از سوي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ،توجه دادن به مباحث
حاکميت سهامي (که در مقاالت قبلي کميته به آنها پرداخته شده است) و نيز ارائه برخي از مباحث
جديد پيرامون حاکميت سهامي است که ميبايست مورد توجه بانکها و ناظران آنها قرار گيرد.
در صورت عدم استقرار حاکميت سهامي به شکلي موثر ،نظارت بانکي نميتواند به خوبي عمل

نمايد .از اي رو ،ناظران بانکي عالقه وافري به حصول اطمينان از استقرار حاکميت سهامي
موثر در هر واحد بانکي دارند .تجارب نظارتي بر ضرورت برخورداري هر بانک از سطوح

 -1مقاله ”اصول سازمان همکاري و توسعه اقتصادي براي حاکميت سـهامي“ ( 21ژوئن سنال 1999
ميالدي) مالحظه شود.
 -2کميته نظارت بانکي بنال ) ،(The Basel Committee on Banking Supervisionمتشنکل از
کارشناسان ارشد نظارت بانکي است که در سال  1975توسط روساي کل بانکهاي مرکنزي کشنورهاي
گروه  ،10پايهگذاري شد .اي کميته از کارشناسان ارشد مراجع نظارت بنر بانکهنا و بانکهناي مرکنزي
کشورهاي بلژيک ،کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ايتاليا ،ژاپ  ،لوکزامبورگ ،هلند ،سنوئد ،سنوئيس ،انگلسنتان و
اياالت متحده تشکيل شده است .به طور معمول ،اجالسهاي اين کميتنه در باننک تسنويه حسنابهاي
بي المللي در شهر بال سوئيس ن مقر دبيرخانه دائمي اي کميته ن برگزار ميشود.
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مناسب مسيوليتپذيري ،بازبيني و تطبيق تاکيد مينمايند .ايجاد حاکميت سهامي به شيوهاي

روشن و موثر ،کار ناظران را بينهايت آسانتر ميکند .حاکميت سهامي موثر ميتواند رابطه
همکاري جمعي بي مديريت بانک و ناظران را بهبود بخشد.
مقاالتي که اخيراً از سوي کميته بال در رابطه با شيوههاي موثر انتشار يافته است همگي بر
نياز بانکها به تدوي استراتژي براي عمليات خود و ايجاد مسيوليت براي اجراي اي
استراتژيها تاکيد مينمايند .به عالوه شفافيت اطالعاتي که مربوط به شرايط ،تصميمات و
اقدامات موجود هستند بخشي جدايي ناپذير از مقوله پاسخگويي را تشکيل ميدهند تا
براساس آن بتوان با ارائه اطالعات کافي به فعاالن بازار ،زمينه قضاوت آنان در مورد
مديريت يک بانک را فراهم آورد.
اي نوشتار به ساختار مديريت متشکل از هيات مديره و مديريت ارشد اشاره دارد .کميته
از اي امر آگاهي دارد که تفاوتهاي مهمي بي چارچوب تقنيني و نظارتي کشورها
درخصوص وظايف هيات مديره و مديريت ارشد وجود دارد .در برخي کشورها ،وظيفه
نظارت بر مجموعه اجرايي ن اگرچه نه به طور کامل ن بر عهده هيات مديره است تا
بدي وسيله مطمي شوند که مجموعه مزبور ،وظايف خود را انجام ميدهد .به همي دليل
در برخي موارد ،از آن به عنوان هيات نظارت ياد ميکنند .اي امر بدي معنا است که هيات
مذکور ،داراي وظايف اجرايي نميباشد .برعکس ،در کشورهاي ديگر ،اي هيات از
صالحيت بيشتري برخوردار است بدي صورت که چارچوب کلي مديريت بانک را تعيي
مينمايد .به دليل وجود اي تفاوتها ،در اي

نوشتار ،واژههاي ”هيات مديره“ و ”مديريت ارشد“

نه براي شناخت واحدهاي قانوني بلکه براي نامگذاري دو حوزه تصميمگيري در درون
بانک ،به کار ميرود .در اي مقاله ،وجود چني رويکردهايي نسبت به هيات مديره و
مديريت ارشد گاهي اوقات به ”ساختارهاي“ حاکميت سهامي نسبت داده شده است.
کميته بال به اي اميد اقدام به انتشار اي مقاله براي استفاده مراجع نظارتي دنيا نموده
است که اي نوشتار بتواند مقبوليت روشهاي موثر حاکميت سهامي را در بي واحدهاي
بانکي کشورها افزاي

داده و از اي رهگذر به ناظران بانکي در اي کشورها ياري رساند.

با عنايت به وجود رويکردهاي متفاوت ساختاري نسبت به مقوله حاکميت سهامي در ميان
کشورها ،اي نوشتار به تشويق شيوههايي ميپردازد که توان تقويت حاکميت سهامي در
ساختارهاي متفاوت را دارا هستند.

 -2حاکميت سهامي در بانک
بنا به تعريف مقاله سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ،حاکيمت سهامي شامل ”مجموعه روابطي است
که ميان مديريت ،هيات مديره ،سهامداران و ديگر اشخاص ذينفع يک شرکت وجود دارد .همچنين
حاکميت سهامي ،تعيين کننده ساختاري است که توسط آن اهداف شرکت تدوين و ابزار دستيابي به
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اين اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص ميشود .حاکميت سهامي خوب ميبايست مشوقهاي مناسبي
را براي هيات مديره و مديريت فراهم آورد تا آنها به پيگيري اهدافي بپردازند که در راستاي منافع
شرکت و سهامداران آن بوده؛ نظارت موثري را ممکن سازد .از اين رهگذر شرکتها تشويق ميشوند
از منابع ،به شيوهاي کاراتر استفاده نمايند“.

بانکها بخ

مهمي از اقتصاد هر کشوري هستند .آنها منابع مالي را براي موسسات

تجاري فراهم آورده ،خدمات مالي مورد نياز را در اختيار بخ

وسيعي از مردم قرار داده و

دسترسي به سيستمهاي پرداخت را ممک ميسازند .به عالوه ،از برخي بانکها انتظار
ميرود در شرايط نامساعد بازار ،تامي کننده اعتبار و نقدينگي باشند .اي واقعيت که در
تمامي دنيا ،بانکداري صنعتي است که به شدت تحت نظارت بوده و بانکها به شبکههاي
ام دولتي دسترسي دارند ،بر اهميت نق

بانکها در اقتصاد کشورها تاکيد دارد .بنابراي

برخورداري بانکها از حاکميت سهامي توانمند ،اهميتي حياتي مييابد.
ازديدگاه صنعت بانکداري ،حاکميت سهامي در برگيرنده شيوهاي است که در آن اداره امور تجاري
و کاري يکايک موسسات به وسيله هيات مديره و مديريت ارشد آنها به اجرا در ميآيد .اين امر از
طريق تاثيرگذاري بر روشهايي است که بانکها ،اقدامات ذيل را انجام ميدهند:
اهداف شرکت (از جمله ايجاد بازده اقتصادي براي مالکان) را تعيين ميکنند.
امور تجاري روزانه را اداره ميکنند.
منافع گروههاي ذينفع شناخته شده را مدنظر قرار ميدهند.1
با اين اميد که بانکها ـ در انطباق با قوانين و مقررات قابل اجرا ـ به شيوهاي مطمئن و موثر عمل
خواهند کرد ،فعاليتها و رفتارهاي شرکتي را منظم مينمايند.
از منافع سپردهگذاران محافظت ميکنند.

کميته بال اخيراً اقدام به انتشار چندي مقاله با موضوعات ويژهاي نموده است که اهميت
حاکميت سهامي را مورد تاکيد قرار دادهاند .اي مقاالت شامل ”اصولي براي مديريت
ريسک نرخ بهره (سپتامبر ” ،“)1997چارچوبي براي سيستمهاي کنترل داخلي در
واحدهاي بانکي (سپتامبر ” ،“)1998بهبود شفافيت در بانک (سپتامبر  “)1998و ”اصولي

” -1اشخاص ذينفع“ شامل کارکنان ،مشتريان ،عرضهکنندگان و جامعه ميباشد .به دليل نقن

منحصنر

به فرد بانکها در اقتصاد ملي ،اقتصاد محلي و نيز سيستمهاي مالي ،نناظران بنانکي و دولتهنا نينز جنزء
ذينفعان محسوب ميشوند.
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براي مديريت ريسک اعتباري (که در ماه ژوالي سال  1999به عنوان يک سند مشورتي
انتشار يافت)“ ميشود .در اين مقاالت تاکيد مي شود استراتژيها و فنون ضروري براي ايجاد
حاکميت سهامي موثر ،شامل موارد ذيل ميشوند:
ارزشهاي شرکت ،ضوابط اخالقي و ديگر معيارهاي رفتار مناسب و نيز سيستم مورد استفاده براي
اطمينان از انطباق با آنها.
يک استراتژي شرکتي که به روشني بيان شده باشد و با آن بتوان ميزان موفقيت کلي موسسه و تالش
افراد را اندازهگيري نمود.
تخصيص آشکار مسئوليتها و اختيارات تصميم گيري که شامل سلسله مراتبي از توافقات مورد نياز ،از
کارکنان تا هيات مديره ميشود.
استقرار سازوکاري براي تعامل و همکاري بين هيات مديره ،مديريت ارشد و حسابرسان.
نظامهاي توانمند کنترل داخلي شامل بخشهاي حسابرسي داخلي و خارجي ،حوزههاي مديريت
ريسکي که مستقل از محورهاي کاري است و انجام بازبينيها و تطبيقهاي ديگر.
نظارت ويژه بر مقدار منابع در معرض ريسک در مواقعي که احتمال دارد تضاد منافع شديد باشد.
اين امر شامل روابط کاري با وامگيرندگان آشنا ،سهامداران عمده ،مديريت ارشد يا
تصميمگيرندگان اصلي (به عنوان مثال معاملهگران )1است.
در نظر گرفتن مشوقهاي مالي و مديريتي براي عملکرد مناسب مديريت ارشد ،مديريت و کارکنان
واحدهاي کاري که ميتواند در قالب جبران خدمات کارکنان ،ترفيع و ساير مشوقها ارائه شود.
وجود جريانهاي مناسبي از اطالعات هم در درون واحد و هم براي عامه مردم.

اين واقعيت که در کشورهاي مختلف ،نظامهاي متفاوتي از حاکميت سهامي وجود دارند بيانگر اين
موضوع است که هيچ راه حل واحدي براي پاسخگويي به مباحث ساختاري در سطح جهاني وجود
ندارد و در اين زمينه نيازي به انطباق قوانين کشورها با يکديگر نيست .با پذيرش اين موضوع،
ميتوان صرفنظر از شکل مورد استفاده از سوي واحد بانکي ،حاکميت موثري را اعمال نمود .براي
حصول اطمينان از انجام بازبيني و تطبيقهاي مناسب ،چهار شيوه مهم نظارتي وجود دارد که
ساختار سازماني هر بانکي ميبايست مشتمل بر آنها باشد:
اعمال نظارت به وسيله هيات مديره يا هيات نظارت؛

1-Traders.
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نظارت به وسيله افرادي که نقشي در اداره روزانه حوزههاي مختلف کاري ندارند؛
نظارت مستقيم توسط خود واحدهاي کاري؛
بخشهاي مستقل حسابرسي و مديريت ريسک.
به عالوه ،اين موضوع اهميت دارد که کارکنان کليدي داراي صالحيت و شايستگي الزم براي مشاغل
خود باشند .مالکيت دولتي يک بانک ،توان ايجاد تغيير در استراتژيها و اهداف بانک و نيز ساختار
دروني مديريت را دارد .در نتيجه ،اصول کلي حاکميت سهامي موثر براي بانکهاي دولتي نيز
سودمند است.

 -3شيوههاي موثر حاکميت سهامي
همانگونه که در باال اشاره شد ،ناظران بانکي عالقه وافري به تعيي اي موضوع دارند که
بانکها داراي حاکميت سهامي موثري باشند .مبحث بعدي به تجارب نظارتي مربوط به
مشکالت حاکميت سهامي در واحدهاي بانکي ميپردازد و براي دوري از اي مشکالت،
روشهاي مختلفي را پيشنهاد ميکند که ميتوانند موثر واقع شوند .اي شيوهها را بايد
عوامل اصلي از هر فرآيند حاکميت سهامي دانست.

ايجاد اهداف استراتژيک و مجموعهاي از ارزشهاي شرکتي که به سراسر واحد بانکي
ابالغ شده است.
به هنگام نبود اهداف استراتژيک يا ارزشهاي راهنما در شرکت ،انجام فعاليتهاي يک
سازمان امري مشکل است .بنابراي الزم است هيات مديره به تدوي استراتژيهايي
بپردازد که به فعاليتهاي مستمر بانک جهت ميدهد.
همچني هيات مديره ميبايست در ايجاد فضاي الزم در راس سازمان و تصويب
ارزشهاي شرکتي براي خود ،مديريت ارشد و ديگر کارکنان پيشقدم شود .الزم است
ارزشها ،بر ضرورت طرح به موقع و صري مشکالت تاکيد نمايند .به خصوص اي موضوع
اهميت دارد که ارزشها ،مانع از فساد و ارتشا در فعاليتهاي شرکت ن هم در مبادالت داخلي
و هم در معامالت خارجي ن شود.

الزم است هيات مديره اطمينان يابد مديريت ارشد ،مجري سياستهايي است که از
فعاليتها يا روابطي که کيفيت حاکميت سهامي را کاه
شدت محدود ميسازند .مواردي همچون:
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ميدهند ،جلوگيري يا آنها را به

تضاد منافع
اعطاي وام به کارکنان ارشد ،کارمندان و نيز ساير اشکال داد و ستد با خوديها (به عنوان
مثال اعطاي وامهاي داخلي بايد براساس شرايط بازار بوده ،به تعداد خاصي از وامها
محدود شود .الزم است گزارشهاي مربوط به اعطاي وامهاي درونسازماني 1،جهت
بازرسي در اختيار هيات مديره و حسابرسان داخلي و خارجي قرار گيرد).
اعمال رفتارهاي تبعيضآميز در مورد وابستگان و ديگر اشخاص مورد نظر (به عنوان مثال
اعطاي وام با شرايط بسيار مطلوب ،پوش

زيانهاي تجاري ،کارمزدهاي استثنايي).

الزم است فرآيندهايي ايجاد شود تا هيات مديره بتواند به کمک آنها ،ميزان انطباق
سازمان با خط مشيهاي مزبور را زيرنظر داشته ،اطمينان يابد انحرافات به سط مناسبي
از مديريت گزارش ميشود.

ايجاد و اعمال خط مشيهايي روشن براي پذيرش مسئوليت و پاسخگويي در سراسر
سازمان.
هيات مديره هاي کارآمد ،اختيارات و مسئوليتهاي کليدي را براي خود و مديريت ارشد به طور

واضح تعريف مينمايند .همچني باور آنها بر اي است که عدم وجود حوزههاي مشخص
پاسخگويي يا وجود رويههايي مبهم و چندگانه براي مسيوليتها ،ممک است از طريق ارائه
واکنشهاي کند يا ضعيف به تشديد مشکالت بيانجامد .مديريت ارشد عهدهدار ايجاد
سلسه مراتبي از مسيوليتها براي کارکنان است ليک آنها بايد اي واقعيت را به ذه
بسپارند که نهايتاً آنها مسيول عملکرد بانک در برابر هيات مديره هستند.
حصول اطمينان از اين که اعضاي هيأت مديره شرايط مورد نياز پست خود را دارا
هستند ،از نقش خود در رابطه با حاکميت سهامي درك روشني دارند و تحت نفوذ
مديريت يا ارتباطات بيروني قرار ندارند.
مسئوليت نهايي سالمت مالي و عملياتي بانک بر دوش هيات مديره است .براي قضاوت پيرامون
عملکرد مديريت ،الزم است اطالعات کافي و به موقعي در اختيار هيات مديره قرار گيرد.
بايد تعداد موثري از اعضاي هيات مديره بتوانند نقطهنظرات خود را ،مستقل از ديدگاههاي
مديريت ،سهامداران عمده يا دولتها اعمال نمايند .اگر هيات مديره بانک شامل مديران
شايستهاي باشد که در اداره امور بانک دخالتي ندارند يا چنانچه بانک داراي هياتهاي

1-Insider Lending.
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نظارتي يا حسابرسي ،مستقل از مجموعه مديريت آن باشد ميتوان استقالل و بيطرفي را
بهبود بخشيد .عالوه بر اي  ،چني اعضايي ميتوانند ديدگاههاي جديدي را از زمينههاي
شغلي ديگر با خود به ارمغان آورند .ديدگاههايي که ممک است جهتگيريهاي
استراتژيک مديريت از جمله نگرش به شرايط محلي را بهبود بخشد .همچني به هنگام
وارد آمدن فشار بر بدنه شرکت ،ممک است مديران شايستهاي که از شرکتهاي ديگر
دعوت به کار شدهاند ،منابعي مهم از تجارب مديريتي به حساب آيند .الزم است هيات
مديره به ارزيابي ادواري عملکرد خود پرداخته ،نقاط ضعف موجود را تعيي و در صورت
امکان ،نسبت به انجام اقدامات اصالحي مناسب اقدام نمايد.
هيات مديره ميتواند بر توان حاکميت سهامي يک بانک بيفزايد در صورتي که آنها:
نقش نظارتي و ”وظيفه وفاداري“ خود به بانک و سهامداران آن را درك نمايند.
وظيفه ”بازبيني و تطبيق“ را در مورد مديريت روزمره بانک به انجام رسانند.
احساس کنند اختيار استيضاح مديريت را دارند و ميتوانند به راحتي از مديريت بخواهند در مورد
موارد مورد نظر ،به طور صريح توضيح دهد.
تجارب مفيد ديگر موسسات را توصيه نمايند.
نظر خود را با بيطرفي اعالم کنند.
بيش از حد ،تمديد نشده باشند.
در فعاليتهايي که انجام ميدهند از تضاد منافع با سازمانهاي ديگر يا ايجاد تعهد براي خود در قبال
آنها ،دوري گزينند.
با مديريت ارشد و واحد حسابرسي داخلي ،جلسات منظمي را برگزار نمايند تا خط مشيها و
خطوط ارتباطي را تدوين و تصويب نموده و بر روند پيشرفت به سوي اهداف شرکت نظارت نمايند.
در مواقعي که نميتوانند منصفانه نظر دهند از مداخله در تصميمگيريها پرهيز نمايند.
در مديريت روزمره بانک مشارکت ننمايند.
در تعدادي از کشورها ،هيات مديره بانکها به مزاياي ايجاد کميتههاي تخصصي ويژه پيبردهاند .اين
کميتهها موارد ذيل را شامل ميشوند:

”کميته مديريت ريسک“ :امکان نظارت بر فعاليتهاي مديريت ارشد در اداره ريسکهاي
اعتباري ،بازار ،نقدينگي ،عملياتي ،حقوقي و  ...بانک را فراهم ميآورد (اي نق
ميبايست دريافت اطالعات ادواري از مديريت ارشد راجع به مقدار منابع در معرض
ريسک و فعاليتهاي انجام شده درخصوص مديريت ريسک را در برگيرد).
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”کميته حسابرسي“ :امکان نظارت حسابرسان داخلي و خارجي بانک را فراهم ميآورد،
انتصاب و اخراج آنها را تاييد ميکند ،حيطه حسابرسي و فراواني آن را بررسي و تاييد
مينمايد ،گزارشهاي حسابرسان را دريافت و اطمينان مييابد مديريت براي بررسي نقاط
ضعف در ساز و کارهاي کنترلي ،وجود عدم تطابق با سياستها ،قواني و مقررات و ديگر
مشکالت شناسايي شده از سوي حسابرسان؛ اقدامات اصالحي مناسب را به موقع انجام
ميدهد .ميتوان با تشکيل اي کميته از اعضاي خارجي که از تخصص بانکي يا مالي الزم
نيز برخوردارند ،استقالل اي کميته را بهبود بخشيد.
”کميته جبران خدمات کارکنان :“1امکان نظارت بر حقوق و مزاياي مديريت ارشد و ديگر
کارکنان کليدي را فراهم آورده و اطمينان ميدهد جبران خدمات کارکنان با فرهنگ،
اهداف ،استراتژي و محيط کنترلي بانک منطبق ميباشد.
”کميته انتصابات“ :امکان ارزيابي ميزان اثربخشي هيات مديره را فراهم آورده و فرآيند
تعويض و جايگزيني اعضاي آن را هدايت مينمايد.

حصول اطمينان از اين که نظارت مناسبي از سوي مديريت ارشد اعمال ميشود.
مديريت ارشد ،بخ

مهمي از حاکميت سهامي را تشکيل ميدهد .همانگونه که هيات

مديره وظيفه ”بازبيني و تطبيق“ را بر دوش مديران ارشد ميگذارد ،آنها نيز ميبايست به
ايفاي نق

نظارتي در مورد مديران صفي ن که در بخشها و فعاليتهاي کاري خاص

اشتغال دارند ن بپردازند .حتي در بانکهاي بسيار کوچک نيز ميبايست تصميمات مديريتي
مهم توسط بي

از يک نفر اتخاذ شود (”اصل نظارت دقيق .)“2از شرايط مديريتي ذيل

ميبايست اجتناب نمود:
مديران ارشدي که بيش از حد در اخذ تصميمات کاري دخالت مينمايند.
مديران ارشدي که اداره امور حوزهاي به آنها واگذار شده است که از مهارتها يا دانش مورد نياز
براي آن حوزه ،برخوردار نيستند.
مديران ارشدي که مايل نيستند بر روي کارکنان کليدي و موفق (از جمله معاملهگران) اعمال کنترل
نمايند زيرا ميترسند آنها را از دست بدهند.

1-Compensation Committee.
2-Four eyes Principle.
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مديريت عالي متشکل از يک گروه اصلي از ميان کارکنان ارشدي است که مسيوليت بانک
را بر عهده دارند .اي گروه ميبايست افرادي همچون مدير بخ

مالي ،روساي بخ

و

رئيس واحد حسابرسي را در برگيرد .الزم است اي افراد از مهارتهاي الزم براي اداره
حوزههاي زيرنظر خود برخوردار بوده ،کنترل مناسبي بر افراد کليدي در اي حوزهها داشته
باشند.

استفاده کارآمد از مجموعه اقدامات انجام شده توسط حسابرسان داخلي و خارجي،
در راستاي تاييد وظيفه کنترلي مهمي که آنها انجام ميدهند.
حسابرسان داراي نقشي حياتي در فرآيند حاکميت سهامي هستند .ميتوان اثربخشي اي
هيات و مديريت ارشد را به شيوههاي ذيل بهبود داد:
تشخيص اهميت فرآيند حسابرسي و ابالغ اي مهم به تمامي بانک؛
انجام اقداماتي که استقالل و شان و منزلت حسابرسان را افزاي

ميدهد؛

استفاده به موقع و کارا از يافتههاي حسابرسان؛
حصول اطمينان از استقالل راي سرگروه حسابرسي از طريق گزارشدهي وي به هيات
مديره يا کميته حسابرسي اي هيات؛
درگير نمودن حسابرسان خارجي در قضاوت پيرامون اثربخشي کنترلهاي داخلي؛
ملزم ساخت مديريت به اصالح به موقع مشکالتي که حسابرسان آنها را شناسايي
کردهاند.

هيات مديره بايد اي موضوع را تشخيص و تاييد نمايد که حسابرسان داخلي و خارجي،
نمايندگاني هستند که نق

بسيار مهمي را براي آنها ايفا ميکنند .به خصوص هيات مديره

ميبايست اطالعاتي را که مديريت در مورد عمليات و عملکرد بانک به آن هيات ارائه
ميکند ،به وسيله گزارشهاي دريافتي از حسابرسان ،به طور مستقل کنترل کند.

حصول اطمينان از اين که روشهاي جبران خدمات کارکنان با ارزشهاي اخالقي،
اهداف ،استراتژي و محيط کنترلي بانک همخواني دارد.
ممک است وجود نارسايي در ايجاد ارتباط بي مشوقها و راهبرد کاري موجب شود
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
شوند .اي امر به خصوص در مورد معاملهگران و متصديان امور وام ديده ميشود ليک
ممک است اي موضوع اثر معکوسي برعملکرد ديگر کارکنان ستادي نيز داشته باشد.
هيات مديره بايد ميزان حقوق و مزاياي مديران ارشد و ديگر کارکنان کليدي را تاييد
نموده و اطمينان يابد اي جبران خدمات با فرهنگ ،اهداف ،استراتژي و محيط کنترلي
بانک سازگاري دارد .اي موضوع کمک ميکند تا اطمينان حاصل شود انگيزه الزم جهت
حفظ منافع بانک ،به بهتري شيوه ممک براي مديران ارشد و ديگر کارکنان کليدي فراهم
شده است.
به منظور اجتناب از ارائه مشوقهايي که ممک است به ريسکپذيري افراطي بيانجامند،
الزم است شاخصهاي حقوقي در محدوده خط مشي معمول کاري تنظيم شود به شکلي که
بي

از حد به عملکردهاي کوتاه مدت همچون ”منافع تجاري کوتاه مدت“ مرتبط نباشد.

اداره حاکميت سهامي به شيوهاي شفاف
همانگونه که در مقاله کميته بال با عنوان ”بهبود شفافيت در بانک“ اشاره شده است در
مواقعي که شفافيت وجود ندارد حفظ هيات مديره و مديريت ارشد در وضعيتي که به
شيوهاي مناسب پاسخگوي اقدامات و عملکرد خود باشند ،امري بس دشوار است .اي
موضوع در مواقعي اتفاق ميافتد که ذينفعان ،فعاالن بازار و عموم مردم فاقد اطالعات
کافي راجع به ساختار و اهداف بانک هستند .اطالعاتي که بر مبناي آن بتوانند راجع به
اثربخشي هيات مديره و مديريت ارشد در اداره امور بانک ،داوري نمايند.
شفافيت ميتواند به تقويت حاکميت سهامي موثر بيانجامد .بنابراي افشاي عمومي در
زمينههاي ذيل ،امري مطلوب است:
ساختار هيات عامل (اندازه ،عضويت ،شرايط احراز و کميتهها)
ساختار مديريت ارشد (مسيوليتها ،رويههاي گزارشدهي ،شرايط احراز و تجربه)
ساختار اصلي سازمان (مسير کاري  ،ساختار شخصيت حقوقي)

1

اطالعات در مورد ترکيب مشوقهاي بانک (سياستهاي ارائه پاداش ،جبران خدمات مديران
1

اجرايي ،پاداشها ،گزينههاي سهام )

1-Line of Business Structure.
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2

ماهيت و ميزان داد و ستد با آشنايان و اشخاص وابسته .
 -4حصول اطمينان از وجود يک محيط حمايتي براي استقرار حاکميت سهامي موثر
هرچند کميته بال اي موضوع را مورد تاييد قرار ميدهد که مسيوليت اصلي براي استقرار
حاکميت سهامي مناسب برعهده هيات مديره و مديريت ارشد بانکها است ليک راههاي
بسيار زياد ديگري نيز براي بهبود حاکميت سهامي وجود دارد .از جمله:

دولتها ن از طريق قواني
ناظران بازار سرمايه و اوراق بهادار3ن از طريق افشا و اعالم درخواستها
حسابرسان ن به وسيله استانداردهاي حسابرسي موجود در مورد ارتباطات با هيات مديره،
مديريت ارشد و ناظران بانکي
انجم هاي صنعت بانکداري ن از طريق ابتکارات مربوط به اصول اختياري صنعت1و
توافقات مربوط به روشهاي موثر و انتشار آنها.

2- Stock Options.
 -3بنه عننوان مثنال کميتنه اسنتانداردهاي بي المللني حسنابداري (International Accounting
) Standards Committee = IASCاشخاص وابسته را اي گونه تعريف ميکند ”اشخاصي که توان
کنترل يا اعمال نفوذ قابل مالحظهاي دارند .اي روابط شامل:
 )1روابط بي واحد مرکزي و موسسه وابسته؛
 )2واحدهايي که زير نظر يک شخصيت قرار دارند؛
 )3همکاران؛
 )4افرادي که از طريق مالکيت داراي نفوذ زيادي بر روي موسسه و خويشاوندان نزديک آنها هستند؛

 )5کارکنان کليدي مديريت“.
کميته مزبور انتظار دارد در اي زميننه ،فعالينت افشنا منوارد ذينل را در برگينرد :النف) در منواقعي کنه
مکانيزمهاي کنترلي امکان آن را فراهم ميآورند ،نوع روابط مشخص شود حتي اگنر هنيچ داد و سنتدي
بي اشخاص وابسته وجود نداشته باشد و ب) نوع و مقدار داد و ستدها با اشخاص وابسته کنه در ذينل
گروه مناسب دستهبندي ميشود (استاندارد بي المللي حسابداري ،شماره  ،24افشاي اطالعنات مربنوط
به اشخاص وابسته).
1- Securities regulators, Stock exchanges.
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به عنوان مثال ميتوان حاکميت سهامي را به وسيله بحث و بررسي پيرامون برخي مباحث
قانوني ،از جمله موارد ذيل بهبود بخشيد :صيانت از حقوق سهامداران؛ قابليت اجرايي
قراردادها شامل قراردادهاي منعقده با ارائهکنندگان خدمات؛ تبيي نقشهاي مديريتي؛
اطمينان از اي که شرکتها در محيطي عاري از فساد و ارتشاء عمل ميکنند؛ قواني ،
مقررات و ديگر معيارهايي که به منافع مديران ،کارکنان و سهامداران نظم و ترتيب
ميدهند .تمامي اي موارد ميتوانند به ارتقاء سالمت در محيطهاي کاري و قانوني کمک
نمايند و از اي رهگذر حاکميت سهامي موثر واقدامات نظارتي مربوط ،مورد حمايت قرار
گيرند.

 -5نقش ناظران بانکي
ناظران بانکي ميبايست از اهميت حاکميت سهامي و تاثير آن بر روي عملکرد شرکت آگاهي داشته
باشند .آنها بايد از بانکها توقع داشته باشند که از ساختارهاي سازماني به گونهاي استفاده کنند که
امکان بازبيني و تطبيقهاي مناسب فراهم آيد .تدابير نظارتي ميبايست بر پاسخگويي و شفافيت
تاکيد نمايند .ناظران بانکي بايد اين موضوع را مشخص سازند که هيات مديره و مديريت ارشد
يکايک موسسات ،داراي فرآيندهاي مناسبي هستند که اطمينان ميدهند آنها به کليه وظايف و
مسئوليتهاي خود عمل ميکنند.

مسئوليت عملکرد يک بانک نهايتاً بر عهده هيات مديره و مديريت ارشد آن است .از اي رو ،معموالً
ناظران بانکي براي اطمينان اي موضوع را کنترل ميکنند که يک بانک به شيوه مناسبي
اداره شده و تمامي مشکالتي که در خالل اقدامات نظارتي خود با آن مواجه شدهاند به
اطالع مديريت خواهد رسيد .هنگامي که بانک مذکور به استقبال ريسکهايي ميرود که
قادر به اندازهگيري و کنترل آنها نيست ناظران بانکي ميبايست از هيات مديره توضي
خواسته و آنها را ملزم به انجام به موقع اقدامات اصالحي بنمايند .بايد بازرسان هشياري
خود را نسبت به هرگونه عاليم هشدار دهندهاي که حاکي از وجود ضعف در اداره
فعاليتهاي بانک ميباشد ،حفظ کنند .آنها بايد در مورد حاکميت سهامي موثر و روشهاي
فعال و مناسب ،اقدام به انتشار رهنمودهاي الزم براي بانکها نمايند .همچني ميبايست
در زمان انتشار دستورالعملهاي مربوط به موضوعات ديگر ،مباحث مربوط به حاکميت
سهامي را مدنظر داشته باشند.
حاکميت سهامي موثر منافع کليه افراد ذينفع را در نظر ميگيرد ،از جمله سپردهگذاران که
ممک است منافع آنها همواره لحاظ نگردد .از اي رو ،ضرورت دارد ناظران بانکي مطمي

2- Voluntary industry Principles.
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شوند يکايک بانکها به گونهاي عمل ميکنند که به منافع سپردهگذاران آسيبي وارد
نميآورند.
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شماره  :مب  2133 /جمع آوري نقطه نظرات درخصوص به روز رساني ميزان استهالک
دارايي هاي منقول و غيرمنقول قابل استهالک بانك ها
تاريخ5/11/1384:
بسمه تعالي

جهت اطالعکليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي و سازمان حسابرسي
ارسال گرديد.

باسالم،
همانطور که استحضار دارند به موجب بند ”د“ ماده ( )33قانون پولي و بانکي کشور
مصوب  18تيرماه  ،1351ميزان استهالك داراييهاي منقول و غيرمنقول قابل استهالك ...
بانکها از طرف شوراي پول و اعتبار تعيي ميگردد و بانکها موظف به اجراي آن
ميباشند .از آنجا که به روز رساني برخي مصوبات قبلي شورا درخصوص استهالك در
دست بررسي در اي بانک ميباشد ،به پيوست جدول داراييهاي قابل استهالك ،جهت
دريافت نظرات صائب و کارشناسانه آن بانک/موسسه/سازمان ارسال ميگردد.
خواهشمنداست ،دستور فرمائيد نظرات پيشنهادي حداکثر تا پايان وقت اداري روز
 1384/11/30به اي اداره ارسال گردد /.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

فروزنده شجاعي
4-3831

586

جدول داراييهاي قابل استهالك
انواع خودروهاي بنزيني و ديزلي و انواع موتور سيکلت و دوچرخه و
سه چرخه

5
سال

اموال و اثاثيه اداري مانند :ماشي تحرير ،تايپ  ،فاکس ،
ماشي حساب و ...
اموال و اثاثيه مهمانسراها و زائرسراها
تجهيزات سختافزاري رايانههاي شخصي()PC

 4سال
 3سال

هزينههاي نرمافزاري

الزم به توضي است که  ،داراييهايي چون ”زمي “ و ”سرقفلي“  ،براساس رهنمودهاي
حسابداري مستهلک نميشوند.
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شماره  :مب  2249 /تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي در استان سيستان و بلوچستان
تاريخ18/11/1384:

بسمه تعالي

جهت اطالعکليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و پست بانکارسال گرديد.

باسالم،
احتراما"؛ در راستاي سفر رياست جمهور محترم به استان سيستان و بلوچستان و با
اشاره به جلسه مورخ  84/9/15در محل نهاد رياست جمهوري( ،بند  4صورتجلسه
پيوست) و با عنايت به وضعيت استان و محروميت موجود در آن بدينوسيله توصيه ميشود
براي تشويق سرمايهگذاري بخ

خصوصي در استان ،طبق قانون حداقل ممک نرخ

آورده محاسبه و اعمال گردد.

خواهشمنداست مراتب را به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ فرمائيد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

فروزنده شجاعي
4-3831
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شماره  :مب  2251 /توضيحات تكميلي درخصوص شرايط و مكانيزم اجرايي اعطاي تسهيالت
براي خريد مسكن
تاريخ18/11/1384:

بسمه تعالي

جهت اطالعکليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و شرکت دولتي پست بانک
ارسال گرديد.

باسالم،
پيرو بخشنامه شماره مب 1944/مورخ  1384/10/6اي اداره در رابطه با ”حذف پاراگراف
پاياني بخشنامه شماره نب 2268/مورخ  1374/5/3اداره نظارت بر بانکها“ و در پاسخ
به سواالت برخي بانکها درخصوص شرايط و مکانيزم اجرايي اعطاي تسهيالت براي
خريد مسک  ،بدينوسيله به استحضار ميرساند همانگونه که در بخشنامه شماره
مب 1944/نيز تاکيد گرديده است آن بانک ميتواند بابت خريد واحدهاي مسکوني
ساختهشده،از طريق فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليک ،به متقاضيان تسهيالت
اعطاء نمايد.
اضافه مينمايد که متقاضيان خريد مسک جهت برخورداري از تسهيالت موصوف لزوما"
نياز به افتتاح حساب برنامهاي و يا سپردهگذاري نخواهند داشت/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

صديقه رهبر شمسکار
3-3831
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شماره  :مب  2253 /اصول مربوط به شيوه نظارت بر عمليات مالي شركت بزرگ مالي
تاريخ18/11/1384:
بسمه تعالي

جهت اطالعکليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي،شرکت دولتي
پستبانک ،موسسه اعتباري توسعه و سازمان حسابرسي ارسال گرديد.

با احترام،
همانطور که مستحضريد ،در دهههاي اخير موسسات مالي ،با گسترش حوزههاي فعاليت
خود ،به ساير عرصههاي رقابت مانند بازارهاي سرمايه و بيمه وارد گرديدند .اي موضوع
سبب شده که از نظر سازماني موسسات مالي به مراتب پيچيدهتر شوند.
بنابراي  ،صنعت بانکداري در حال حاضر شاهد رشد کمي قابل توجه موسسات مالي است
ها به تاسيس شرکتهاي سرمايهگذاري و بيمه

که در پي بهرهجويي از درآمد ساير بخ

مبادرت نمودهاند .آنچه در اي رابطه حايز اهميت است اي که ،شرکتهاي زيرمجموعه
شرکت مادر (که خود ميتواند يک بانک يا شرکت مالي پيچيدهتر باشد) با ورود به بازار و
عرصههاي ديگر ،ريسک خود را افزاي

داده و مقوله نظارت را نيز با پيچيدگي بيشتري

مواجه ميسازند ،زيرا ناظري بانکي در رويارويي با چني موسسات مالي ،با مسايل
جديدي مواجه ميشوند ،بدي ترتيب که ساختار سازماني شرکتهاي مالي مورد بحث،
زيرمجموعههايي را در برگرفته که در بخ

هاي بيمه و بازار سرمايه فعاليت دارند .طبيعي

است که هر يک از اي شرکتها تابع مقررات خاص خود بوده و تحت نظارت مراجع
متفاوت نظارتي نيز قرار دارند .اي موضوع که چگونه مقررات نظارتي و مراجع نظارتي
مختلف با يکديگر تعامل داشته باشند که در مجموع ريسک کلي شرکت بزرگ مالي و نيز
شرکتهاي زير مجموعه کنترل شود ،موضوع بيانيهي مشترکي است که با همکاري کميته
نظارت بر بانکداري بال ،سازمان بي المللي کميسيونهاي اوراق بهادار و اتحاديه
بي المللي ناظري بيمه انتشار يافتهاست.
در گزارشي که پي

رو داريد ،هدف ،ارائه اصولي براي ناظري بانکي و ناظري

شرکتهاي فعال در زمينه اوراق بهادار و بيمه است تا از طريق فرآيندهاي نظارتي و
مقرراتي اطمينان حاصل کنند که منابع در معرض خطر و عمليات مالي شرکتهاي
زيرمجموعه شرکتهاي بزرگ مالي کنترل ميگردد.
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ضم اعالم اي نکته که مجموعه مقاالت ترجمهشده در زمينه نظارت بر بانکداري در
سايت اي بانک به آدرس  CBI.IRنيز قابل دسترسي است ،خواهشمنداست دستور
فرمايند اي نوشتار جهت مطالعه و بهره برداري الزم براي واحدهاي ذيربط ارسال
گردد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

صديقه رهبر شمسکار
3-3831
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

«اداره مطالعات و مقررات بانکي»

اصول مربوط به شيوه نظارت بر عمليات
مالي شرکت بزرگ مالي
متشکل از مجموعهاي از شرکتهاي فعال در
بخشهاي بانکداري ،بيمه و بازار سرمايه

و منابع در معرض خطر

بيانيه مجمع مشترك
کميته نظارت بر بانکداري بال ،سازمان بينالمللي
کميسيونهاي اوراق بهادار و اتحاديه بينالمللي ناظرين بيمه
(دسامبر )1999

مترجم :ميترا محمدعليزاده
گروه مطالعاتي :بانکي و اعتباري
شهريور ماه 1384
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فهـرسـت مطالـب

پيشگفتار (مترجم)
تعاريف (مترجم)
اصول عمليات مالي شرکتهاي گروه و منابع در معرض خطر
هدف
مفهوم عمليات مالي شرکتهاي گروه و منابع در معرض خطر
اصول
کار گروه مطالعاتي
بررسي رويههاي نظارتي
رويههاي شرکتهاي بزرگ مالي
تجزيه و تحليل موضوعات مربوط به نظارت شرکتهاي بزرگ مالي
اصول راهنما
ماخذ
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پيشگفتــار (مترجم)

در دهههاي اخير موسسات مالي ،با گسترش حوزههاي فعاليت خود ،به ساير
عرصههاي رقابت مانند بازار سرمايه و بيمه وارد گرديدند .اين موضوع سبب شده که از
نظر سازماني موسسات مالي به مراتب پيچيدهتر شوند.
بنابراين ،صنعت بانکداري در حال حاضر شاهد رشدکمي قابل توجه موسسات
مالي است که در پي بهرهجويي از درآمد ساير بخشها به تاسيس شرکتهاي سرمايهگذاري و
بيمه مبادرت نمودهاند .آنچه در اين رابطه حايز اهميت است اينکه ،شرکتهاي زيرمجموعه
شرکت مادر (که خود ميتواند يک بانک يا شرکت مالي پيچيدهتر باشد) با ورود به بازار و
عرصههاي ديگر ،ريسک خود را افزايش داده و مقوله نظارت را نيز با پيچيدگي بيشتري
مواجه ميسازند ،زيرا ناظرين بانکي در رويارويي با چنين موسسات مالي ،با مسايل جديدي
مواجه ميشوند،بدين ترتيب که ساختار سازماني شرکتهاي مالي مورد بحث،
زيرمجموعههايي را در برگرفته که در بخشهاي بيمه و بازار سرمايه فعاليت دارند .طبيعي
است که هريک از اين شرکتها تابع مقررات خاص خود بوده و تحت نظارت مراجع
متفاوت نظارتي نيز قرار دارند .اين موضوع که چگونه مقررات نظارتي و مراجع نظارتي
مختلف با يکديگر تعامل داشته باشند که در مجموع ريسک کلي شرکت بزرگ مالي و نيز
شرکتهاي زير مجموعه کنترل شود ،موضوع بيانيهي مشترکي است که با همکاري کميته
نظارت بر بانکداري بال ،سازمان بينالمللي کميسيونهاي اوراق بهادار و اتحاديه بينالمللي
ناظرين بيمه انتشار يافته است.

تعاريف:
شرکت بزرگ :در اين نوشتار به مفهوم شرکتي است که از به هم پيوستن مجموعهاي از
شرکتها ايجاد گرديده است.
منابع در معرض خطر :اکسپوژر
عمليات مالي شرکتهاي گروهو منابع در معرض خطر  :داد و ستدهاي متقابل شرکت مادر با
هريک از شرکتهاي زيرمجموعه و نيز شرکتهاي زيرمجموعه با يکديگر است .البته
در قانون تجارت ايران و از منظر حسابرسان تعريف ديگري در اين رابطه قابل طرح
است و آن” ،معامالت با اشخاص وابسته“ ميباشد.

- Conglomerate.
- Exposures.
- Intra – Group Transactions and Exposures.
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»بسمه تعالي«

اصول عمليات مالي شرکتهاي گروه و منابع در معرض خطر

هدف
هدف از اين نوشتار ارائه اصولي براي ناظرين بانکي و ناظرين شرکتهاي فعال در زمينه اوراق بهادار و
بيمه است تا از طريق فرآيندهاي نظارتي و مقرراتي اطمينان حاصل کنند که منابع در معرض خطر و
عمليات مالي شرکتهاي زير مجموعه شرکتهاي بزرگ ماليکنترل ميگردد.

منابع در معرض خطر و عمليات مالي شرکتهاي گروه ،تاثيرات ترکيبي فعاليتها را در
بخشهاي مختلف شرکت بزرگ آسانتر نموده ،در نتيجه ميتواند به کارآمدي هزينهها ،به
حداکثر رساني سود ،بهبود مديريت ريسک ،و اعمال کنترل موثرتر بر سرمايه و نحوه تامين
مالي منجر شود .دستيابي به اين منافع ،براي ساختارهاي سازماني که زمينه انجام اين
عمليات مالي و ايجاد اکسپوژرها را فراهم ميکنند اغلب ،هدفي عمده محسوب ميگردد .در
عين حال ،عمليات مالي مهم و اکسپوژرهاي حايز اهميت بيانگر راههاي انتشار (مشکالت) در کل گروه

است و به طور بالقوه باعث پيچيدگي روشهاي تصفيه ورشکستگيها ميشود .دستيابي به توازن مناسب
ميان مزايا و ريسکهاي منابع در معرض خطر و عمليات مالي شرکتهاي زيرمجموعه
هدف مهمي براي شرکتهاي بزرگ و نيز ناظرين است .البته توازن مطلوب ،بسته به فعاليتها
و انواع عمليات مالي شرکتهاي زيرمجموعه و اکسپوژرها ،در

شرکتهاي مورد بحث

ميتواند متفاوت باشد.

مفهوم عمليات مالي شرکتهاي گروه و منابع در معرض خطر
در گزارش حاضر ،شرکت بزرگ مالي به عنوان شرکتي تعريف شده که فعاليت اصلي آن در زمينه مالي
است و موسسات تحت پوشش آن ،تا حد زيادي ،حداقل در دو بخش از بخشهاي بانکي ،اوراق بهادار و

بيمه داراي تعهداتي هستند .هر نوع انضباط نظارتي ،چشماندازي را براي منابع در معرض
خطر و عمليات مالي شرکتهاي گروه صنعت مربوطه آن متصور ميشود .اين مقاله ،آن
چشماندازها را با منظور نمودن کنترل نظارتي عمليات مالي بين شرکتهاي زيرمجموعه و
اکسپوژرهاي مالي يک شرکت بزرگمالي مدنظر قرار ميدهد.
منابع در معرض خطر و عمليات مالي شرکتهاي گروه ،هر دو شکل مستقيم و غيرمستقيم
مطالبات ميان موسسات را در يک شرکت بزرگ مالي در بر ميگيرد ،آنها ميتوانند از موارد
متفاوتي نشات گيرند ،به عنوان مثال از:

595

سهامداري متقابل؛
عمليات تجاري که به موجب آنها يک گروه شرکتي با گروه شرکتي ديگر معامالتي را انجام ميدهد يا
اين کار را از طرف يک گروه شرکتي انجام ميدهد؛
مديريت اصلي (مرکزي) نقدينگي کوتاهمدت درشرکت بزرگ؛
تضمينها ،وامها و تعهدات ارائه شده به ،يا دريافت شده از ساير شرکتهاي گروه ؛
شرط مديريت و ساير ترتيبات خدماتي ،مثل ترتيبات بازنشستگي يا خدمات اداره پشتيباني؛
اکسپوژر نسبت به سهامداران عمده (شامل وامها و منابع در معرض خطر زير خط ترازنامه مانند تعهدات
و تضمينها)؛
اکسپوژر ناشي از روند جايگزيني داراييهاي مشتري با ساير شرکتهاي گروه؛
خريد يا فروش داراييها با ساير شرگتهاي گروه ؛
انتقال ريسک از طريق بيمه مجدد؛
انجام معامالت بين موسسات زيرمجموعه شرکت بزرگ به منظور انتقال ريسک اکسپوژر مربوطه به
اشخاص ثالث؛

اصول
ناظرين بايد به طور مستقيم يا از طريق موسسات تحت پوشش ،اقداماتي را انجام دهند تا اطمينان يابند
که شرکتهاي بزرگ فرآيندهاي کافي مديريت ريسک ،شامل فرآيندهايي براي شرکت بزرگ به عنوان
يک کل و فرآيندهايي براي شرکتهاي وابسته به آن ،که نسبت به آنها منابع در معرض خطر وجود دارد
يا با آنها در داخل گروه داد و ستد مالي انجام ميشود ،ايجاد نمودهاند .در صورت لزوم ناظرين بايد
معيارهاي مناسبي ـ مانند تقويت اين فرآيند با کمک محدوديتهاي نظارتي را ـ منظور کنند.
ناظرين بايد عمليات مالي مهم و اکسپوژرهاي حايز اهميت موسسات مالي تحت نظارت را به طور منظم
مورد مراقبت قرار دهند ،اين کار در صورت لزوم از طريق گزارشدهي ادواري يا ابزارهايي انجام
ميشودو کمک ميکنددرك روشني نسبت به منابع در معرض خطر و عمليات مالي شرکتهاي
زيرمجموعه شرکتهاي بزرگ مالي بوجود آيد.
ناظرين بايد افشاي عمليات مالي شرکتهاي گروه و منابع در معرض خطر به همگان را تشويق نمايند.
ناظرين بايد به طور تنگاتنگ با يکديگر در ارتباط باشند تا به دغدغههاي يکديگر پيبرند و در صورتي که
مناسب تشخيص دهند ،نسبت به انجام هرگونه اقدام نظارتي در مورد عمليات مالي شرکتهاي گروه و
اکسپوژرها هماهنگي نمايند.
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ناظرين بايد به نحو موثر و مناسبي با آن بخش از عمليات مالي و اکسپوژرهاي حايز اهميت شرکتهاي
گروه ،که به نظر ميرسدبه طور مستقيم و يا از طريق يکاثرگذاري کلي و سرنوشتساز ،تاثير
تعيينکنندهاي بر موسسات تحت پوشش دارد ،برخورد نمايند.

کار گروه مطالعاتي:
گروه مطالعاتي عمليات مالي شرکتهاي گروه ،اکسپورژها و تمرکز ريسک ،حقيقتيابي در
زمينه مديريت ريسک عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها را از طريق دو
پرسشنامه انجام داد :يک پرسشنامه در رابطه با رويههاي نظارتي و ديگري درباره
رويههاي شرکتهاي بزرگ .نتايج اين دو پرسشنامه به شرح زير خالصه ميشوند:
گروه مطالعاتي در گزارش خود ده شرکت بزرگ مالي را در زمينه مسائل مديريتيشان در
رابطه با عمليات مالي شرکتهاي زيرمجموعه و اکسپوژرها تحت بررسي قرار داد .اين
شرکتها شامل شش شرکت بزرگ بانکي با فعاليت در زمينه اوراق بهادار و يا امور بيمه ،دو
شرکت بزرگ بيمه با فعاليتهاي بانکي يا اوراق بهادار ،يک شرکت بزرگ اوراق بهادار با
فعاليتهاي بانکي و يک شرکت بزرگ مختلط فعال در زمينه امور بانکي و بيمه بود.

بررسي رويههاي نظارتي:
مقررات ناظر بر عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها از چارچوبهاي نظارتي يک
حوزه قضايي تاثير ميپذيرند .برخي نظامهاي نظارتي عمليات مالي ميان شرکتهاي تابعه
و شرکت مادر تحت پوشش ،ميان شرکتهاي تابعه با يک شرکت مادر مشترک تحت
پوشش ،بين موسسات همتراز تابع همان مقررات يا مقررات مشابه در يک کشور واحد را
از مقررات ناظر بر عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها مستثني ميکنند .به طور
کلي ،مقررات ناظر بر عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها ،متوجه معامالت ميان موسسات

تحت پوشش (تحت نظارت)و موسسات خارج از حوزه مقرراتي ميگردد .در نتيجه ،عمليات مالي
شرکتهاي گروه و اکسپوژرها نسبت به يک موسسه تحت پوشش در يک بخش و موسسه
تحت پوششي در بخش ديگر ،به طور کلي در معرض اعمال محدوديتهايي قرار ميگيرند
که از جانب مقررات ناظر بر  ،ITEsاحتماالً در مورد هر دو بخش اعمال ميشود .در
واقع مقررات ناظر بر  ITEهمواره در مورد معامالت بين موسسه تحت پوشش و شرکتهاي
وابسته خارج از حوزهي نظارت و شرکتهاي هولدينگ اعمال ميشود.



- Jurisdiction.
- Sister Instituions.



 - Regulated Entity.
- Exposures.
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اکثر نظامهاي نظارتي طراحي ميشوند تا از عمليات مالي حايز اهميت گروه و اکسپوژرهاي

تاثيرگذار پيش از تحقق آنها جلوگيري کنند .تالشهاي نظارتي براي آن گروه از عمليات مالي
شرکتهاي گروه و اکسپوژرها انجام ميشود که ميتوانند به عنوان راههايي براي تضعيف
شرايط مالي موسسه مالي تحت پوشش محسوب شوند .ابزارهاي نظارتي شامل ممنوعيت
نوسانات سرمايهاييادرآمدي ،درخواست وثيقه ،محدود کردن نقل و انتقاالت ،الزامي کردن
تاييد اوليه ناظرين ،و اعمال محدوديت براي انواع خاصي از انتقاالت است .عالوه بر اين،
اکثر نظامهاي نظارتي براي عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها اين الزام را ايجاد ميکنند که
در زمان وقوع ،تحت شرايط متعارف و يکساني قرارداشتهباشند يا حداقل وجود آنها براي موسسه

تحت نظارت زيانآور نباشد .ناظرين اصلي ،گزارشدهي قانوني داد و ستد مالي در داخل گروه
و اکسپوژرها يا افشاي عمومي آنها را در بخش توضيحات صورتهاي مالي الزامي
مينمايند .ساير ناظرين موسسات را ملزم ميکنند تا به منظور امکان تجزيه و تحليل عمليات مالي
شرکت هاي گروه و اکسپوژرها اطالعات تلفيقي ترازنامه و درآمد را در اختيار آنها قرار دهند.

رويههاي شرکتهاي بزرگ مالي:
در ده گروه شرکتهاي بزرگ تحت بررسي ،بعضي از شرکتها فقط انطباق با الزامات قانوني
را تحت مراقبت قرار ميدادند و در موارد ديگر نيز توجه اندکي به عمليات مالي شرکتهاي
گروه و اکسپوژرها نشان داده ميشد .با اين وجود ،مديريت اين شرکتهاي بزرگ اغلب به
دليل سطح آگاهي و کنترل يکسان دو طرف معامله ،امر نظارت را غير ضروري
ميدانستند .بعضي از شرکتهاي بزرگ نيز عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها را ،به اين دليل
که به جاي اداره شرکت از طريق اشخاص حقوقي ،به اداره آن از طريق خطوط تجاري توجه دارد ،مغاير
با راهکار شرکت تلقي ميکردند.

البته ،شرکتهاي بزرگ خاص ،عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها را به دقت تحت
مراقبت قرار ميدهند يا شرايطي مثل الزامي بودن دريافت وثيقه براي هر اکسپوژر را در
مورد آنها اعمال ميکنند .گروه مطالعاتي عالقمند بود به داليل توجه بيشتر شرکتهاي بزرگ
به انجام عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها پيبرد،

در بعضي از شرکتها ،مديريت

عمليات مالي شرکت هاي گروه و اکسپوژرها ،عاملي مهم براي حاکميت سهامي و کنترل داخلي به شمار

ميرود .يک شرکت بزرگ مالي و فعال در سطح بينالمللي با توجه به اندازه ،پيچيدگي و تعداد
اشخاص حقوقي زيرمجموعه آن ،سرمايه ،راههاي تامين مالي و ريسک را کنترل ميکند و
ساز و کارهاي انتقال درآمد ،ابزاري را براي محدود کردن فعاليتهاي غيرمعمول يا افراطي
اشخاص حقيقي يا حقوقي يا جلب توجه مديريت ارشد به اين موارد ارايه ميکند .علت ديگر
جذابيت انجام اين عمليات ،اطمينان از حسابداري دقيق هزينه و تخصيص سود و در نتيجه کارايي سيستم

نظامهاي انگيزشي مديريت در اين شرکت بزرگ است .با اين وجود به نظر ميرسد ،هر دو مورد،
مديريت مناسب عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها و ايجاد سيستمهاي مديريتي و

- At Arm's Length Terms.
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ساز و کارهاي گزارشدهي به مديريت ،داليلي را ارائه ميکند که به رغم تفاوت قابل
مالحظه با دغدغههاي ناظرين ـ که در بخش بعدي توضيح داده ميشود ـ به ناظرين اين
امکان را ميدهد تا عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها و مديريت آنها را تحت
کنترل و بررسي قرار دهند.

تجزيه و تحليل موضوعات مربوط به نظارت شرکتهاي بزرگ مالي
انجام عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها تنها دغدغه ناظرين نيست .به اين عمليات
بايد به عنوان ابزاري براي رسيدن به هدف نگريسته شود ،که براي موسسات تحت پوشش
در يک شرکت بزرگ ميتواند مفيد يا مضر باشد.
شرکتهاي بزرگ فعاليتهاي اصلي را تمرکز بخشيده و به منظور تسهيل مديريت ريسک و نيل به کارآيي
و مديريت سرمايه و تامين وجوه ،به عمليات مالي در بين شرکتهاي زير مجموعه و ايجاد اکسپوژر
مبادرت ميکنند .ظهور شرکتهاي بزرگ مالي و پيچيدگي عمليات آنها به ايجاد گستره وسيعي از

مبادالت و اکسپوژرهاي مذکور منجر گرديده است .انواع جديد و مهم عمليات مالي شرکتهاي
گروه و اکسپوژرها شامل ابزارهاي مشتقه و ترتيبات ارائه خدمات و کارمزد خدمات،
نشاندهنده ساختارهاي سازماني در حال تغيير و تکامل مديريت و کنترل از طريق خطوط
کاري است که مستندات آن در بيانية مشترکي تحت عنوان ”چارچوبي براي اشتراک
اطالعات نظارتي“ منعکس گرديده است.
اهميت و ساختار متغير عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها در شرکتهاي بزرگ مالي ،چالشهاي
نظارتي را براي ارزيابي و کسب اطمينان از اين که براي موسسات تحت پوشش يا مشتريان آنها زيانآور
نيستند افزايش ميدهد .به طور کلي دغدغههاي نظارتي زماني به وجود ميآيند که:
عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها موجب شوند که سرمايه يا درآمد به طور نامناسبي از موسسه
تحت پوشش خارج شود.
عمليات مالي شرکت هاي گروه و اکسپوژرها شرايطي را ايجاد کنند يا تحت شرايطي قرار داشته باشند که
اشخاص در شرايط متعارف و يکسان (بدون اعمال توصيه) اجازه نيابند با يک موسسه تحت پوشش
مبادالتي داشته باشند.
عمليات مالي شرکت هاي گروه و اکسپوژرها اثر نامطلوبي بر توان بازپرداخت بدهي ،نقدينگي و
سودآوري هريک از موسسات داخل گروه داشته باشد.
عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها براي بهرهبرداري از اختالفهاي موجود مقررات نظارتي
مورد استفاده قرار گيرند از اين رو اجازه ندهند به طور کلي سرمايه يا ساير الزامات مقرراتي به حدود
تعيين شده نايل گردند.
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عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها ميتواند به شکل ترتيبات خدماتي يا ترتيبات
دريافت کارمزد براي ارائه خدمات باشد و به جاي انتقاالت در يک مقطع زماني مشخص،
تعهدات مستمري را نشان دهند .الزم است ناظرين و شرکتهاي بزرگ ارزش اين معامالت را در نظر
گرفته و بررسي کنند که آيا اين معامالت به قيمتهايي به غير از قيمت بازار انجام شده يا براساس

شرايطي است که ميتواند براي موسسه تحت پوشش يا مشتريان آن زيانآور باشد .در عين حال،
عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها ،به سادگي با اشکال سنتي مقررات تطبيق
نمييابند .براي اين گونه مبادالت ،ناظرين ،عموما ً موسسه تحت پوشش را مسئول اداره و
مراقبت از ارتباطات داخل گروه تلقي ميکنند.
توسعه و گسترش عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها و تغيير در ترکيب آن،
راههاي بيشتري را براي سرايت (مشکالت) به موسسات تحت پوشش شرکتهاي بزرگ،
ميگشايد و ميتواند به طور بالقوه مراحل تصفيه موسسات تحت پوشش يک شرکتبزرگ دچار
مشکل يا ورشکسته را با پيچيدگي مواجه سازد.

نگراني اخير ،به ويژه براي شرکتهاي بزرگ مالي

فعال در سطح بينالمللي که در آنجا ممکن است نظامهاي ورشکستگي در داخل کشور و حوزه مقرراتي
تفاوت داشته باشد ،بسيار حائز اهميت است .در اين رابطه ،عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها
ممکن است آن قدر بزرگ باشند که به نوعي از تمرکز بخشي يا گروهي بدل شوند به نحوي که بسياري از
شرکتهاي بزرگ يا ناظرين نتوانند آنها را به خوبي تحت مراقبت قرار دهند.
جريان منابع از يک موسسه تحت نظارت به موسسه مادري که تحت نظارت قرار ندارد يا به ساير موسسات
خارج از حوزه نظارت در داخل گروه ،از طريق خريد سهام يا ديگر ابزارهايي که منجر به خروج سرمايه

از موسسه تحت پوشش ميشود ،ميتواند موجب نگراني ويژه نظارتي باشد ،اگرچه تمامي اين گونه
نقل و انتقاالت ،نقش سرنوشتسازي ندارند .کاهشهاي تدريجي سرمايه و يا وجود بدهيهاي
اهرمي قابل توجه ـ دو يا چند برابر ـ به ويژه در بيانية مشترک گزارش ”اصول کفايت
سرمايه“ مورد بحث قرار گرفته است .مخاطرات مربوط به داد و ستدهاي مالي داخل گروه و
اکسپوژرها در رابطه با موسسات خارج از حوزه نظارت از اين موضوع نيز تاثير ميپذيرند
که آيا اين موسسات به تنهايي با شرکت بزرگ يا با طرفهاي خارج از آن معامالتي را انجام
ميدهند ،زيرا شرکتهاي خارج از گروه ميتوانند مخاطرات جديدي را براي
ايجاد کنند.

شرکت بزرگ

سطح نگراني درباره عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها با موسسات خارج از حوزه

نظارت ،تحت تاثير کارايي معيارهاي قرار دارد که ناظرين براي کسب اطالعات در مورد موسسات خارج
از حوزه نظارت در اختيار دارند يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم به نحوه برخورد آنها با موسسات تحت
پوشش برميگردد.

به منظور گسترش خط مشيهاي نظارتي در جهت عمليات مالي شرکتهاي گروه و
اکسپوژرها ،الزم است هريک از ناظرين بين دغدغههاي نظارتي نسبت به پيشرفتهاي
مديريت ريسک ،کنترل موثرتر سرمايه و راههاي تامين مالي از يکسو و کارآيي هزينهها ـ
که از جمله اهداف بسياري از شرکتهاي بزرگي است که شرکتهاي زيرمجموعه آنها



- Fee – for – Service.
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عمليات مالي انجام ميدهند و اکسپوژرهايي ايجاد ميکنند ـ از سوي ديگر توازن برقرار
کنند .ضرورت رسيدن به يک نقطه تعادل مناسب ،به اهميت درک ناظرين از نقش عمليات
مالي شرکتهاي زيرمجموعه و اکسپوژرها در هر شرکت بزرگ و لزوم کنترلهاي نظارتي
باز ميگردد .در عين حال در نظامهاي نظارتي که کنترلها به اشکال گوناگوني از
گزارشدهي تا بازرسيهاي حضوري در محل انجام ميشود ،مراقبت کارآمد ضروري است.
طبيعت دوگانه عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها ،مقررات و ساير بازرسيهاي
نظارتي در سطح بخشي (در بخش مربوطه شرکتهاي زيرمجموعه) علت اصلي
نگرانيهاي ناظرين را در مورد عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها مشخص
ميکند .سطح بازرسيهاي نظارتي در مورد عمليات مالي شرکتهاي زيرمجموعه و اکسپوژرها تا حدي
به ساير عناصر ـ از قبيل مقررات سرمايه ،بازرسي ،گزارشدهيهاي مالي و غيره ـ که در هر نظام

نظارتي به آنها اتکا ميشود ،بستگي دارد .از آنجا که اين عناصر در هريک از نظامها با ديگري
متفاوت است ،ناظرين روشهاي خود را در مورد عمليات مالي شرکتهاي گروه و
اکسپوژرها در سطح بخشي ـ در هر جا با پيوستاري از دامنه محدود تا نسبتا ً آزاد طراحي
ميکنند ولي در کليه روشها چند عنصر کنترلي در نظر ميگيرند .زماني که نظارت يکپارچه
تمامي يا بخش قابل توجهي از يک شرکت بزرگ ،را در بر ميگيرد همانطور که در بسياري از حوزههاي
قانوني معمول است ،نتيجه بازرسي ارائه شده به ناظر کل از طريق بررسي صورتهاي مالي تلفيقي يا
گزارشدهي قانوني عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها ممکن است براي مجاز کردن گردش
نسبتاً آزاد عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها کافي باشد .با اتخاذ چنين روشي نبايد مقررات
وضع شده از سوي ناظرين بخشي ناديده گرفته شود.

اگر نظامهاي نظارتي مربوط به عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها به طور قابل
توجهي با يکديگر در تعارض باشند .ـ اين امر به ويژه هنگام حضور موسسات خارج از
حيطه نظارت به وقوع ميپيوندد ـ کارآمدي نظارت بر شرکتهاي بزرگ ممکن است کاهش
يابد ـ

از اين رو ،يکي از عناصر تشکيل دهنده يک راهکار بخشي براي عمليات مالي شرکتهاي گروه و

اکسپوژرها ،درك کامل محيط نظارتي دو موسسه درونگروه و مشخصات مقررات عمليات مالي

شرکتهاي گروه و اکسپوژرها و نظارت موشکافانه در حوزههاي اصلي قانوني است .آيا براي انجام
هريک از معامالت ،هريک از موسسات درونگروه ،تابع حد مشخصي از مقررات و
نظارت هستند يا اين که محدوديتهاي اندکي براي عمليات مالي شرکتهاي گروه
واکسپوژرها وجود دارد؟ البته ترکيب درجه مقررات در اين دو محيط بر سطح و ماهيت
ريسک نظارتي مرتبط با عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها تاثيرگذار خواهد بود.
بنابراين ناظرين تمايل شديدي به درك تصوير کلي ريسک شرکتهاي بزرگ دارند تا چگونگي
تاثيرگذاري عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها بر موسسه تحت پوشش را تعيين کنند .همکاري و
ارتباط ميان ناظرين ميتواند به آنها براي رسيدن به چنين شناختي کمک کند.

Continuum.
 -محيط مقرراتي و نظارتي هريک از موسسات (مترجم)
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طبيعت نگرانيهاي نظارتي اين نکته را ضروري ميسازد که موسسات تحت پوشش در داخل شرکتهاي
بزرگ به عنوان بخشي از سيستم گستردهتر مديريت ريسک ،فرآيندي را براي اندازهگيري ،بررسي و

مديريت عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها ايجاد کنند.شرکتهاي بزرگ با مديريت خوب
عمدتا ً به دليل اعمال کنترلهاي داخلي و حاکميت سهامي تاکيد فراواني بر مديريت اين گونه
عمليات و اکسپوژرها دارند .حال آن که توجه نظارتي به عمليات مالي شرکتهاي گروه و
اکسپوژرها عموما ً از دغدغههاي مربوط به سرايت يا تضعيف موسسه تحت پوشش نشات
ميگيرد .چارچوبهاي کنترل داخلي و حاکميت سهامي موثر به عنوان ابزار مهم مديريت عمليات مالي
شرکتهاي زير مجموعه و نيز اکسپوژرها شناخته شدهاند .زماني که شرکت بزرگي کنترلهايي را بر
 ITEsاعمال ميکند ،احتمال دارد سيستمهاي کنترل شرکت بزرگ در مورد عمليات مالي و
اکسپوژرها اطالعاتي را عرضه کند که ناظر عالقمند به دريافت آنها باشد.
عالوه بر کنترلهاي داخلي از سوي شرکتهاي بزرگ و بازرسي از سوي ناظرين،

افشاي

اطالعات براي عموم از طريق تقويت نظم بازار ميتواند به مديريت صحيح عمليات مالي شرکتهاي گروه

و اکسپوژرها کمک کند.افشاي اطالعات مربوط به اين عمليات مالي و اکسپوژرها براي عموم از
سوي شرکتهاي بزرگ ميتواند دو هدف را برآورده سازد .نخست ،ارتقاي نظم بازار از اين
طريق که ساير دستاندرکاران بازار اين امکان را بيابند که ميان سازمانهايي که عمليات
مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها ،را به نحو موثري شناخته و مديريت ميکنند و آنها که
به اين ترتيب عمل نميکنند تفکيک قائل شوند .در نتيجه ،براي ارايه راههاي صحيح مديريت
ريسک به ناظرين کمک کنند .از طريق افشاي اطالعات ،اعتباردهندگان ميتوانند بهتر
متوجه شوند که تحوالت ساير اشخاص حقوقي (زيرمجموعه شرکت بزرگ) چگونه بر
مطالبات آنها نسبت به هريک از اين اشخاص تاثير ميگذارد .دوم آن که ،افشاي اطالعات
ميتواند براي درک عمليات مهم مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرهاي حايز اهميت در
شرکتهاي بزرگ به ناظرين کمک کند .ناظرين ،در عين حال اغلب ،به اين نتيجه ميرسند که
افشاي اطالعات ،تنها نقطه شروعي براي طرح پرسشها و مباحثات بيشتر است .چنين
افشاهايي ميتواند هنگام رويارويي با مقامات نظارتي از بار مسئوليت شرکتهاي بزرگ مالي
بکاهد.
نظم بازار تنها زماني مي تواند کارآ باشد که افشاي اطالعات به موقع ،قابل اتکا ،مرتبط و کافي باشد .بر
طبق بررسي انجام شده از صورتهاي مالي منتشره ،توسط نمونههاي کوچکي از

شرکتهاي

بزرگ مالي ،در حال حاضر افشاي اطالعات مربوط به عمليات مالي شرکتهاي گروه واکسپوژرها
در حداقل خود قرار دارد و ميتواند به ويژه ،در گزارشهاي ساالنه به نحو قابل توجهي افزايش

يابد .البته ،دامنه گسترده عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها در شرکتهاي بزرگ،
قابليت ايجاد حجم مهمي از اطالعات را دارا ميباشد.

در اين رابطه ،اطالعات فوري و حاوي

جزييات ـ خارج از چرخه مالي عادي ـ در مورد ارتباطات اصلي ميان اشخاص حقوقي زير مجموعه

شرکت بزرگ ،مکملي موثر و سازنده براي گزارشهاي ساالنه يا دورهاي محسوب ميگردند .عالوه بر
اين ،اطالعات کيفي درباره مديريت عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها کماکان
براي معنيدار ساختن اطالعات کمي ضروري است.

602

اصول راهنما
راهکار نظارتي نسبت به عمليات مالي شرکتهاي گروه واکسپوژرها در يک

شرکت بزرگلزوماً

تواناييهاي ناظرين را براي وادار کردن موسسات مالي به کنترل اينگونه عمليات مالي مسالهدار يا بيش
از حد مقرر و معامالت غير متعارف (با اعمال توصيه) منعکس ميکند .در برخي موارد ،ناظرين داراي
اختيارات وسيعي براي نظارت بر مديريت ريسک در کليه قسمتهاي شرکت بزرگ هستند و در بسياري از
موارد ،اين اختيار را ندارند ولي در تمامي موارد ،ناظرين بايد از اختيار کافي براي گردآوري و
محافظت از اطالعات برخوردار باشند تا بتوانند عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرهاي حايز
اهميت را در تمامي بخشها کنترل نموده و نحوه اداره ريسکهاي مرتبط با اين گونه داد و ستدها را

بررسي نمايند .ناظرين بايد همچنين قدرت رويارويي با عمليات مالي شرکتهاي گروه و
اکسپوژرهاي حسابسازي شده و يا ناشي از سوءاستفاده را از طريق مقررات پيشگيرانه،
نظير ايجاد محدوديت يا در صورت لزوم انجام اقدامات اصالحي داشته باشند .و بايد تالش
کنند اختيارات الزم ديگر را نيز کسب کنند.
ناظرين بايد به طور مستقيم يا از طريق موسسات تحت پوشش ،اقداماتي را انجام دهند تا اطمينان يابند
که شرکتهاي بزرگ فرآيندهاي کافي مديريت ريسک ،شامل فرآيندهايي براي شرکت بزرگ به عنوان
يک کل و فرآيندهايي براي شرکتهاي وابسته به آن ،که نسبت به آنها منابع در معرض خطر وجود دارد
يا با آنها در داخل گروه داد و ستد مالي انجام ميشود ،ايجاد نمودهاند .در صورت لزوم ناظرين بايد
معيارهاي مناسبي ـ مانند تقويت اين فرآيند با کمک محدوديتهاي نظارتي را ـ منظور کنند.

بسياري از دغدغههاي نظارتي که از عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها پديد ميآيد
به ويژه اثرات مربوط به مسري بودن (مشکالت) ميتواند با اعمال خط مشيهاي مطلوب
کنترل داخلي در شرکت بزرگ کاهش يابد .ناظرين انتظار دارند که شرکتهاي بزرگ مالي
چارچوبي مناسب براي اندازهگيري ،مراقبت و مديريت  ITEsايجاد کنند .آنها بايد توقع
داشته باشند که موسسات تحت پوشش ،اينگونه عمليات مالي را به شيوهاي تحت مراقبت و
کنترل قراردهند که يکپارچگي مالي هريک از آنها حفظ شود .ناظرين بايد به طور مستقيم يا از
طريق موسسات تحت پوشش ،اقداماتي انجام دهند تا شرکتهاي بزرگ مالي خود را به کنترلهاي الزم
براي اداره عمليات مالي شرکت هاي گروه و اکسپوژرها تجهيز کنند ،مثالً ،زماني که ناظر کنترلها را
کافي نميداند ،يا زماني که شواهدي دال بر حسابسازي و سوءاستفاده وجود دارد ،بايد محدوديتهاي
نظارتي يا تدابير ديگري را اعمال کند.

يک فرآيند صحيح مديريت ريسک عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها با تعيين
خطمشيها و رويههاي مصوب هيات مديره يا اشخاص ذيربط ديگر و نظارت فعال از سوي

 -حاکميت سهامي موسسات مالي از يک حوزه قضايي به حوزه ديگر متفاوت است در برخني کشنورها،
هيات مديره وظيفه عمده (اگرچه غير انحصاري) نظارت بر بدنه اجرايي (مديريت ارشد ،هيات عامنل) را
به عهده دارد تا مطمي شود آنها وظيفهشان را به نحو احس به انجام ميرسانند .بنه همني دلينل ،در
بعضي موارد ،هيات مديره به عنوان هيات نظارتي شنناخته ميشنود .بندي مفهنوم کنه هينات منديره
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هيات مديره و مديريت ارشد هريک از موسسات تحت پوشش آغاز ميشود.

اين فرآيند بايد

در برگيرنده يک چارچوب واحد براي ارزيابي و مراقبت عمليات مالي حايز اهميت باشد ،به نحوي که دو
طرف معامله را بتوان در سطح هريک از موسسات تحت پوشش و نيز در سطح شرکت بزرگ مورد تجزيه و

تحليل قرار داد .نظامهاي گزارشدهي و اطالعات مديريت براي رويکرد مديريت ريسک
مناسب بسيار ارزشمند هستند .نهايتاً ،بايد براي کليه ريسکها اعم از آنها که قابل
کميسازي هستند و آنها که غير قابل کميسازي ميباشند تدابيري انديشيده شود.
از آنجا که موسسات مالي بخشهاي مختلف با هم ادغام ميشوند و شرکت بزرگ مالي شکل
ميگيرد ،اندازه ،حجم و پيچيدگي بالقوه عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها ميتواند
افزايش يابد .ناظرين بايد هنگام ارزيابي ادغامهاي پيشنهادي ،برنامههاي مديريت را براي اداره
عمليات مالي مهم و اکسپوژرها در سطح يک گروه گسترده در نظر بگيرند.
ناظرين بايد عمليات مالي مهم و اکسپوژرهاي حايز اهميت موسسات مالي تحت نظارت را به طور منظم
مورد مراقبت قرار دهند ،اين کار در صورت لزوم از طريق گزارشدهي ادواري يا ابزارهايي انجام
ميشودو کمک ميکنددرك روشني نسبت به منابع در معرض خطر و عمليات مالي شرکتهاي
زيرمجموعه شرکتهاي بزرگ مالي بوجود آيد.

ناظرين ممکن است بتوانند بر مبناي طبيعت و حوزه سازو کارهاي حاکميت سهامي و کنترل
داخلي ،کنترل خود را بر عمليات مالي و اکسپوژرها طراحي کنند .ناظرين بايد به اطالعات
دسترسي داشته باشند يا به طور منظم بر مبناي اطالعات انفرادي و تلفيقي از عمليات مالي و
اکسپوژرهايي که از حد استاندارد تعيين شده فراتر رفته است ،آگاهي يابند.
ممکن است شرکتهاي بزرگي هم وجود داشته باشند که به آن دليل که تمامي موسسات مهم،
تحت نظارت قرار داشته و خطوط کاري و ساير فعاليتهاي آنها تابع خطوط کاري
شرکتهاي سهامي است ،نگرانيهاي نظارتي نسبت به آنها اندک باشد .البته ،در ساير موارد،
به ويژه زماني که شرکت بزرگ شامل تعداد قابل مالحظه اي موسسات نظارت نشده است يا ساختار
سازماني بسيار متفاوت از ساختار شخصيت حقوقي خود داشته باشد ،اداره صحيح ITEsتوسطموسسات
تحت پوشششرکت بزرگ مالي و احتماالً به وسيله خود شرکت بزرگ مالي در کل ،نگراني عمدهاي
محسوب ميشود .ناظرين بايد به طور دقيق حد داد و ستدهاي مالي و اکسپوژرهاي حايز اهميت و نحوه
مديريت آنها را تحت مراقبت قرار دهند.
روشهاي متفاوت مقررات سرمايه و قوانين حسابداري ممکن است فرصتها را براي استفاده از اختالفات
موجود بين مقررات افزايش دهد .ناظرين به ويژه بايد مترصد آن باشند که عمليات مالي شرکت و
اکسپوژرها را در آن گروه از شرکتهاي بزرگ مالي که چنين بهرهبرداري از تفاوتهاي مقرراتي در
آنها به راحتي انجام ميشود ،شناسايي نمايند.

هيچگونه وظيفه اجرايي به عهده ندارد .در مقايسه ،در بعضي کشورها ،هيات مديره وظايف بيشتري را به
عهده داشته به نحوي که تنظيم چارچوب کلي مديريت موسسه مالي را نيز متقبل ميگردد.
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همانطور که عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها تحول مييابند گزارشدهي مربوط
به اين عمليات نيز بايد متحول شوند و مزايا و مخاطراتي که ممکن است ناشي از اين
ساختار جديد باشند ،بايد منظور گردد.
ناظرين بايد افشاي عمليات مالي شرکتهاي گروه و منابع در معرض خطر به همگان را تشويق نمايند.

افشاي اطالعات مربوط به عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها ميتواند با ايجاد
نگرش قوي نسبت به ارتباطات ميان موسسات مختلف در داخل شرکت بزرگ ،موجب ارتقاي
نظم بازار گردد .افشاي اطالعات به عموم ،به دستاندرکاران بازار اين امکان را ميدهد که
آن گروه از شرکتهاي بزرگ که ريسک مربوط به عمليات مالي شرکتهاي زيرمجموعه خود
را به طور کارآمدي مديريت ميکنند ،مورد توجه قرار دهند و آن گروه را که به اين ترتيب
عمل نميکنند ،منزوي نمايند و بدين ترتيب پيامهاي ناظرين را مورد تاکيد قرار دهند .به
منظور کارآمدي نظم بازار ،افشاي اطالعات بايد به موقع ،قابل اتکاء مرتبط و کافي باشد .با توجه به
تنوع داد و ستدهاي ممکن بين شرکتهاي زيرمجموعه شرکت بزرگ افشاي اطالعات به عموم نبايد صرفاً
به برجسته کردن حجم عمليات مالي شرکتهاي گروه بسنده نمايد ،بلکه بايد کمک کند که خواننده

صورتهاي مالي شناخت بهتري نسبت به عمليات شرکت بزرگ پيدا کند .بدون ترديد اين امر به مفهوم
ارتقاي شفافيت از طريق گسترش اطالعات کيفي مثل حوزه فعاليت ،اهميت و مديريت
عمليات مالي اصلي در شرکتهاي زيرمجموعه شرکت بزرگ و همچنين اطالعات کمي است.
عالوه بر اين ،افشاي اطالعات ميتواند موجب تسهيل مراقبت نظارتي و ارزيابي ريسک
گردد و ناظرين را به سوي کند و کاو مسايل مهمتر هدايت کند.
هدف اين نيست که افشاي عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها به ترتيبي انجام شود
که اطالعات اختصاصي افشا شود يا با افشاي اطالعات مشتريان به طور غيرمنطقي حريم
خصوصي آنها مورد تعرض قرار گيرد.
ناظرين بايد به طور تنگاتنگ با يکديگر در ارتباط باشند تا به دغدغه هاي يکديگر پيبرند و در صورتي که
مناسب تشخيص دهند ،نسبت به هماهنگي هرگونه اقدام نظارتي در مورد عمليات مالي شرکتهاي گروه و
اکسپوژرها اقدام نمايند.
شناخت بهتر روشهاي نظارتي مرتبط با عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها و منطق آنها،
ارزيابي گسترده مشکالتي را که شرکت بزرگ ممکن است در نتيجه انجام اين گونه عمليات با آن مواجه

گردد ،سادهتر ميسازد .بنابراين بهرهبرداري مشترک از اطالعات و برقراري ارتباط ميان
ناظرين از اهميت به سزايي برخوردار است .دغدغههاي نظارتي ناشي از تقابل حوزههاي
قضايي يا عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپورها ميتواند از طريق ارتباطات بين
ناظرين کاسته شود.
به طور کلي راههاي روانسازي تبادل اطالعات ميان بخشها ايجاد شده است .بيانيه مجمع
مشترک ،اصولي را براي اشتراک اطالعات در ميان بخشها ،در اسنادي تحت عنوان

 -بيانيه مجمع مشترک كميته نظارت بر بانكداري بال ،سازمان بينالمللي كميسيونهاي اوراق بهادار و
اتحاديه بينالمللي ناظرين بيمه در دسامبر سال  1999در بال سوئيس صادر گرديده است( .مترجم)
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”اصول مربوط به گزارش اشترك اطالعات نظارتي“ و گزارش هماهنگکننده تعيين کرده است .اين
اسناد همراه با ساير اسناد در مجموعه اسناد مجمع مشترک ،اصول و تکنيکهايي را به
منظور کمک به ناظرين براي ايجاد ارتباط نزديکتر و موثرتر با يکديگر در امر نظارت
شرکتهاي بزرگ مالي ارائه ميکند.
يکي از مالحظات اساسي تاثيرگذار بر رويکرد نظارتي مقررات عمليات مالي شرکتهاي گروه و
اکسپوژرها ساختار قانوني شرکت بزرگ و چارچوب حقوقي هر حوزه قضايي و کشوري است که شرکت
بزرگ در آن فعاليت دارد .در سناريويهاي وخيمتر شدن وضيعت مالي ،نظامهاي تصفيه و ورشکستگي
هريک از اشخاص حقوقي تعيين خواهند کرد که در چه مقطعي موسسه تحت نظارت در معرض خطر
قراردارد و به مرحله تصفيه و ورشکستگي ميرسد .ناظرين بايد بدانند که تفاوتهايي در نظامهاي
ورشکستگي و تصفيه وجود دارد و آنها بايد بتوانند تاثير چنين نظامهايي را بر موسسات تحت پوشش زير
مجموعه شرکت بزرگ دچار مشکل پيشبيني کنند و در صورت لزوم و جايي که امکان دارد با ساير
ناظرين هماهنگي نمايند.
ناظرين بايد به نحو موثر و مناسبي با آن بخش از عمليات مالي و اکسپوژرهاي حايز اهميت شرکتهاي
گروه ،که به نظر ميرسدبه طور مستقيم و يا از طريق يکاثرگذاري کلي و سرنوشتساز ،تاثير
تعيينکنندهاي بر موسسات تحت پوشش دارد ،برخورد نمايند.

بيشتر نظامهاي نظارتي براي پيشگيري از عمليات مالي و اکسپوژرهاي حايز اهميت طراحي
ميشوند .چنانکه معامالت ممنوعهاي انجام شوند يا شرکت بزرگ مالياز طريق انجام عمليات مالي توسط
شرکت هاي زير مجموعه خود در معرض نوعي خطر قرار گيرد به طوري که ثبات مالي آن تحت تاثير قرار
گيرد ،ناظرين بايد اقدامات مناسبي را در رابطه با موسسات تحت پوشش انجام دهند .مثالهايي براي
اقدامات نظارتي ،الزام به بياعتبار اعالم کردن معامالت ممنوعه يا متوقف کردن انجام آنـ که افزايش

عمليات مالي شرکتهاي گروه و اکسپوژرها را تعديل نموده و يا تابع اقدامات احتياطي ديگر مينمايد .ـ
ميباشد .ناظرين در مواردي که فاقد اقتدار الزم براي مقابله با عمليات مالي شرکتهاي
گروه و اکسپوژرها هستند ،ممکن است مجبور به استفاده از محرکهاي اخالقي گردند.
زماني که عمليات مالي و اکسپوژرها در تمامي موسسات تحت پوشش شرکت انجام ميشود
همکاري ميان ناظرين مربوطه و همچنين ناظر اصلي1بسيار مهم است.

 -1در اي سند ،عبارت ”ناظر اصلي“ عموماً به ناظر موسسه تحت نظارت مادر که نقن

عمندهاي منثالً،

برحسب داراييهاي ترازنامه ،درآمدها يا الزامات توانايي پرداخت بدهي ،را در شرکت بزرگ بر عهنده دارد
اطالق ميشود” ،گزارش نظارت بر شرکتهاي بزرگ“ ،توسط مجمع مشترك (كميته نظارت بر بانكداري بال،

سازمان بينالمللي كميسيونهاي اوراق بهادار و اتحاديه بينالمللي ناظرين بيمه) در منورد شنرکتهاي
بزرگ مالي تهيه گرديد.

فوريه  ،1999صفحه .101
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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.

.استفاده از مطالب اي نوشتار با ذکر ماخذ بالمانع است
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شماره  :مب  2288 /شناسايي كافي مشتري از سوي بانك ها
تاريخ 27/11/1384 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه و مديرعامل محترم سازمان حسابرسي ارسال گرديد

با احترام؛
همانگونه که استحضار دارند از جمله مهمتري تدابيري که ميتواند بانکها را
از گزند انواع ريسک ،به خصوص ريسک شهرت دور نگه دارد تعبيهسازوکاري توانمند و
يکپارچه براي شناسايي هويت مشتريان است .اي موضوع خاصه از آن روي که مبارزه با
پولشويي مستلزم کسب شناخت مکفي از آنان است ،اهميتي دو چندان مييابد.
از سوي ديگر ،توسعه روز افزون خدمات و ف آوريهاي نوي در صنعت
بانکداري ن که به طور عمده با افزاي

ميزان پيچيدگي آنها قري بوده است ن در روي

ديگر خود ،عملکرد پيچيدهتر افراد متخلف و جنايتکار را در پي داشته است .عملکردي که
در طي آن سعي ميکنند تا با پنهان ساخت ماهيت و منشاء غيرقانوني مال حاصل از
ارتکاب جرم ،ظاهري قانوني به آن دهند و به عبارت ديگر ،آن را تطهير نمايند .همچني
ممک است بانکها و موسسات مالي ن خواسته يا ناخواسته ن به عنوان بستر اصلي براي
تامي مالي تروريسم مورد سوءاستفاده واقع شوند .استفاده از انواع خدمات و حسابهاي
بانکي ،بهرهگيري از عناوي شرکتهاي مختلف ،اقدام به افتتاح حساب و مديريت آن از
طريق واسطههاي حرفهاي و کارگزاران بانکي و  ...از جمله اقداماتي هستند که افراد مزبور
براي پنهان نگه داشت هويت و عملکرد خوي

به آنها متوسل ميشوند.

از آن جا که آلوده شدن بانکها به اي قبيل فعاليتها ،ممک است خسارات
جبرانناپذيري را براي آنها در پي داشته باشد شناسايي هويت مشتريان و تدوي
سياستهايي توانمند و مکفي در اي زمينه الزم ميآيد.
کميته نظارت بانکي بال با تکيه بر تجارت و تخصص خود در توصيه راهکارهاي
مناسب براي تقويت سيستمهاي نظارتي ،اقدام به انتشار سندي تحت عنوان”شناسايي

کافي مشتري از سوي بانکها“در اکتبر سال  2001ميالدي نمود.
اي سند که ترجمه آن به پيوست ارسال ميگردد مشتمل بر پيشنهاداتي است
که الگوي مناسبي را براي بانکها ن چه در عرصه سياستگذاري و چه در گستره عمل ن
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ترسيم مينمايد .از اي رو مطالعه آن ميتواند به تدوي دستورالعملها و بخشنامههايي که
در ارتباط با شرايط افتتاح حساب و نحوه تعامل با مشتريان باز ميگردد ،ياري رساند.
ضم آن که اي سند حاوي توصيههايي براي کارکنان بخ
و خارجي بانکها نيز ميباشد که عمل به آنها ميتواند به افزاي

تطبيق و حسابرسان داخلي
اطمينان از صحت

عملکرد سازوکارهاي کنترلي بانکها بيانجامد (شايان ذکر است که کميته مزبور تاکنون
اقدام به انتشار اسنادي چند در زمينه شناسايي مشتري نموده است که ترجمه برخي از
اي اسناد در سايت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به آدرس  ،WWW.CBI.IRبخ
نظارت بر امور بانکها قرار دارد).
با اميد به آن که انتشار و توزيع آثاري از اي قبيل ،به بسط و تعميق دان
بانکداري در نظام بانکي کشور بيانجامد ،خواهشمند است دستور فرمايند اي نوشتار
جهت مطالعه و بهرهبرداريهاي الزم در اختيار واحدهاي ذيربط قرار گيرد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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صديقه رهبرشمسکار
3-3831

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
(پيوست سند شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها)

از انتشارات کميته نظارت بانکي بال
مستقر در بانک تسويه بينالمللي
(فوريه )2003

ترجمه :عبدالمهدي ارجمندنژاد

گروه مطالعاتي بانکي و اعتباري
بهمن ماه 1384
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فهرست مطالب

عنـــوان

پيشگفتار
راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري
الف -اشخاص حقيقي
ب -موسسات
 -1واحدهاي شرکتي
شرکتهاي سهامي و غيرسهامي
 -2ساير موسسات
برنامههاي مزاياي بازنشستگي
انجمنهاي مشاع ،دوستي ،تعاوني و تامين آتيه
موسسات خيريه ،باشگاهها و انجمنها
تراستها و بنيادها
واسطههاي حرفهاي

ماخذ
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بسمه تعالي

پيشگفتار
که رحمتگر و مهربان خلق راست

سرآغناز گفتننار نام خداسنت

اعتماد متقابل ،بستر الزم براي ايجاد و استمرار يک رابطه تجاري خوب و موثر را فراهم
ميآورد .بدون اي عامل ،روابط تجاري يا شکل نميگيرند يا تداوم نمييابند .روابط بانک
و مشتري نيز از اي امر مستثني نيست .ليک نظر به جايگاه و ويژگي بانکها در جوامع
مختلف ،نياز به کسب شناخت کافي از طرف مقابل؛ به طور عمده رابطهاي يک سويه است.
رابطهاي که در آن بانک و يا هر موسسه مالي و اعتباري ديگر ،سعي دارد به شناختي کافي
از مشتري خود (اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي) دست يابد.
در سالهاي اخير ،طرح مباحث مربوط به مبارزه با پولشويي و تامي مالي تروريسم و
لزوم اتخاذ تدابير مکفي جهت پيشگيري از ورود بانکها و موسسات مالي در اي فرآيند
موجب شد تا موضوع شناسايي مشتري که پي

از اي عمدتا" از منظري اعتباري مورد

تاکيد بود ،اهميتي دوچندان يابد.
تعلل بانکها در اداره موثر روابط خود با مشتري ممکن است تبعات زيانبار و گاه جبرانناپذيري را
براي آنها در پي داشتهباشد .از اين رو اهتمام جدي آنها نسبت به ايجاد و استقرار برنامهاي موثر در
زمينه شناسايي مشتري ،ميتواند همچون حفاظي مطمئن ،آنها را از گزند ريسکهاي شهرت،
عملياتي ،حقوقي و تمرکز مصون بدارد .موضوعي که تحقق آن مستلزم اخذ سياستهايي روشن و
صريح درخصوص پذيرش مشتري ،تعيين دقيق هويت وي ،نظارت مستمر بر حسابهاي پر ريسک ،و
مديريت موثر ريسکهاي موجود در اين زمينه است.

کميته نظارت بانکي بال1ن همگام با ساير مراجع فعال در زمينه مبارزه با پولشويي2ن
3

اقدام به انتشار اسنادي نموده است که عناوي مهمتري آنها (تاکنون) به قرار ذيل است:
مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري

1

1

-Basle Committee on Banking Supervision=BCBS

 -2از جمله سازمانهاي فعال در اي زمينه ميتوان به «گروه ويژه اقدام مالي» يا Financial Action
) Task Force on Money Laundering (FATFاشاره نمود.
-3ترجمه برخي از اي اسناد بر روي وب سايت بانک مرکنزي ج.ا.ا بنه آدرس (www.CBI.IRبخن
نظارت بر امور بانکها) قرار گرفتهاست.
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شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها

2

پيشگيري از سوءاستفاده عوامل جنايتکار از نظام بانکي جهت پولشويي
راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيي هويت مشتري
اصول اساسي براي نظارت بانکي موثر
متدولوژي اصول اساسي

3

4

5

6

سند «شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها» (بند  )2از منظري کالن ،به بررسي الزامات
مهمي ميپرداخت که الزم بود در روند شناسايي مشتري مدنظر قرار گيرند ليک در کنار
اي مباحث کالن ،کميته بال اقدام به انتشار پيوستي براي اي

سند تحت عنوان «راهنماي

کلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري» (بند  )4نمود تا از اي رهگذر ،يک الگوي عملي و
کلي ن در زمينه تدوي دستورالعملهاي مربوط به شرايط افتتاح حساب و شناسايي هويت
مشتري ن در اختيار ناظران بانکي کشورها قرار دهد.
مت پيوست که ترجمه کامل اي سند ميباشد با تقسيمبندي انواع مشتريان و توصيه
مالحظاتي چند در شناسايي هويت هر يک از آنها ميتواند به عنوان يک رهنمود کلي،
ياريگر دستاندرکاران شبکه بانکي کشور در تهيه دستورالعملها و بخشنامههاي مختلفي
باشد که به منظور اعالم شرايط افتتاح حساب و شناسايي هويت انواع مشتريان صادر
مينمايند .انشاءا. ...

عبدالمهدي ارجمندنژاد
بهمن 1384

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 MoneyLaundering , 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

کميته نظارت بانکي بال در نوشتار پيشي خود تحت عنوان «شناسايي کافي مشتري از
سوي بانکها» (اکتبر سال  2001ميالدي) ؛ به هدف کارگروه بانکداري برون مرزي

21،

مبني بر توسعه رهنمودي راجع به شناسايي هويت مشتري اشاره نمود .شناسايي هويت
مشتري ،عاملي ضروري براي يک برنامه موثر شناسايي کافي مشتري به حساب ميآيد .از
اي رو الزم است بانکها با استفاده مناسب از آن  ،از خود در برابر ريسکهاي شهرت،
عملياتي  ،حقوقي و تمرکز محافظت نمايند .همچني اي عامل براي انطباق با الزامات
قانوني مبارزه با پولشويي ،عنصري ضروري به حساب آمده؛ پي

نياز شناسايي ماهيت

آن گروه از حسابهاي بانکي است که با تروريسم در ارتباط هستند.
آنچه که در پي ميآيد رهنمودهايي راجع به شيوه افتتاح حساب و تعيي هويت مشتري
است که براساس اصول مطروحه در سند کميته بال تحت عنوان «شناسايي کافي مشتري
از سوي بانکها» ،راهنمايي کلي را براي روش صحي انجام اي امور فراهم ميآورد .اي
سند که توسط «کارگروه بانکداري برونمرزي» تهيه شدهاست هر رويداد محتملي را
پوش

نميدهد ليک در عوض ،تمرکز آن بر روي برخي ساز و کارهايي است که بانکها

ميتوانند در توسعه يک برنامه موثر شناسايي مشتري از آنها استفاده نمايند.
رهنمودهاي مطروحه در اي سند ،بيانگر نقطه آغازي اقدامات ناظران بانکي و بانکها
درخصوص شناسايي هويت مشتري است .اي سند به بحث پيرامون ديگر عوامل مطروحه
در نوشتار «شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها» همچون «نظارت مستمر بر
حسابها» نميپردازد .هرچند در بسط و توسعه رويههاي موثر در زمينه شناسايي کافي
مشتري ،مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامي مالي تروريسم  ،الزم است به اي عوامل
توجه نمود.

1

- Working Group on Cross-Border Banking.
-2کارگروه بانکداري برونمرزي يک گروه مشترك است که اعضايي از کميته بال و گروه ناظران بانکي
برون مرزي آن را تشکيل ميدهند.
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ممک است ناظران بانکي هر کشور ،پي

از استفاده از اي رهنمودها ،اقدام به جرح و

تعديل آنها نمايند .ناظراني که درصدد هستند برنامههايي را براي شناسايي هويت مشتري
توسعه يا بهبود بخشند.
باوجود اين  ،الزم است ناظران بانکي اين موضوع را در نظر داشتهباشند که هر برنامه شناسايي
مشتري ميبايست در بردارنده انواع مختلف مشتريان (اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي) و سطوح
مختلف ريسکي باشد که از روابط يک مشتري با بانک ناشي ميشود .اين امر کامال" روشن است که
برقراري روابط و انجام مبادالتي که داراي ريسک بيشتري هستند (همچون مواردي که مربوط به
مقامات يا سازمانهاي سياسي1است) در مقايسه با مبادالت و حسابهايي که از ريسک کمتري
برخوردارند ،نيازمند دقت بيشتري ميباشند.
همچنين رهنمودها و بهترين رويههاي ايجادشده از سوي ناظران بانکي هر کشور ميبايست در
بردارنده انواع گوناگون مبادالتي باشند که در نظام بانکي آن کشور ،از رواج بيشتري برخوردارند.

به عنوان مثال ممک است افتتاح حسابهاي غيرحضوري2در کشوري بي

از کشور

ديگر رايج باشد .از اي رو ممک است رويههاي شناسايي هويت مشتري بي کشورها
متفاوت باشند.
امکان جعل برخي از مدارك شناسايي ،بيش از اسناد ديگر است .درخصوص اسنادي که امکان
جعل آنها بيشتر است يا در مورد اعتبار آنها ،ترديد وجود دارد الزم است بانک ن از طريق
انجام تحقيقات بيشتر يا کسب اطالعات از منابع ديگر ن اقدام به تعيي صحت و سقم
اطالعات ارائه شده از سوي مشتري نمايد.
بايد از مدارك شناسايي مشتري ن حداقل به مدت  5سال بعد از بستهشدن حساب وي ن
نگهداري کرد .همچني الزم است از کليه سوابق مبادالت مالي انجامشده ن حداقل به
مدت  5سال پس از وقوع آن مبادله ن حفاظت نمود.
اي رهنمودها در قالب  2بخ
بخ

 ،ابعاد مختلف شناسايي هويت مشتري را پوش

ميدهند.

«الف» به تشري انواع اطالعاتي ميپردازد که الزم است به هنگام درخواست

اشخاص حقيقي براي افتتاح حساب يا انجام مبادالت ،جمعآوري و تاييد گردند .بخ
«ب» نيز به توصيف انواع اطالعاتي ميپردازد که بايد راجع به موسسات گردآوري و تاييد

1

- Politically Exposed Persons or Organisations.

2

- Non-Face-to-Face Opening of Accounts.
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شوند .اي بخ

خود به دو زير مجموعه تقسيم ميگردد .قسمت اول مربوط به واحدهاي

شرکتي1است و قسمت دوم به ديگر انواع موسسات اشاره دارد.
تمامي واژههاي مورد استفاده در اي سند ،داراي مفاهيم مشابهي با واژههاي مطروحه در
مقاله «شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها» هستند.
الف -اشخاص حقيقي

2

در مورد اشخاص حقيقي ،الزم است اطالعات ذيل اخذ شود (برحسب مورد):
نام قانوني3و هر نام ديگري که مورد استفاده قرار ميگيرد(از جمله نامخانوادگي خانمها
قبل از ازدواج)
نشاني صحي و ثابت فرد (بايد نشاني کامل شخص را بدست آورد .اخذ شماره صندوق
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
کد (شماره) شناسايي رسمي فرد4يا شناسه منحصر به فرد ديگري که در يک سند رسمي
که تاريخ آن منقضي نشدهاست؛ درج شده باشد (به عنوان مثال گذرنامه ،کارت شناسايي،
اجازه اقامت ،مدارك تامي اجتماعي ،5گواهينامه رانندگي) .اسنادي که حاوي عکس
مشتري باشند.
نوع حساب و ماهيت روابط بانکي مربوط به آن
امضا

1

- Corporate Vehicles.

2

- Natural Persons.

3

نام رسمي ،نام حقوقي= - Legal Name

4

- Official Personal Identification Number.

5

- Social Security Records.
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الزم است بانک حداقل به وسيله يکي از روشهاي ذيل ،از صحت اطالعات فوقالذکر
اطمينان يابد:
تاييد تاريخ تولد از روي يک سند رسمي (به عنوان مثال گواهي تولد 1،گذرنامه ،کارت
شناسايي ،مدارك تامي اجتماعي)
تاييد نشاني ثابت فرد (به عنوان مثال از روي قبوض خدمات رفاهي و شهري 2،ارزيابي
4

مالياتي 3،صورتحساب بانک ،نامهاي از يک مرجع عمومي)

برقراري تماس با مشتري پس از افتتاح حساب ،تا از اي طريق صحت اطالعات ارائهشده
از سوي وي احراز شود .اي تماس ميتواند از طريق تلف  ،نامه يا پست الکترونيک باشد
(به عنوان مثال يک تماس تلفني نافرجام ،يک نامه مرجوعي و برگشت خورده؛ و يا يک
نشاني غلط پست الکترونيکي ،خود ميتواند حاکي از لزوم انجام تحقيقات بيشتر در اي
زمينه باشد).
تاييد اعتبار مدارك رسمي ارائهشده از طريق گواهي آنها به وسيله يک شخص ذيصالح
6

(مجاز) .به عنوان مثال به وسيله يک مقام بلندپايه سفارتخانه5و يا يک محضردار.

مثالهايي که در باال به آنها اشاره شد ،تنها گزينههاي ممکن در اين زمينه نيستند .در قلمرو برخي
حکومت ها ،ممکن است اسناد ديگري هم با ماهيتي مشابه وجود داشته باشند که درمورد هويت
مشتريان ،اطالعات و شواهد کافي فراهم ميآورند.

در مورد مشتريان غيرحضوري ،موسسات مالي بايد از روشهاي کارآمد شناسايي مشتري
ن درست مشابه آنچه که در خصوص مشتريان حضوري به کار ميگيرند ن استفاده نمايند.
موسسات مالي بايد بتوانند با استفاده از اطالعات مطروحه در بند  ،10يک ارزيابي اوليه
راجع به وضعيت ريسک مشتري بدست آورند .الزم است در مورد آن گروه از مشترياني
که براساس ارزيابيهاي مزبور ،به عنوان مشترياني پرريسکتر شناخته ميشوند ،دقت

1

- Birth Certificate.

2

قبوض خدمات رفاهي و شهري (صورتحساب آب ،برق و گاز و - Utility Bill=)...

3

- Tax Assessment.

4

- Public Authority.

5

- Embassy Official.

6

سردفتر اسناد رسمي  ،محضردار=- Notary Public
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بيشتري نموده؛ اقدام به انجام تحقيقات و کسب اطالعات تکميلي ديگري نمود .اي
اطالعات موارد ذيل را شامل ميشوند:
مدرکي از نشاني دايمي فرد که از يک موسسه اعتباري معتبر1اخذ و يا مستقال" و از
طريق بازديد محلي تاييد شدهباشد.
معرفي شخصي(2به وسيله يکي از مشتريان همان موسسه)
معرفي از طرف بانک قبلي مشتري و تماس با بانک مزبور در رابطه با وي
منبع دارايي (منشاء دارايي)
گواهي اشتغال به کار فرد3و يا منصب دولتي وي(4در صورت نياز)
در مورد مبادالت موردي5يا مبادالتي که براي يکبار انجام شده6و مقدار آن مبادله يا مجموعه
مبادالتي که به يکديگر مرتبط هستند از حداقل ارزش پولي تعيينشده فراتر نميروند؛ ممکن است
اخذ و نگهداري از نام و نشاني فرد ،به تنهايي کفايت نمايد.

توجه به اي نکته ضروري است که سياست پذيرش مشتري نبايد به قدري سختگيرانه
باشد که امکان دسترسي عموم مردم به خدمات بانکي را از آنان سلب نمايد .رعايت اي
امر به خصوص در مورد افرادي که فاقد جايگاه اجتماعي يا مالي خاصي هستند ،اهميت
مييابد.

ب -موسسات

اصول اساسي مطروحه در زمينه تعيي هويت مشتريان حقيقي ،عينا" در مورد شناسايي
هويت تمامي موسسات نيز به کار ميآيد .در موارد ذيل ،هنگامي که بايد هويت اشخاص
حقيقي نيز احراز و تاييد شود ،الزم است رهنمودهاي فوقالذکر را عينا" در مورد چني
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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واژه موسسه1شامل هر شخصي غير از شخص حقيقي است .در استفاده از رهنمودهاي
شناسايي هويت مشتري براي انواع مختلف موسسات  ،الزم است توجه خاصي به سطوح
متفاوت ريسک آنها نمود.

 -1واحدهاي شرکتي

2

در مورد واحدهاي شرکتي (شرکتهاي سهامي و غيرسهامي) ،3بايد اطالعات ذيل را
بدست آورد:
نام موسسه
محل اصلي عمليات تجاري موسسه
آدرس پستي موسسه
شمارههاي تلف و دورنگار
4

درصورت امکان ،شمارهاي رسمي براي تعيي هويت ( به عنوان مثال کد مالياتي)

اصل يا رونوشت (کپي) تاييدشده گواهينامه ثبت شرکت 5،شرکت نامه6و اساسنامه

7

مصوبه هيات مديره درخصوص افتتاح يک حساب (به نام شرکت) و تعيي هويت افرادي
که اختيار برداشت و کار با آن حساب را دارند.
ماهيت و هدف تجاري و مشروعيت آن.
الزم است بانک حداقل به وسيله يکي از روشهاي ذيل از صحت اطالعات فوقالذکر
اطمينان يابد:

1

- Institution.

2

- Corporate Entities.

3

- Corporations and Partnerships.

4

-Tax Identification Number.

5

- Certificate of Incorporation.

6

شراکتنامه=- Memorandum

7

- Articles of Association.
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براي شرکتهايي که تاسيس شدهاند :بررسي رونوشتي از آخري گزارش و حسابها (
درصورت امکان  ،بررسي گزارش حسابرسي)
استعالم از مرکز اطالعات تجاري1يا تاييد اسناد ارائه شده به وسيله يک موسسه مشاوره
حقوقي يا حسابداري معروف وشناختهشده
تحقيق راجع به شرکت و يا انجام ديگر بررسيهاي کاري تا از اي رهگذر مشخص شود
که آيا موسسه مزبور گرفتار انحالل ،2اعتصاب ،3تعطيل دايم4يا توقف عمليات

5

شدهاست؟ (و يا اينکه آيا در اي مسير قرار دارد؟)
استفاده از يک فرآيند مستقل جهت تاييد اطالعات  ،به عنوان مثال از طريق دستيابي به
پايگاه دادههاي دولتي و خصوصي
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،
کارمند آن شرکت نباشد الزم است بانک گامهاي منطقي الزم را جهت تاييد هويت و
اعتبار وي بردارد.

شرکتهاي سهامي و غيرسهامي
در مورد شرکت هاي سهامي و غيرسهامي ،رهنمود اصلي آن است که بايد به هويت افراد صاحب نفوذ
پشت پرده آن موسسه توجه شود تا از اين رهگذر ،اقدام به شناسايي اشخاصي نمود که بر روي
عمليات و داراييهاي شرکتهاي مزبور کنترل دارند .اين امر شامل افرادي که کنترل نهايي را در

دست دارند نيز ميشود .در مورد شرکتهاي سهامي بايد به سهامداران  ،افراد صاحب امضا

1

- Business Information Service.

2

- Dissolved.

3

- Struck off.

4

- Wound up.

5

- Terminated.
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 ،يا افراد ديگري که بخ

قابل مالحظهاي از سرمايه يا حمايت مالي را فراهم ميآورند ( و

يا به اشکال ديگري اعمال قدرت مينمايند) ،توجه خاصي نمود.
هنگاميکه مالک ،شرکت يا تراست1ديگري است بايد اقدامات منطقي الزم به عمل آيد تا بتوان
باتوجه به هويت افراد صاحب نفوذ پشت پرده آن موسسه يا شرکت ،هويت عوامل اصلي آن را احراز
نمود .نوع کنترلي که بايد اعمال شود بستگي به ماهيت شرکت دارد .اين امر ممکن است تنها محدود
به افرادي باشد که اختيار مديريت وجوه  ،حسابها يا سرمايهگذاريها را بدون نياز به کسب مجوز
دارند و يا افرادي که به واسطه موقعيت خود ميتوانند از رويههاي داخلي و يا ساز و کارهاي
کنترلي پيروي نکنند.

در مورد شرکتهاي غيرسهامي ،بايد هويت هر شريک شناسايي شود .همچني تعيي
هويت اعضاي درجه يک خانواده شرکا نيز ضروري است.
هنگامي که نام يک شرکت در فهرست اسامي يک بورس اوراق بهادار معروف وجود دارد
يا واحد مزبور به چني شرکتهايي وابسته است بايد اقدام به شناسايي خود شرکت ،به
عنوان شخص اصلي نمود.
البته بايد به اي موضوع توجه داشت که آيا بر روي چني شرکتي  ،کنترل موثري از سوي
يک فرد ،گروه کوچکي از افراد يا ديگر واحدهاي شرکتي يا تراست ،اعمال ميشود؟ در
اي صورت بايد کنترلکنندگان مزبور را به عنوان عوامل اصلي در نظر گرفته؛ اقدام به
شناسايي هويت آنان نمود.

 -2ساير موسسات

براي حسابهايي که در قالب بندهاي  26تا  34دستهبندي شدهاند الزم است عالوه بر
اطالعات مورد نيازي که درخصوص عوامل اصلي جمعآوري ميشود  ،اقدام به کسب
اطالعات ذيل نيز نمود:
نام حساب
نشاني پستي
شمارههاي تلف و دورنگار
درصورت امکان ،شمارهاي رسمي براي تعيي هويت (به عنوان مثال کد مالياتي)
شرحي از اهداف و فعاليتهاي دارنده حساب ( به عنوان مثال در قالب يک بيانيه رسمي)

1

- Trust.
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رونوشتي از يک سند رسمي که موجوديت دارنده حساب را به لحاظ قانوني تاييد کند (به
1

عنوان مثال اداره ثبت موسسات خيريه)

بانک بايد از صحت اطالعات مزبور  ،حداقل به وسيله يکي از روشهاي ذيل اطمينان
حاصل نمايد:
کسب يک ضمانت مستقل از يک موسسه مشاوره حقوقي يا حسابداري معروف و
شناختهشده مبني بر تاييد اسناد ارائه شده به بانک
کسب سوابق و اطالعات از بانک قبلي
دستيابي به پايگاه دادههاي دولتي و خصوصي يا ساير منابع رسمي

برنامههاي مزاياي بازنشستگي

2

در مواقعي که يک طرح بازنشستگي شغلي 3،يک تراست مزاياي کارکنان4يا يک طرح
گزينه سهام؛ 5متقاضي افتتاح حساب است الزم است شخص «امي » و يا هر فرد ديگري
که بر اي رابطه کنترل دارد (به عنوان مثال مدير ،مدير طرح ،و دارندگان امضاي حساب)
به عنوان عوامل اصلي در نظر گرفته شده ،اقدامات الزم براي شناسايي هويت آنان به
عمل آيد.
انجمنهاي مشاع  6،دوستي  7،تعاوني8و تامين آتيه

9

در مواقعي که چني واحدهايي متقاضي گشاي

حساب هستند بايد اشخاصي را به عنوان

عوامل اصلي در نظر گرفت که داراي کنترل يا نفوذ قابل مالحظهاي بر داراييهاي سازمان
هستند .اي موضوع اغلب شامل اعضاي هيات مديره ،مديران اجرايي و دارندگان حق
امضاي حساب ميشود.

1

- Register of Charities.

2

- Retirement Benefit Programmes.

3

- Occupational Pension Programme.

4

- Employee Benefit Trust.

5

- Share Option.

6

مشاع ،مشترك=- Mutuals

7

- Friendly.

8

- Cooperatives.
مالاندي

622

9

 ،آيندهنگر=- Provident

موسسات خيريه ،باشگاهها و انجمنها

در مورد حسابهايي که براي موسسات خيريه ،باشگاهها و انجم ها باز ميشوند ،بانک
بايد اقدامات منطقي الزم را براي شناسايي و تاييد هويت حداقل دو نفر از دارندگان حق
امضا ن عالوه بر خود موسسه ن به عمل آورد .اشخاص اصلي که الزم است هويت آنها
شناسايي شود اشخاصي هستند که کنترل يا نفوذ قابل مالحظهاي بر داراييهاي سازمان
دارند .اي امر اغلب شامل اعضاي هيات رئيسه يا هيات حاکم 1،مديرعامل ،کليه اعضاي
هيات مديره ،خزانهدار و تمامي افراد صاحب امضا ميشود.
در کليه موارد بايد اي موضوع مستقال" احراز شود که اشخاص مزبور ،نمايندگان واقعي
آن موسسه هستند .همچني بايد هدف از ايجاد موسسه را به طور مستقل احراز و تاييد
نمود.

تراستها و بنيادها

2

به هنگام گشاي

حساب براي يک تراست ،بانک بايد گامهاي منطقي الزم را براي تاييد

امي يا امنا 3،شخص يا اشخاص واگذارنده تراست(4شامل هر فردي که داراييهاي خود
را به تراست مزبور منتقل کردهاست)  ،سرپرست(ها) ،5ذينفع(ها) و دارندگان حق امضا
بردارد .درصورت وجود افراد ذينفع  ،آنان نيز بايد احراز هويت شوند .در مورد يک بنياد،
بايد گامهاي الزم براي تاييد هويت بنيانگذار  ،مديران و افراد ذينفع آن برداشته شود.

واسطههاي حرفهاي

6

هنگامي که يک واسطه حرفهاي ،اقدام به افتتاح حساب به نمايندگي از يک مشتري
مشخص1مينمايد ،هويت آن مشتري بايد احراز شود .واسطههاي حرفهاي اغلب اقدام به

1

- Governing Body or Committee.

2

- Foundations.

3

- Trustee(s).

4

فرد يا افراد امانتگذار در تراست=- The Settlor(s) of the Trust

5

- Protector(s).

6

- Professional Intermediaries.
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افتتاح حسابهاي مشاع2به نمايندگي از برخي موسسات مينمايند .در مواقعي که وجوه
نگهداري شده از سوي موسسه واسطه ،با يکديگر ترکيب نشدهاند بلکه در قالب
حسابهاي فرعي 3،هر يک از آنها را ميتوان به ذينفع خاصي نسبت داد؛ الزم است
هويت کليه افراد ذينفع در آن حساب مشاع احراز شود .در مواقعي که وجوه درهم آميخته
شدهاند ،بررسي اجمالي ذينفعان اصلي از سوي بانک کفايت مينمايد .هرچند ممک است
در برخي شرايط ن که رهنمودهاي نظارتي آنها را تبيي نمودهاند ن نيازي به تحقيق بانک
وراي شخص واسطه نباشد (به عنوان مثال در مواقعي که آن واسطه جهت شناسايي
مشتريان ن باتوجه به وضعيت مشتري ن از استانداردهاي مشابه آنچه که مورد استفاده
بانک مزبور ميباشد ،بهره ميگيرد).
در صورت وجود چني شرايطي و افتتاح حساب براي يک شرکت سرمايهگذاري نامحدود

4

يا محدود 5،تراست6يا شرکت با مسيوليت محدود7و نيز پيروي از استانداردهايي مشابه
آنچه که مورد استفاده بانک است (جهت شناسايي مشتريان و با توجه به وضعيت
مشتري) ،بايد با احتساب موارد ذيل به عنوان عوامل اصلي ،اقدام به شناسايي هويت آنها
نمود:
خود وجوه (اصل سرمايه)

8

در مورد شرکتها :مديران آن و يا هر مجموعهاي که کنترل امور را در اختيار دارد.
امي (در مورد تراستها)
در مورد شرکتهاي با مسيوليت محدود :شريک مدير

9

دارندگان امضاي حساب

1

- A Single Client.

2

حسابهاي جمعي ،حسابهاي مشترك =- Pooled Accounts

3

حسابهاي معي =- Sub-Accounts

4

شرکت سرمايهگذاري نامحدود=- Open Ended Investment Company

5

شرکت سرمايهگذاري محدود،شرکت سرمايهگذاري با =- Closed Ended Investment Company
سرمايه ثابت
6

- Unit Trust.

7

- Limited Partnership.

8

- The Fund Itself.

9

- Managing (general) Partner.

624

هر فرد ديگري که بر روي تشکيالت کنترل دارد .به عنوان مثال مدير وجوه.

1

در مورد ديگر شرکتهاي سرمايهگذاري نيز الزم است درصورت مناسبت؛ قدمهايي
مشابه آنچه که در بند  32به آن اشاره شد ،برداشته شود .همچني الزم است در مورد
هويت کليه ذينفعان اصلي وجوه و آنهايي که بر روي وجوه کنترل دارند ،اقدامات منطقي
الزم به عمل آيد.
با واسطهها نيز بايد همانند مشتريان رفتار شده؛ به طور مستقل اقدام به تاييد وضعيت
کنوني آنها نمود .اي امر ميتواند از طريق کسب اطالعات مناسبي صورت پذيرد که
پي

ترن در فهرست مطروحه در بندهاي  19و  20ن شرح آن گذشت.

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.
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شماره  :مب  2341 /لزوم ترويج و تبليغ بانكداري اسالمي از طرق م ختلف و به صورت مداوم
تاريخ7/12/1384:
بسمه تعالي

جهت اطالعکليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي،شرکت دولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.
با سالم،
همانگونه که استحضار دارند در اجراي دقيق و منظم قانون عمليات بانکي بدون ربا و
آيي نامهها و دستورالعملهاي اجرايي ذيربط ،آشنايي مخاطبان بانکها با حوزههاي مختلف
مقررات يادشده بسيار حائز اهميت بوده و بر اي اساس ترويج و تبليغ بانکداري اسالمي
از طرق مختلف و به صورت مداوم امري ضروري به نظر ميرسد .از اي رو در راستاي
معرفي بانکداري اسالمي کشورمان الزم است عالوه بر تبليغات از طريق رسانههاي
گروهي ،اطالعات کافي در قالب جزواتي ساده و قابل فهم در اختيار اقشار مختلف جامعه
قرار گيرد.
با عنايت به مراتب فوق مقتضي است دستور فرمايند مجموعههاي جديد يا ويراي

مجدد

مجموعههاي قبلي توسط آن بانک چاپ و منتشر گردد به نحوي که روشهاي اعطاي
تسهيالت در چارچوب عقود ،روشهاي جذب منابع ،حقوق سپردهگذاران و بانک ،نحوه
محاسبه سود عليالحساب و سود قطعي و موارد مشابه نيز در جزوات مذکور درج
شدهباشد.
ارسال يک نسخه از جزوات موصوف به اي بانک موجب امتنان است/.ب
مد يريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

حسن معتمدي

3816

16-1615
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شماره  :مب  2400 /حسابرسي داخلي در بانك ها و ارتباط بين ناظرين و حسابرسان
تاريخ 16/12/1384 :
»بسمه تعالي«
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي،
شرکت دولتي پست بانک ،موسسه اعتباري توسعه و سازمان حسابرسي ارسال ميگردد
با احترام؛

همانگونه که مستحضريد حسابرسي داخلي واحدي مستقل در سازمان است که
وظيفه بررسي ريسکهاي پي

روي سازمان ،بازنگري کفايت و تناسب کنترلها جهت

مقابله با آنها و همچني تاييد عملکرد مورد انتظار از کنترلها را عهدهدار ميباشد.
با توجه به آن که مديريت ارشد بانک مسيول بهبود فرآيندهايي است که
ريسکهاي بانک را اندازهگيري ،مراقبت و کنترل ميکند ،کار حسابرسي نيز ميبايست به
صورت يک فعاليت دايمي در بانک مطرح بوده و مديريت بانک به صورت مستمر و در حد
کفايت به حسابرسي داخلي اتکا نمايد.
بر اي اساس ،گزارش حاضر که به عنوان بيانيه شماره  1004رويههاي
حسابرسي بي المللي نيز شناخته شده است سعي بر آن دارد که عالوه بر توجه به
مسيوليت هيات مديره در زمينه ارزيابي کفايت خط مشيهاي حسابرسي داخلي به منظور
ارائه تصوير هرچه واقعيتر از عملکرد بانک ،به همکاري متقابل بي حسابرسان داخلي،
ناظري و حسابرسان مستقل به عنوان يک اصل ضروري تاکيد نمايد.
ضم اعالم اي نکته که مجموعه مقاالت ترجمه شده در زمينه نظارت بر
بانکداري در سايت اي بانک به آدرس  ،WWW.CBI.IRنيز قابل دسترسي است،
خواهشمند است دستور فرمايند اي نوشتار جهت مطالعه و بهرهبرداري الزم براي
واحدهاي ذيربط ارسال گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار

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»

حسابرسي داخلي در بانک ها
و ارتباط بين ناظرين و حسابرسان
(مطالعه موردي)

از انتشارات کميته نظارت بر بانکداري
بانک تسويه بينالمللي
(اوت )2002
مترجم :افسانه معلمي
گروه مطالعاتي :بانکي و اعتباري
آذر 1384
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«فهـــرسـت عناوين»

پيشگفتار (مترجم)
مقدمه
يافتههاي اصلي اين مطالعه
حسابرسي داخلي
حسابرسي داخلي و مشاوره

اهداف و وظايف حسابرسي داخلي
اصول حسابرسي داخلي
کار دايمي ـ مستمر
استقالل ،بيطرفي و انصاف
صالحيت حرفهاي
گستره فعاليت و سازمانواحدحسابرسيداخلي

کارکردي نمودن حسابرسي داخلي
روشهاي کار و انواع حسابرسي
رويهها
مديريت واحد حسابرسي داخلي
ارتباط مقام نظارتي با واحد حسابرسي داخلي و حسابرس مستقل
ارتباط بين مقام نظارتي و واحد حسابرسي داخلي
ارتباط بين حسابرس داخلي و حسابرسان مستقل
همکاري ميان مقام نظارتي ،حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلي

برونسپاري کار حسابرسي داخلي
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گرايشهاي اخير حسابرسي داخلي بانکها
ماخذ

630

پيشگفتار (مترجم)

حسابرسي فعاليتهاي بانک ،از اين جهت که ابزاري براي ارزيابي درستي فرآيند
فعاليتهاي آن ،از جنبههاي مختلف است ،يکي از روشهاي مهم کنترلي محسوب ميگردد.
گزارش حاضر ضمن تاکيد بر اين نکته که مسئوليت کفايت خط مشيهاي حسابرسي داخلي،
براي ارائه تصوير واقعي از عملکرد بانک بر عهده هيات مديره است ،به ضرورت تعامل
بين حسابرسان داخلي ،ناظرين و حسابرسان مستقل پرداخته است.
اصول مذکور در اين سند ،ضمن اشاره به اهميت تفکيک وظايف و مسئوليت
حسابرسان داخلي ،ناظرين و حسابرسان مستقل ،نظارت کارآمد بر سيستم بانکي را حاصل
همکاري سه گروه مذکور در فوق دانسته است.
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»بسمه تعالي«

حسابرسي داخلي در بانکها
و ارتباط بين ناظرين و حسابرسان
(مطالعه موردي)

مقدمه:
کنترل داخلي قوي ،شامل حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل خارجي ،بخشي از حاکميت
سهامي مناسب است .اين کنترلها براي سالمت و اعتبار عمليات بانکها مهم است و
ميتواند به روابط کاري موثر و سازنده بين مديريت بانک و ناظرين کمک کند .ارتباط مناسب
بين ناظرين بانکي و حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل بانکها کارآيي نظارت و حسابرسي را بهبود
ميبخشد.

در اوت  ،2001کميته نظارت بر بانکداري بال گزارشي را تحت عنوان

”حسابرسي داخلي

در بانکها و ارتباط بين ناظرين با حسابرسان“ (گزارش حسابرسي داخلي) منتشر کرد که در آن
کار مهم حسابرسان داخلي در سازمانهاي بانکي و نياز به همکاري بين ناظرين بانک و
حسابرسان داخلي و مستقل را با تاکيد بيشتري مورد توجه قرار داد.
گزارش حسابرسي داخلي ،خواستار انجام حسابرسي داخلي پيوسته و مستقل در همه
بانکهاست و رهنمودهايي در رابطه با حسابرسي داخلي ارائه ميکند .اين گزارش ،به عنوان
نقطه شروع ،بر وظايف هيات مديره و مديريت ارشد در زمينه کنترلهاي داخلي ،اندازهگيري ريسک و

تطبيق با قوانين و مقررات تاکيد دارد .اهميت استقالل حسابرسان داخلي نيز مورد توجه است .از اين
رو،

به منظور ارتقاي جايگاه و اختيارات قانوني حسابرسي داخلي ،هر بانک بايد يک بخش حسابرسي

داخلي داشته باشد که به تصويب مديريت ارشد رسيده و هيات مديره نيز آن را مورد تاييد قرار داده
باشد .به دليل اين که عمليات بانکهاي پيشرفته به طور فزايندهاي رو به پيچيدهتر شدن است حسابرسان
داخلي بايد از قابليت حرفهاي کافي برخوردار بوده ،و در کار خود رويکردهاي توجه به ريسک را اعمال

کنند .گزارش حسابرسان داخلي بيشتر بر اين تاکيد دارد که کار حسابرسان داخلي بانکها
ميتواند کار ناظرين بانکي را مورد پيشتيباني قرار دهد.

بنابراين ،ناظرين بانکي بايد با هدف

تبادل نظر در مورد حوزههاي خطر شناسايي شده و اقدامات انجام شده ،به طور دورهاي با حسابرسان
داخلي هر بانک مشورت نمايند.

نتايج مطالعه ارائه شده در اين گزارش بيانگر آن است که اصول مهم حسابرسي داخلي که
کميته بال آن را ترويج نموده ،در صنعت بانکداري از مقبوليت عام برخوردار است.
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کميته بال نسخه جديد و گسترش يافتهاي از اين گزارش را تحت عنوان

”روابط بين ناظرين

بانکي و حسابرسان داخلي بانکها“1در ژانويه  2002منتشر نمود .گزارش مذکور ،توسط
کميته رويههاي حسابرسي بين المللي )2(IAPCبهبود يافت .کميته بال و کميته رويه بينالمللي
حسابرسي نقطهنظرات خود را در اختيار يکديگر قرار ميدهند تا کارآيي ناظرين بانکي و
حسابرسان مستقل با شناخت وظايف و مسئوليتهايشان افزايش يابد.
مستنداتي از کميته بال که در اين گزارش به آنها اشاره شده است در وبسايت بانک تسويه
بينالمللي با آدرس  www.bis.orgدر دسترس است.
کميته مجري امور حسابداري در کميته بال بررسي موضوع را براي سالهاي 2002-
 2001انجام داد تا اين نکته را دريابد که در نمونهاي متشکل از بانکهاي  13کشور،
ترتيبات اصلي حسابرسي داخلي چگونه ايجاد شده است .اصول تدوين شده در گزارش حسابرسي
داخلي3در پي اين است که روابط بين ناظرين ،حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل را بررسي کند.
اين گزارش که از دادههاي موسسهحسابرسانداخلي (IIA)بهره گرفته ،بررسي وسيعي را در
رابطه با يافتههاي اين کار مطالعاتي ارائه ميکند.
اين بررسي ،عالوه بر ناظرين بانکي 71 ،بانک را در کشورهاي داراي نماينده در کميته
بال شامل :بلژيک ،فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،لوگزامبورگ ،هلند ،اسپانيا ،سوئد ،سويس و اياالت
متحده در بر گرفته است .اتريش و سنگاپور نيز به عنوان ناظرين کميته مجري امور
حسابداري ،در اين بررسي شرکت نمودند.
اطالعات مربوط به بانکها در اين بررسي براساس دانش فردي مقامات نظارتي ملي است
که به کمک مصاحبههاي حسابرسان داخلي يا سايرين در نمونهاي از بانکهاي با اندازههاي
متفاوت و فعال در کشورهاي مختلف تکميل گرديد .حتي اگر نمونه مورد بررسي ،بيانگر
جايگاه حسابرسي داخلي در صنعت بانکداري کليه کشورهاي شرکتکننده در اين کار
مطالعاتي نباشد ،اين کار تحقيقي نتايج سودمندي را ارائه ميکند .در مورد يافتههاي اين بررسي،
بايد جانب احتياط رعايت شود چون اين نوع بررسي ممکن است تا اندازهاي با پاسخ هاي داراي
گرايشهاي جانبدارانه همراه باشد.

يافتههاي اصلي اين مطالعه:
حسابرسي داخلي

 -1اي سند به عنوان بيانيه شماره  1004رويهي حسابرسي بي المللي نيز شناخته ميشود.
 - 2عالمت اختصاريIAPCبه  ،IAASBگروه استاندارد بيمه و حسابرسي بي المللي تغيير يافته است.
 -3اصل  ،10در رابطه با بررسي فرآيند ارزيابي سرمايه داخلي بانک در اي گزارش منظور نشده اسنت.
به اي دليل که اي ارزيابي هنوز جزيي رسمي از توافق کميته بال محسوب نميشود.


- Institute of Internal Auditors.
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براساس گزارش حسابرسي داخلي کميته بال ،گستره حسابرسي داخلي ،از يک ديدگاه کلي
شامل موارد زير است:
بررسي و ارزيابي کفايت و کارآيي سيستمهاي کنترل داخلي؛
بررسي موارد ذيل:
اجرا و کارآيي رويههاي مديريت ريسک و روشهاي ارزيابي ريسک؛
سيستمهاي اطالعات مالي و مديريت شامل سيستم اطالعات الکترونيکي و خدمات بانکي الکترونيکي؛
درست و قابل اتکا بودن سوابق حسابداري و گزارشهاي مالي؛
ابزارهاي حفاظت از داراييها؛
سيستمهاي ايجادشده در هر بانک براي ارزيابي سرمايهاش نسبت به مخاطرات برآوردي آن؛
سيستمهاي ايجاد شده به منظور حصول اطمينان از تطبيق آن با الزامات قانوني و مقرراتي،
دستورالعملها و اجراي خط مشيها و رويهها؛
ارزيابي صرفه اقتصادي و کارآيي عمليات؛
آزمون عمليات و کارکردي نمودن رويههاي خاص کنترل داخلي ؛
آزمون قابل اتکا و به هنگام بودن گزارشدهي؛ و
انجام بررسيهاي خاص؛

اين کار مطالعاتي نشان ميدهد گستره حسابرسي داخلي نيز وسيع است و حوزههاي اصلي
مانند

سيستمهاي کنترل داخلي ،رويههاي مديريت ريسک ،سيستمهاي اطالعات مالي ،آزمون عمليات و

رويهها ،پايبندي به الزامات قانوني و مقرراتي ،آزمون بازده قانوني و بررسيهاي خاص را در بر
ميگيرد.
اگرچه بيشتر کشورهاي تحت بررسي ،گزارش کردند که حسابرسي سوابق حسابداري آنها
در حوزه حسابرسي داخلي قرار دارد ولي حسابرسي گزارشهاي مالي ،در گستره حسابرسي
داخلي بعضي از بانکها در برخي از کشورها قرار ندارد .به نظر ميرسد در اين گونه
موارد ،صورتهاي مالي بانکها فقط با مسئوليت حسابرسان مستقل مدنظر قرار ميگيرد،
نقش حسابرسي داخلي در اين حوزهها ،به حمايت از حسابرسان مستقل محدود ميشود.
بررسي نشان ميدهد که تمايل فزايندهاي وجود دارد که ارزيابي درجهي پايبندي به الزامات قانوني،

به جاي حسابرس داخلي توسط بخش تطبيق جداگانهاي انجام شود .ورشکستگيهاي اخير شرکتي و
نيز گزارش کميته بال تحت عنوان شناخت کافي مشتريان توسط بانکها 1،اهميت اين

1- Customer due diligence
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موضوع را بارز ميسازد.

الزم است بانکها تدابير کافي را براي ارزيابي درجه رعايت قوانين و

مقررات بيانديشند .اين کميته ضرورت تدوين دستورالعملهايي که رويههاي موثري را در اين
زمينه ترويج کند مدنظر دارد.
بانکهايي که توسط حسابرسان داخلي مورد بررسي قرار گرفتند هنگام انجام وظايف خود به
هشدارهاي حسابرسان داخلي توجه ميکردند .آنها مطلع نمودن ناظرين را ،جزو وظايف
هيات مديره و در بسياري از کشورها ،از وظايف حسابرسان مستقل قلمداد ميکردند.
يافتههاي اين بررسي در رابطه با گستره حسابرسي داخلي به طور وسيعي

با مفهوم حسابرسي

داخلي استانداردهاي موسسه حسابرسي داخلي ) (IIA'sکه در ذيل ميآيد ،منطبق است.
”حسابرسي داخلي يک فعاليت مستقل ،مطمئن واقعي و مشاورهاي است که به منظور افزودن بر ارزش

عمليات يک سازمان يا بهبود بخشيدن به آن عمليات طراحي شده است.اين کار به سازمان کمک
ميکند تا از طريق رويکردي منظم و نظام يافته به اهداف خود جامه عمل بپوشاند و مديريت
ريسک را ارزيابي نموده و کارآيي مديريت ريسک ،فرآيندهاي کنترل و اداره را بهبود
بخشد( .ماخذ)http:/www.theiia.org :

حسابرسي داخلي و مشاوره:
يک موضوع مهم در ارتباط با حسابرسي داخلي اين است که از حسابرسان داخلي به عنوان مشاورين

داخلي نيز استفاده ميشود .ضرورت بيطرفي و رعايت انصاف لزوما ً ايجاب نميکند که
حسابرسان داخلي از دادن توصيه در زمينه تخصص خود اجتناب کنند.

به هر حال کميته معتقد

است توصيه يا مشاوره ،بايد نسبت به وظيفه اصلي حسابرسي داخلي ـ که ارزيابي مستقلي است که در

بانک به منظور بررسي و ارزشيابي نظامهاي کنترل داخلي انجام ميشود ـ در حاشيه قرار گيرد .در
مواردي که کميته حسابرسي ،حسابرسان داخلي را مجاز مينمايد خدمات مشاورهاي جنبي
انجام دهند بايد جانب احتياط رعايت شود به طوري که در بيطرفي نسبت به ارزيابي
فعاليتهايي که کارکنان در مورد آنها به انجام مشاوره مبادرت ميکنند ،خدشه وارد نشود.
استانداردهاي  IIAدر مورد رويهي حرفهاي حسابرسي داخلي ،به موضوعات مربوط به
کنترلهاي داخلي که خدمات مشاورهاي انجام ميدهند ،ميپردازد.
مطالعه بانکهاي مورد بررسي نشان ميدهد که بيشترين زمان صرف شده توسط حسابرسان
داخلي ،بين  95-75درصد صرف حسابرسي داخلي ميشود .زمان اختصاص يافته براي
آموزش و مشاوره به ترتيب ،در دامنه بين  20-5درصد و  20-0درصد قرار دارد.
درخصوص کارهاي مشاورهاي ،حسابرسان تحت بررسي تاکيد نمودند که آنها هيچگونه
مسئوليت عملياتي را عهدهدار نشدند .مطالعه بانکهاي مورد بررسي نشان داد که مشاوره ،محدود به
انجام توصيههايي در رابطه با کنترل پروژههاياصلي يا برنامههاست .به نظر ميرسد بانکها از ضرورت
حصول اطمينان نسبت به اين امر که هرگونه کار مشاورهاي که توسط حسابرسان داخلي انجام ميشود
نبايد به مسئوليت و استقالل حسابرس داخلي خدشه وارد کند آگاهي دارند.

اهداف و وظايف کار حسابرسي داخلي
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گزارش حسابرسي داخلي کميته بال مطرح ميکند که مسئوليت نهايي حصول اطمينان نسبت به
اين امر که مديريت ارشد ،سيستمهاي کارآ و کافي کنترل داخلي ،سيستم اندازهگيري براي
ارزيابي مخاطرات فعاليتهاي مختلف بانک نسبت به سطح سرمايه و روشهاي مناسب
براي کنترل مطابقت عمليات بانک با قوانين ،مقررات و خطمشيهاي داخلي را ايجاد و
نگهداري ميکند ،با هيات مديره بانک است .هيات مديره ميبايست حداقل سالي يکبار سيستم
کنترل داخلي و رويههاي ارزيابي سرمايه را مورد بررسي قرار دهد .مديريت ارشد بانک
مسئول بهبود فرآيندهايي است که ريسکهاي بانک را اندازهگيري ،مراقبت و کنترل ميکند.
مديريت ارشد ،حداقل ،سالي يک بار بايد در رابطه با گستره و عملکرد سيستم کنترل داخلي
و روند ارزيابي سرمايه به هيات مديره گزارش ارائه کند.
بررسي بانک هاي مورد بحث حاکي از آن است که هيات مديره و مديريت ارشد از اهميت رويههاي بهينه
و اين که هيات مديره و مديريت ارشد مسئوليت موارد توضيح داده شده در گزارش حسابرسي داخلي را

برعهده دارند آگاه هستند.
هيات مديره بانکهاي مورد بررسي به منظور اداره مسئوليتهايشان

اقدامات ساختاري

مختلفي را انجام دادهاند از جمله:
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؛
تجديد ساختار بخش حسابرسي داخلي برطبق دستورالعملهاي نظارتي؛
صدور دستورالعمل سياستي براي فعاليت حسابرسي داخلي؛
بررسي و تصويب برنامههاي ساالنه حسابرسي حسابرسان داخلي؛

اصول حسابرسي داخلي
کار دايمي ـ مستمر

گزارش حسابرسي داخلي کميته بال مطرح ميکند که

حسابرسي داخلي بانک ميبايست دايمي

باشد .مديريت ارشد به منظور انجام وظايف و مسئوليتهايش ،بايد کليه اقدامات الزم را انجام دهد به

طوري که بانک بتواند به گونهاي مستمر و در حد کفايت به حسابرسي داخلي اتکا کند .اين اقدامات،
شامل فراهم نمودن منابع مناسب و کارکنان حسابرسي داخلي براي رسيدن به اهدافشان
ميباشد.
کليه بانکهاي مورد بررسي تاييد نمودند که واحدي براي حسابرسي داخلي دايمي توسط آنها
ايجاد شده است.
به طور کلي مديريت ارشد اقدامات متعددي انجام ميدهد تا ثابت کند که منابع و کارکنان
مناسب براي واحد حسابرسي داخلي تدارک ديده شده است .اين امر ،به طور مستمر و بر
مبناي ساالنه از طريق مقايسه کارهاي انجام شده توسط واحد حسابرسي باکارهاي

636

برنامهريزي شده انجام ميشود.معيار ديگربراي تعيين مناسب بودن منابع ،انجام فعاليتهاي
دورهاي تعيين شاخص است تا به کمک آن کار حسابرسي داخلي بانک با ساير بانکهاي
گروه همسان آن مقايسه شود.
حسابرسي داخلي ،در هر بانک فعاليت عمدهاي به شمار نميرود .چون حسابرسان داخلي به
طور متوسط  ٪1از نيروي کار بانک را تشکيل ميدهند .درصد واقعي حسابرسان داخلي در
نيروي کار هر بانک بسته به اندازه و فعاليت آن متفاوت است.

استقالل ،بيطرفي و انصاف
گزارش حسابرسي داخلي کميته بال اهميت کار واحد حسابرسي داخلي ،تطبيق با اصول
استقالل ،بيطرفي و انصاف را به خوانندگان يادآور ميشود .تطبيق با استانداردهاي IIA's
همچنين براي حمايت از اين اصول مفيد است .استانداردهاي  IIA'sکه از ژانويه  2002الزم االجرا
اعالم گرديده است واحدهاي حسابرسي را ملزم ميکند فرآيندهاي مستمر بهبود کيفيت ،شامل يک
بررسي کيفي مستقل هر  5سال يکبار را مدنظر داشته باشند.

کليه بانکهاي مورد بررسي عنوان نمودند که واحدهاي حسابرسي داخلي آنها از فعاليتهاي
حسابرسي شده و رويههاي کنترل داخلي روزانه مستقل هستند .تمامي واحدهاي حسابرسي
داخلي بر اين باورند که آن ها اين توانايي را دارند که بدون مداخله مديريت وظايفشان را انجام دهند.

آنها يافتهها و ارزيابيهايشان را آزادانه گزارش ميکنند اين حقوق واحدهاي حسابرسي ،از
طريق منشور حسابرسي منتشره ،مقررات نظارتي يا هر دو تضمين شده است .منشور
حسابرسي جايگاه و اقتدار واحد حسابرسي داخلي را در بانک ارتقا ميبخشد.
کليهي احکام حسابرسي ،با توجه به ويژگيهاي متفاوت حاکميت سهامي در کشورهاي مختلف ،توسط
هيات مديره يا گروهي از مديران در ردهي مساوي با آنها تصويب ميشود .به طور کلي احکام
ال از طريق شبکه داخلي (اينترانت بانک) در
حسابرسي به کليه کارکنان بانک ابالغ ميگردد يا حداقل ،مث ً

اختيار آنها قرار داده ميشود .البته در تعداد محدودي از بانکهاي مورد بررسي ،احکام
حسابرسي تنها به تعداد محدودي از افراد شامل کارکنان حسابرسي و مديريت ابالغ گرديده
است.
تقريباً تمامي بانکهاي مورد بررسي ،رئيس حسابرسي داخلي را مجاز ميدانند مستقيم ًا و به ابتکار خود
با هيات مديره باالخص از طريق رئيس هيات مديره با اعضاي کميته حسابرسي و در صورت لزوم با

حسابرسان مستقل در ارتباط باشند .کميته بال در گزارش حسابرسي داخلي تاکيد ميکند که
مسئول حسابرسي داخلي بايد از اختيار قانوني برخوردار باشد تا از اين طريق و مطابق با
مقررات تعريف شده در منشور حسابرسي هر بانک با مسئولين آن در ارتباط باشد.

Benchmarking




- Audit Charter.
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اقدامات حمايتي براي رعايت بيطرفي و انصاف در کشورهاي مورد بررسي مختلف متفاوت
است .معيارهاي قابل استناد عمدتا ً شامل موارد زير است:
چرخش وظايف کارکنان در واحد حسابرسي؛
عدم مداخله در عمليات بانک؛
به رسميت شناختن استقالل حسابرسان داخلي در منشور حسابرسي؛ و
عدم درگيري يک نيروي جديداالستخدام حسابرس در فعاليتهاي قبلياش ،براي يک دوره مشخص.

ساير اقداماتي که انجام ميشوند عبارتند از:
حسابرسان داخلي از خارج از بانک استخدام شوند؛
ارزيابي رويههاي کار حسابرسي و گزارشهاي کاري به طور رسمي بررسي شود؛
براي حسابرسان داخلي ،پاداش عملکرد يا مبالغ جبراني مرتبط با سود منظور نشود؛
در راستاي اجراي پيشنهادات ،وظايف تفکيک شود؛ و

حسابرس در طراحي رويههاي کنترلي و ديگر رويههاي اداري مداخله نکند.

صالحيت حرفهاي
گزارش حسابرسي داخلي کميته بال اين مساله را مطرح ميکند که صالحيت حرفهاي
حسابرسان داخلي به منظور اجراي مناسب حسابرسي داخلي ضروري است .مطالعه نشان
ميدهد که حسابرسان داخلي به ويژه در بانکهاي بزرگ و در زمينههاي تخصصي مثل
تکنولوژي اطالعات ) (ITاز آموزشهاي بااليي برخودارند .اين امر واحد حسابرسي داخلي
را از ارجاع حسابرسي تخصصي  ITبه حسابرسان مستقل منع نميکند .بانکهاي کوچکتر
هنگام استخدام حسابرسان داخلي تمايل دارند به جاي تحصيالت رسمي يا عناوين حرفهاي
بيشتر به دانش تخصصي هر فرد و تجربيات وي در زمينه بانکداري توجه کنند.
صالحيت حرفهاي از روشهاي مختلفي احراز ميگردد .متداولترين آنها به شرح ذيل هستند:
آموزش ضمن خدمت؛
آموزشهاي رسمي داخلي و خارجي (حسابرسان تاييد شده اغلب پس از تحصيل مشمول آموزشهاي
اجباري دايمي الزم هستند)؛
چرخش کارکنان در واحد حسابرسي داخلي (اگرچه برخي بر اين باورند که اين کار در تعارض با نياز به
تخصصگرايي است)؛ و
تشويق به احراز جايگاه يک حسابرس داخلي تائيدشده.
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گستره فعاليت و سازمان واحد حسابرسي داخلي

براي ناظرين ،به ويژه حايز اهميت است که اين کار با گزارش حسابرسي داخلي همخواني
داشته باشد .در تمامي بانکهاي مورد بررسي ،هر فعاليت و هر واحد مستقل از بانک در
محدوده حسابرسي داخلي قرار ميگيرد .در اين خصوص ،اين بررسي درصدد بود در مورد
روشي که ادارات حسابرسي داخلي سازمان مييابند ،به ويژه در بانکهاي بزرگتر که در
سطح بينالمللي فعاليت دارند و بانکهايي که بخشي از يک شرکت بزرگ مالي هستند
تحقيق نمايد.
بر اساس پاسخهاي حاصل از بررسي ،عمدهترين مدل مشترک براي سازمان حسابرسي
داخلي ،يک واحد حسابرسي داخلي متمرکز است .در بانکهاي بزرگتر ،شعب خارجي ممکن است
يک واحد حسابرسي داخلي محلي داشته باشند ،به هر حال ،اين واحدهاي حسابرسي داخلي محلي با
اداره حسابرسي داخلي دفتر مرکزي هماهنگ ميباشند .در بانکهاي کوچکتر ،که قسمتي از يک گروه
هستند ،حسابرسي داخلي مم کن است به يک گروه از واحد حسابرسي داخلي خارج از بانک محول شوند.

در موسسات مورد بررسي بزرگتر ،حسابرسي داخلي غالبا ً در راستاي خطوط کاري
سازماندهي ميشوند .روساي واحدهاي حسابرسي داخلي اين خطوط کاري ،به رئيس گروه
واحد حسابرسي داخلي گزارش ميدهند.

کارکردي نمودن حسابرسي داخلي
روشهاي کار و انواع حسابرسي

فعاليتهاي واحد حسابرسي داخلي ميبايست طرحريزي يک برنامه حسابرسي مبتني بر
ريسک ،بررسي و ارزيابي اطالعات موجود ،ابالغ نتايج و پيگيري پيشنهادات را شامل
شود .بانکهاي مورد بررسي حاکي از آن هستند که آنها با اين اصول منطبقاند .مديريت
واحد حسابرسي داخلي ،مسئول تهيه برنامه حسابرسي معموالً بر مبناي ساالنه و بر پايه ريسک است .اين
برنامهها با توجه به مدل حاکميت سهامي بانک ،توسط مديريت ارشد يا هيات مديره (يا کميته حسابرسي
آن) ،تصويب ميشود.

تقريبا ً همه بانکهاي مورد بررسي گزارش کردند که انواع مختلف حسابرسيهاي داخلي توسط
واحد حسابرسي داخلي انجام ميشود .انواع حسابرسي مذکور شامل

حسابرسي مالي ،حسابرسي

- Conglomerate.
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تطبيق ،حسابرسي عملياتي و حسابرسي مديريت است 1.اجراي حسابرسي مديريت به نسبت ساير
انواع حسابرسيها از بسامد کمتري برخوردار است.
بانکهاي مورد بررسي گزارش کردند که برنامه حسابرسي آنها بر ريسک متمرکز است
اين هدف از طريق روشهاي مختلف ،مثل مدلهاي امتيازدهي و روشهاي ارزيابي کيفي و
کمي اطالعات دست يافتني است .استانداردهاي  IIA'sبيان ميکند که فعاليتهاي حسابرسي داخلي
بايد به سازمان براي شناسايي و ارزيابي منابع حايز اهميت حساس به ريسک و نيز بهبود مديريت ريسک و

سيستمهاي کنترل کمک کند .بهترين رويهها ارايه يک گزارش رسمي در مورد ارزيابي ريسک
است که حداقل سالي يک بار براي کميته حسابرسي ارسال ميشود.
کليهي واحدهاي حسابرسي داخلي مورد بررسي گزارش دادند که برنامههاي حسابرسي و
رويههاي حسابرسي را در گزارشهاي خود مطرح مينمايند .گزارشهاي کتبي حسابرسي
را به موقع و پس از انجام حسابرسي تهيه ميکند ،اين گزارشها کلي بوده و حسابرسان و مديريت
ارشد مخاطبان آنها هستند .بعضي از بانکهاي مورد بررسي يادآوري کردند که توزيع واقعي
گزارشهاي حسابرسي به جدي بودن نتايج حسابرسي بستگي دارد.

رويهها
در همه بانکهاي مورد بررسي ،واحد حسابرسي داخلي پيشنهادات (اصالحي) خود را پيگيري ميکند تا
مطمئن شود که تمامي آنها تحقق يافته است .به طور کلي تعداد دفعات پيگيري به اهميت پيشنهادات

بستگي دارد.
همه واحدهاي حسابرسي داخلي مورد مطالعه به طور مرتب مديريت ارشد را در جريان
وضعيت پيشنهادات واحد حسابرسي داخلي قرار ميدهند واحد حسابرسي داخلي ممکن است
با توجه به جدي بودن يافتههاي حسابرسي مراتب را به اطالع هيات مديره يا کميته حسابرسي برساند.

 -1اصطالحات مربوط به انواع حسابرسي در اي بررسي تعريف نشده است ولي تعريف آنها به شنرح
زير است:
 هدف حسابرسي مالي ،ارزيابي قابلينت اتکنا بنه سيسنتم حسنابداري و اطالعنات و نتنايج
گزارشهاي مالي است.
 هدف حسابرسي تطبيقي ،ارزيابي کيفيت و مناسب بودن سيستمهاي ايجاد شده براي حصول
اطمينان از رعايت قواني  ،مقررات ،خط مشيها و رويهها است.
 هدف حسابرسي عملياتي ،ارزيابي کيفيت و مناسب بودن ديگر سيستمها و رويههايي اسنت،
که ساختارهاي سازماني را با يک ذه موشکافانه تجزيه و تحليل ميکند و کفايت روشها و
منابع را در ارتباط با وظايف

ارزيابي مينمايد؛ و

 هدف حسابرسي مديريت ،ارزينابي کيفينت ،رويکنرد منديريت بنه ريسنک و کنتنرل آن در
چارچوب اهداف بانک است.
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بانکهاي مورد بررسي تاييد کردند که

رئيس واحد حسابرسي داخلي مسئول است تا اطمينان حاصل

کند که اين واحد با اصول مناسب حسابرسي داخلي منطبق است .اين امر با اصول مندرج در
گزارش حسابرسي داخلي کميته بال همخواني دارد.

مديريت واحد حسابرسي داخلي

براساس مطالعات انجام شده بر روي بانکهاي مورد بررسي،

رئيس واحد حسابرسي داخلي

هم چنين مسئول است تا نسبت به بکارگيري استانداردهاي معتبر حسابرسي داخلي توسط کارکنان
حسابرسي داخلي ،وجود يک منشور حسابرسي به هنگام ،تهيه يک برنامه مناسب حسابرسي ،وجود رويهها
و خط مشي هاي مکتوب و به هنگام براي کارکنان حسابرسي داخلي ،توانمندي حرفهاي و آموزش مناسب

کارکنان حسابرسي و کفايت واحد حسابرسي داخلي اطمينان حاصل کند .اين بررسي به طور
خاص ،دربارهي استفاده از يک بازنگري کيفي خارج از بانک کند و کاوي نداشته است .به
موجب مقرراتي که از ژانويه  ،2002الزماالجرا است چنين بازنگري هر  5سال يکبار،
از طريق استانداردهاي  IIA'sالزامي است.
بانکهاي مورد بررسي توجه دارند که

سطوح مناسب مديريت آنها ،به طور منظم گزارشي را از

سوي رييس واحد حسابرسي داخلي دريافت ميکند .اين گزارش پيشرفت کار را نسبت به برنامه
حسابرسي و نتيجه حسابرسيهاي اخير در بر ميگيرد.

ارتباط مقام نظارتي با واحد حسابرسي داخلي و حسابرس مستقل
ارتباط بين مقام نظارتي و واحد حسابرسي داخلي

همانطور که در گزارش حسابرسي داخلي آمده است کليهي بازرساني که در اين بررسي
مشارکت نمودهاند کار واحدهاي حسابرسي بانکهاي تحت نظارت خود را ارزيابي ميکنند.
اين کار از طريق برگزاري جلسات دورهاي ،ارزيابيهاي حضوري ،يا گزارشدهي به
ناظرين انجام ميشود .به منظور تبادل نظر در مورد عملکرد واحد حسابرسي داخلي و يافتههاي آن
بخش ،به خصوص در زمينههايي که ريسک قابل مالحظهاي را نشان ميدهد ناظرين جلسات مشورتي با

حسابرسان داخلي تشکيل دادند .ناظرين ،گزارشهاي حسابرسي داخلي را به منظور شناسايي
مشکالت کنترلي و زمينههاي بالقوه ريسک بررسي ميکنند.

ناظرين در نظامهاي نظارتي که

حسابرسان مستقل نقش مشخصي را براي نظارت آن ايفا ميکنند همچنين از گزارشهاي تهيه شده توسط
حسابرسان مستقل استفاده مي کنند تا اطالعاتي را در مورد کار واحد حسابرسي داخلي کسب کنند.
در بعضي از کشورها ،ناظرين ،با حسابرسان داخلي تبادل نظرهايي را در سطح بخش و درباره گستره
وسيعي از موضوعاتي که جزو مشترکات مورد توجه آنهاست مثل مقررات نظارتي و تاثير آن بر
کنترلهاي داخلي و حسابرسي داخلي ترتيب ميدهند.
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ارتباط بين حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل

تقريبا ً همه بازرسان بر اهميت مشاورههاي منظم بين حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل
تاکيد دارند .در بسياري از کشورها ،حسابرسان مستقل از حاصل تالش حسابرسان داخلي استفاده
ميکنند ولي در ابتدا ،آنها بايد مشخص کنند که تا چه حد ميتوانند به کار حسابرسي داخلي اتکا
نمايند .اين هماهنگي ،امکان انجام حسابرسي مستقل و موثرتر و اجتناب از دوبارهکاري در کار حسابرسي

را فراهم ميسازد.

ارتباط بين مقام نظارتي و حسابرسان مستقل

نقش حسابرسان مستقل در نظارت بانکي از يک کشور به کشور ديگر متفاوت است و در
دامنهاي از تقريبا ً عدم مداخله در کار نظارت تا همکاري بسيار نزديک با ناظرين قرار
ميگيرد.
زمينههاي بسياري وجود دارد که ناظر بانک و حسابرس مستقل ميتوانند براي يکديگر مفيد
باشند .ارتباط بين مقام نظارتي و حسابرسان مستقل بايد براساس موازين تشريح شده در
گزارش ”ارتباط بين ناظرين بانکي و حسابرسان مستقل بانک قرار گيرد“.

در اين نوشتار،

کميته پيشنهاد ميکند که اقدامات مناسب و به موقع انجام شود تا حسابرسان مستقل براي اطالعات افشا
شده به مقامات نظارتي که با نيت خير و براساس قوانين و مقررات اجرايي انجام گرفته مسئول تلقي
نشوند .اين اقدامات ميتواند بر گرفته از قانون بوده يا حاصل توافقي بين بانک ،مديريت آن ،حسابرس

مستقل و مقام نظارتي باشد .اين نکته نيز حايز اهميت است که يک راه قانوني وجود دارد که
مقامات نظارتي را قادر ميسازد اطالعاتي را افشا نمايد که ميتواند مورد توجه حسابرس
مستقل قرار گيرد .آن اطالعات ميتواند به شناخت حسابرسان مستقل نسبت به دغدغههاي
ناظرين کمک کند يا روي کار حسابرس يا مسئوليتهاي گزارشدهي وي تاثير گذارد.

همکاري ميان مقام نظارتي ،حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلي
همکاري بين مقام نظارتي و حسابرسان داخلي و مستقل ،از جمله اهدافي است که باعث ميشود کار همه
گروههاي مرتبط بيشترين تاثير و اثربخشي را داشته باشد .اين همکاري ممکن است براساس جلساتهاي
دورهاي بين اين سه گروه باشد.

به طور کلي ،بيشتر کشورها گزارش ميکنند که نظار با حسابرسان مستقل و داخلي به
صورت موردي مالقات ميکنند و به عنوان مثال درباره نتايج يک حسابرسي يا بازرسي
حضوري تبادل نظر مينمايند.
در تعداد محدودي از کشورها مقام نظارتي جلسات دورهاي منظمي با حسابرسان مستقل و
داخلي بانک برگزار ميکند.
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برونسپاريکار حسابرسي داخلي

گزارش حسابرس داخلي کميته بال اشاره ميکند که

صرفنظر از اين که فعاليتهاي حسابرسي

داخلي به خارج از بانک سپرده شود هيات مديره و مديريت ارشد براي حصول اطمينان از اين که سيستم
کنترل داخلي و حسابرسي داخلي کافي است و به طور موثر اجرا ميشود مسئوليت نهايي را بر عهده
دارند.

براساس اين بررسي ،در کليه کشورها ،حسابرسي داخلي در بانکها فعاليت مهمي شمرده
ميشود .از اينرو برونسپاري کار حسابرسي داخلي در بيشتر کشورها رايج نيست و وقتي اين کار انجام
ميشود به يک ارائه کننده خدمتمحدود ميشود که بخشي از اين گروه است که خود متعلق به بانک است.

در بيشتر کشورها ممکن است برونسپاري کار حسابرسي داخلي براي بانکهاي کوچکتر،
رويهاي قابل قبولتر محسوب شود .در اين مورد تاکيد بر اين است که بانک فقط کار
حسابرسي را به آنان واگذار ميکند و مسئوليتهايحسابرسي را به خارج از بانک واگذار
نمينمايد.
به عنوان يک اصل مهم ،بعضي از کشورها اجازه نميدهند که بانک کار حسابرسي داخلي را به حسابرس
مستقل واگذار کند.

گرايشهاي اخير حسابرسي داخلي بانکها

به نظر ميرسد بهبود کيفي و موثر واحد حسابرسي داخلي يکي از اولويتها براي رييس
حسابرسان داخلي است .گرايشهاي اصلي حاکي از تخصصيتر شدن حسابرسان است تا به
فعاليتي که آن را حسابرسي ميکنند مثل (ادغامها و تملک موسسات) ،آشنايي بيشتري پيدا
کنند ،حسابرسي و ارزيابي مدلهاي داخلي تقويت شده و بيشتر بر حسابرسي مبتني بر
ريسک تاکيد گردد.

- Outsourcing.
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:مـاخــذ

Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking
Supervision, Internal audit in banks and the Supervisor's relationship
with auditors: A Survey, August 2002.

.استفاده از مطالب اي مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است
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سال 1385
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شماره  :مب  10 /سياست هاي پولي سال ( 1385تعديل نرخ هاي سود بانكي)
تاريخ6/1/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پستبانک ارسال گرديد.

احتراما"،
بدينوسيله مفاد تصميمات متخذه در يکهزار و پنجاه و هفتمي جلسه مورخ 1384/12/20
شوراي محترم پول و اعتبار در ارتباط با سياستهاي پولي سال ( 1385تعديل نرخهاي
سود بانکي) را به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
الف -براساس مفاد ماده  20قانون عمليات بانکي بدون ربا و بندهاي «الف» و «ب» ماده
 10قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيالت بانکهاي دولتي براي کليه بخ

هاي اقتصادي در

سط چهارده در صد يکسان خواهدبود.
ب -نرخهاي سود مورد انتظار تسهيالت  ،ناظر بر تسهيالت جديد بانکها بوده و
تسهيالت قبلي بانکها تا سررسيد و تسويه با نرخهاي قبلي به قوت خود باقيست.
ج -نرخهاي سود عليالحساب سپردههاي بانکي نزد بانکهاي دولتي در دامنه  7درصد
(سپردههاي کوتاهمدت) و  16درصد (سپردههاي بلندمدت پنج ساله) قرار خواهدداشت.
خواهشمنداست دستور فرمايند مراتب در اسرع وقت به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر
حس اجراي آن نظارت گردد/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

فروزندهشجاعي
3831-4

3816
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شماره  :مب  18 /حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيالت بانك ها و موسسات اعتباري غيردولتي
براي كليه بخش هاي اقتصادي در سال 1385

تاريخ6/1/1385 :

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي غيردولتي و موسسات اعتباري ارسال گرديد.

احتراما"،
پيرو رونوشت بخشنامه شماره مب 10/مورخ  1385/1/6در خصوص تعديل نرخهاي سود
تسهيالت اعطايي و سپردههاي بانکي بانکهاي دولتي بدينوسيله به استحضار ميرساند
شوراي محترم پول و اعتبار به موجب تصميمات متخذه در يکهزار و پنجاه و هشتمي
جلسه مورخ  1384/12/27حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيالت بانکها و موسسات
اعتباري غيردولتي براي کليه بخ

هاي اقتصادي در سال  1385را در سط سه در صد

باالتر از نرخهاي سود تسهيالت در بانکهاي دولتي تصويب نمود.
خواهشمنداست دستور فرمايند مراتب در اسرع وقت به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر
حس اجراي آن نظارت گردد/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

فروزندهشجاعي
4-3831
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شماره  :مب  111 /مأخذ محاسبه سود سپر ده ها ،تسهيالت ،كارمزد خدمات و جريمه ديركرد در
مورد پارامتر ماه و سال
تاريخ 2/2/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و
موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

با سالم؛
در پاسخ به سيواالت مطروحه از سوي برخي از بانکها درخصوص نحوه محاسبه
سود سپردهها ،تسهيالت ،کارمزد خدمات ،جريمه ديرکرد به صورت روز شمار و به منظور
وحدت رويه در سيستم بانکي ،خواهشمند است دستور فرماييد در کليه موارد مآخذ
محاسبه در مورد پارامتر ماه ،تعداد روزهاي واقعي ماه (حسب مورد  30 ،29يا  31روز) و
مالك محاسبه در رابطه با سال ،تعداد روزهاي سال ( 365يا  366روز) در نظر گرفته
شود/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

648

صديقه رهبرشمسکار
3-3831

شماره  :مب  148 /توضيحات تكميلي درخصوص نرخ سو د سپرده ها و تسهيالت بانكي در سال
1385
تاريخ29/1/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک
ارسال گرديد.

با سالم،
پيرو بخشنامه شماره مب 10/مورخ  1385/1/6اي اداره ،موضوع ابالغ تصميمات متخذه
در يکهزار و پنجاه و هفتمي جلسه مورخ  1384/12/20شوراي محترم پول و اعتبار
درخصوص نرخ سود سپردهها و تسهيالت بانکي در سال  1385و در پاسخ به ابهامات
مطروحه از سوي برخي از بانکها نسبت به چگونگي اجراي مفاد بخشنامه فوقاالشاره ،
مراتب ذيل را به استحضار ميرساند:
تاريخ اجراي بخشنامه فوقالذکر از  1385/1/6ميباشد.
درخصوص نرخ سود عليالحساب قابل پرداخت به آن دسته از سپردههايي که قبل از
تاريخ  1385/1/6افتتاح شدهباشند ،به استحضار ميرساند که مالك عمل در اي قبيل
موارد مطابق با مفاد قرارداد منعقده بانک با سپردهگذار ميباشد.
تا زمان اعالم يارانه سود تسهيالت توسط دولت براي سالجاري ،نرخ سود  ٪14مصوب
شورا مالك عمل بانکها در هنگام اعطاي تسهيالت ميباشد.
همانگونه که در بخشنامه فوق نيز تاکيد گرديدهاست ،نرخهاي سود عليالحساب
سپردههاي آن بانک در دامنه  7درصد (سپرده کوتاهمدت) تا  16درصد (سپرده بلندمدت 5
ساله) قرار خواهندداشت/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبر شمسکار

3816

3831-3

649

شماره  :مب  332 /اصالح تعرفه حق الثبت
تاريخ 18/2/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،پست بانک و موسسه اعتباري
توسعه ارسال گرديد

با سالم؛
به استحضار ميرساند به موجب ماده  10قانون الحاق موادي به قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اصالح تعرفه حقالثبت موضوع مواد  123و 124
اصالحي قانون ثبت که به تصويب مجلس شوراي اسالمي و شوراي محترم نگهبان رسيده
و از تاريخ  30/9/1384الزماالجرا شده است ،تعرفه ثبت کليه اسناد در دفاتر اسناد
رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند تعيي گرديده است .ضمناً به موجب ماده
قانوني فوقاالشاره کليه معافيتهاي مربوط به پرداخت حقالثبت از جمله معافيت حقالثبت
قراردادهاي اعطاي تسهيالت بانکي مندرج در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به
جز موارد احصاء شده در مت ماده لغو شده است ،لذا از تاريخ فوق کليه دستورالعملهاي
صادره توسط اي بانک درخصوص تخفيف هزينههاي حقالثبت تسهيالت بانکي
کانلميک تلقي ميگردند/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  370 /ابالغ دستورالعمل نگهداري حساب هاي دولتي جهت اجرا
تاريخ21/2/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک
ارسال گرديد.
باسالم؛
به استحضار ميرساند در راستاي اجراي بند ”د“ ماده  10قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور بدي وسيله به پيوست دستورالعمل نگهداري
حسابهاي دولتي جهت اجرا ابالغ ميگردد.
ضمنا" خواهشمند است دستور فرمائيد ضم نظارت بر حس اجراي مفاد دستورالعمل
فوقاالشعار فهرست کليه دستگاههاي مشمول قانون که نزد آن بانک حساب دارند را
حداکثر تا تاريخ  1385/3/31به اي اداره اعالم نمايند .بديهي است از تاريخ اجراي اي
دستورالعمل مفاد بخشنامه نب 1240/مورخ  1366/4/3کانلم يک تلقي ميگردد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبر شمسکار

3816

3831-3
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دستورالعمل نگاه داري حساب هاي دولتي
الف -مفاد دستورالعمل نگاهداري حسابهاي دولتي
سازمانهاي دولتي ،وزارتخانهها ،شركتهاي دولتي نهادهاي عمومي و شهرداريها موضوع بند ”د“ ماده 10
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مجاز ميگردند از بين
بانك هاي دولتي موجود ،بانك مورد نظر خود را انتخاب نموده و پس از تاييد بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران حسابهاي خود را نزد آن بانك متمركز نمايند.
تبصره ـ انتخاب بانك مورد نظر توسط ارگانهاي مذكور در اين بند ،در مورد آن بخش از وجوهات آنها كه از
محل بودجه عمومي دولت تامين ميگردد منوط به كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران ميباشد.
تغيير بانك عامل با رعايت مفاد بند فوق با تاييد قبلي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران امكانپذير است.
تبصره ـ تغيير بانك مستلزم تعيين تكليف بدهيها و تعهدات ارگانهاي موضوع بند ( )1اين دستورالعمل با
بانك عامل قبلي است.

ب -مستندات قانوني دستورالعمل نگاهداري حسابهاي دولتي
بند ”د“ ماده  10قانون برنامه چهارم توسعه

در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي كشور و به منظور
اقتصادي نمودن فعاليت بنگاهها و موسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريها،
براي دريافت خدمات بانكي ،بنگاههاي مذكور مجازند بانك عامل را راساً انتخاب نمايند.
تبصره 1ـ انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها كه از
محل بودجه عمومي دولتي تامين ميگردد ،منوط به كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران برحسب مورد خواهد بود.
تبصره2ـ سپردههاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده  12قانون پولي و بانكي كشور مصوب  1351/18/4به
عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي نميشود و بايستي طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهاي
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران منعكس گردد.
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ماده  76قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366

براي وزارتخانهها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و شركتهاي بيمه
و موسسات اعتباري) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي
خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند ،به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي
پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد .استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانهها و موسسات دولتي با
امضاي مشترک ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و الاقل يك نفر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه
مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي
نامبرده منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور مجاز خواهد بود .استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي
دولتي با امضاي مشترک مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن
خواهد بود.
تبصره ـ موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده  5اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي
وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در
قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب ميرسد ،توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در
استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت ميباشد.
ماده  12قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،به عنوان بانكدار دولت ،موظف به انجام وظايف زير است:
الف-

نگاهداري حسابهاي وزارتخانهها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و

شهرداريها و همچنين موسساتي كه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانهها و موسسات دولتي و
وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها ميباشند ،و انجام كليه عمليات بانكي آنها در داخل و خارج
از

كشور1.

 -1الف ن به موجب ماده  22قانون عمليات بانکي بندونربا (بهنره) ،مصنوب  8/6/1362مجلنس
شوراي اسالمي” :بانکها مي توانند با اجازه بانک مرکز ي ايران ،ب ا موسسات دولتي و وابسته به

دولت و شرکتهاي دولتي ،به عمليات مجاز بانکي مبادرت نمايند.
ب ن به موجب ماده  5آئي نامه اجرايي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدونربا (بهنره) (تصنويب
نامه شماره  88528هيات وزيران ،مصوب  )17/12/1362موسسات دولتي و وابسته بنه دولنت و
شرکتهاي دولتي مکلفند وجوهي را که در اختيار دارند ،منحصراً نزد بانک مرکزي نگاهداري نمايند و
کليه عمليات بانکي خود را منحصراً توسط بانک مرکزي انجام دهند ،مگنر در منواردي کنه باننک
مذکور به استناد ماده  22قانون ،با اجراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف توسط بانکهاي ديگر
موافقت نمايند .در اي صورت ،بانکها ميتوانند بنا رعاينت مقنررات ،بنا اين قبينل موسسنات و
شرکتهاي دولتي مبادرت به عمليات مجاز بانکي نمايند.
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تبصره -1وزارتخانهها و شهرداريها و شركتهاي دولتي و موسسات مذكور در بند ”الف“ اين ماده ،مكلفند
وجوهي را كه در اختيار دارند ،منحصراً نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نگاهداري نمايند و كليه
عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران انجام دهند و اطالعاتي كه بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران در انجام وظايف خود از آنها بخواهد ،در اختيار آن بگذارند.
تبصره -2وزارتخانهها و شركتها و موسساتي كه به موجب قوانين خاص ،مجاز به انجام عمليات بانكي
وسيله بانكهاي ديگر ميباشند ،مشمول مفاد بند ”الف“ و قسمت اول تبصره يك اين ماده نخواهند

بود1.

 -2به موجب قانون طرز اسنتفاده از تبصنره  2مناده  12قنانون پنولي و بنانکي کشنور ،مصنوب
 12/12/1354مجلس شوراي ملي” :ماده و احده ن استفاده از تبصره  2ماده  12قانون پولي و

بانکي کشور مصوب تيرماه  1351موکول به تاييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و موافقنت
وزارت امور اقتصادي و دارايي است .موسسات و شرکتهاي دولتي که شمول مقررات عمومي نسبت
به آنها مستلزم ذکر نام است ،نيز مشمول حکم اي قانون خواهند بود “.
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شماره  :مب  490 /اعالم موكول گشتن مجوز انتشار اعالميه پذيره نويسي شركت ها به موافقت
سازمان بورس و اوراق بهادار
تاريخ 3/3/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک
ارسال گرديد

احتراماً؛
نظر به اي که به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب
 1/9/1384مجلس شوراي اسالمي ،مجوز انتشار اعالميه پذيرهنويسي شرکتها به
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار موکول گرديده است ،لذا خواهشمند است مفاد
بخشنامه شماره نب 9126/مورخ  27/11/1375اي بانک کانلم يک تلقي گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به کليه واحدهاي ذيربط اطالع
دادهشود/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  570 /توضيحاتي درخصوص نرخ سود تسهيالت اعطايي بانك هاي دولتي و
غيردولتي در سال 1385
تاريخ 10/3/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي  ،شرکت دولتي پست بانک  ،بانکهاي
غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراماً؛
پيرو بخشنامههاي شماره مب 10/مورخ  6/1/1385و مب 148 /مورخ
 29/1/1385اي بانک ،بدينوسيله مفاد بند  1مصوبه يکهزار و شصت و سومي جلسه
مورخ  6/3/1385آن شوراي محترم در رابطه با توضي بند  1يکهزار و پنجاه و هفتمي
صورتجلسه مورخ  20/12/1384و بند  2از يکهزار و پنجاه و هشتمي صورتجلسه مورخ
 27/12/1384را به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
”در عقود مبادلهاي (اجاره به شرط تمليک ،فروش اقساطي ،معامالت سلف و جعاله)
موضوع بند  3ماده  20قانون عمليات بانکي بدونربا و خريد دي (موضوع آئي نامه موقت
تنزيل اسناد و اوراق تجاري و مقررات اجرايي آن) نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکهاي
دولتي در سال  ،1385چهارده درصد و براي بانکها و موسسات اعتباري غيردولتي در
سال  ،1385هفده درصد تعيي ميگردد“.
خواهشمند است دستور فرماييد به قيد تسريع ،مراتب به کليه واحدهاي ذيربط
ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  596 /الزام بانك ها به پرداخت تسهيالت ارزي و ريالي براي طرح هاي توليدي و
كشاورزي در نقاط توسعه نيافته ب ا  10درصد آورده اشخاص
تاريخ 17/3/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي  ،شرکت دولتي پست بانک ،
بانکهاي غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراماً؛
همانطور که استحضار دارند براساس تبصره ذيل ماده  8قانون الحاق موادي به
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب آبان ماه ” ،1384بانکها موظفند براي
طرحهاي توليدي و کشاورزي در نقاط توسعه نيافته با  10درصد آورده اشخاص،
تسهيالت ارزي و ريالي پرداخت نمايند“ .از اي رو ضم تاکيد بر اجراي تبصره ياد شده،
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه شعب واحدهاي ذيربط ابالغ و برحس
اجراي آن نظارت گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

فروزنده شجاعي

3816

3831-4
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شماره  :مب  730 /سهم بخش كشاورزي از افزايش در مانده تسهيالت اعطايي بانكها به بخش
غيردولتي پس از كسر الزامات قانوني و تسهيالت از محل سپرده هاي قرض الحسنه براي رفع
احت ياجات ضروري و اشتغال در سال 1385
تاريخ31/3/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري و پستبانک ارسال گرديد.

احتراما"؛
در راستاي اجراي ماده  10از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران ،باالخص قسمت  2از بند ج آن مبني بر ”اختصاص حداقل بيست
و پنج درصد ( )٪25از تسهيالت اعطايي کليه بانکهاي کشور به بخ
بدي وسيله به استحضار ميرساند که سهم بخ
تسهيالت اعطايي آن بانک به بخ

کشاورزي از افزاي

آب و کشاورزي“ ،
در مانده

غيردولتي پس از کسر الزامات قانوني و تسهيالت از

محل سپردههاي قرضالحسنه براي رفع احتياجات ضروري و اشتغال در سال 25 ، 1385
درصد ميباشد.
خواهشمنداست مقرر فرمايند ضم ابالغ مراتب فوق به مراجع ذيربط در آن بانک ،بر
حس اجراي آن نيز نظارت کافي معمول گردد .همچني الزم است جدول مشروح مانده
هاي مختلف اقتصادي طبق روال معمول در پايان هر ماه تهيه و

تسهيالت اعطايي به بخ

حداکثر تا پايان روز پانزدهم ماه بعد ،به اداره اطالعات بانکي اي بانک ارسال گردد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  747 /نحوه محاسبه سود قطعي متعلق به سپرده گذاران
تاريخ 3/4/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد

احتراماً؛
با اشاره به سوال برخي بانکها در مورد نحوه محاسبه سود قطعي متعلق به سپردهگذاران
بدي وسيله به استحضار ميرساند همانطور که در فراز پاياني ماده  16دستورالعمل اجرايي قبول سپرده
اعالم شده است ،تنها مبلغي که ميتوان از منافع سپردهگذاران کسر نمود مبلغ ”حقالوکاله بکارگيري
سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار“ است .بنابراي به منظور جلوگيري از تشتت رويه و تاکيد بر رعايت
مقررات ،يادآوري ميگردد به جز حقالوکاله موصوف ،هيچ مبلغي تحت هر عنوان ديگر نبايستي از منافع
متعلق به سپردهگذاران مدتدار کسر گردد .لذا خواهشمند است دستور فرماييد اجراي مفاد ماده
فوقاالشاره توسط واحدهاي ذيربط مجدداً مورد تاکيد قرارگيرد.
جهت مزيد اطالع مت کامل ماده  16دستورالعمل اجرايي قبول سپرده به شرح زير ارائه
ميگردد:
”حداقل و حداکثر حقالوکاله بانک بابت بکارگيري سپردههاي سرمايهگذاري توسط شوراي پول و اعتبار
تعيي خواهد شد .حقالوکاله مزبور ميتواند شامل هزينههاي بکارگيري سپردههاي موصوف باشددر هر

صورت مبلغ ديگري تحت هيچ عنوان از سپردهگذار اخذ نخواهد شد“.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

فروزنده شجاعي

3816

3831-4
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شماره  :مب  808 /موارد تكميلي درخصوص نحوه محاسبه ” حساب مازاد منابع نزد اداره
مركزي “ در شعب مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
تاريخ 10/4/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد
با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخشنامه شماره مب 2034/مورخ  ،13/12/1382درخصوص نحوه محاسبه
”حساب مازاد منابع نزد اداره مرکزي“ در شعب مناطق آزاد تجاري ن صنعتي ،بدي وسيله موارد زير را
به منظور تکميل پيوست بخشنامه فوقاالشاره به اطالع ميرساند:
از آنجا که حساب ”بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار“ به واقع مصرف بانک
محسوب نميشود ،لذا از فهرست مصارف بانک حذف گرديده و به تبع آن سرفصل ”بدهي بانک بابت
پذيرش اسناد و بروات ارزي مدتدار“ ن به عنوان منبع متناظر با سرفصل فوقاالشاره ن نيز در فهرست
منابع بانک لحاظ نخواهد شد( .هر دو حساب داراي ماندهاي برابر ميباشند).
تکميل اقالم صورت وضعيت منابع و مصارف شعب در مناطق آزاد به شرح جدول زير ميباشد:
رديف

نام حساب

”بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت

1

شده “

2

سود دريافتني تسهيالت

3

سود معوق تسهيالت

4

حوالههاي عهده ما و حوالههاي عهده شعب

منبع  /مصرف

شرح

مصرف

-

مصرف

-

بهعنوانکاهنده
مصرف

در ستون مصارف و پس از حساب ”سود سالهاي آينده
تسهيال
ت

13/12/1382

منبع

-

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

فروزنده شجاعي

3816

3831-4
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“در پيوست بخشنامه شماره مب 2034/مورخ

شماره  :مب  982 /ممنوعيت استفاده از كاغذهاي منقوش به آرم يا هرگونه نشان ديگري از
بانك مركزي در چاپ انواع چك پول
تاريخ 27/4/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و پست بانک ارسال گرديد

احتراماً؛
به استحضار ميرساند از ابتداي سال  1386استفاده بانکها از کاغذهاي منقوش به
آرم يا هرگونه نشان ديگري از بانک مرکزي در چاپ تمامي انواع چک پول (چکهاي
مسافرتي ،ايران چک) مجاز نميباشد .اي امر عالوه بر واترمارك و نخ امنيتي شامل کليه موارد
ديگري نيز ميشود که به طور مستقيم و غيرمستقيم تداعي کننده ”اسکناس بودن“ اي اوراق
ميباشند.
از اي رو خواهشمند است دستور فرمايند واحدهاي ذيربط آن بانک ضم در نظر
داشت اي موضوع در سفارش چاپ و انتشار اوراق مزبور ،تمهيدات الزم جهت اجراي اي
امر را اتخاذ نمايند.
بديهي است توليد کاغذ در کارخانه تکاب و چاپ اي اوراق در سازمان توليد
اسکناس و مسکوك ،و شرکت چاپ و نشر بانک ملي نيز در چارچوب ضوابط فوقاالشعار
صورت خواهد گرفت/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  983 /آزاد سازي تعيين نرخ سود ع لي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت
ويژه در دامنه تعيين شده
تاريخ 27/4/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

احتراماً؛
بدي وسيله به اطالع ميرساند به موجب مصوبه يکهزار و شصت و ششمي
جلسه مورخ  17/4/1385شوراي محترم پول و اعتبار ،بانکها براي تعيي نرخ سود
عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت ويژهن مشروط به رعايت دامنه مجاز نرخهاي

سود عليالحساب سپردههاي بانکين (موضوع بند ج بخشنامه شماره مب 10/مورخ 6/1/1385
اي بانک) از آزادي عمل برخوردار گرديدند .بنابراي  ،از تاريخ ابالغ اي بخشنامه ،مفاد
بخشنامه شماره نب 234/مورخ  27/1/1374اي بانک (موضوع ابالغ مصوبه هشتصد و
چهل و هفتمي جلسه مورخ  20/12/1373شوراي پول و اعتبار) کانلميک تلقي
ميگردد .خواهشمند است دستور فرمائيد ضم تعيي و اعالم نرخ سود سپردههاي
سرمايهگذاري کوتاه مدت ويژه مراتب به کليه واحدهاي ذيربط در آن بانک ابالغ
گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  1025 /تأكيد بر احراز هويت و شناسايي مشتريان بانك ها
تاريخ31/4/1385:
بسمه تعالي

”ميالد پرفروغ حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته مقام زن و روز مادر و خجسته زادروز حضرت امام خميني(ره)
گراميباد”.

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي ارسال گرديد.
احتراما"؛
پيرو بخشنامه شماره مب 1753/مورخ  8/9/1384اي اداره درخصوص احراز هويت و
شناسايي مشتريان بانک ،به منظور شفافيت بيشتر موارد مطرحشده در بخشنامه مذکور
مراتب زير را به استحضار ميرساند:
هدف از دريافت اطالعات مندرج در بخشنامه مذکور ،تکميل و درج آن در سوابق مشتريان
بانک به منظور احراز هويت آنان ميباشد.
تاکيد بخشنامه بر افتتاح حسابهاي بانکي و اعطاي تسهيالت (از جمله گشاي

اعتبارات

و صدور ضمانتنامه) ميباشد .لذا در هنگام افتتاح حساب بانکي و يا اعطاي تسهيالت
الزم است کليه اطالعات مندرج در بخشنامه فوقاالشاره ،از مشتري اخذ شود .در ساير
موارد احراز هويت مشتري کفايت مينمايد.
در بخشنامه فوقالذکر به ”شماره ملي“ اشاره شدهاست و در اي مرحله باتوجه به عدم
دسترسي به کارت ملي براي عموم ،ارائه اي کارت الزامي نيست.
بديهي است جهت تکميل پرونده مشتري و براي اطمينان از اصالت هويت وي ،شماره
سريال شناسنامه صرفا" با رويت و استناد به اصل شناسنامه صورت ميگيرد/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

فروزنده شجاعي

3816

3831-4
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شماره  :مب  1250 /ضرورت فراهم آوردن امكانات الزم جهت راه اندا زي سيستم RTGS
(سيستم تسويه آني)
تاريخ24/5/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،موسسه اعتباري توسعه و
شرکت دولتي پستبانک ارسال گرديد.

باسالم؛
با عنايت به ضرورت فراهم آوردن امکانات الزم جهت راهاندازي سيستم RTGS
الزم است کليه حسابهاي آن بانک نزد اداره معامالت ريالي اي بانک در قالب يک
حساب تجميع گردند .از اي رو خواهشمنداست ضم هماهنگي با اداره مذکور نسبت به
تجميع حسابها اقدام گردد/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

سيميندخت حکاك

3816

3831-2
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شماره  :مب  1382 /دستورالعمل نحوه انتشار ،خريد و فروش انواع چك پول
تاريخ08/6/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي و شرکت دولتي
پستبانک ارسال گرديد.

با احترام؛
به پيوست ”دستورالعمل نحوه انتشار  ،خريد و فروش انواع چکپول (ايرانچک ،
بانکچک)“ که در بيست و هشتمي جلسه کميته پولي و بانکي بانک مرکزي ج.ا.ا (مورخ
يکشنبه  )1385/5/22به تصويب رسيدهاست ،ارسال ميگردد .الزم به توضي است که:
چاپ انواع چکپول (ايرانچک و بانکچک) بانکها ن موضوع ماده  2اي دستورالعمل ن
تنها پس از اخذ مجوز الزم از اداره نشر اسکناس و خزانه اي بانک ميسور ميباشد.
بنابراي  ،الزم است آن بانک براي اخذ مجوز چاپ انواع چکپول ،با اداره مذکور مکاتبه
نمايد.
براي تعيي حداقل استانداردهاي امنيتي در چاپ اوراق موصوف ،کميتهاي تخصصي
در اي بانک تشکيل گرديده است که پيشنهادات خود را به کميته پولي و بانکي ارائه
ميدهد .بديهي است چاپ اوراق موصوف با رعايت مصوبات کميته پولي و بانکي در اي
زمينه امکانپذير ميباشد.
رعايت مفاد دستورالعمل از تاريخ ابالغ اي بخشنامه الزامي ميباشد.
خواهشمنداست مقرر فرمايند ضم ابالغ دستورالعمل پيوست به تمامي واحدهاي ذيربط
در آن بانک ،بر حس اجراي آن نظارت کافي معمول گردد/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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بسمه تعالي
دستورالعمل نحوه انتشار ،خريد و فروش انواع چک پول
(ايرانچک  ،بانک چک)
الف -مقدمه

ريسک نقدينگي يا ريسک عدم تامي به موقع وجوه؛ از جمله مهمتري ريسکهايي است
که کليت يک بانک را تهديد ميکند .برنامهريزي دقيق نقدينگي در بانکها ،مديريت
صحي و کنترل هوشمندانه اي فرآيند و اخذ بازخور از عملکرد آن جهت تصحي خطاهاي
احتمالي ،از مهمتري اقداماتي است که يک بانک بايد در اي زمينه انجام دهد.
برنامهريزي صحي در زمينه مديريت نقدينگي (با اتکا به اسکناس و مسکوك منتشره از
سوي بانک مرکزي) مستلزم برآورد صحيحي از ميزان ورود و خروج وجه نقد در کليت
بانک و نيز در هر شعبه از آن است.
پولرساني به موقع ،مناسب و متناسب به هر شعبه ،از نتايج استقرار يک نظام توانمند در
زمينه خزانهداري در هر بانک است .از اي رو انتظار ميرود بانکها  ،با حرکت در اي راستا
و کاه

اتکاي خود به انواع چکپول؛ ريسک نقدينگي خود را به شيوهاي صحي مديريت

نموده؛ از بروز اختالل در نظام پرداخت کشور جلوگيري نمايند.
از آنجا که به استناد بند  6از ماده  34قانون پولي و بانکي کشور ،انتشار اوراق ديداري در
وجه حامل از سوي بانکها ممنوع ميباشد تمهيد تدابيري درخصوص انتشار ،فروش و
خريد انواع چکپول (ايران چک ،بانکچک) ن به منظور جلوگيري از تبديل آنها به اوراق
موردنظر قانونگذار (اوراق ديداري در وجه حامل) ن ضروري مينمايد .به منظور دستيابي به
اي

مهم و ساماندهي امور مربوط به اوراق مزبور« ،دستورالعمل نحوه انتشار ،خريد و فروش

انواع چکپول (ايران چک ،بانک چک)» تدوي گرديدهاست.

ب -تعاريف

چکپول :منظور از چک پول در اي دستورالعمل ،هر يک از انواع بانک چک يا ايرانچک
ميباشد.
بانک چک :چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک يا
توسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت ميگردد .اي گونه چکها با استفاده از نام
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کوتاه آن بانک و به دنبال آن کلمه چک از قبيل سپه چک  ،رفاه چک  ،ملي چک و ...
نامگذاري ميشوند .در نامگذاري اي اوراق  ،ميتوان به جاي عنوان بانک (قبل از کلمه
چک)  ،از واژههاي ديگري نيز استفاده نمود ليک تصري نام بانک بر روي اوراق به نحوي
آشکار ضروري است.
ايران چک :چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب تمامي
بانکهايي که با يکديگر قرارداد دارند يا توسط نمايندگان و کارگزاران آنها پرداخت
ميگردد.
مبلغ اسمي :به مبالغ ريالي مندرج بر روي هر برگ چکپول اطالق ميشود.

ج -مقررات مربوط به سفارش انواع چکپول

ماده  -1به منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط به سفارش چاپ  ،انتشار و ساير امور
چکپولها و دسترسي به آمار و اطالعات دقيق در مورد اي چکها ،الزم است امور مربوط
به چکپولها در يکي از واحدهاي هر بانک متمرکز شده و کليه مکاتبات و هماهنگيهاي
الزم با اي بانک ،از طريق واحد مزبور انجام شود.
ماده  -2بانک موظف است قبل از انجام هرگونه اقدامي در زمينه سفارش اي اوراق،
موافقت بانک مرکزي با چاپ اوراق مزبور را اخذ نمايد .پس از صدور مجوز مذکور ،بانکها
ميتوانند ساير مراحل انتشار چکپول (از جمله واريز وجوه و عوارض مختلف به
حسابهاي دولت و  )...را طي نمايند.
ماده  -3به منظور کنترل تقاضاهاي واصله ،الزم است بانک در درخواست خود عالوه بر
تصري نوع چکپول (ايرانچک ،بانک چک)  ،مبلغ اسمي  ،ترکيب و مقدار درخواستي از
هر يک از انواع چکپول  ،سال انتشار و نام چاپخانهاي را که مقرر است اوراق مزبور را به
چاپ برساند؛ قيد نمايد.
ماده  -4در طراحي چکپولها نبايد هيچگونه طرح ،نشان ،عبارت و  ...از بانک مرکزي
ج.ا.ا باشد به نحوي که شائبه صدور و انتشار آنها از سوي بانک مرکزي را در اذهان
مشتريان متبادر ساخته و يا شبهه مشابهت اوراق مزبور با اسکناس را ايجاد نمايد.
ماده  -5الزم است اوراق مزبور از ويژگيهاي امنيتي مکفي با مسيوليت بانک صادرکننده و
با رعايت حداقل استانداردهاي امنيتي اعالمشده از سوي بانک مرکزي  ،برخوردار باشند
به نحوي که امکان جعل آنها به حداقل ممک کاه

يابد.

ماده  -6براي درج نام ،نام خانوادگي و دو محل امضا (يکي به هنگام فروش و ديگري به
هنگام انتقال) ،محلهاي مشخصي بر روي چکپولهاي مزبور در نظر گرفته شود.
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ماده  -7رنگ و مشخصات ظاهري تمامي انواع چکپول به گونهاي تعيي گردد که
چکهاي با مبالغ مختلف به سهولت قابل تميز باشند.
ماده  -8الزم است تمامي شعب بانک با ارايه ترکيبي از وسايل پرداخت  ،به گونهاي عمل
نمايند که حق انتخاب بي اسکناس و ساير ابزارهاي پرداخت (از جمله انواع چکپول)
براي مشتري محفوظ بماند.

د-مقررات مربوط به فروش چکپول

ماده  -9حداکثر ريالي فروش چک پول برابر ”نسبت مانده مجاز چکپولهاي صادره“ ميباشد.
نحوه محاسبه اي نسبت در پيوست شماره  1آمده است .اي نسبت براي هر بانک
حداکثر برابر  ٪40ميباشد.
ماده  -10چنانچه بانکي نسبتهاي فوق را براي سه ماه متوالي رعايت نکند و يا اينکه در
فاصله يکساله منتهي به آخري تخلف 5 ،ماه (يا بيشتر)به صورت غيرمتوالي از حدود
تعيي شده در بند پيشي (بند  )9اي دستورالعمل تجاوز نمايد درخصوص مجوز صادره
براي چاپ انواع چک پول آن بانک تجديدنظر ميشود.
ماده  -11بانکها به هيچ وجه مجاز نيستند از چکپولها براي خريد اموال منقول ،
غيرمنقول  ،سهام  ،اعطاي تسهيالت و  ...استفاده نمايند.
ماده  -12هنگام فروش اي اوراق،الزم است مشتري نسبت به تکميل اطالعات شخصي
خود (شامل نام ،نامخانوادگي ،آدرس ،شماره تماس ،امضا و  )...بر روي اعالميه فروش
اقدام نمايد .متصدي بانکي نيز بايد اقدام به تکميل بندهاي مربوط به اوراق فروختهشده
(شماره سريال ،نوع و مبلغ اوراق و  ) ...بر روي اعالميه مزبور نمايد.
ماده  -13متصدي بانکي ،پس از تطبيق مشخصات تکميلشده از سوي مشتري (در برگه
فروش) با مدارك رسمي و معتبر شناسايي وي ،اقدام به اخذ امضاي وي بر روي برگه
فروش مينمايد (هويت مشتري بايد به طور دقيق و مناسب از سوي تحويلدار احراز شود).
ماده  -14الزم است متصديان بانکي پي

از ضرب مهر و درج تاريخ بر روي چکپولها و

ثبت شماره آنها ،امضاي اول مشتري را بر روي اوراق مزبور اخذ نمايند.
ماده  -15انتقال انواع چکپول به اشخاص ثالث پس از امضاي دوم خريدار در محل
تعبيهشده امکانپذير است.
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هـ  -مقررات مربوط به خريد چکپول

ماده  -16به هنگام خريد ،الزم است دارنده چکپول مشخصات کامل خود را بر روي هر
برگ پشتنويسي کرده و متصدي بانک از صحت هويت مشتري اطمينان حاصل کند.
ماده  -17فاصله زماني بي فروش و خريد ايرانچک در کليه شعب بانکها  ،حداکثر  6ماه
از تاريخ صدور است .پس از انقضاي مدت مذکور  ،پرداخت ايرانچک  ،از طريق شعبه
فروشنده و يا واريز وجه آن به حساب اشخاص (از طريق اتاق پاياپاي) ممک است.
ماده  -18در مورد بانک چک و ديگر اوراق مشابه (به جز ايرانچک) صادره از سوي
بانکها ،فاصله زماني بي تاريخ فروش و تاريخ خريد و نيز ساير شروط مترتب بر زمان
خريد و فروش آنها ،راسا" از سوي بانک صادرکننده تعيي و اعالن ميشود.
ماده  -19الزم است پس از خريد چکپول ،بالفاصله الشه آن سوراخ  ،ابطال و از گردش
خارج شده  ،از ارائه مجدد آن به مشتريان اجتناب گردد.

رعايت مقررات اي دستورالعمل براي کليه بانکهايي که پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي
اقدام به چاپ و انتشار انواع چکپول مينمايند الزامي است.
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پيوست شماره  :1نحوه محاسبه ”نسبت مانده مجاز چکپولهاي صادره“

محاسبات اي دستورالعمل براساس ارقام مندرج در فهرست سرفصلهاي دفترکل
بانکها که در پايان هر ماه به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال ميشود انجام
ميگردد.
صورت کسر :خالص مانده ريالي چک پولهاي بانک در دست اشخاص (در پايان هر ماه) که
به شيوه زير محاسبه ميشود:

نمايه محاسباتي

نام حساب

کد حساب

CH1

حساب انواع چکهاي بانکي فروختهشده

3.2.0310

CH2

حساب پرداخت چکهاي فروختهشده بانک

3.1.1250

پس:

 CH  CH 1  CH 2

خالص مانده ريالي چکپولهاي بانک در دست اشخاص (در پايان هر ماه) = صورت کسر

مخرج کسر :جمع حسابهاي ذيل منهاي «حساب بدهي به بانک مرکزي ن در حساب
جاري»:

نمايه محاسباتي

نام حساب

کد حساب

N1

حساب صندوق

3.1.0010

N2

حساب وجوه در راه/ريال

3.1.0020

N3

حساب اسکناس و نقود بيگانه

3.1.0030

N4

حساب وجوه در راه/ارز

3.1.0040

N5

حساب سپرده قانوني

3.1.0070

N6

حساب جاري نزد بانک مرکزي

3.1.0080

پرداخت خريد ارز نزد بانک مرکزي

N7

حساب پي

N8

حساب سپرده ارزي ديداري نزد بانک مرکزي

3.1.0145

N9

حساب جاري نزد بانکها (حساب ما)

3.1.0130
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3.1.0090

N10

حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد شعب خارج

3.1.0140

N11

حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد بانکهاي داخلي

3.1.0150

N12

حساب سپردههاي ارزي ديداري نزد بانکهاي خارجي

3.1.0160

N13

حساب سپردههاي ارزي پوششي نزد بانکهاي خارجي

3.1.0170

N14

حساب اوراق قرضه دولتي

3.1.0100

N15

حساب اوراق بهادار ارزي

3.1.0270

N16

حساب اوراق مشارکت/دولتي

3.1.0280

N17

حساب اوراق مشارکت/غيردولتي

3.1.0290

N18

حساب پرداخت چکهاي صادره ساير بانکها

3.1.1260

N19

حساب بدهي به بانک مرکزي ن در حساب جاري

3.2.0220

پس:
18

 N   N i  N19  N1  N 2  N 3  ...  N18   N19
i 1

مخرج کسر

محاسبه نسبت:

CH 1  CH 2 
CH
 100 
 100
N1  N 2  ...  N18   N19 
N

P

نسبت بدستآمده ( Pنسبت مانده مجاز چکپولهاي صادره) براي تمامي بانکها حداکثر
برابر  ٪40ميباشد.
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شماره  :مب  1448 /دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين
تاريخ15/6/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي و شرکت دولتي
پستبانک ارسال گرديد.

احتراما"؛
به پيوست ”دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دي “ که در يکهزار
و شصت و هشتمي جلسه مورخ  1385/6/4شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب
رسيده است جهت استحضار ارسال ميگردد.
خواهشمنداست مقرر فرمايند ضم ابالغ مفاد دستورالعمل فوقالذکر به کليه واحدهاي
ذيربط بر حس اجراي آن نظارت کافي مبذول گردد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816

672
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” دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين “

بانک ها حسب تقاضا براي مشتريان خود ،با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي انجامشده
در مورد آنان ،حد اعتباري مشخصي را براساس ضوابط و مقررات ذيربط تعيي مينمايند.
تسهيالت اعطايي در چارچوب حداعتباري فوق ،در قالب عقد خريد دي و پس از احراز
حقيقي بودن دي توسط بانک انجام ميشود و به دفعات قابل استفاده است .اي
تسهيالت قابل اعطا به واحدهاي توليدي ،بازرگاني و خدماتي ميباشد.
تسهيالت مذکور براي تامي نيازهاي مالي کوتاه مدت (حداکثر يکساله) متقاضيان ميباشد
که با خريد دي ناشي از اسناد و اوراق تجاري مورد قبول و توديعي نزد بانک ،و واريز
وجوه مربوط به حسابجاري مشتريان اعطا ميگردد.
قبل از اخذ و نگهداري اسناد و اوراق تجاري موضوع اي دستورالعمل ،الزم است بانک
قراردادي را با مشتري منعقد نمايد که بر مبناي آن وکالت در خريد دي ناشي از اسناد
مزبور به نحو اشاعه و وکالت در وصول آنها به بانک داده شده باشد.
حداکثر تا حد اعتباري موضوع بند  ،1بانک براساس قرارداد منعقده دي ناشي از اسناد و اوراق
تجاري اخذ شده را بر مبناي قيمت روز خريداري نموده و به طور همزمان مبلغ خريد را به
حساب جاري مشتري واريز ميکند تا امکان تامي کسري مبلغ چک ،فراهم شود .از آن پس
بانک مالک مشاعي اوراق مزبور به نسبت مبلغ پرداخت شده و قيمت کل در تاريخ خريد
ميگردد.
در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري ،وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي طرفي  ،بي
آنان تقسيم ميگردد .ضمناً در هر تاريخي مقدم بر تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري،
چنانچه مشتري نسبت به پرداخت هر ميزان از سهم مشاعي بانک از اسناد و اوراق تجاري
اقدام نمايد ،قيمت روز اسناد براساس نرخهاي جاري و مورد عمل بانک محاسبه شده و از
مالکيت مشاعي بانک به همان ميزان کاسته و مشتري مجددا" مالک آن قسمت ميگردد.
چنانچه اوراق خريداري شده تا تاريخ سررسيد در مالکيت بانک بماند ،بانک به نسبت
سهم مشاعي خود از اوراق ،سود حاصله را شناسايي و در دفاتر ثبت ميکند .فروش دي
ناشي از اوراق به مشتري قبل از سررسيد براساس قيمت روز فروش انجام ميشود و سود
و زيان حاصله با توجه به قيمت خريد و قيمت فروش و همچني درصد مالکيت بانک
تعيي و در حسابها منظور ميگردد.
نحوه حسابداري عمليات موضوع اي دستورالعمل ،مطابق با حسابداري معمول خريد دي
در بانکها است.
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شماره  :مب  ، 1554 /دستورالعمل ” تشخيص كفايت و صالحيت تصدي سمت در واحدهاي بانكي
خارج از كشور “
تاريخ 27/6/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي (شرکت دولتي پستبانک) و
غيردولتي ارسال گرديد.

احتراما"؛
بدينوسيله دستورالعمل ”تشخيص کفايت و صالحيت تصدي سمت در واحدهاي بانکي
خارج از کشور“ که در يازدهمي جلسه مورخ  1385/6/11هيات عامل محترم اي بانک
به تصويب رسيدهاست ،به پيوست ارسال ميگردد.
خواهشمنداست دستور فرمائيد ترتيباتي اتخاذ فرمايند که هنگام انتخاب افراد جهت
تصدي سمت در واحدهاي خارج از کشور آن بانک (شامل شعب ،دفاتر نمايندگي،
سرپرستيها بانکها و موسسات اعتباري) ،شرايط مذکور در اي دستورالعمل رعايت و
مراتب جهت اتخاذ تصميم به اطالع اي اداره رسانده شود/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

فروزنده شجاعي

3816

3831-4

674

»بسمه تعالي«

دستورالعمل تشخيص کفايت و صالحيت تصدي سمت در واحدهاي بانکي خارج از
کشور

در اجراي ماده  14آئيننامه ”ايجاد يا تعطيلي شعبه ،باجه يا نمايندگي بانكها در خارج از كشور“
مصوب 18/8/1351و به موجب قسمت الف بند  11از بيست و سومين صورتجلسه هيات عامل محترم بانك
مورخ  ،17/5/64دستورالعمل ”تشخيص كفايت و صالحيت تصدي سمت در واحدهاي بانكي خارج از كشور“
به شرح زير اعالم ميگردد:

ماده  -1تعاريف:
بانك مركزي :بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.
واحدهاي بانكي :بانكها و مؤسسات اعتباري٭ ،شعب ،باجهها ،سرپرستيها و دفاتر نمايندگي بانكهاي
ايراني در خارج از كشور (يا عناوين مشابه).

٭ شامل بانكها و مؤسسات اعتباريكه  100درصد سرمايه آن متعلق به بانكهاي ايراني است و يا بانكها و
مؤسسات اعتباريكه با مشاركت بانكهاي ايراني و اشخاص خارجي (اعم از حقيقي يا حقوقي) در خارج از
كشور تاسيس شدهاند و بانك ايراني حق انتخاب حداقل يك عضو هيات مديره را داشته باشد.
كميته :كميته تشخيص كفايت و صالحيت تصدي سمت در واحدهاي بانكي خارج از كشور.

ماده  -2تصدي سمت پيشنهادي فرد متقاضي در واحدهاي بانكي ،منوط به تصويب كميته موضوع ماده 3
ميباشد كه مراتب از طريق اداره مطالعات و مقررات بانكي ابالغ ميشود.
ماده  -3كميته متشكل از اعضاء زير ميباشد:
مديركل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري؛
مديركل سياستها و مقررات ارزي و در غياب وي مدير اداره سياستها و مقررات ارزي؛
مديركل بينالملل و در غياب وي مدير اداره عمليات ارزي؛
مدير اداره نظارت بر بانكها؛
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي؛
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تبصره  :1مديريت جلسه با مديركل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري ميباشد.

ماده  -4جلسه با حضور حداقل  4نفر از اعضاء رسميت مييابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء (حداقل 3
نفر) حاضر در جلسه  ،معتبر است.

ماده  -5امور دبيرخانهاي كميته بهعهده اداره مطالعات و مقررات بانكي ميباشد .در اين رابطه ”رئيس گروه
مطالعاتي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي“ بدون حق راي در جلسات كميته شركت ميكند.

ماده -6

بانكها موظفند مشخصات افراد پيشنهادي جهت تصدي سمت در واحدهاي بانكي خارج از

كشور را به شرح فرم ضميمه شماره ” “1تكميل و به دبيرخانه كميته ارسال نمايند.

ماده  -7بانكها موظفند تاييديه سالمت كاري و صالحيت حرفهاي فرد پيشنهادشده براي تصدي سمت در
واحد بانكي خارج از كشور را طبق فرم ضميمه شماره ” ،“2با امضاء مديرعامل بانك به همراه ساير مدارک
به دبيرخانه كميته ارسال نمايند.

ماده  -8تصدي سمتهاي سرپرست منطقه ،معاونت منطقه ،رييس شعبه و معاون شعبه در واحدهاي
بانكي خارج از كشور مستلزم احراز حداقل شرايط الزم به شرح جدول ضميمه شماره ” “3ميباشد.
ماده-9

دبيرخانه كميته پس از تطابق مدارک ارسالي و اطمينان از كامل بودن آنها ،نسبت به دعوت از

اعضاي كميته و تشكيل جلسه اقدام مينمايد.

ماده  -10كميته پس از بررسي مدارک و مستندات ارسالي و به منظور حصول اطمينان از صالحيت حرفهاي
افراد پيشنهادي حسب ضرورت با آنان مصاحبه مينمايد.
تبصره  :2تشخيص ضرورت انجام يا عدم انجام مصاحبه با عضو هيات عامل ناظر بر بخش نظارت ميباشد.

ماده  -11در مواردي كه مشخصات فرد معرفي شده براي تصدي سمت در واحدهاي بانكي خارج از كشور با
مفاد اين آئيننامه تطبيق نداشته باشد ،لكن مسئولين بانك فرد معرفيشده را براي تصدي سمت مورد نظر
مفيد تشخيص دهند ،انجام اين امر به اتفاق آراء اعضاي كميته و تنفيذ عضو هيات عامل ناظر بر بخش
نظارت امكانپذير است.
اين دستورالعمل در  11ماده و  2تبصره در تاريخ  11/6/1385به تصويب هيات عامل بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران رسيده و از اين تاريخ الزم االجرا ميباشد.
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جدول ضميمه شماره  3ـ حداقل شرايط احراز سمت در واحدهاي بانکي خارج از کشور

معاون شعبه

عنوان شغل

رئيس شعبه

معاون سرپرستي

سرپرست منطقه

شرايط
مدارک تحصيلي

ليسانس

ليسانس

ليسانس

ليسانس

تجربه بانكي

 12سال

 12سال

 14سال*

 15سال**

حداقل سابقه مديريتي

 3سال

 5سال

 7سال

 8سال

حداقل تجربه در امور ارزي

 5سال

 5سال

 5سال

 5سال

تسلط بر زبان خارجي

عالي

عالي

عالي

عالي

* حداقل  2سال سابقه فعاليت معاونت يا رياست در شعب يا سرپرستي خارج از كشور.
** حداقل  3سال سابقه فعاليت معاونت يا رياست در شعب يا سرپرستي خارج از كشور.
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فرآيند تاييد صالحيت و كفايت تص دي سمت در واحدهاي بانكي خارج از كشور
دبيرخانه كميته فرم درخواست را دريافت ميكند

در صورت ناقص بودن فرم با
بانـك مربوطــه تمــاس و تــا
تكميل فرم ،ايـن فرآينـد بـه
تعويق ميافتد.
خير

دبيرخانه بررسي ميكند كه آيا فرم
درخواست به طور كامل و صحيح
تكميل شده يا خير.
دارد؟.

ٱري

خير

كفايت و صالحيت متقاضي در كميته
مربوطه طي مراحل مشخص در

آري

دستورالعمل بررسي ميشود و نتيجه
اعالم ميشود كه آيا صالحيت دارد؟

نياز به كنترلها و مالحظات بيشتر دارد.

صالحيت و كفايت شخص براي تصدي
سمت تاييد ميشود.

درخواست رد ميشود.

توصيه كميته براي صدور تاييديه
تاييديه صادر ميشود.

لزوم معرفي شخص ديگر براي

تاييديه براي بانك صادر و در دفاتر دبيرخانه ثبت شده و

تصدي سمت

به مراجع مورد نياز اطالع داده ميشود.
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فرم ضميمه شماره 2
تاييديه سالمت كاري و صالحيت حرفهاي

اينجانب ننننننننننننننننننننننننن مدير عامل بانک ننننننننننننننننننننن ضم درخواست موافقت با انتصاب سرکار خانم/جناب آقاي

ننننننننننننننننننننننن ،جهت تصدي سمت ننننننننننننن در واحد بانکي (بانک □ ،مؤسسه اعتباري □ ،سرپرستيمنطقه □ ،شعبه □
نمايندگي □ ،باجه □)نننننننننننن در کشور نننننننننننسالمت کاري و صالحيت حرفهاي ايشان را تاييد مينمايم.

 ،دفتر

تاريخ نننننننننننننن

امضاء نننننننننننننننن

مهر بانک ننننننننننننن
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فرم ضميمه شماره 1

اي فرم توسط متقاضي تصدي سمت به صورت تايپ شده تکميل و امضاء گردد.
مشخصات متقاضي تصدي سمت در واحدهاي بانکي خارج از کشور:
نام :نننننننننننننننننننن نامخانوادگي :نننننننننننننننننننننن نام پدر:
نننننننننننننننننننن
شماره شناسنامه:

تاريخ تولد :نننننننننننن شماره ملي  :ننننننننننننننننننننن
نننننننننن

تاريخ و محل صدور شناسنامه :نننننننننننننننننننن شماره گذرنامه :نننننننننننننننننننن

مشخصات سمت پيشنهادي و کشور محل فعاليت واحد بانکي مورد نظر:
سمت فعلي:
سمت پيشنهادي:

عضويت در هيات مديره

رئيس شعبه

□

□

سرپرست منطقه

معاون شعبه

□

معاونت منطقه

□

□

نام واحد بانکي نننننننننننننننننننن نام کشور محل فعاليت واحد بانکي نننننننننننننن

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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ميزان تحصيالت متقاضي تصدي سمت در واحد بانکي خارج از کشور:

مدرک تحصيلي

نام موسسه آموزشي

رشته تحصيلي

تاريخ اخذ مدرک تحصيلي

ضميمه 1
مهمتري دورههاي آموزشي گذرانيده شده مرتبط با کار يا تحصيالت:

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

نام و محل مرکز

مدرك اخذ

آموزشي

شده

1

2

3

4

5

6

7
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مالحظات

ميزان آشنايي با زبانهاي خارجي

متوسط

نام زبان خارجي

عالي

خوب

زبان رسمي کشور مربوطه

انگليسي

آلماني

فرانسه

ساير (نام ببريد)

وضعيت استخدامي :

استخدام رسمي

□

قراردادي

□

ساير

□

ضميمه 1
1

سوابق فعاليت حرفهاي متقاضي تصدي سمت:

رديف

تا تاريخ

از تاريخ

نام سازمان و اداره محل

سمت

فعاليت

1

2

3

4

-1

چنانچه وقفهاي در سوابق کاري وجود دارد کامال توضي داده شود.
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مالحظات

5

6

7

8

9

*10

٭در آخري رديف ،اطالعات مربوط به شغل فعلي درج شود.
اينجانب ننننننننننننننننننننننننن بدينوسيله اعالم ميکنم که کليه مطالب عنوان شده در اي فرم
صحي بوده و قابل استناد ميباشد.
امضاء نننننننننننننننن

تاريخ نننننننننننننن

تاييد صحت فرم تکميل شده توسط مديرعامل بانک در خواست دهنده :
اينجا نب ننننننننننننننننننننننننن صحت مطالب مندرج در اي فرم را تاييد مينمايم.

تاريخ نننننننننننننن

امضاء نننننننننننننننن
مهر بانک ننننننننننننننن
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شماره  :مب  1565 /ضرورت اعالم رويه مشابه وزارت خانه ها و شركت هاي دولتي ب راي افتتاح و
نگه داري حساب هاي شهرداري ها
تاريخ28/6/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پستبانک
ارسال گرديد.

احتراما"؛
به استحضار ميرساند براساس اطالعات واصله پس از ابالغ بخشنامه مب 370/مورخ
 ،1385/2/21برخي از بانکها اقدام به افتتاح حساب جهت شهرداريها در رديف جاري
اشخاص حقوقي خصوصي نمودهاند که بدي وسيله تاکيد ميگردد به موجب ماده  12قانون
پولي و بانکي کليه وجوه شهرداريها الزم است نزد بانک مرکزي ج.ا.ا .و يا نمايندگان آن
بانک (مشابه شرکتهاي دولتي) نگهداري شود.
لذا خواهشمنداست به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک اعالم نمايند که حسابهاي شهرداريها
کما کان ميبايست مشابه حسابهاي دولتي افتتاح و نگهداري گردد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  ، 1588 /دستورالعمل نحوه انتشار ،خريد و فروش انواع چك پول
تاريخ 29/6/1385 :

»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي ارسال گرديد

با احترام؛
پيرو بخشنامه شماره مب 1382/مورخ  8/6/1385در مورد ابالغ دستورالعمل نحوه
انتشار ،خريد و فروش انواع چک پول (ايران چک ،بانک چک) به استحضار ميرساند آن بانک
ميتواند درخواست خود در زمينه چاپ اوراق مزبور را ن با رعايت مفاد دستورالعمل فوق ن
براي اي بانک ارسال نمايد تا پس از بررسي ،نسبت به صدور مجوز انتشار آنها اقدامات الزم
معمول گردد .از اي رو ،از تاريخ دريافت اي بخشنامه ،بخشنامه شماره مب 1094/مورخ
 5/6/1384کانلميک تلقي ميشود ليک مجدداً بر اجراي مصوبه شماره
/26019ت33359هن مورخ  10/5/1384هيات محترم وزيران مبني بر اتخاذ تدابير الزم از
سوي بانکها جهت بهرهگيري از کارتهاي پرداخت و پول الکترونيکي در سيستم پرداخت
خود ،تاکيد ميشود.
از اي رو خواهشمند است مراتب را يادداشت فرمايند/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816

685

شماره  :مب  1760 /لغو آئين نامه اعطاي تسهيالت اعتباري ريالي به بخش صادرات
تاريخ22/7/1385:

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پستبانکارسال گرديد.

احتراما"؛
بدي وسيله به استحضار ميرساند ،با توجه به سياستهاي پولي سالجاري مبني بر
يکسانسازي نرخ سود تسهيالت اعطايي بانکها ،شوراي پول و اعتبار در يکهزار و شصت و
نهمي جلسه مورخ  1385/7/8خود ،آيي نامه اعطاي تسهيالت اعتباري ريالي به بخ
صادرات  ،مصوب يکهزار و هفتمي جلسه مورخ ( 1382/7/26موضوع بخشنامه شماره
مب 1430/مورخ  )1382/8/11را منسوخ اعالم نمود.
خواهشمند است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط اعالم گردد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  ، 1780 /تأسيس شعبه در منطقه آزاد تجاري  -صنعتي ارس
تاريخ25/7/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي (به استثناي پستبانک) و غيردولتي
(به استثناي بانکهاي پاسارگاد و سرمايه) و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

باسالم؛
به استحضار ميرساند به استناد ماده واحده ”قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس“ و
تبصره  3ذيل آن ،محدوده فعلي منطقه آزاد ارس در نقاط مشترك مرزهاي جمهوري اسالمي
ايران و جمهوري آذربايجان ،جمهوري نخجوان و جمهوري ارمنستان توسعه يافته ،ليک
تاسيس شعب بانکها و موسسات مالي و اعتباري خارجي در محدوده توسعه يافته منطقه آزاد
مذکور (موضوع اي قانون) غيرمجاز اعالم گرديدهاست .با عنايت به مفاد ماده واحده مزبور
خواهشمنداست دستور فرمائيد ضم اعالم مراتب به واحدهاي ذيربط  ،چنانچه شعبي از آن
بانک در محدوده جديد حضور داشته و فعاليت مينمايند مراتب را به اي اداره اعالم
نمايند/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

فروزنده شجاعي

3816

3831-4
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شماره  :مب  ، 1825 /لغو ماده  9آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانك ها
(بخشنامه شماره مب 162 /مورخ ) 1390 / 2 / 29
تاريخ 30/7/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال شود

با احترام؛
همانطور که استحضار دارند اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات کالن بانکها در
چارچوب بخشنامه شماره مب 1968/مورخ  29/11/1382اي اداره ،به اداره نظارت بر
موقعيت مالي بانکهاي اي بانک ارسال ميگردد .بر اي اساس شوراي محترم پول و اعتبار
در يکهزار و هفتادمي جلسه مورخ  15/7/1385خود ،ماده  9آئي نامه صدور ضمانتنامه و
ظهرنويسي از طرف بانکها را منسوخ اعالم کرد.
جهت مزيد استحضار يادآوري مينمايد آخري ويراي

آئي نامه ياد شده ،طي

بخشنامه شماره مب 162/مورخ  29/2/1380اي اداره ،به آن بانک /موسسه اعتباري ابالغ
گرديده است .خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک /
موسسه اعتباري ارسال گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  ، 2017 /ابالغ اصالحيه دستور العمل نگهداري حساب هاي دولتي
تاريخ 27/8/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و پست بانک ارسال گرديد.

احتراما"،

بدي وسيله دستورالعمل نگهداري حسابهاي دولتي پس از پارهاي اصالحات ارسال ميگردد.
خواهشمنداست دستور فرمايند ضم ابالغ مفاد دستورالعمل فوق به کليه واحدهاي ذيربط و
نظارت بر حس اجراي آن ،مفاد بخشنامه شماره مب 370/مورخ  21/2/1385کان لم يک تلقي
گردد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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دستورالعمل نگاه داري حساب هاي دولتي
(پس از اعمال اصالحات)

الف -مفاد دستورالعمل نگاهداري حسابهاي دولتي
سازمانهاي دولتي ،وزارتخانهها ،شرکتهاي دولتي ،نهادهاي عمومي و شهرداريها موضوع
بند ”د“ ماده  10قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران مجاز ميگردند از بين بانکهاي دولتي موجود ،بانک مورد نظر خود را انتخاب نموده و
پس از تاييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران حسابهاي خود را نزد آن بانک متمرکز
نمايند.
تبصره ـ انتخاب بانک مورد نظر توسط ارگانهاي مذکور در اين بند ،در مورد آن بخش از
وجوهات آنها که از محل بودجه عمومي دولت تامين ميگردد منوط به کسب موافقت وزارت
امور اقتصادي و دارايي نيز ميباشد.
تغيير بانک با رعايت مفاد بند فوق با تاييد قبلي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

و وزارت

امور اقتصادي و دارايي بر حسب مورد امکانپذير است.
هنگام افتتاح حساب توسط بانک ،دريافت تائيديه بانک قبلي مبني بر پرداخت بدهيهاي معوق و تعيين تکليف
بدهيها و تعهدات جاري الزامي است.
نظر به اين که نگهداري حسابهاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به
موجب قانون نحوه اجراي مقررات پولي و بانکي کشور در بانک سپه مصوب سال  1353مجلسين وقت به بانک
سپه واگذار شدهاست لذا الزم است حسابهاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ استثنائا" ـ کماکان
نزد بانک سپه نگهداري شود.

ب -مستندات قانوني دستورالعمل نگاهداري حسابهاي دولتي
بند ”د“ ماده  10قانون برنامه چهارم توسعه

در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانکي کشور و به
منظور اقتصادي نمودن فعاليت بنگاهها و موسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي
و شهرداريها ،براي دريافت خدمات بانکي ،بنگاههاي مذکور مجازند بانک عامل را راسا ً
انتخاب نمايند.
تبصره 1ـ انتخاب بانک عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند در مورد آن بخش از وجوهات
آنها که از محل بودجه عمومي دولتي تامين ميگردد ،منوط به کسب موافقت وزارت امور
اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران برحسب مورد خواهد بود.
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تبصره2ـ سپردههاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده  12قانون پولي و بانکي کشور مصوب
 18/4/1351به عنوان سپرده بانک عامل موضوع اين بند تلقي نميشود و بايستي طبق
مقررات قانون ياد شده در حسابهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران منعکس گردد.

ماده  76قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366

براي وزارتخانهها و موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي (به استثناي بانکها و
شرکتهاي بيمه و موسسات اعتباري) و واحدهاي تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد
از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و يا
ساير بانکهاي دولتي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند،
به تعداد مورد نياز حسابهاي بانکي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد .استفاده از
حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانهها و موسسات دولتي با امضاي مشترک ذيحساب و يا مقام
مجاز از طرف او و الاقل يک نفر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و
يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصرا ً
از طريق حسابهاي بانکي مذکور مجاز خواهد بود .استفاده ازحسابهاي بانکي شرکتهاي
دولتي با امضاي مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذيحساب شرکت يا مقام مجاز از
طرف او ممکن خواهد بود.
تبصره ـ موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده  5اين قانون مادامي که از محل
درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات اين ماده خواهند
بود و وجوه اعتباراتي که در قانون بودجه کل کشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب
ميرسد ،توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصرا ً از طريق حسابهاي بانکي مذکور
قابل پرداخت ميباشد.

ماده  12قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،به عنوان بانکدار دولت ،موظف به انجام
وظايف زير است:
الف-

نگاهداري حسابهاي وزارتخانهها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي

دولتي و شهرداريها و همچنين موسساتي که بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانهها و
موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي و يا شهرداريها ميباشند ،و انجام کليه
عمليات بانکي آنها در داخل و خارج از کشور1.

 -1الف ن به موجب ماده  22قانون عمليات بانکي بدونربا (بهره) ،مصوب  8/6/1362مجلس شنوراي
اسالمي  ” :بانکها مي توانند با اجازه بانک مرکزي ايران ،با موسسات دولتي و وابسته به دولت و

شرکتهاي دولتي ،به عمليات مجاز بانکي مبادرت نمايند.
ب ن به موجب ماده  5آئي نامه اجرايي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدونربا (بهره) (تصويب نامنه
شماره  88528هيات وزيران ،مصوب  )17/12/1362موسسات دولتي و وابسته به دولت و شنرکتهاي
دولتي مکلفند وجوهي را که در اختيار دارند ،منحصراً نزد بانک مرکزي نگاهداري نمايند و کليه عملينات
بانکي خود را منحصراً توسط بانک مرکزي انجام دهند ،مگر در مواردي که بانک مذکور به استناد مناده
 22قانون ،با اجراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف توسط بانکهاي ديگر موافقت نماينند .در اين
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تبصره -1وزارتخانهها و شهرداريها و شرکتهاي دولتي و موسسات مذکور در بند ”الف“ اين
ماده ،مکلفند وجوهي را که در اختيار دارند ،منحصرا ً نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
نگاهداري نمايند و کليه عمليات بانکي خود را منحصرا ً توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران انجام دهند و اطالعاتي که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در انجام وظايف خود از
آنها بخواهد ،در اختيار آن بگذارند.
تبصره -2وزارتخانهها و شرکتها و موسساتي که به موجب قوانين خاص ،مجاز به انجام عمليات
بانکي وسيله بانکهاي ديگر ميباشند ،مشمول مفاد بند ”الف“ و قسمت اول تبصره يک اين ماده
نخواهند

بود1.

صورت ،بانکها ميتوانند با رعايت مقررات ،با اي قبيل موسسات و شرکتهاي دولتي مبادرت به عمليات
مجاز بانکي نمايند.
 -2به موجنب قنانون طنرز اسنتفاده از تبصنره  2مناده  12قنانون پنولي و بنانکي کشنور ،مصنوب
 12/12/1354مجلس شوراي ملي ” :ماده واحده ن استفاده از تبصره  2ماده  12قانون پولي و بانکي

کشور مصوب تيرماه  1351موکول به تاييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و موافقت وزارت امور
اقتصادي و دارايي است .موسسات و شرکتهاي دولتي که شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم
ذکر نام است ،نيز مشمول حکم اي قانون خواهند بود

692

“.

شماره  :مب  ، 2050 /اعمال كنترل هاي داخلي به منظور جلوگيري از جعل ضمانت نامه
تاريخ 30/8/1385 :

»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد

با احترام؛
به استحضار ميرساند ،حسب اطالعات واصله از مراجع ذيصالح ،موارد جعل
ضمانتنامه در شبکه بانکي کشور رو به فزوني است .از آنجايي که رشد اي پديده غالباً به
خسران بانکها منجر ميگردد ،لذا مستلزم مسيوليتپذيري بيشتر بانکها در بکارگيري
صحي از اي ابزار مهم و موثر بانکي است .با اي نگرش ،الزم است مديران ،روسا و
مسيوالن محترم شبکه بانکي کشور بي

از پي

در تمامي فرآيندها و مراحل منتج به بررسي

و صدور ضمانتنامه بانکي ،حضور فعال داشته باشند به گونهاي که در مقام پاسخگويي به
مراجع ذيصالح ،با ارائه مدارك مثبته ،صحت عملکرد بانکها را در صدور ضمانتنامههاي
بانکي به اثبات رسانند.
نظر به اي که ،جعل در ضمانتنامههاي بانکي عموماً به صورت دخل و تصرف در
مفاد ضمانتنامههاي صادره بانکي و نيز جعل از طريق صدور ضمانتنامههاي تقلبي صورت
ميپذيرد ،لذا به منظور اعمال کنترلهاي داخلي و فراهم کردن زمينههاي کنترلهاي خارجي،
نظر آن مقام محترم را به توجه واحدها و شعب زيرنظر در رعايت نکات ضروري ذيل ،جلب
مينمايد:
بانک از بدو دريافت تقاضا ،از وجود واقعي ”ذينفع“ به نحو مقتضي اطمينان حاصل نمايد( .از
طريق تلف  ،فاکس و .)...
بانک در بررسي درخواست مشتري (ضمانتخواه) از وجود واقعي قرارداد و يا تعهدات طرفي
(ذينفع و ضمانتخواه) اطمينان حاصل نمايد .در اي ارتباط الزم است بانک ضام
حتيالمقدور مدارك مثبته مربوط به قرارداد و يا تعهدات طرفي را دريافت نمايد.
حتيالمقدور شرايط مورد نظر ذينفع جهت درج در ضمانتنامههاي بانکي (مبلغ ضمانتنامه،
مدت ضمانتنامه و )...راساً توسط ذينفع و بدون واسطه به بانک اعالم شود و يا شرايط مورد نظر
ذينفع به نحوي به تاييد و اثبات بانک رسيده باشد.
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نسخهاي از ضمانتنامههاي صادره (غير از نسخه اصلي) حتياالمکانمستقيم و بدون واسطهبراي
ذينفع ارسال شود.
کليه نسخ ضمانتنامههاي صادره ،ممهور به مهر ”غيرقابل انتقال“ شوند.
به استثناء نسخه اصلي ضمانتنامه (نسخه متعلق به ذينفع) که به ضمانتخواه تحويل
ميگردد ،ساير نسخ ممهور به مهر ”فاقد ارزش“” ،فاقد اعتبار“ و يا مفاهيم مشابه شوند.
تمامي نسخ ضمانتنامههاي بانکي عالوه بر مهر عادي شعبه ،ممهور به مهر برجسته گردند.
آن بانک در راستاي ”بانکداري الکترونيکي“ حداکثر تالش خوي

را مبذول داشته تا ظرف

مدت يکسال ،نسبت به طراحي ماشيني (سختافزاري و نرمافزاري) ضمانتنامههاي بانکي
اقدام نمايند .به نحوي که اطالعات و مفاد ضمانتنامههاي بانکي پس از صدور ،تماماً وارد
سيستمشود و به صورت  Onlineو از طريق کلمه عبوري ) (Passwordکه قبالً به نحو
مقتضي (فرضاً قيد کلمه عبور در ذيل نسخه اوليه و اصلي ضمانتنامه با پوش

حفاظت شده)

به ذينفع اعالم شده است ،مورد استفاده و بهرهبرداري وي واقع گرديده و امکان تطبيق
مشخصات ضمانتنامه موجود در سيستم با شرايط مورد نظر ،توسط ذينفع فراهم شود .بدي
ترتيب ضمانتنامههاي بانکي به مثابه ساير خدمات الکترونيکي بانکي ميتواند از طريق
رويکردهاي مختلف بانکداري الکترونيک از جمله صفحات وب (وب جهانگستر) ،بانکداري
اينترنتي ،تلف بانک و  ...در دسترس و نظارت ذينفع ذيربط قرار گيرد .شايان ذکر است به
کارگيري سيستم مورد اشاره ،مستلزم اطالعرساني شفاف و عمومي توسط آن بانک خواهد
بود.

در پايان اعالم ميدارد اي بانک آمادگي دارد پيشنهادات کارشناسي واصله را با دقت مورد
ارزيابي قرار دهد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

مهناز بهرامي

3816

3831-6
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شماره  :مب  ، 2539 /ضوابط اجرايي تبصره  1ماده  186قانون ماليات هاي مستقيم اصالحي مصوب
27/11/1380
تاريخ3/11/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي ارسال گرديد.

احتراما"،
پيرو بخشنامه شماره نب 3306/مورخ  1/6/1382اي بانک درخصوص ارسال ضوابط اجرايي
تبصره  1ماده  186قانون مالياتهاي مستقيم اصالحي مصوب  1380/27/11و با توجه به اعالم
ديوان محاسبات کشور مبني بر عدم رعايت جزء يک و دو از تبصره يک ماده  186قانون
مالياتهاي مستقيم توسط برخي از بانکهاي کشور ،بدينوسيله ضم ارسال مجدد ضوابط اجرايي
فوقاالشاره بار ديگر بر لزوم رعايت قانون مذکور و ضوابط اجرايي آن تاکيد ميگردد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

سيميندخت حکاك

3816

3831-2

پيوست :دارد.
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شماره  :مب  2588 /صدور مجوز افتتاح س پرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه با ارائه برگه سپرده
تاريخ11/11/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پستبانک
و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

احتراما"،
در پاسخ به سواالت مطروحه از سوي بانکها ،درخصوص سپرده کوتاه مدت ويژه ،به
استحضار ميرساند ،افتتاح سپرده سرمايهگذاري کوتاه مدت ويژه با ارائه برگه (ورقه) سپرده
(مشابه سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت) به دارندگان آن و با سررسيد شش ماه تا يک سال

بالمانع است.
ضمنا" بدينوسيله تاکيد ميگردد ،مصوبه يک هزار و شصت و ششمي جلسه مورخ
 17/4/1385شوراي پول و اعتبار که طي بخشنامه شماره مب 983/مورخ  27/4/1385به آن
بانک ابالغ گرديده است صرفا" ناظر به آزادسازي نرخ سود سپردههاي کوتاه مدت ويژه در
دامنه مجاز مقرر ،به موجب بخشنامههاي ذيربط ميباشد.
خواهشمنداست ضم حس نظارت بر نحوه اجراي ضوابط فوق ،دستور فرمايند مراتب به
تمامي واحدهاي ذيربط در آن بانک ابالغ گردد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  2786 /تأكيد بر ض رورت رعايت تكاليف بانك ها و مؤسسات اعتباري در قانون بازار
اوراق بهادار
تاريخ 1/12/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراماً؛
ضم تاکيد بر ضرورت رعايت تکاليف بانکها و موسسات اعتباري در قانون بازار
اوراق بهادار مصوب آذرماه  1384مجلس شوراي اسالمي ،خواهشمند است دستور فرمايند
موارد زير به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت گردد:
قبول پذيرهنويسي اوراق بهادار مشروط به ارائه کتبي موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار
توسط ناشر ميباشد.
مدت پذيرهنويسي اوراق بهادار ظرف مدت مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ميباشد.
وجوه حاصل از عرضه عمومي اوراق بهادار پس از تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار در
اختيار ناشران اي اوراق قرار ميگيرد.
در صورت عدم تکميل فرآيند عرضه عمومي اوراق بهادار ،الزم است وجوه گردآوري شده
ظرف مدت پانزده روز با هماهنگي ناشر به سرمايهگذاران عودت شود.
موارد معافيت در بند  2ماده  27قانون ذکر شده است که الزم است مورد توجه قرار گيرد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

فروزنده شجاعي

3816

3831-4
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شماره  :مب  ، 2823 /دستورالعمل هاي ” طبق ه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري “ و ” نحوه محاسبه
ذخيره مطالبات موسسات اعتباري “
تاريخ5/12/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري غيربانکي توسعه
ارسال گرديد.

احتراما"،
به پيوست دستورالعملهاي ”طبقهبندي داراييهاي موسسات اعتباري“ و ”نحوه محاسبه
ذخيره مطالبات موسسات اعتباري“ که در جلسههاي يکهزار و هفتاد و چهار و يکهزار و هفتاد و
هفت مورخ  9/10/1385و  28/11/1385شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيده
است ،جهت اجرا در سيستم بانکي کشور ابالغ ميگردد.
شايان ذکر است کميتههاي مذکور در ماده ” 2دستورالعمل طبقهبندي داراييهاي موسسات
اعتباري“ جهت بررسي عملکرد و وضعيت مالي مشتريان و چشمانداز آتي صنعت آنان ،الزم
است با اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها هماهنگيهاي الزم را به عمل آورند .همچني
دستورالعمل يادشده در تبصره ذيل بند  7-2از ماده ” 2دستورالعمل طبقهبندي داراييهاي
موسسات اعتباري“ درخصوص نحوه انتقال مطالبات به سرفصل سوخت شده ،پس از تصويب
شوراي محترم پول و اعتبار به سيستم بانکي کشور ابالغ خواهد شد.
خواهشمنداست دستور فرمائيد دستورالعملهاي پيوست ،به کليه واحدهاي ذيربط در آن بانک
ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت گردد/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

سيميندخت حکاك

3816

3831-2
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شماره  :مب  ، 2946 /نحوه محاسبه و نرخ استهالک دارايي هاي نظام بانكي
تاريخ 16/12/1385 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد

با احترام؛
بدي وسيله به استحضار ميرساند شوراي محترم پول و اعتبار به استناد بند ”د“ ماده
 33قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه  ،1351در يکهزار و هفتاد و هفتمي جلسه مورخ
 28/11/1385مقرر نمود” :در مورد نحوه محاسبه و نرخ استهالك داراييهاي نظام بانکي
جدول استهالك ابالغي از سوي سازمان امور مالياتي کشور مبنا قرار گيرد و در مورد نرخ
استهالك داراييهاي خاص نيز فهرست اي داراييها و نرخ پيشنهادي براي استهالك آنها از
سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد شود“.
الزم به يادآوري است ،از آن جايي که براساس جدول استهالك ابالغي از سوي
سازمان امور مالياتي کشور ،زمي و سرقفلي دارايي استهالكپذير محسوب نميشود ،لذا به
منظور حذف کليه آثار استهالك اي داراييها ،مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد که حسابهاي
استهالك انباشته زمي و سرقفلي به حسابهاي زمي و سرقفلي بسته شوند .همچني خاطر
نشان ميگردد کليه مصوبات قبلي شوراي محترم پول و اعتبار درخصوص استهالك که در
جلسات هفدهم مورخ  ،20/1/1340هجدهم مورخ  ،27/1/1340چهل و سوم مورخ
 ،26/1/1341چهل و چهارم مورخ  2/2/1341و دويست و نوزدهم مورخ 17/9/1349
(موضوع بخشنامه شماره ش 293/مورخ  )4/11/1349طرح گرديده بود از تاريخ اي
بخشنامه از درجه اعتبار ساقط ميباشد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

سيميندخت حکاك

3816

3831-2
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شماره  :مب  ، 2979 /حد مجاز وضعيت باز ارزي بانك ها و مؤسسات اعتباري
تاريخ21/12/1385:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد.

با سالم،
پيرو بخشنامه شماره مب 1345/مورخ  27/12/1380اي اداره موضوع حدود مجاز وضعيت
باز ارزي بانکها و موسسات اعتباري و با توجه به وضعيت موجود در انجام معامالت ارزي
کشور ،بدينوسيله به استحضار ميرساند آن بانک مجاز است وضعيت باز ارزي خود را در مورد
دو ارز دالر امريکا و يورو ،خارج از حدود مقرر در بخشنامه صدرالذکر به تشخيص خود تعيي
و اجرا نمايد .بديهي است اي امر منحصرا" دو ارز يادشده را شامل شده و صرفا" حد 10
درصد مربوط به همي دو ارز را متاثر ميسازد .لذا الزم است ساير مفاد بخشنامه به ويژه 30
درصد مجموع ارزها ،به دقت رعايت گردد.
همچني اعتبار اي بخشنامه تا پايان سال  1386ميباشد و پس از آن الزم است به وضعيت
قبلي بازگشت شود/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

فروزنده شجاعي

3816

3831-4
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سال 1386
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شماره  :مب  86 /محاسبه وجه التزام در قراردادهاي تسهيالت اعطايي
تاريخ 15/1/1386:
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي
و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

با سالم؛
نظر به اي که درخصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهاي تسهيالت اعطايي،
عبارت ”اصل مانده بدهي“ مذکور در بخشنامه شماره نب 1400/مورخ  26/4/1369اي بانک
با ابهاماتي مواجه گرديده و بانکها برداشت يکساني از عبارت فوقالذکر ندارند ،لذا به منظور
رفع ابهام ،مراتب از مراجع ذيصالح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زير جهت اجرا
اعالم ميگردد:
الف) عقود غيرمشارکتي:

مبناي اخذ وجه التزام ،در عقود مبادلهاي مبلغ هر قسط ميباشد به نحوي که عدم
بازپرداخت هر قسط در سررسيد مقرر موجب ميشود تا بانک مبلغ هر قسط را پايه محاسبه
وجه التزام قرار دهد .بديهي است در صورتي که به علت عدم ايفاي تعهد مشتري ،کل اقساط
آتي به دي حال تبديل گردد ،پايه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد ميباشد.
ب ) عقود مشارکتي:

از آنجايي که مشتري بانک در عقود مشارکتي بدهکار بانک نميباشد بلکه شريک آن
است و عي مبلغي که از بانک دريافت مينمايد (اصل سهمالشرکه بانک) کماکان متعلق به
بانک ميباشد ،لذا هرگونه ارزش افزوده و يا تبديلي که بر اصل سهمالشرکه بانک ايجاد شود،
متعلق به بانک است .از اي رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهيالت و فوائد مترتب بر آن قابل
محاسبه ميباشد.
همچني بدينوسيله به اطالع ميرساند اي بخشنامه از تاريخ صدور ،جايگزي
بخشنامه شماره مب 512/مورخ  18/5/1380اي اداره ميگردد .ضمناً الزم است مراتب فوق
به نحو مقتضي در قراردادهاي اعطاي تسهيالت درج گردد/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

حسن معتمدي

3816

16-1615
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شماره  :مب  ” 182 /دستورالعمل سرمايه گذاري موسسات اعتباري “ (بانك هاي دولتي)
تاريخ26/1/1386:
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي (تجاري ـ تخصصي) ارسال گرديد.

احتراماً؛
به پيوست ”دستورالعمل سرمايهگذاري موسسات اعتباري“ مصوب يکهزار و هشتاد و يکمي
جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ ( 18/1/1386بند  2صورتجلسه) ،جهت اجرا و
رعايت مفاد آن ابالغ ميگردد .خواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل مذکور براي کليه
واحدهاي ذيربط در آن بانک ارسال و بر حس اجراي آن نظارت گردد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816

705

موارد منسوخ:

 -1-2آيي نامه خريد اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه نب 452/مورخ
( 6/4/1352موضوع بند  3ماده  34قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه )1351؛
 -2-2حدود مندرج در جدول ”حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي“  ،در رابطه با عقود
سرمايهگذاري مستقيم و مشارکت حقوقي ،به ترتيب  1درصد و  2درصد کل سپردههاي بخ
خصوصي در پايان سال قبل (مصوبه پانصد و سيامي جلسه مورخ  30/3/1363شوراي پول
و اعتبار)؛
 -3-2پيوست شماره  3بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 18/10/1382؛
 -4-2بخشنامه شماره  3662مورخ  21/12/1361شوراي عالي بانکها در رابطه با
دستورالعمل موقت حسابداري مشارکت حقوقي؛
 -5-2عبارت داخل پرانتز در بند  2-4از مصوبه يکهزار و سيزدهمي جلسه مورخ
 27/10/1382شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل:
سرمايهگذاري در ساير بانکها و موسسات اعتباري (با صالحديد بانک مرکزي جمهوري اسالمي

ايران)
 -6-2ماده  6مصوبه هفتصد و شصت و هفتمي جلسه مورخ  13/4/1371شوراي پول و
اعتبار (مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي)؛
 -7-2بند  4مصوبه پنجمي جلسه مورخ  30/2/1380شوراي پول و اعتبار (الحاقيه به نکات
الزمالرعايه در اساسنامه بانکهاي غيردولتي)؛
 -8-2ماده  5دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي و تبصرههاي ذيل آن مصوب پانصد و
بيست و پنجمي جلسه مورخ  19/1/1363شوراي پول و اعتبار؛
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

دستورالعمل سرمايه گذاري موسسات اعتباري
موضوع بند  3ماده  34قانون پولي و بانکي کشور
مصوب تيرماه 1351
تصويب شده در جلسه مورخ 18/1/1386
شوراي پول و اعتبار
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فهرست عناوين

دستورالعمل سرمايهگذاري موسسات اعتباري

پيوست شماره  : 1مصاديق سرمايهگذاري موسسه اعتباري
پيوست شماره  :2نحوه محاسبه سهام خريداري شده و مشارکت در سرمايه شرکتها
توسط موسسه اعتباري (سرمايهگذاري بيواسطه و با واسطه)
پيوست شماره  :3نحوه محاسبه سرمايهگذاري موسسه اعتباري در سهام(بيواسطه و با
واسطه) ،اوراق مشارکت و گواهي سپرده
پيوست شماره  :4راهنماي حدود و محدوديتهاي مقرر در ماده  3دستورالعمل
سرمايهگذاري
پيوست شماره  :5موضوع بند 5-3ماده  3دستورالعمل سرمايهگذاري
پيوست شماره ”:6حسابداري سرمايهگذاريها“  ،استاندارد حسابداري شماره  ، 15از
انتشارات کميته فني سازمان حسابرسي
پيوست شماره  :7موارد منسوخ

708

بسمه تعالي

دستورالعمل سرمايهگذاري موسسات اعتباري
ماده  -1هدف

در اجراي بند  3از ماده  34قانون پولي و بانکي کشور (مصوب  18تيرماه  1351و اصالحات
پس از آن) و به منظور تحقق اهداف مندرج در بندهاي  1و  2اي ماده؛ دستورالعمل
سرمايهگذاري موسسات اعتباري ن که از اي پس به اختصار دستورالعمل ناميده ميشود ن
تدوي ميگردد:
بهبود مديريت ريسک موسسات اعتباري در زمينه سرمايهگذاري در بازارهاي مالي.
کنترل گستره سرمايهگذاري موسسات اعتباري در شرکتها ،به منظور تداوم فعاليت آنها در
ساير حوزههاي عمليات بانکي.
ماده  -2تعاريف

گستره شمول تعاريف ذيل محدود به اي دستورالعمل است:
 -1-2موسسه اعتباري  :بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تحت عناوي مذکور از
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده ،تحت نظارت اي بانک قرار دارد.
 -2-2موسسه اعتباري خارج از کشور :موسسهاي اعتباري است که تمام يا بخشي از سرمايه
آن متعلق به موسسات اعتباري ايراني است و در خارج از جمهوري اسالمي ايران به ثبت
رسيده است.
 -3-2اوراق بهادار:هر نوع ورقه يا مستندي است که متضم حقوق مالي قابل معامله براي
دارنده آن باشد از جمله سهام شرکتها ،حق تقدم خريد سهام ،اوراق مشارکت ،اوراق قرضه،
اوراق بهادار اسالمي ،گواهي سپرده و ساير مواردي که به تشخيص بانک مرکزي تعيي
ميشود.
 -4-2سرمايهگذاري (به شرح پيوست شماره :)1مشارکت موسسه اعتباري در تاسيس
شرکتهاي جديد و خريد سهام شرکتهاي موجود (مشارکت حقوقي و سرمايهگذاري
مستقيم) و خريد ساير اوراق بهادار (ارزي و ريالي) است.
 -1-4-2سرمايهگذاري بيواسطه:سرمايهگذاري موسسه اعتباري به حساب خود.
 -2-4-2سرمايهگذاري با واسطه :سرمايهگذاري اشخاص حقوقي تابعه يا وابسته به موسسه
اعتباري در سهام ساير اشخاص حقوقي.
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-5-2بازار مالي :هر گونه محيطي است که در آن بتوان اوراق بهادار تعريفشده در اي
دستورالعمل را معامله نمود.
 -6-2سرمايهگذاريهاي موضوع اين دستورالعمل عبارتند از:

 -1-6-2سرمايهگذاري موسسه اعتباري به منظور کسب سود.
 -2-6-2سرمايهگذاري موسسه اعتباري به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکي ،ارائه
خدمات مالي به مشتريان و حفظ اسرار حرفهاي خود.
خريد ساير اوراق بهادار منتشره از سوي شرکتهاي موضوع اي بند ،در شمول بند 2-1-6
قرار ميگيرد.
اشخاص حقوقي موضوع اين بند عبارتند از موسسه اعتباري خارج از کشور ،شرکتهاي فعال در زمينه
فنآوري اطالعات و امور چاپ ،صرافي ،بيمه ،ليزينگ ،شرکت رتبهبندي و ساير فعاليتهاي مرتبط بانکي به
تشخيص بانک مرکزي.

 -7-2سرمايه پايه :موضوع مصوبه شماره يکهزار و سيزدهمي جلسه مورخ 27/10/1382
شوراي پول و اعتبار و اصالحات بعدي آن .
-8-2اوراقبهادارتمليکي :اوراق بهاداري هستند که انتقال مالکيت آنها به موسسه اعتباري به
منظور استيفاي حقوق و يا مطالبات موسسه اعتباري انجام گيرد.
ماده  -3تعيين حدود (نحوه محاسبه به شرح پيوستهاي شماره  3 ،2و )4

مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و باواسطه هر موسسه اعتباري در اوراق بهادار منتشره
از سوي اشخاص حقوقي ،نبايد از  40درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري مزبور تجاوز نمايد.
مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و باواسطه هر موسسه اعتباري در اوراق بهادار منتشره
از سوي هر شخص حقوقي ،نبايد از  10درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري مزبور تجاوز
نمايد.
مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و باواسطهي هر موسسه اعتباري (موضوع
بند  )1-6-2در اشخاص حقوقي خارج از بورس ،نبايد از  5درصد سرمايه پايه موسسه
اعتباري تجاوز نمايد.
-4-3

موسسات اعتباري صرفا" مجاز به سرمايهگذاري در شرکتهاي سهامي هستند.

مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و با واسطه هر موسسه اعتباري در سرمايهگذاريهاي
موضوع بند  1-6-2نبايد از  20درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي مزبور
تجاوز نمايد( .به شرح پيوست شماره )5
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مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و با واسطه هر موسسه اعتباري در سهام هر يک از
اشخاص حقوقي مندرج در بند  2-6-2نبايد از  49درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص
حقوقي سرمايهپذير تجاوز نمايد.
تبصره :1سرمايهگذاري موسسه اعتباري در سرمايه اشخاص حقوقي مندرج در بند ،2-6-2
بي

از حد مقرر در اي بند ،در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجيهي به بانک مرکزي و اخذ

مجوز قبلي اي بانک است.
تبصره  :2موسسه اعتباري مجاز نيست در هيچ زمان بي

از يک درصد سهام موسسه اعتباري

ديگري را در داخل کشور دارا باشد.
هر گونه سرمايهگذاري موسسه اعتباري در موسسات اعتباري ديگر (اعم از داخل و يا خارج از
کشور) از سرمايه پايه آن کسر ميگردد.
تبصره:مواردي که موسسه اعتباري سرمايهگذار به موجب الزامات مقرراتي ،ملزم به تهيه
صورتهاي تلفيقي است از بند فوق مستثني ميگردد.
موسسه اعتباري ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقي موضوع بند  2-6-2اي
دستورالعمل ،که در تاسيس آنها مشارکت ميکند ،صراحتا" قيد نمايد که آنها مجاز به خريد
سهام موسسه اعتباري (شرکت مادر) نميباشند .همچني موسسه اعتباري مجاز نيست
ترتيبات خريد سهام خود را از طريق شرکتهاي تحت نفوذ خود فراهم نمايد.
سرمايهگذاري در اوراق مشارکت منتشره و يا تضمي شده از سوي دولت جمهوري اسالمي
ايران و بانک مرکزي ج.ا.ا از شمول اي ماده مستثني بوده ،تابع سياستهاي بانک مرکزي
ج.ا.ا است.
سرمايهگذاري بيواسطهي موسسه اعتباري در سرمايه شرکتهاي خارجي (مشارکت حقوقي
و سرمايهگذاري مستقيم) ،عالوه بر رعايت حدود مقرر در اي دستورالعمل ،مستلزم کسب
مجوز از بانک مرکزي ج.ا.ا است.
ماده  -4نحوه حسابداري

نحوه حسابداري سرمايهگذاري موسسه اعتباري به ترتيب مندرج در استاندارد حسابداري
شماره  15تحت عنوان ”حسابداري سرمايهگذاريها“ (از انتشارات کميته فني سازمان
حسابرسي) و اصالحات بعدي آن است( .پيوست شماره )6
ماده  -5اوراق بهادار تمليکي

در مواردي که به دليل تمليک اوراق بهادار ،سرمايهگذاريهاي موسسه اعتباري از
حدود مقرر در ماده  3فراتر رود ،موسسه اعتباري ملزم است ظرف مدت يکسال وضعيت خود
را با حدود مقرر در ماده مذکور منطبق نمايد .در مواردي نيز که به داليلي خارج از اختيار
موسسه اعتباري ،تعديل وضعيت به سط حدود مقرر ،ظرف مدت تعيي شده ،امکانپذير
نباشد ،بانک مرکزي ميتواند نسبت به تمديد مهلت ن حداکثر تا يکسال ديگر ن اقدام نمايد.
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ماده  -6دورهگذار

موسسه اعتباري که سرمايهگذاري آن ـ در زمان ابالغ اين دستورالعمل ـ با حدود مقرر
در ماده  3مطابقت ندارد ،موظف است براساس برنامه زمانبندي شدهاي که به تائيد بانک
مرکزي ج.ا.ا ميرسدحداکثر ظرف مدت  2سال از تاريخ ابالغ ،وضعيت سرمايهگذاريهاي خود
را با حدود مقرر در اي دستورالعمل منطبق نمايد.
ماده  -7موارد منسوخ (به شرح پيوست شماره )7

آيي نامه خريد اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه نب 452/مورخ
( 6/4/1352موضوع بند  3ماده  34قانون پولي و بانکي کشور مصوب تير ماه )1351؛
حدود مندرج در جدول ”حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي“ ،در رابطه با عقود سرمايهگذاري
مستقيم و مشارکت حقوقي ،به ترتيب  1درصد و  2درصد کل سپردههاي بخ

خصوصي در

پايان سال قبل (مصوبه پانصد و سيامي جلسه مورخ  30/3/1363شوراي پول و اعتبار)؛
پيوست شماره  3بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 18/10/1382؛
بخشنامه شماره  3662مورخ  21/12/1361شورايعالي بانکها در رابطه با دستورالعمل
موقت حسابداري مشارکت حقوقي؛
عبارت داخل پرانتز در بند  2-4از مصوبه يکهزار و سيزدهمي جلسه مورخ 27/10/1382
شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل:
سرمايهگذاري در ساير بانکها و موسسات اعتباري (با صالحديد بانک مرکزي جمهوري اسالمي

ايران)
ماده  6مصوبه هفتصد و شصت و هفتمي جلسه مورخ  13/4/1371شوراي پول و اعتبار
(مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي)؛
بند  4مصوبه پنجمي جلسه مورخ  30/2/1380شوراي پول و اعتبار (الحاقيه به نکات
الزمالرعايه در اساسنامه بانکهاي غيردولتي)؛
ماده  5دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي و تبصرههاي ذيل آن مصوب پانصد و بيست و
پنجمي جلسه مورخ  19/1/1363شوراي پول و اعتبار؛
ماده  -8نظارت بر نحوه اجرا

به منظور نظارت اثربخ

بر حس اجراي مواد اي دستورالعمل ،الزم است موسسه اعتباري،

تمامي ساز و کارهاي مقتضي را پي

بيني نموده ،سياستها و رويههاي مربوط را به طور

مکتوب به واحد(هاي) ذيربط ابالغ کند.
اي دستورالعمل در  8ماده و  3تبصره در يک هزار و هشتاد و يکمي جلسه مورخ
 18/1/1386شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
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پيوست شماره  -1مصاديق سرمايهگذاري موسسه اعتباري
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پيوست شماره  -2نحوه محاسبه سهام خريداري شده و مشارکت در سرمايه شرکتها
توسط موسسه اعتباري (سرمايهگذاري بيواسطه و با واسطه)

شخصحقوقي الف
٪30

٪70

3
شخصحقوقي ج

٪20

1

شخصحقوقيب

5

٪20

2

شخصحقوقيد
4
٪50

6
٪30

شخصحقوقي هـ

بردار  1بيانگر آن است که ”شخص حقوقي الف“  ٪70 ،سرمايه ”شخص حقوقي ب“ را ن از
طريق خريد سهام يا مشارکت در سرمايه آن ن در اختيار دارد (سرمايهگذاري بيواسطه
شخص حقوقي الف در شخص حقوقي ب).
بردار  4بيانگر آن است که ”شخص حقوقي ب“ ٪50 ،سرمايه ”شخص حقوقي هن“ را ن از
طريق خريد سهام يا مشارکت در سرمايه آن ن در اختيار دارد (سرمايهگذاري بيواسطه) .در
نتيجه بخشي از سرمايه ”شخص حقوقي الف“ نيز به طور با واسطه و از طريق ”شخص
حقوقي ب“ ،در سرمايه ”شخص حقوقي هن“ درگير است (سرمايهگذاري باواسطه شخص
حقوقي الف در شخص حقوقي هن).
به منظور محاسبه مقدار سرمايهگذاري با واسطه شخص حقوقي الف در سرمايه شخص
حقوقي هن (از طريق شخص حقوقي ب) ،درصدهاي مندرج بر روي بردارهاي  1و  4در
يکديگر ضرب ميشوند .بدي صورت٪70 * ٪ 50 = ٪35 :
به عبارت ديگر ،شخص حقوقي الف به واسطه شخص حقوقي ب ٪35 ،از سرمايه شخص
حقوقي هن را در اختيار دارد.

714

شخص حقوقي ”الف“ از سه طريق در سرمايه شخص حقوقي ”هن“ سهيم است:
به طور بيواسطه :از طريق بردار 2

٪20

به طور با واسطه:
 -1-2-4از طريق بردارهاي  1و 4

٪70 * ٪50 = ٪35

 -2-2-4از طريق بردارهاي  5 ،3و 6

٪30 * ٪20 * ٪30 = ٪8/1
٪8/56

جمع کل

در مثال فوق ،چنانکه شخص حقوقي ”هن“ از جمله اشخاص مندرج در
بند  2-6-2دستورالعمل سرمايهگذاري نباشد ،موسسه اعتباري ”الف“  ،با سرمايهگذاري
 8/56درصدي در سرمايه شخص حقوقي ”هن“ حد مقرر در بند  5-3اي دستورالعمل (٪20
سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي مزبور) را نقض نمودهاست.
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پيوست شماره  -3نحوه محاسبه سرمايهگذاري موسسه اعتباري در سهام
(بيواسطه و باواسطه) ،اوراق مشارکت و گواهي سپرده

 ٪8-35سرمايه

3-25واحدپولياوراقمشاركت

 2-100واحد پوليگواهيسپرده

 ٪1-20سرمايه

شخص حقوقي الف

سپرده

 7-150واحد پولي اوراق مشاركت

شخص حقوقي ب

شخص حقوقي د

 ٪6-55سرمايه

 9-20واحد پولي گواهي

شخص حقوقي ج

٪5-40سرمايه

شخص حقوقي هـ
 10-15واحد پولي اوراق مشاركت

 4-500واحد پولي گواهي سپرده

توجه به اي نکته ضروري است که سرمايهگذاري با واسطه تنها در مورد سرمايهگذاري
متوالي و متصل اشخاص حقوقي در سرمايه اشخاص حقوقي ديگر امکانپذير است.
از منظرسرمايه ،شخص حقوقي الف از  2طريق در سرمايه شخص حقوقي هن سهيم است:
 -1-2به طور بيواسطه :از طريق بردار 6

٪55

 -2-2به طور با واسطه :از طريق بردارهاي  1و 5

٪20 * ٪40 = ٪8
٪63

به عبارت ديگر ،شخص حقوقي الف از دو طريق سرمايهگذاري بيواسطه و با
واسطه 63 ،درصد از سرمايه شخص حقوقي هن را در اختيار داشته و يا بر آن اثرگذار است.
همانگونه که مالحظه ميشود در محاسبه مقدار سرمايهاي که شخص حقوقي الف به طور
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بيواسطه يا با واسطه در شخص حقوقي هن سرمايهگذاري کرده است ،بردار شماره 8
محاسبه نشده است زيرا هرچند که اي بردار بيانگر مالکيت  ٪35از سرمايه شخص حقوقي
ج توسط شخص حقوقي الف است ليک ارتباط سرمايهگذاري در بردارهاي  9و  10قطع شده
است و حداقل يکي از اي دو بردار (و البته در اينجا هر دو بردار  9و  )10بيانگر رابطهاي غير
از خريد سهام يا مشارکت در سرمايه اشخاص حقوقي بعدي است و در نتيجه ارتباط
سرمايهاي قطع ميشود.

ليکن از منظر مقدار منابع در معرض ريسک ،حداکثر مقدار منابع شخص حقوقي الف که به طور
بيواسطه يا با واسطه در معرض ريسکهاي مربوط به شخص حقوقي هن قرار دارند برابر با
حاصل جمع بردارهاي  7 ،6 ،3 ،2 ،1و ( 8برحسب واحد پولي) است .زيرا در صورتي که
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
حقوقي الف که به هريک از اشکال سرمايهگذاري بيواسطه يا با واسطه در شخص حقوقي هن
درگير است ،در معرض تهديد قرار ميگيرد.

717

پيوست شماره -4راهنماي حدود و محدوديتهاي مقرر در ماده  3دستورالعمل سرمايهگذاري

 -1-1حداکثر  40درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري ،براي سرمايهگذاري
در کليه اشخاص حقوقي (موضوع بند )3 – 1
 -2-1حداکثر  10درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري ،براي سنرمايهگذاري
در يک شخصحقوقي (موضوع بند )2-3
 -1محنندوديتهاي مربننوط بننه

 -3-1حداکثر  ٪5سرمايه پايه موسسه اعتبناري ،بنراي سنرمايهگذاري در

سرمايه پاينه موسسنه اعتبناري

اشخاص حقوقي خارج از بورس (موضوع بند )3-3

(سرمايهگذار)

 -4-1کسننر هرگونننه سننرمايهگذاري موسسننه اعتبنناري در موسسننات
اعتباري ديگر (اعم از داخل و يا خنارج از کشنور) ،از سنرمايه پاينه آن.
(موضوع بند )7-3
مواردي که موسسه اعتباري سرمايهگذار بنه موجنب الزامنات مقرراتني
نر
ميدر هن
1-6-2
فنوقبننند
موضننوع
نه اعتبن
هاي موسسن
گذاري
نرمايه
ملزم-بهسن
1-2
گنردد.
مسنتثني
ناريبنند
اسنت از
تلفيقني
صور
تهيه
تا  ٪20سرمايه مندرج در اساسنامه آن( .موضوع
حداکثر
موضوع حقوقي
(شخص
)7-3
تبصره بند
بند )5-3
 -2-2سرمايهگذاري در شخص حقوقي موضوع بند  ،2-6-2حداکثر تنا

 -2محنندوديتهاي مربننوط بننه

 ٪49سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايهپذير( .موضوع

سنننرمايه شنننخص حقنننوقي

بند )6-3

(سرمايهپذير)

 -3-2سرمايهگذاري موسسه اعتبناري در سنرمايه اشنخاص حقنوقي

حدود

مندرج در بند  ،2-6-2بي

از حد مقرر در اي بند ،در هر مورد مسنتلزم

ارائه گزارش توجيهي به بانک مرکزي و اخنذ مجنوز قبلني اين باننک
است(.موضوع تبصره  1بند )6-3
-1-3موسسات اعتباري صرفا" مجاز به سرمايهگذاري در شنرکتهاي
 -4-2موسسه اعتباريمجاز نيست در هيچ زمان بي از  1درصد سنهام
سهامي هستند( .موضوع بند )3-3
موسسه اعتباري ديگري در داخل کشور را دارا باشد( .موضوع تبصنره 2
)6-3
بند
موسسه اعتباري ملزم است در اساسنامه شخص حقوقي موضوع
-2-3
بند  2-6-2اي دستورالعمل ،صراحتا" قيد نمايد که آنها مجاز به خريد
سهام موسسه اعتباري (شنرکت منادر) نميباشنند .همچنني موسسنه
اعتباري مجاز نيست ترتيبات خريد سهام خود را از طرينق شنرکتهاي

 -3محدوديننتهاي کلنني

تحت نفوذ خود فراهم نمايد( .موضوع بند )8-3
 -4-3سرمايهگذاري در اوراق مشارکت منتشره يا تضمي شده از سوي
دولت ج.ا.ا و بانک مرکزي ج.ا.ا از شمول حدود مقرر در ماده  3مسنتثني
بوده ،تابع سياستهاي بانک مرکزي ج.ا.ا است( .موضوع بند )9-3
 -5-3سرمايهگذاري بيواسطهي موسسه اعتباري در سنرمايه خنارجي

6

(مشارکت حقوقي و سرمايهگذاري مستقيم) ،عالوه بر رعايت حدود مقرر
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در اي ن دسننتورالعمل ،مسننتلزم کسننب مجننوز از بانننک مرکننزي ج.ا.ا
است(.موضوع بند)10-3

پيوست شماره  - 5موضوع بند  5-3ماده  3دستورالعمل سرمايهگذاري
حداکثر ميزان سرمايهگذاري بيواسطه يا با واسطه موسسنه

اعتبنننناري در سننننرمايهگذاريهاي موضننننوع بننننند
 20 ،1-6-2درصد سرمايه مندرج در اساسنامه آن شنخص
حقوقي ميباشد.

٪10

٪20

٪20

٪20

شــخص حقــوقي

شــخص حقــوقي

شــخص حقــوقي

”الف“

”ب“

”ج“

شخص حقوقي
”د “

٪10

٪50

شـــــــخص
حقوقي ”هـ“

٪20

٪15

شـــــــخص

شـــــــخص

حقوقي”و“

حقوقي ”ز“

مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و باواسطهي هر
موسسه اعتباري در سهام اشخاص حقوقي خارج از بورس
نبايد از  5درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تجاوز نمايد.
(موضوع بند )3-3

خطوط خطچي نشان دهنده ارتباط با واسطه موسسه اعتباري با شخص حقوقي مورد بحث است.
خطوط ممتد نشاندهنده ارتباط بيواسطه موسسه اعتباري با شخص حقوقي مورد بحث است.
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پيوست شماره :6
استاندارد حسابداري شماره ( 15حسابداري
سرمايه گذاري ها)
از انتشارات
کميته فني سازمان حسابرسي
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استاندارد حسابداري شماره 15
حسابداري سرمايهگذاريها

اين استاندارد بايد با توجه به ” مقدمهاي بر استانداردهاي حسابداري“
مطالعه و بكار گرفته شود.

دامنه کاربرد

. 1

اين استاندارد به نحوه حسابداري سرمايهگذاريها و الزامات افشاي اطالعات مربوط ميپردازد.

. 2

حسابداري سرمايهگذاري در كليه واحدهاي تجاري بايد طبق الزامات اين استاندارد انجام شود .اين استاندارد نحوه

حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي را تعيين نميكند ليكن درخصوص نحوه
حسابداري سرمايهگذاريهاي پيشگفته در صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي كاربرد دارد مگر در مواردي كه در استانداردهاي حسابداري
مربوط به سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته نحوه عمل ديگري تجويز شده باشد.
.3

موارد زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نميگيرد:

الف.

مباني شناخت درآمدهايي كه بهصورت سود تضمين شده ،سود سهام و غيره از سرمايهگذاريها عايد ميشود (رجوع

شود به استاندارد حسابداري شماره  3با عنوان درآمد عملياتي).
ب

.

سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي.

ج

.

سرمايهگذاريهاي خاص ازجمله ابزارهاي مالي پيچيده.

د

.

سرمايهگذاريهايي كه توسط طرحهاي مزاياي بازنشستگي و مؤسسات بيمه عمر انجام ميشود.

ه

.

سرمايهگذاري در امالک.

.4
نظربهاينكهيكيازويژگيهايكليهسرمايهگذاريها،ايجادمنافعاقتصاديبرايواحدسرمايهگذاراست،نحوهحسابداريمندرجدرايناستا
نداردعملكردسرمايهگذارييك واحدسرمايهگذاررابه نحومناسبشناساييواندازهگيريميكند .لذا،ايناستاندارد،در مورد كليه واحدهاي
تجاري سرمايهگذار ،صرف نظر از ماهيت ،درصد سرمايهگذاريو حجم فعاليت سرمايهگذاري آنها ،ازجمله شركتهاي تخصصي
سرمايهگذاري كاربرد دارد .با اين حال ،اين امر مانع تدوين رهنمودهاي ويژه براي صنايع و گروههاي واحدهاي تجاري خاص با رعايت
اصول كلي مندرج در اين استاندارد نيست.

تعاريف

. 5

اصطالحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
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دارايي است كه واحد سرمايهگذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به شكل
سرمايهگذاري  :نوعي 
سود سهام ،سود تضمين شده و اجاره) ،افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري ميكند.
سرمايهگذاري بلندمدت  :به طبقهاي از سرمايهگذاريها گفته ميشود كه به قصد استفاده مستمر در فعاليتهاي واحد
تجاري نگهداري شود .يك سرمايهگذاري هنگامي به عنوان دارايي غيرجاري طبقهبندي ميشود كه قصد نگهداري آن براي مدت
طوالني به وضوح قابل اثبات باشد يا توانايي واگذاري آن توسط سرمايهگذار مشمول محدوديتهايي باشد.
طبقهاي از سرمايهگذاريها گفته ميشود كه سرمايهگذاري بلندمدت نباشد.
سرمايهگذاري جاري  :به 
سرمايهگذاري سريعالمعاملهدر بازار  :نوعي سرمايهگذاري است كه براي آن بازار فعالي كه آزاد و در دسترس است
وجود دارد بهطوري كه از طريق آن بتوان به ارزش بازار يا شاخصي قابل اتكا كه محاسبه ارزش بازار را امكانپذير سازد ،دست
يافت.
سود سهمي (يا سهام جايزه) : عبارت است از توزيع سود به شكل سهم بين صاحبان سهام يك واحد تجاري از محل
سود تقسيم نشده يا اندوختهها كه با توجه به اصالحيه قانون تجارت موكول به تصويب مجمع عمومي فوقالعاده است.
حق تقدم  :به موجب ماده 166اصالحيه قانون تجارت ،حقي است قابل نقل و انتقال كه در زمان خريد سهام جديد
توسط صاحبان سهام واحد تجاري به نسبت سهامي كه مالكند به ايشان تعلق ميگيرد.
سرمايهگذاري در امالک  :عبارت از سرمايهگذاري در زمين يا ساختماني است كه عمليات ساخت و توسعه آن به اتمام
رسيده و به جهت ارزش بالقوهاي كه ازنظر سرمايهگذاري دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاري سرمايهگذار يا شركتهاي
همگروه آن ،نگهداري ميشود.

.6

اگرچه ويژگي زيربنايي سرمايهگذاري اين است كه با قصد كسب منافع اقتصادي آتي انجام ميپذيرد ،اما اين ويژگي

در مورد كليه داراييها مصداق دارد .اين امر مشكالتي را در تعريف سرمايهگذاري از نظر مقاصد اين استاندارد ايجاد ميكند زيرا اين
استاندارد قصد ندارد ساير داراييهاي مورد استفاده واحد تجاري از قبيل داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كاال را دربر گيرد .اين
مشكل در مواردي كه سرمايهگذاري خصوصياتي مشابه با ديگر داراييها دارد ،مضاعف ميشود .مثالً در مواردي كه عمليات خريد و
فروش سرمايهگذاري بخش عمده فعاليت روزمره يك واحد تجاري را تشكيل ميدهد ،پرتفوي سرمايهگذاريها ،مشابه موجودي مواد و
كاال در ساير واحدهاي تجاري است.
.7

به هر صورت ،در تدوين استاندارد حسابداري براي سرمايهگذاريها ،اين فرض تلويحي وجود دارد كه دارايي طبقهبندي شده

بهعنوان سرمايهگذاري ،مستلزم نحوه حسابداري متفاوتي از ساير داراييهاست .اين امر بهنوبه خود حاكي از اين است كه در ماهيت
سرمايهگذاري خصوصيتي وجود دارد كه آن را از ساير داراييها متمايز ميسازد .ويژگيمتمايزكننده سرمايهگذاري به عنوان طبقهاي از
داراييها ،طريقه خاص كسب منافع اقتصادي آن است .اين منافع اقتصادي ممكن است به يكي از اشكال زير يا هر دوي آنها حاصل
شود .شكل اول دريافتهاي ناشي از توزيع منافع ،از قبيل سود تضمين شده و سود سهام است .در مفهومي گستردهتر ،اين شكل
دربرگيرنده شرايط مساعد تجاري است كه از طريق يك سرمايهگذاري تجاري فراهم ميآيد .شكل دوم ،منفعت سرمايهاي است كه
منعكسكننده افزايش در ارزش مبادالتي يك سرمايهگذاري طي دوره نگهداشت آن توسط واحد تجاري است .اين ويژگي درتعريف
سرمايهگذاري براي مقاصد اين استاندارد بكار گرفته شده است .اگرچه ارزش ساير داراييها از قبيل ساختمان و ماشينآالت نيز
ممكن است طي زمان افزايش يابد ،ليكن اين اقالم تنها در مواردي طبق اين استاندارد به عنوان سرمايهگذاري تلقي ميشود كه
براي اين هدف و نه به قصد استفاده در عمليات واحد تجاري ،نگهداري شده باشد.
.8

ممكن است ادعا شود كه سرمايهگذاري نگهداري شده توسط معاملهگران سهام به عنوان موجودي كه به قصد كسب

سود درجريان عادي فعاليتهاي تجاري آنها صورت گرفته است ،در تعريف سرمايهگذاري طبق اين استاندارد قرار نميگيرد .ليكن
اين اعتقاد وجود دارد كه دارايي مورد معامله به شيوه مزبور ،همان خصوصيات زيربنايي را داراست كه درصورت نگهداشت توسط
يك واحد تجاري ديگر و فروش آن به يك معاملهگر سهام و يا خريدار نهايي ديگري دارا ميبود .بنابراين نحوه حسابداري
سرمايهگذاريهاي نگهداري شده بهمنظور خريد و فروش توسط معاملهگران سهام نيز مطابق اين استاندارد است.
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.9

تعريف سرمايهگذاري طبق اين استاندارد تعريفي عام است .با اين حال اضافه ميشود كه تعريف مزبور ،شامل اوراق

سهام ،اوراق مشاركت با حداقل سود تضمين شده ،حق تقدم خريد سهام ،كاالها (غير از آنهايي كه به قصد مصرف يا خريد و
فروش ،در جريان فعاليتهاي عادي واحد تجاري نگهداري شود) و سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار بانكي ميباشد .ضمناً اقالم
مزبور كليه موارد را دربر نميگيرد.

انواع سرمايهگذاري
.10

سرمايهگذاري ممكن است به اشكال مختلفي صورت گيرد و به داليل گوناگوني نگهداري شود .برخي سرمايهگذاريها

ممكن است در قالب اسنادي كه بيانگر بدهي پولي به دارنده آنهاست ،ظاهر بشوند (نظير برخي اوراق مشاركت) .برخي از اين
سرمايهگذاريها ممكن است متضمن سود تضمين شده حداقلي باشند .سرمايهگذاريها همچنين ميتوانند در قالب مالكيت سهام يك
واحد تجاري ديگر ظاهر شوند .اين سرمايهگذاريها بيانگر حقوق مالي است .ساير اشكال سرمايهگذاري شامل نگهداري داراييهاي
عيني مثل زمين و ساختمان ،فلزات گرانبها يا ديگر كاالها ازجمله آثار هنري است .سرمايهگذاريهاي مختلف ازنظر سهولت تبديل
به وجه نقد يا ساير داراييها ،ميزان داد و ستد و ماهيت بازار مربوط ويژگيهاي متفاوتي از خود بروز ميدهند.
.11

ماهيت و سطح سرمايهگذاري يك واحد تجاري و حجم فعاليت آن در زمينه خريد ،نگهداري و فروش سرمايهگذاريها

در واحدهاي مختلف فرق ميكند .براي برخي واحدهاي تجاري خصوصاً واحدهايي كه در بخشهاي خاص خدمات مالي فعاليت
دارند ،فعاليت سرمايهگذاري بخش عمده عمليات واحد تجاري را تشكيل ميدهد و عملكرد آن در زمينه سرمايهگذاري به ميزان
قابل مالحظهاي برنتايج عمليات آن تأثير ميگذارد .برخي واحدهاي تجاري ازقبيل شركتهاي تخصصي سرمايهگذاري صرفاً در
زمينه نگهداري و مديريت پرتفوي سرمايهگذاري در بلندمدت فعاليت ميكنند تا براي صاحبان سرمايه خود درآمد يا رشد سرمايه
فراهم آورند .براي ساير واحدهاي تجاري ،سرمايهگذاري ممكن است به عنوان يك منبع وجوه مازاد نگهداري شود و بخشي از
فعاليت مديريت وجوه نقد آن را تشكيل دهد .همچنين يك واحد تجاري ممكن است بهمنظور اعمال نفوذ قابل مالحظه يا اعمال
كنترل برسياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري ديگر ،در سهام آن سرمايهگذاري كند .بعالوه سرمايهگذاري ممكن است بهمنظور
تحكيم رابطه تجاري يا دستيابي به يك مزيت تجاري نگهداري شود.
.12

براي برخي سرمايهگذاريها ،بازار فعالي وجود دارد كه برمبناي آن ،ميتوان ارزش بازار سرمايهگذاري را تعيين كرد.

براي اين سرمايهگذاريها ،ارزش بازار شاخص ارزش منصفانه سرمايهگذاري است .در مورد ساير سرمايهگذاريها ،بازار فعالي وجود
ندارد و براي تعيين ارزش منصفانه از طرق ديگري استفاده ميشود.

طبقهبندي سرمايهگذاريها
.13

آن گـروه از واحدهاي تجـاري كه طبق الزامات استاندارد حسابداري شمـاره 14با عنوان” نحوه ارائه داراييهاي جاري

و بدهيهاي جاري” ،داراييهاي جاري و غيرجاري را در صورتهاي مالي خود تفكيك ميكنند بايد سرمايهگذاريهاي جاري را به عنوان
دارايي جاري و سرمايهگذاريهاي بلندمدت را به عنوان دارايي غيرجاري منعكس كنند.
.14

آن گروه از واحدهاي تجاري كه طبق استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد قوانين آمره داراييهاي جاري و غيرجاري

را در ترازنامه تفكيك نميكنند بايد به منظور تعيين مبلغ دفتري سرمايهگذاريها ،بين آنها تمايز قائل شوند و مبلغ دفتري
سرمايهگذاريها را مطابق با بندهاي  29تا 38تعيين كنند.
.15

براساس تعريف سرمايهگذاري بلندمدت مندرج در بند  ،5سرمايهگذاري فقط زماني به عنوان بلندمدت طبقهبندي

ميشود كه قصد نگهداري آن براي مدت طوالني به وضوح قابل اثبات باشد يا اينكه در عمل محدوديتهايي در توانايي واگذاري آن
توسط واحد تجاريوجود داشته باشد .اين اصل صرف نظر از اينكه سرمايهگذاري مورد نظر سريعالمعامله در بازار باشد يا نباشد ،مصداق
دارد .بنابراين سرمايهگذاري بلندمدت مشتملبر موارد زير است:
الف .

سرمايه گذاري در واحد تجاري فرعي و وابسته يا تسهيالت بلندمدت ا عطاييبه اين واحدها.
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ب

.

سرمايهگذاريهايي كه اساساً جهت حفظ ،تسهيل و گسترش فعاليت يا روابط تجاري موجود انجام شده

است (اين سرمايه گذاريها اصطالحاً سرمايه گذاريهاي تجاري نام گرفته است ).
ج

.

سرمايهگذاريهايي را كه نميتوان واگذار كرد ،يا بدون تأثير عمده برفعاليتهاي واحد تجاري قابل واگذاري

نيست.
د

.

سرمايهگذاريهايي كه با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاري نگهداري ميشود و هدف آن نگهداري پرتفويي از

سرمايهگذاريها جهت تأمين درآمد و يا رشد سرمايه براي صاحبان سرمايه واحد تجاري است.
.16

تنها در شرايطي كه معيارهاي پيشگفته احراز شود ،سرمايهگذاري را ميتوان بلندمدت تلقي كرد .اين واقعيت كه يك

سرمايهگذاري براي مدت نسبتاً طوالني نگهداري شده است ،لزوماً به معناي بلندمدت بودن سرمايهگذاري نيست .در ساير موارد كه
معيارهاي مزبور احراز نگردد ،سرمايهگذاري (اعم از سريعالمعامله در بازار يا ساير) به عنوان سرمايهگذاري جاري طبقهبندي ميشود.
.17

تعريف سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار ،دربرگيرنده دو شرط اصلي است .اول وجود بازاري فعال كه آزاد و قابل دسترس باشد و دوم

اينكه قيمتهاي معامالتي درچنين بازاري معلوم باشد و علني اعالم شود .بعالوه قيمت اعالم شده بايد به گونهاي قابل اتكا بيانگر قيمتي باشد كه
بتوان براساس آن معامله كرد .درصورت تحقق اين شرايط ،سرمايهگذاري يك ”سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار“ است .در عمل مفهوم
عبارت ” سريعالمعامله در بازار“ ممكن است براي واحدهاي تجاري مختلف يكسان نباشد .بنابراين به دليل تفاوت در ميزان دسترسي به بازار و
در دسترس بودن قيمتهاي اعالم شده ،يك سرمايهگذاري كه هنگام نگهداري توسط برخي مؤسسات خدمات مالي خاص ،سريعالمعامله در بازار تلقي
شود ،ممكن است براي ديگر واحدهاي تجاري اينچنين نباشد.
.18

سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار را ،هم ميتوان به عنوان سرمايهگذاري جاري طبقهبندي كرد و هم در موارد مندرج در

بند  15آن را سرمايهگذاري بلندمدت تلقي كرد.
.19

برخي از واحدهاي تجاري ممكن است به موجب استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد قوانين آمره ،ترازنامه خود را

مطابق فرم ازپيش تعيين شدهاي كه بين داراييهاي جاري و غيرجاري تمايزي قائل نميشود ،تهيه كنند .بسياري از واحدهاي
تجاري ،نظير بانكها و شركتهاي بيمه كه در رشتههاي مالي فعاليت ميكنند ،هرچند ممكن است قصد واگذاري داراييهايشان را طي
عمليات جاري نداشته باشند ،با اين حال معموالً بسياري از سرمايهگذاريهاي خود را به عنوان منابعي تلقي ميكنند كه درصورت
لزوم ،ميتوان آنها را جهت عمليات جاري بكار گرفت .با اين حال اين واحدهاي تجاري ممكن است داراي سرمايهگذاريهايي باشند
كه علياالصول سرمايهگذاري بلندمدت تلقي شود .بنابراين بسياري از اين واحدهاي تجاري در تجزيه و تحليل سرمايهگذاريهاي
خود و انتساب مبلغ دفتري به آنها ،خصوصيات سرمايهگذاري را از نظر جاري يا بلندمدت بودن ،مبناي كار قرار ميدهند.

بهاي تمام شده سرمايهگذاريها

.20

بهاي تمام شده يك سرمايهگذاري ،مخارج تحصيل آن ،ازقبيل كارمزد كارگزار ،حقالزحمهها و عوارض و ماليات را نيز دربر

ميگيرد ليكن شامل مخارج مالي تحملشده در رابطه با ايجاد تدريجي يك سرمايهگذاري نيست .بهاي تمام شده پرتفوي سرمايهگذاريها
برمبناي تكتك سرمايهگذاريهاي آن تعيين ميشود.
.21

اگر سرمايهگذاري كالً يا جزئاً درمقابل مابهازاي غيرنقد تحصيل شود ،بهاي تمام شده آن معادل ارزش منصفانه دارايي يا

اوراق بهاداري خواهد بود كه به عنوان مابهازا واگذار شده است .ليكن هرگاه ارزش منصفانه سرمايهگذاري تحصيل شده با سهولت
بيشتري قابل تعيين باشد ،مبلغ اخير ممكن است در تعيين بهاي تمام شده سرمايهگذاري مالک عمل قرار گيرد.
.22

نحوه تعيين بهاي تمامشده حق تقدم خريداري شده مشابه با خريد سهام است .همچنين چنانچه واحد تجاري در

نتيجه افزايش سرمايه واحد سرمايهپذير صاحب حق تقدم شود وجوه پرداختي بابت سهام جديد يا واگذاري مطالبات سود سهام
نقدي از اين بابت به بهاي تمامشده سرمايهگذاري اضافه ميشود .در موارد باال پس از حصول اطمينان از دريافت سهام جديد
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به منظور تعيين مبلغ دفتري هر سهم ،جمع مبلغ دفتري سرمايهگذاري قبلي و بهاي تمامشده حق تقدم تحصيل شده به كل سهام
موجود از بابت سرمايهگذاري مربوط تسهيم ميشود.
.23

چنانچه سرمايهگذاري تحصيل شده دربرگيرنده حداقل سود تضمين شده يا سود سهام تعلق گرفته و دريافت نشده

باشد ،بهاي تمام شده سرمايهگذاري عبارت از بهاي خريد بعد از كسر هرگونه سود تعلق گرفته و دريافت نشده خواهد بود.
.24

مبالغ سود تضمين شده ،حقامتياز و سود سهام حاصل از سرمايهگذاري ،بازده سرمايهگذاري است و عموماً درآمد تلقي

ميگردد .با اين حال در برخي شرايط ،مثالً ،در مواردي كه سود سهام عادي شركت سرمايهپذير ،از محل اندوختهها يا سود انباشته
مصوب پيش از تحصيل سرمايهگذاري اعالم ميشود اين گونه مبالغ معرف بازيافت بخشي از بهاي تمامشده سرمايهگذاري است و
درآمد محسوب نميشود .به بيان ديگر ،بهاي تمامشده سرمايهگذاري تنها هنگامي بابت سود سهام دريافتي يا دريافتني كاهش داده
ميشود كه سود سهام مزبور مازاد بر سهم شركت سرمايهگذار از سودهاي مصوب شركت سرمايهپذير پس از تحصيل سرمايهگذاري
باشد.

انعکاس به ارزش بازار
.25

استفاده از ارزش بازار در مورد سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار عمالً موجب ميشود كليه تغييرات در ارزش بازار

سرمايهگذاري در صورتهاي عملكرد مالي شناسايي شود صرفنظر از اينكه سرمايهگذاري به فروش رسيده يا نرسيده باشد .كاربرد
اين مبناي اندازهگيري در تعيين مبلغ دفتري آن گروه از سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار كه به عنوان داراييهاي جاري
طبقهبندي ميشوند به داليل زير مناسب است:
الف.

نتيجه عمليات واحد تجاري بنحو مطلوبتري منعكس ميشود چون هرگونه افزايش در ارزش بازار سرمايهگذاري ،به

سبب مستند بودن به دريافت وجه نقد و يا انتظار قريب به يقين به دريافت وجه نقد ،معرف سود تحقق يافته دوره است .مضافاً
اين مبنا ارزيابي بهتري از عملكرد مديريت فراهم ميكند.
ب

.

از نقطهنظر واقعيت اقتصادي و يكنواختي عمل ،عينيترين ابزار براي اندازهگيري تأثير مالي تصميمات

مربوط به خريد ،فروش و نگهداري سهام طي دوره است .اگرچه سود يا زيان ممكن است در تاريخ ترازنامه متبلور نشده باشد ،ليكن
واقعيت اقتصادي اين است كه مديريت از طريق فروش سرمايهگذاري ،توانايي تبلور آنها را داشته ليكن بهعمد چنين نخواسته است.
ج

.

دستكاري نتيجه عمليات توسط مديريت واحد تجاري از طريق انتخاب زمان فروش سرمايهگذاري

ناممكن ميشود.
د

.

ارزش بازار خاصهاي از دارايي است كه براي مديريت واحد تجاري و ساير استفادهكنندگان صورتهاي

مالي بيشترين اهميت را دارد .افزون بر اين ،استفاده از اين روش اشكال در اندازهگيري اقالم مشابه با قيمتهاي متفاوت را كه تنها
بهلحاظ خريد در زمانهاي مختلف ايجاد شده است ،از بين ميبرد.

تعيين ارزش بازار اوراق سريعالمعامله
.26

در عمل ،درهر مقطع زماني ،دو قيمت براي ارزيابي اوراق سريعالمعامله به ارزش بازار وجود دارد .اول :قيمت

” پيشنهاد خريد“ است كه انتظار ميرود سرمايهگذاري به آن قيمت واگذار شود و دوم :قيمت ” پيشنهاد فروش“ است كه انتظار
ميرود يك سرمايهگذار براي تحصيل سرمايهگذاري بپردازد .قيمت سومي كه ميتواند براي مقاصد ارزيابي بكار گرفته شود ،قيمت
ميانگين بازار ،يعني ميانگين قيمت ” پيشنهاد خريد “ و ” پيشنهاد فروش “ است .در عمل ،تفاوت بين دو قيمت مزبور در مورد يك
سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار نسبتاً كم است .درنتيجه در اين استاندارد قيمت خاصي تجويز نميشود .واحدهاي تجاري،
قيمت متناسب با شرايط خاص خود را انتخاب ميكنند .براي بيشتر واحدهاي تجاري ،قيمت صحيح در تئوري ،قيمت پيشنهاد خريد
است ليكن در عمل قيمت ميانگين نيز قابل قبول است .بههرحال هرمبنايي كه انتخاب شود بهطور يكنواخت اعمال خواهد شد.
قيمتهاي تاريخ ترازنامه را ميتوان از طريق يك كارگزار رسمي و يا از طريق بورس اوراق بهادار كسب نمود .ارزش بازار پرتفوي
سرمايهگذاري براساس تك تك سرمايهگذاريها محاسبه ميشود.
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.27

بايد توجه داشت كه قيمت اعالم شده بازار قيمتي ميانگين است و اغلب مبتنيبر حجم معيني از معامالت است.

بنابر اين ممكن است راهنماي قابل اتكايي براي استفاده توسط واحد تجاري در شرايط خاص آن نباشد .اين امر بويژه هنگامي
مصداق دارد كه سرمايهگذار ،بيش از اندازه معمولاز يك سرمايهگذاري را در اختيار داشته باشد .در چنين شرايطي واگذاري كل
سرمايهگذاري بدون تغيير در قيمت امكانپذير نيست و بنابراين قيمت مزبور بايد درحدي تعديل شود كه درآمد قابل شناسايي در
تاريخ ترازنامه بهنحوي اتكاپذير قابل اندازهگيري باشد .البته نحوه معمول واگذاري توسط واحد تجاري (بهصورت يكجا يا بخش
بخش) بايد در روال فعاليت عادي آن در نظر گرفته شود.
.28

در شرايطي كه واگذاري اجباري باشد ،قيمت مؤثر ممكن است بنحو قابل مالحظهاي كمتر از قيمت اعالم شده بازار

باشد .همچنين حجم سهام موجود در بازار براي معامله نيز عامل مهمي در تعيين قيمت بازار است .دراين شرايط بايد مراتب فوق در
تعيين قيمت بازار مورد توجه خاص قرار گيرد.

مبلغ دفتري سرمايهگذاريها

.29

سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار هرگاه به عنوان دارايي جاري نگهداري شود بايد در ترازنامه به يكي از دو روش

زير منعكس شود:
الف.

ارزش بازار ،يا
اقل بهاي تمامشده و خالص ارزش فروش.

ب

.

.30

چنانچه ماهيت و ميزان سرمايهگذاري به گونهاي باشد كه جذب آن توسط بازار ،بدون تأثير با اهميت در نرخ بازار

آن ،ممكن نباشد ،قيمت جاري بازار بايد طوري تعديل شود كه منعكسكننده عوايدي باشد كه واحد تجاري به طور واقع بينانه،
انتظار كسب آن را درصورت واگذاري سرمايهگذاري در روال عادي فعاليت تجاري داشته باشد.
.31

ساير سرمايهگذاريهايي كه تحت عنوان دارايي جاري طبقهبندي ميشود ،بايد در ترازنامه به يكي از دو روش زير

منعكس شود:
الف.

اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ،يا

ب

.

خالص ارزش فروش.

.32

استفاده از ارزشهاي جاري تا ميزاني كه با خصوصيات اتكاپذيري و مالحظات منفعت و هزينه سازگار باشد ،موجب ميگردد

اطالعات ارائه شده در صورتهاي مالي براي استفادهكنندگان ،در راستاي ارزيابي وضعيت مالي و عملكرد مالي واحد تجاري مفيد واقع شود.
بدينلحاظ و باتوجه به داليل ذكر شده در بند  ،25سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار را كه به عنوان دارايي جاري نگهداري ميشود
ميتوان به ارزش بازار آن در ترازنامه منعكس كرد و هرگونه افزايش يا كاهش در ارزش آن طي دوره را به عنوان بخشي از نتايج عمليات
واحد تجاري در صورت سود و زيان شناسايي شود .رويه مجاز ديگر ،انعكاس سرمايهگذاريهاي مزبور به اقل بهاي تمامشده و خالص ارزش
فروش در ترازنامه است.
.33

ساير سرمايهگذاريهاي جاري (غير از سريعالمعامله در بازار) به اقل بهاي تمام شده اوليه وخالص ارزش فروش در

ترازنامهمنعكس ميشود .اين سرمايهگذاريها ،معموالً به بهاي تمام شده انعكاس مييابد مگر در مواردي كه كاهش در ارزش
سرمايهگذاري قابل تشخيصباشد .رويه مجاز ديگر ،استفاده از خالص ارزش فروش است هنگامي كه مبلغ آن به گونهاي اتكاپذير قابل
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اندازهگيري باشد .اگر رويه اخير انتخاب شود ،هرگونه افزايش و كاهش مبلغ دفتري سرمايهگذاري به عنوان درآمد يا هزينه
سرمايهگذاريها در زمره فعاليتهاي عادي در صورت سود و زيان شناسايي ميشود.
.34

سرمايهگذاريهايي كه تحت عنوان دارايي غيرجاري طبقهبندي ميشود بايد در ترازنامه به يكي از روشهاي زير منعكس

شود:
الف.
ب

بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره كاهش دائمي در ارزش.
.

مبلغ تجديد ارزيابي به عنوان يك نحوه عمل مجاز جايگزين.

درصورت انعكاس به مبلغ تجديد ارزيابي ،مطابق استاندارد حسابداري شماره  11با عنوان ” حسابداري داراييهاي ثابت مشهود“عمل
ميشود با اين تفاوت كه دوره تناوب تجديد ارزيابي يك سال خواهد بود.
.35

از آنجا كه سرمايهگذاريهاي بلندمدت براي مدت طوالني نگهداري ميشوند ،ارزش بازار آنها از نظر مربوط بودن به

اندازهگيري سود و زيان دوره ،اهميت چنداني ندارد زيرا كه مديريت واحد تجاري قصد و يا توان آن را ندارد كه اين ارزش را
از طريق فروش آنها متبلور سازد .به اين دليل ،سرمايهگذاريهاي بلندمدت به بهاي تمام شده ،پس از كسر ذخيره كاهش دائمي در
ارزش آن ،انعكاس مييابد .در نحوه عمل مجاز جايگزين ،اين سرمايهگذاريها را ميتوان براساس مبلغ تجديد ارزيابي آنها منعكس
نمود .اگر اين رويه انتخاب شود ،احتساب هر گونه افزايش در ارزش به عنوان درآمد تحقق يافته دوره مناسب نيست .درعوض ،مبلغ
هرگونه افزايش به عنوان مازاد تجديد ارزيابي تلقي ميشود و در سرفصل حقوق صاحبان سهام انعكاس مييابد .درصورت انعكاس
به مبلغ تجديد ارزيابي ،طبق استاندارد حسابداري شماره  11با عنوان حسابداري داراييهاي ثابت مشهود عمل ميشود با اين
تفاوت كه در مورد تناوب تجديد ارزيابي مفاد بند  34مالک عمل قرار ميگيرد.
.36

چنانچه مديريت واحد تجاري ،سرمايهگذاريهاي بلندمدت را به مبلغ تجديد ارزيابي منعكس كند ،اين ارزيابي بايد همه

ساله انجام شود .بدينمعني كه واحدهاي تجاري مجاز نيستند سرمايهگذاريهاي بلندمدت را به مبلغي كه نه معرف ارزش جاري و نه
معرف بهايتمام شده است ،منعكس كنند .اين امر منعكسكننده اين نظريه است كه به غير از بهايتمام شده اوليه ،تنها ارزش
مربوط و معنيدار براي استفادهكنندگان صورتهاي مالي ،ارزش جاري است.
.37

چنانچه يك ” سرمايهگذاري سريع المعامله در بازار“ به عنوان دارايي غيرجاري نگهداري شود ،چون واحد تجاري در

واگذاري آن محدوديت دارد يا تمايلي به واگذاري آن ندارد تا افزايش در ارزش آن در عمل متبلور شود ،تلقي هرگونه افزايش در
ارزش بازار آن به عنوان تحقق يافته ،مناسب نيست و درنتيجه نبايد اين تغييرات را در صورت سود و زيان منعكس كرد.
.38

مبلغ كل سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله كه به عنوان دارايي جاري نگهداري ميشود بايد بر مبناي مجموعه (پرتفوي)

سرمايهگذاريهاي مزبور تعيين شود .مبلغ كل سرمايهگذاريهاي بلندمدت و ساير سرمايهگذاريهاي جاري ،عبارت ازجمع مبلغ دفتري
تك تك سرمايهگذاريهاي مربوط است كه جداگانه تعيين ميشود.

تغيير مبلغ دفتري سرمايهگذاريها

.39

هرگاه سرمايهگذاريهاي سريعالمعاملهاي كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده است ،به ارزش بازار منعكس شود،

هر گونه افزايش يا كاهش در مبلغ دفتري سرمايهگذاري بايد به عنوان درآمد يا هزينه شناسايي شود.
.40

هرگاه ساير سرمايهگذاريهاي جاري (يعني غير از سريعالمعامله در بازار) به خالص ارزش فروش منعكس شود ،هرگونه

افزايش و كاهش مبلغ دفتري سرمايهگذاري بايد بهعنوان درآمد يا هزينه شناسايي شود.
.41

هرگاه سرمايهگذاري بلندمدت به مبلغ تجديد ارزيابي ثبت شود ،نحوه حسابداري آن بايد طبق استاندارد حسابداري

شماره  11با عنوان ”حسابداري داراييهاي ثابت مشهود“ باشد .افزايش مبلغ دفتري سرمايهگذاري بلندمدت درنتيجه تجديد ارزيابي
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بايد به عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سرمايه منعكس شود .هرگاه افزايش مزبور
عكس يك كاهش قبلي ناشي از تجديد ارزيابي باشد كه به عنوان هزينه شناسايي شده است ،اين افزايش بايد تا ميزان هزينه
شناسايي شده در رابطه با همان دارايي به عنوان درآمد شناسايي شود .كاهش مبلغ دفتري يك قلم سرمايهگذاري بلندمدت
در نتيجه تجديد ارزيابي بايد به عنوان هزينه شناسايي شود .چنانچه كاهش مزبور عكس يك افزايش قبلي ناشي از تجديد ارزيابي
باشد كه به حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور شده است ،دراينصورت اين كاهش بايد تا ميزان مازاد تجديد ارزيابي مربوط به
همان سرمايهگذاري به حساب مازاد تجديد ارزيابي بدهكار گردد و باقيمانده به عنوان هزينه شناسايي شود.
.42

باتوجه به مفهوم تحقق كه عبارت است از الزام به اينكه درآمد مستند به دريافت وجه نقد (يا دارايي ديگري كه با

قطعيت معقول انتظار تبديل آن به وجه نقد وجود دارد) شده باشد و يا با انتظار قريب به يقين مستند شود ،مازاد تجديد ارزيابي
مذكور در بند  ،41درآمد تحقق نيافته تلقي ميگردد .بنابراين افزايش سرمايه بهطور مستقيم از محل مازاد مزبور مجازنيست و تنها
در زمان تحقق ،طبق بند  45به حساب سود و زيان انباشته منتقل ميشود.
.43

دريافت سود سهمي (يا سهام جايزه) موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايهگذاري نميشود بلكه به منظور تعيين مبلغ

دفتري هر سهم ،مبلغ دفتري سرمايهگذاري بايد به تعداد كل سهام موجود بعد از دريافت سود سهمي تقسيم شود.
.44

دريافت سود سهمي يا سهام جايزه منجر به ورود وجه نقد يا داراييهاي ديگر به واحد تجاري سرمايهگذار نميشود .به

بيان ديگر واحد تجاري سرمايهگذار با دريافت سود سهمي چيزي جز آنچه داشته است ،تحصيل نميكند .به همين دليل در زمان
دريافت سود سهمي نميتوان درآمد سرمايهگذاري را شناسايي كرد و يا بهاي تمامشده سرمايهگذاري را افزايش داد .دريافت سود
سهمي تنها باعث افزايش تعداد سهام در سرمايهگذاري مربوط و در نتيجه كاهش مبلغ دفتري هر سهم موجود ميشود .از سوي
ديگر ،تقسيم سود به شكل نقد و سپس افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده در تعريف
سود سهمي طبق اين استاندارد قرار نميگيرد ،ضمن اينكه به موجب اصالحيه قانون تجارت ،واحد سرمايهگذار حق مطالبه سود
سهام نقدي را دارد و تنها در صورت تمايل ،اين حق را در قبال كسب سهام جديد واگذار ميكند كه اين امر به منزله دريافت سود
سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جديد است .بدين ترتيب سود سهام نقدي مزبور با رعايت الزامات اين استاندارد و استاندارد
حسابداري شماره3با عنوان درآمد عملياتي شناسايي ميشود.

واگذاري سرمايهگذاريها

.45

هرگاه يك سرمايهگذاري واگذار شود ،تفاوت عوايد حاصل از واگذاري و مبلغ دفتري بايد به عنوان درآمد يا هزينه

شناسايي شود .در مورد سرمايهگذاريهاي جاري كه به خالص ارزش فروش يا ارزش بازار ثبت شده و سرمايهگذاريهاي بلندمدتي كه
به مبلغ تجديد ارزيابي انعكاس يافته است ،سود يا زيان واگذاري بايد نسبت به آخرين مبلغ دفتري و در مورد سرمايه گذاريهاي
جاري سريعالمعامله كه براساس پرتفوي سرمايهگذاري به اقل بهاي تمامشده و خالص ارزش فروش نشان داده ميشود ،سود يا
زيان واگذاري بايد نسبت به بهاي تمامشده تعيين شود .در مورد سرمايهگذاريهايي كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده است،
تفاوت ناشي از واگذاري بايد به عنوان درآمد يا هزينه سرمايهگذاري و در مورد سرمايهگذاريهاي بلندمدت ،تفاوت مذكور بايد
به عنوان سود يا زيان واگذاري شناسايي شود .هر گونه خالص مازاد ناشي از تجديد ارزيابي يك سرمايهگذاري كه قبالً در حساب
مازاد تجديد ارزيابي منظور و در آن نگهداري شده است ،بايد به عنوان تغيير در اجزاي حقوق صاحبان سرمايه ،به بستانكار حساب
سود و زيان انباشته منظور شود.
.46

هرگاه تنها بخشي از مجموع يك سرمايهگذاري خاص واحد تجاري كه به بهاي تمام شده منعكس شده است ،واگذار

شود ،مبلغ دفتري برمبناي ميانگين بهاي تمام شده مجموع سرمايهگذاري محاسبه خواهد شد.
.47

در مواردي كه حق تقدم خريد سهام توسط واحد تجاري سرمايهگذار به فروش ميرسد مبلغ دفتري سرمايهگذاري

مربوط پس از كسر مبلغ اسمي سهام موجود به نسبت تعداد بين حق تقدم و سهام موجود تسهيم ميشود.
.48

هرگونه سود تضمين شده و يا سود سهام ممتاز تعلق گرفته و دريافت نشده مندرج در عوايد حاصل از فروش به طور

جداگانه به حساب گرفته خواهد شد.
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تغيير طبقهبندي سرمايهگذاريها
.49

تغيير طبقهبندي سرمايهگذاريهاي بلندمدت به جاري بايد براساس يكي از دو مبناي زير صورت گيرد:

الف.

به اقل بهاي تمامشده و مبلغ دفتري ،چنانچه سرمايهگذاريهاي جاري به روش اقل بهاي تمامشده و خالص ارزش

فروش منعكس ميشود .اگر سرمايهگذاريهاي مزبور قبالً تجديد ارزيابي شده است هر گونه باقيمانده مازاد تجديد ارزيابي مربوط
بايد هنگام تغيير طبقهبندي از حساب سرمايهگذاري برگشت داده شود ،يا
ب

.

به مبلغ دفتري ،چنانچه سرمايهگذاريهاي جاري به ارزش بازار يا خالص ارزش فروش منعكس ميشود.

در مواردي كه تغييرات در ارزش بازار سرمايهگذاريهاي جاري به سود و زيان منظور ميشود بايد هر گونه باقيمانده مازاد تجديد
ارزيابي مربوط را به حساب سود و زيان انباشته منتقل كرد.
.50

ال به ارزش
تغيير طبقهبندي سرمايهگذاريهاي جاري به بلندمدت بايد به اقل بهاي تمامشده و خالص ارزش فروش ،يا چنانچه قب ً

بازار (يا خالص ارزش فروش) ثبت شده است به اين ارزش انتقال يابد.
.51

در شرايط خاص ،باتوجه به معيارهاي ذكر شده در بند  ،15ممكن است تغيير طبقهبندي يك سرمايهگذاري كه ابتدا

به عنوان دارايي جاري تحصيل شده ،مناسب باشد .برعكس،ممكن است شرايط مندرج در بند 15ازبين برود و نياز به تغيير
طبقهبندي بوجود آيد .در اين صورت نحوه حسابداري تغيير طبقهبندي طبق بندهاي  49و  50است.
.52

در كليه موارد ،تصميم به انتقال يك سرمايهگذاري بين طبقات جاري وبلندمدت ،بايد به طور رسمي در سوابق داخلي واحد

تجاري مستند شود .اين مستندسازي بايد تاريخ مؤثر انتقال را مشخص كند.

صورت سود و زيان
.53

عالوه بر موارد ذكر شده در بندهاي باال ،اقالم زير بايد به سود و زيان منظور شود:

الف.

هرگونه هزينه ناشي از كاهش خالص ارزش فروش سرمايهگذاريهاي كوتاهمدتي كه به اقل بهاي تمام شده و خالص

ارزش فروش ارزيابي ميشود،
ب

.

هرگونه هزينه كاهش دائمي در ارزش سرمايهگذاريهاي بلندمدتي كه به روش بهاي تمام شده ارزيابي

ميشود ،و
هرگونه برگشت كاهشهاي قبلي موارد ” الف “ و ” ب “ با توجه به تغيير در شرايط.

ج

.
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سود نگهداري مربوط به اوراق سريعالمعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده و به روش ارزش بازار

ارزيابي ميشود ،منعكسكننده افزايش در ارزش بازار طي دوره است و درآمد تحقق يافته ميباشد .بنابراين درآمد مزبور در سود و زيان
به عنوان درآمد حاصل از سرمايهگذاري طي دوره منظور ميشود .هرگونه كاهش در ارزش بازار طي دوره نيز به عنوان هزينه شناسايي
ميشود.
.55

در مورد ساير سرمايهگذاريهاي جاري ،هرگاه خالص ارزش فروش كمتر از بهاي تمام شده گردد ،براي زيان مربوط،

ذخيره ايجاد ميشود .به گونهاي مشابه براي كاهش دائمي در ارزش سرمايهگذاريهاي بلندمدت ،ذخيره ايجاد ميگردد .ذخاير مزبور
درصورتيكه بهدليل تغيير در شرايط مورد نياز نباشد ،برگشت ميشود.
.56

هرگاه سرمايهگذاري بلندمدت به مبلغ تجديد ارزيابي ثبت شده باشد هرگونه كاهش در ارزش نسبت به مبلغ تجديد ارزيابي

اندازهگيري ميشود .نحوه به حساب گرفتن اين مبالغ طبق استاندارد حسابداري شماره  11با عنوان حسابداري داراييهاي ثابت مشهود
خواهد بود.
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مؤسسات تخصصي سرمايهگذاري
.57

مؤسسات تخصصي سرمايهگذاري كه از توزيع سود حاصل از واگذاري سرمايهگذاري منع شدهاند ،بايد سود يا زيان

حاصل از واگذاري سرمايهگذاري و نيز تغييرات ارزش سرمايهگذاريها را كه طبق الزامات اين استاندارد به سود و زيان منظور
ميشود ،نخست درصورت سود و زيان منعكس و سپس از طريق تخصيص سود به حساب اندوختههاي غيرقابل تقسيم منتقل كنند.

افشـا
.58

اطالعات زير بايد در صورتهاي مالي افشا شود:

الف.

رويههاي حسابداري مورد استفاده براي سرمايهگذاريها مشتمل بر نحوه حسابداري تغييرات مبلغ دفتري،

ب

.

مبلغ سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله دربازار كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده است،

ج

.

مبلغ درآمد حاصل از سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري نگهداري و به

روش ارزش بازار ارزيابي شده است ،شامل درآمد حاصل از تغيير در ارزش بازار و تفكيك جداگانه سود و زيان ناشي از انتقال
سرمايهگذاري بين جاري و بلندمدت،
د

.

ارزش بازار سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده و به روش

اقل بهاي تمامشده و خالص ارزش فروش ارزيابي شده است،
ه

.

ارزش بازار سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار كه به عنوان دارايي غيرجاري نگهداري شده است،

و

.

مبلغ هر گونه سود يا زيان ناشي از واگذاري سرمايهگذاريهاي بلندمدت،

ز

.

مبلغ هرگونه ذخيره براي كاهش دائمي در ارزش سرمايهگذاريهاي بلندمدت،

ح

.

محدوديتهاي قابل توجه در رابطه با امكان تبديل سرمايهگذاريها به نقد يا وصول درآمد و عوايد واگذاري

آنها ،و
ط

.

در مورد مؤسساتي كه فعاليت عمده آنها سرمايهگذاري در اوراق بهادار است ،صورت تحليلي پرتفوي

سرمايهگذاري.
.59

در صورتهاي مالي ،رويههاي حسابداري مورد استفاده براي سرمايهگذاري افشا ميشود به گونهاي كه مباني ارزيابي و

شرايطي كه در آن هريك از رويهها اعمال شده ،به وضوح مشخص شده باشد .افشاي مزبور شامل رويههاي مربوط به نحوه
حسابداري تغييرات مبلغ دفتري سرمايهگذاريها نيز ميباشد.
.60

براي درک صورتهاي مالي ،بويژه صورت سود و زيان ،افشاي ميزان تأثير عملكرد سرمايهگذاري برنتايج عمليات واحد

تجاري طي دوره از اهميت برخوردار است .اين امر ،مقايسه با سالهاي قبل و واحدهاي تجاري ديگر را تسهيل ميكند .براين
اساس ،درصورت اهميت ،مبلغ سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده ،همراه با درآمد حاصل
از آنها و در صورت استفاده از روش ارزش بازار درآمد ناشي از تغييرات در ارزش بازارآنها ،جداگانه افشا ميشود.

تاريخ اجرا
.61

الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ  1/1/1380و بعد از آن شروع ميشود،

الزماالجراست.
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مطابقت با استانداردهاي بينالمللي حسابداري
.62

با اجراي الزامات اين استاندارد ،مفاد استاندارد بينالمللي حسابداري شماره  25با عنوان حسابداري سرمايهگذاريها نيز

رعايت ميشود.
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پيوست شماره:7
موارد منسوخ
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شماره :نب452/
تاريخ6/4/1352 :

آئين نامه خريد اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانک ها
موضوع بند  3ماده  34قانون پولي و بانکي کشور مصوب  18تيرماه 1351

ماده  -1خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک بانک يا يک موسسه اعتباري غيربانکي و يا
خريد اوراق قرضه صادره و اسناد وام هريک از موسسات مذکور حداکثر تا معادل 15
درصد سرمايه و اندوختههاي بانک.
ماده  -2خريد سهام يک شرکت سهامي غيربانکي يا يک شرکت تعاوني و يا خريد اوراق
قرضه صادره هريک از موسسات مذکور حداکثر معادل  10درصد سرمايه و اندوختههاي
بانک.
تبصره -حداکثر مشارکت بانک در سرمايه يک شرکت نبايد از  30درصد سرمايه پرداخت
شده و اندوختههاي آن شرکت تجاوز کند .مشارکت در شرکتهاي دولتي مشمول اين
محدويت نخواهد بود.
ماده  -3خريد سهام و مشارکت در سرمايه شرکتهاي غيرسهامي يا ساير موسسات ،به
استثناء موسسات دولتي و موسسات وابسته به دولت ،براي بانکها ممنوع است.
ماده  -4جمع اوراق قرضه و سهام خريداري شده و مشارکت يک بانک به شرح مذکور در
موارد  1و  2فوق نبايد از  30درصد سرمايه و اندوختههاي بانک تجاوز نمايد.
تبصره -1خريد اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرف دولت ايران
براي بانکها محدوديتي ندارد.
تبصره  -2بانکهاي تخصصي که سپردههاي جاري و پسانداز قبول نميکنند مشمول
محدوديتهاي مذکور در تبصره ماده  2و همچنين محدوديت مذکور در ماده  4اين آييننامه
نخواهند بود.
ماده -5خريد سهام ،اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار خارجي از طرف بانکها در هر
مورد موکول به موافقت قبلي بانک مرکزي ايران ميباشد.
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دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي

ماده  -1منظور از مشارکت حقوقي عبارتستاز تامي قسمتي از سرمايه شرکتهاي
سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شرکتهاي سهامي موجود.
ماده  -2بانکهاميتوانندبمنظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش فعاليت بخشهاي
مختلف  ،توليدي ،بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه مورد نياز شرکتهاي سهامي را که
براي امور مذکور تشکيل شده و يا ميشوند تامي نمايند.
تبصره- 1مشارکت در بخ

خدمات براي بانکها درصورتي مجاز است که ضرورت آن در

هر مورد توسط بانک مرکزي ايران تائيد شده باشد.
ماده  -3بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعيت شرکتهاي سهامي را که سهام آنها
موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشارکت را از لحاظ فني ،مالي و اقتصادي
(در حد نياز بانک) بررسي و ارزيابي نمايند .مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و
سپردههاي سرمايهگذاري درصورتي مجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي مشارکت
حاکي از پي

بيني سودآور بودن طرح باشد.

تبصره -2حداقل نرخ سود (بازده) مورد انتظار توسط شوراي پول و اعتبار تعيي خواهدشد.
منظور از سود (بازده) مورد انتظار عبارتاز سود (بازده) پس از کسر ماليات بر درآمد
شرکت ميباشد.
ماده  -4مشارکت يک يا چند بانک با اشخاص حقيقي يا حقوقي در يک شرکت سهامي
بالمانع است.
ماده  -5ميزان مشارکت يک يا چند بانک در هر شرکت سهامي جديد نبايد از  49درصد
کل سرمايه شرکت و ميزان خريد سهام شرکتهاي سهامي موجود توسط يک يا چند بانک
از  20درصد کل سرمايه شرکت تجاوز نمايد.
تبصره-3

خريد سهام شرکتهاي موجود براي امر تکميل ،توسعه و يا تبديل

مطالبات بانک به سرمايه تا  49درصد سرمايه جديد مجاز ميباشد .درهرصورت مجموع
مشارکت بانک در يک شرکت موجود نبايد از  49درصد کل سرمايه شرکت تجاوز نمايد.
تبصره-4مشارکت بانکها در سرمايه شرکتهاي سهامي جديد بي

از ميزان تعيي شده

در اي ماده موکول به موافقت قبلي بانک مرکزي ميباشد.
تبصره -5مشارکت بانکها در سرمايه شرکتهاي تحت پوش

سازمان صنايع ملي ايران

بمنظور تبديل مطالبات بانکها به سرمايهاي شرکتها تابع ضوابط قانوني مربوط ميباشد.
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ماده  -6بانکها به مشارکت در شرکتهاي سهامي که نسبت سرمايه آنها (با احتساب
سهم مشارکت بانکها) در بدو مشارکت ،به کل منابع مالي شرکت کمتر از  30درصد در
مورد شرکتهاي توليدي و کمتر از  20درصد در مورد شرکتهاي بازرگاني و خدماتي ميشود
مجاز نميباشد.
تبصره -6صددرصد سرمايهگذاري ثابت براي شرکتهاي موضوع مشارکت بايد بصورت
منابع مالي بلندمدت (اعم از سرمايه و يا ساير منابع) تامي شود.
ماده  -7تخصيص منابع توسط بانکها براي مشارکت حقوقي در رشتههاي مختلف با
رعايت اولويتهاي تعيي شده توسط دولت خواهدبود.
ماده  -8بانکها مکلفند برنحوه مصرف منابع موضوع مشارکت در طرحهاي جديد و توسعه
و تکميل نظارت الزم و کافي بعمل آورند.
ماده  -9بانکهاميتوانند سهام خود در شرکتهاي سهامي موضوع اي دستورالعمل را
بفروشبرسانند.
ماده  -10بانکها ملکفند ،مشارکتهاي موجود خود را حداکثر تا پايان سال  1365با ضوابط
اي دستورالعمل تطبيق دهند.

اي دستورالعمل مشتمل بر ده ماده و ش

تبصره درپانصد و بيست و پنجمي جلسه

شوراي پول و اعتبار مورخ  19/1/1363به تصويب رسيد.
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»بسمه تعالي«
صورتجلسه

پانصد و سيامي جلسه شوراي پول و اعتبار ساعت  16:45روز يکشنبه 13
خرداد ماه  1363با تالوت آيات  41الي  45از سوره مبارکه آل عمران قرآن مجيد و به
رياست جناب آقاي دکتر محس نوربخ

و با حضور آقايان حس فاخري ،ابراهيم

عربزاده ،علي کاردر ،ميرمصطفي عالينسب ،اسداله اميراصالني و مجتبي خسرو تاج
اعضاء شورا تشکيل گرديد.
آقايان خسرو نايبي اهرنجاني و علياکبر حدادزادگان از ادارات نظارت بر امور
بانکها و دبيرخانه نيز در اي جلسه شرکت داشتند.
پس از بحث و مذاکره پيرامون مسائل طرح شده تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ
گرديد:
تبصره  2ماده  5دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي که در پانصد و بيست و پنجمي
جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ يکشنبه  19فروردي ماه  1363به تصويب رسيده بود
مورد تجديد نظر قرار گرفت و به شرح ذيل اصالح گرديد:
تبصره-2ماده ” 5مشارکت بانکها در سرمايه شرکتهاي سهامي بي

از ميزان تعيي

شده در اي ماده موکول به موافقت قبلي بانک مرکزي ميباشد“.
گزارش شماره نب 1055/مورخ  13/3/1363اداره نظارت بر امور بانکها در مورد حدود
تسهيالت بانکي مطرح و مقرر گرديد:
الف -
بي

حد تسهيالت اعطايي ن مضاربه ن به شرکتهاي وابسته به بانکها در صورتي که

از  49درصد سرمايه اي قبيل شرکتها متعلق به بانکها باشد معادل  1000ميليون

ريال تعيي ميشود.
ب-

تصويب بند  6گزارش موکول به تائيد حضرت آيتا ...رضواني از نظر عدم

مغايرت با موازي شرعي گرديد.
بقيه مندرجات گزارش عيناً به صورت مشروط تصويب شد و مقرر گرديد براي
مدت  6ماه به صورت آزمايشي به مرحله اجرا گذاشته شود و اداره نظارت بر بانکها نتيجه
عملکرد ش

ماهه را براي بازنگري و تصويب نهايي به شورا گزارش نمايد.

جلسه مقارن ساعت  19خاتمه پذيرفت/.ص
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شماره :نب1320/
تاريخ29/3/1363 :

بسمه تعالي
بانک
شوراي پول و اعتبار در پانصد و سيامي جلسه مورخ  13/3/1363خود حدود قانوني و
شرايط اعطايي تسهيالت بانکي را تصويب نمود .مواد مصوبه مذکور جهت اقدام الزم به
ترتيب زير ابالغ ميگردد.
حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي به شرح جدول ضميمه تعيي ميگردد.
مجموع تسهيالت اعطايي هر بانک کماکان بر اساس مصوبات پانصد و بيست و يکمي و
پانصد و بيست و سومي جلسات مورخ  2/12/1362و  14/12/1362شوراي پول و
اعتبار که به موجب بخشنامه شماره نب 6540/مورخ  25/12/1362به بانکها ابالغ
گرديده ،ميباشد.
حد تسهيالت اعطايي (مضاربه) به شرکتهاي وابسته به بانکها در صورتيکه بي

از 49

درصد سرمايه اي قبيل شرکتها متعلق به بانکها باشد ،معادل يک ميليارد ريال تعيي
ميشود.
بانکهاي تخصصي از شمول حداکثرهاي تعيي شده در جدول موضوع بند ( )1براي موارد
سرمايهگذاري مستقيم و مشارکت حقوقي معاف ميباشند.
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
ميليارد ريال تعيي ميگردد مشروط بر اينکه مجموع اي قبيل تسهيالت اعطايي به هر
مشتري حداکثر  15درصد سرمايه پرداخت شده و اندوختههاي آن بانک تجاوز ننمايد.
مرکز تهيه و توزيع کاال و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي (مشمول
ماده  22قانون عمليات بانکي بدون ربا) از شمول حکم اي بند و حد تعيي شده براي هر
يک از انواع تسهيالت اعطايي معاف ميباشند.
هر يک از انواع تسهيالت اعطايي و همچني مجموع انواع تسهيالت اعطايي توسط
بانکهاي استان به هر شخص حقيقي و يا حقوقي با رعايت حدود تعيي شده در جدول
موضوع بند ( )1نميتواند حداکثر از  25درصد مجموع سرمايه و اندوختههاي هر بانک
استان تجاوز نمايد .در احتساب اي حد ميزان تسهيالت اعتباري اعطايي بانکهاي استان
در گذشته نيز منظور خواهدشد.
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حدود تعيي شده در موارد  4و  5آيي نامه صدور ضمانتنامهها و ظهرنويسي ،از طرف
بانکها کماکان به قوت خود باقي است .حدود مذکور در ماده  4آيي نامه مذکور در مورد
بانکهاي استان از  30درصد به  40درصد افزاي

مييابد.

شرايط اعطاء تسهيالت به متقاضيان واحدهاي مسکوني ارزان قيمت احداث شده توسط
بانکها و همچني حداقل و يا حداکثر نرخ سود معامالت مربوط جداگانه توسط شوراي
پول و اعتبار به تصويب خواهد رسيد و متعاقبا" ابالغ خواهد شد.
تسهيالت اعطايي براي احداث مسک به شرکتها تعاوني مسک  ،بي

از يک ميليارد

ريال تعيي شده در جدول موضوع بند ( )1منوط به کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران خواهد بود .در هر حال ،مجموع تسهيالت اعطايي به هر شرکت
تعاوني مسک نبايد از ده ميليارد ريال تجاوز نمايد.
در رابطه با مراتب فوق ،خواهشمند است يادداشت فرمايند:
الف -از تاريخ وصول اي بخشنامه مفاد دستورات و بخشنامههاي قبلي در حدي که مغاير
مفاد اي بخشنامه ميباشد کان لم يک تلقي گردد.
ب -نتايج حال از عملکرد آن بانک در رابطه با اجراي مفاد اي بخشنامه ميبايد حداکثر تا
تاريخ  10/9/1363به اي اداره گزارش شود تا مراتب به استحضار شوراي پول و اعتبار
برسد.
اداره نظارت بر امور بانکها
خسرو نايبي

هادي عسگري
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جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي
(ارقام به ميليون ريال)
صنعت و معدن
شرح

کشاورزي

صنعت

معدن

خدمات و بازرگاني
مسکن و ساختمان

خدمات

بازرگاني

 -1مضاربه:
حداقلنرخ سود مورد انتظار بانک (درصد در سال)
واردات و بازرگاني داخلي

--

--

--

--

--

12

صادرات

--

--

--

--

--

8

نسبت سهم سود

--

--

--

--

--

بهتشخيص بانک

حداکثر تسهيالت اعطايي
به هر شخص حقيقي
به هر شخص حقوقي:

50

شرکتهاي سهامي عام و تعاونيها

500

ساير

200

 -2مشارکت مدني:

-

حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک (درصد در سال)

6

8

8

10

12

--

واردات -بازرگاني داخلي

--

--

--

--

--

12

صادرات
جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

--

--

--

--

--

8
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حداکثر مجموع ميزان هر يک
متفرقه

از انواع تسهيالت اعطايي

(ارقام به ميليون ريال)
صنعت و معدن
صنعت

معدن

خدمات و بازرگاني
مسکنوساختمان

خدمات

بازرگاني

متفرقه

شرح

کشاورزي

ادامه مشارکت مدني:

بنننننننننننننننننننه تشخينننننننننننننننص بانننننننننننننننننننک

حداکثر مجموع ميزان هر يک
از انواع تسهيالت اعطايي

نسبت سهم سود:
حداکثر تسهيالت اعطايي:
به هر شخص حقيقي

50

50

50

50

50

50

--

به هر شخص حقوقي:
شرکتهاي سهامي عام و تعاونيها

1000

1000

1000

1000

500

500

ساير

1000

1000

1000

1000

200

200

حداکثر سهمالشرکه بانک در سرمايه (درصد)

9000

85

85

80

80

80

 -3سرمايهگذاري مستقيم:
حداقل نرخ سود (بازده) مورد انتظار (درصد در سال)

4

6

6

8

--

--

حداکثر ميزان در هر مورد

1000

1000

1000

1000

--

--

حداکثر مجموع مصارف به صورت سرمايهگذاري مستقيم توسط هر بانک

--

--

--

--

--

--

جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي
(ارقام به ميليون ريال)
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--

يک درصد کل سپردههاي بخ

خصوصي در پايان سال قبل

صنعت و معدن
کشاورزي

شرح

صنعت

معدن

خدمات و بازرگاني
مسکن و ساختمان

خدمات

بازرگاني

متفرقه

حداکثر مجموع ميزان هر يک
از انواع تسهيالت اعطايي

 -4مشارکت حقوقي
حداقل سود مورد انتظار (درصد در سال)

6

8

8

10

12

12

حداکثر مشارکت بانک در هر مورد

1000

1000

1000

1000

500

500

حداکثر مجموع تسهيالت اعطايي توسط هر بانک

--

--

--

--

--

--

 -5فروش اقساطي :وسائل توليد ماشي آالت -وسايل و تاسيسات
حداقل نرخ سود (درصد در سال)

6

8

8

--

10

--

حداکثر نرخ سود (درصد در سال)

8

10

10

--

12

--

حداکثر تسهيالت اعطايي:
به هر شخص حقيقي

100

100

100

--

100

--

به هر شخص حقوقي

1000

1000

1000

--

1000

--

10

15

15

--

20

--

حداقل پي

دريافت (درصد)
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 2درصد کل سپردههاي بخ

خصوصي در پايان سال

جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

(ارقام به ميليون ريال)
صنعتومعدن
کشاورزي

شرح

صنعت

معدن

خدمات و بازرگاني
مسکنوساختمان

خدمات

بازرگاني

حداکثر مجموع ميزان هر يک
متفرقه

 -6فروش اقساطي مواد اوليه و لوازميدکي و ابزار کار
حداقلبهميزانسود(درصددرسال)

4

8

8

ن

ن

ن

ن

حداکثرميزانسود(درصددرسال)

8

12

12

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

به هر شخص حقيقي

50

50

50

ن

ن

ن

ن

به هر شخص حقوقي

500

500

500

ن

ن

ن

ن

حداکثر تسهيالت اعطايي:

 -7اجاره به شرط تمليک
حداقلميزانسود (درصد در سال)

6

8

8

ن

10

ن

ن

حداکثر ميزان سود (درصددرسال)

8

10

10

ن

12

ن

ن

حداکثر تسهيالت اعطايي:
به هر شخص حقيقي

100

100

100

ن

50

ن

ن

به هر شخص حقوقي

1000

1000

1000

ن

500

ن

ن

20

20

20

ن

20

ن

ن

حداقل پي

دريافت (درصد)

جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي
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از انواع تسهيالت اعطايي

(ارقام به ميليون ريال)
صنعتومعدن
شرح

کشاورزي

صنعت

معدن

خدمات و بازرگاني
مسکنوساختمان

خدمات

بازرگاني

حداکثر مجموع ميزان هر يک
متفرقه

 -8سلف:
حداقلميزان سود (درصد درسال)

4

8

8

ن

ن

ن

حداکثرميزانسود(درصددرسال)

8

12

12

ن

ن

ن

حداکثرتسهيالت اعطايي:
به هر شخصحقيقي

50

50

50

ن

ن

ن

به هر شخصحقوقي

500

500

500

ن

ن

ن

 -9جعاله:
حداقلميزانسود(درصددرسال)

6

8

8

10

10

ن

حداکثرميزانسود(درصدردرسال)

8

10

10

12

12

ن

حداکثرميزانتسهيالتاعطايي:
به هر شخص حقيقي

50

50

50

50

50

ن

به هر شخص حقوقي

1000

1000

1000

1000

1000

ن
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جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي
(ارقام به ميليون ريال)

خدمات و بازرگاني

صنعتومعدن
کشاورزي

صنعت

معدن

مسکنوساختمان

خدمات

بازرگاني

حداقل پي

دريافت

10

10

10

20

20

ن

حداکثر پي

پرداخت

بننننننننه تننننشنننننخنننيننص بننننناننننننننک

شرح

حداکثر مجموع ميزان هر يک
متفرقه

 -10قرضالحسنه اعطايي:
حداکثر کارمزد دريافتي
ميزان تسهيالت اعطايي در هر مورد و مجموع تسهيالت اعطايي

طنننننبننننننننق دسنننتنننننورالنننعنننمنننننننل اجرايننننننننننني
"

"

"

"

"

"

 -11خريد دي :
حداکثر نرخ تنزيل (درصددرسال)

ن

ن

ن

ن

ن

12

حداکثرميزانتسهيالتاعطايي:
به هر شخص حقيقي

ن

ن

ن

ن

ن

50

به هر شخص حقوقي

ن

ن

ن

ن

ن

1000

6
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پيوست بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 18/10/1382
پيوست شماره 3

نحوه شناسايي سود ناشي از سرمايه گذاري در سهام
( مشارکت حقوقي ،سر مايه گذاري مستقيم ) توسط بانکها

الف -طبقهبندي سرمايهگذاري در سهام ساير شرکتها توسط بانکها
سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها توسط بانکها ،برحسب ميزان نفوذ و کنترل به سه گروه زير
طبقهبندي ميشود ،که نحوه گزارشگري و حسابداري هر يک متفاوت خواهدبود:
الف -1-سرمايهگذاري کمتر از  20درصد در سهام با حق راي:در اي حالت فرض بر اي است که شرکت
سرمايهگذار نفوذ قابل مالحظهاي1بر شرکت سرمايهپذير ندارد .اي گروه خود به دو دسته تقسيم ميگردد ،دسته
اول :آن دسته از سهام که ارزش متعارف2آن مشخص و معلوم است ،اي دسته از سهام طبق استاندارد حسابداري
سرمايهگذاري در اوراق قرضه و سهام ) (SFASB-115بايد به ارزش متعارف در تاريخ ترازنامه شناسايي و در
صورتهاي مالي ثبت گردد .دسته دوم :آن دسته از سهام که نميتوان ارزش متعارف آنها را تعيي نمود که روش
بهاي تمام شده مالك عمل ارزيابي اي دسته از سهام خواهدبود.
الف -2-سرمايهگذاري بين  20تا  50درصد در سهام با حق راي:در اي حالت فرضبراي است که شرکت
سرمايهگذار داراي نفوذ قابل مالحظه بر شرکت سرمايهپذير است و بنابراي روش حسابداري آن بايد متفاوت با
روش حسابداري مندرج بند يک فوقاالشاره باشد ،زيرا در حالت فوقالذکر فرض بر اي است که دو شرکت (شرکت
سرمايهگذار و سرمايهپذير) داراي دو شخصيت حسابداري جداگانه هستند ،درحالي که زماني که شرکت سرمايهگذار
در شرکت

پيوست بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 18/10/1382

 -1اصطالح نفوذ قابل مالحظه طبق بيانيه شماره  20اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي – رهنمودهاي
حسابداري ،تحت عنوان ”حسابرسي سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته“ به اي

شرح تعريف شده است:

"نفوذ قابل مالحظه عبارتست از مشارکت در تصميم گيريهاي مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري ،ولي
نه در حد کنترل سياستهاي مزبور".
 -2ارزش متعارف ،معرف مبلغي است که ميتواند براساس آن اوراق بهادار در معاملهاي حقيقي و بيشبهه بي
خريدار و فروشنده مايل و آگاه مبادله شود.
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پيوست شماره ( 3ادامه)

سرمايهپذير نفوذ قابل مالحظه دارد فرض اي است که اي دو شرکت از بعد حسابداري داراي شخصيت يگانهاي
هستند لذا بايد شرکت سرمايهگذار به نحوي عمل نمايد که حساب سرمايهگذاري همواره معرف سهم نسبي واحد
سرمايهگذار از ارزش دفتري خالص دارائيهاي واحد سرمايهپذير و درآمد سرمايهگذاري معرف سهم نسبي واحد
سرمايهگذار از درآمد واحد سرمايهپذير باشد( .اي نحوه حسابداري همان روش ارزش ويژه است)
الف -3-سرمايهگذاري بيشتر از  50درصد در سهام با حق راي:در اي حالت فرض بر اي است که شرکت
سرمايهگذار کنترل1بر شرکت سرمايهپذير دارد .در اي صورت شرکت سرمايهپذير شرکت فرعي و شرکت
سرمايهگذار ،شرکت اصلي خواهدبود و به لحاظ مقاصد گزارشگري مالي تهيه صورتهايمالي تلفيقي براي
شرکتاصلي الزامي خواهدبود.

ب -نحوهشناسايي درآمدسرمايهگذاري درسهام (مشارکتحقوقي ،سرمايهگذاري مستقيم)
منظور از درآمد سرمايهگذاري در سهام ،درآمد ناشي از توزيع سود به اشکال مختلف پس از پيشنهاد
هييت مديره و تصويب مجمع عمومي شرکت سرمايهپذير است که ميتواند به صورت نقدي ،سهمي و يا غيرنقدي
بوده و همچني درآمد ناشي از واگذاري سهام که بشرح زير ميباشد:

ب -1-سرمايهگذاري کمتر از  20درصد در سهام با حق راي:

-1ب -1-سود نقدي سهام:
سود نقدي سهام پس از اعالم تصويب مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت  8ماه بايستي پرداخت شود.
سود نقدي سرمايهگذاري در سهام که حسابداري آن طبق روش ارزش متعارف يا

 -2در استاندارد شماره( 20مذکور درصفحه قبل) کنترلراچني تعريفنمودهاست:
"کنترل عبارتست از توانايي هدايت سياستهاي مالي و عملياتي يک واحد تجاري به منظور کسب منافع
اقتصادي از فعاليتهاي آن"
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روش بهاي تمام شده انجام ميشود در تاريخ اعالم سود نقدي سهام ،به عنوان درآمد شناسايي ميشود.

-2ب -1-سود سهمي (سهام جايزه):
توزيع سود به شکل سهم (سود سهمي) که راه ديگر توزيع سود بي صاحبان سهام است توسط
دريافتکننده به عنوان درآمد سرمايهگذاري شناسايي نميشود .توزيع سود به شکل سهم موجب تغيير در دارائيها و
بدهيها يا حقوق صاحبان سهام شرکت سرمايهپذير نميگردد بلکه موجب تغيير در اجزاي متشکله حقوق صاحبان
سهام ميگردد.
ماهيت سود سهمي از ديدگاه سرمايهگذار باتوجه به اثر آن بر شرکت توزيعکننده سود سهمي تعيي
ميگردد .سرمايهگذار هنگام دريافت سود سهمي هيچگونه دارايي دريافت نميکند (و ثبتي هم از اي بابت
نخواهدداشت) و ميزان نسبي سرمايهگذاري آن در شرکت سرمايهپذير نيز تغيير نميکند بلکه تنها تعداد سهام
بيشتري را با همان نسبت مالکيت قبلي در اختيار خواهد داشت .بنابراي  ،دريافت سود سهمي ارزش ثبت شده
سرمايهگذاري را افزاي

نميدهد اما بهاي تمام شده هر سهم را کاه

ميدهد.

-3ب -1-سود غيرنقدي سهام:
يک واحد تجاري ممک است سود سهام اعالم شده را به شکل داراييهاي غير از وجه نقد (مانند :زمي ،
محصوالت ،ماشي آالت و  )...پرداخت نمايد .اينگونه سود غيرنقدي در تاريخ اعالم سود سهام و قبل از ثبت سود
سهام بايد به ارزش متعارف بازار ارزشيابي شوند .چون شرکت سرمايهپذير همانند پرداخت سود نقدي تمامي امکان
استفاده از دارائيهايي را که بايد توزيع شود در تاريخ تصويب و اعالم سود از دست ميدهد ،بنابراي ارزش متعارف
بازار دارايي در تاريخ مزبور بايد مبنا قرار گيرد و شرکت سرمايهپذير بايد سود يا زيان حاصل از واگذاري دارايي را در
تاريخ اعالم سود غيرنقدي سهام شناسايي نمايد و همچني شرکت سرمايهگذاريي که زير  %20سهام با حق راي
شرکت سرمايهپذير را داراست بايستي سود غيرنقدي سهام را به ارزش متعارف در حساب درآمد سرمايهگذاري
شناسايي نمايد.
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ب 2-و  -3سرمايهگذاري بين  20تا  50و بيشتر از  50درصد در سهام با حق راي:
همانگونه که اشاره شد روش ارزش ويژه بر اي فرض مبتني است که واحد سرمايهگذار تعداد کافي از
سهام واحد سرمايهپذير را در مالکيت دارد بهگونهاي که ميتواند بر خط مشيهاي مالي و عملياتي واحد سرمايهپذير
نفوذ موثر اعمال کند .يکي از آثار نفوذ موثر ،تاثير بر سياستهاي توزيع سود سهام واحد سرمايهپذير است .بنابراي
سود سهام قابل توزيع توسط واحد سرمايهپذير ديگر نمي تواند معيار مناسبي در مورد بازده سرمايهگذاري واحد
سرمايهگذار محسوب شود .زيرا فرض بر اي است که واحد سرمايهگذار ميتواند بر سياستهاي اعالم و توزيع سود
سهام توسط واحد سرمايهپذير اثر بگذارد .در چني حالتي ،سياست توزيع سود سهام توسط واحد سرمايهپذير
ممک است بجاي اي که معياري براي اندازهگيري سودآوري سرمايهگذاري تلقي شود ،بيانگر مالحظاتي نظير حفظ
نقدينگي واحد سرمايهپذير يا تامي نيازمنديهاي نقدي واحد سرمايهگذار باشد.
در روش ارزش ويژه ،حساب سرمايهگذاري در تاريخ خريد به بهاي تمام شده سرمايهگذاري بدهکار
ميشود و سپس براساس ثبتهاي زير در زمانهاي مناسب اي حساب تعديل ميگردد:
ثبت سهم مناسبي از سود خالص گزارش شده شرکت سرمايهپذير.
ثبت پرداخت هرگونه سود نقدي سهام توسط شرکت سرمايهپذير.
ثبت سهم مناسبي از مازاد بهاي تمام شده سرمايهگذاري بر سهم واحد سرمايهگذار از ارزش دفتري خالص
دارائيهاي واحد سرمايهپذير.
ثبت استهالك هرگونه سرقفلي خريداري شده.
ثبت هرگونه سود يا زيان حاصل از فروش بخشي از سرمايهگذاري.
حذف هرگونه سود يا زيان بي شرکتها که ناشي از مبادالت بي شرکتهاي سرمايهگذار و سرمايهپذير است.
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بنابراي زماني که روش حسابداري سرمايهگذاري شرکت سرمايهگذار ،ارزش ويژه است ،سود سهام دريافتي نقدي
و غيرنقدي را بايد به مثابه برگشت سرمايه خود بداند و حساب سرمايهگذاري را بستانکار نمايد .اما همانطورکه در
بخ

قبل ذکر شد زماني که شرکت سرمايهپذير اقدام به توزيع سود سهمي (سهام جايزه) مينمايد ،شرکت

سرمايهگذار ثبتي در حسابها درج نمينمايد و فقط بهاي تمام شده هر واحد سهم کاه

مييابد يعني ارزش ثبت

شده سهام به تعداد جديد سهام (پس از صدور سهام جايزه) تقسيم ميگردد تا بهاي تمام شده هر واحد بدست
بيايد که بالطبع در قياس با قبل از صدور سهام جايزه کاه

خواهديافت.

ب -4-واگذاري سرمايهگذاري (سهام)
هرگاه يک سرمايهگذاري واگذار شود ،تفاوت عوايد حاصل از واگذاري و مبلغ دفتري بايد به عنوان درآمد
يا هزينه شناسايي شود .بديهي است در اي حالت حساب "ذخيره کاه

ارزش سهام" مربوطه بايد تسويه و صفر

شود .در مورد سرمايه گذاريهاي جاري که به خالص ارزش فروش يا ارزش بازار ثبت شده و سرمايهگذاريهاي
بلندمدتي که به مبلغ تجديد ارزيابي انعکاس يافته است ،سود يا زيان واگذاري بايد نسبت به آخري مبلغ دفتري و
در مورد سرمايهگذاريهاي جاري سريعالمعامله که براساس پرتفوي سرمايهگذاري به اقل بهاي تمام شده و خالص
ارزش فروش نشان داده ميشود ،سود يا زيان واگذاري بايد نسبت به بهاي تمام شده تعيي شود .در مورد
سرمايه گذاريهايي که به عنوان دارايي جاري نگهداري شده است ،تفاوت ناشي از واگذاري بايد به عنوان درآمد يا
هزينه سرمايهگذاري و در مورد سرمايه گذاريهاي بلندمدت ،تفاوت مذکور بايد به عنوان سود يا زيان واگذاري
شناسايي شود .هرگونه خالص مازاد ناشي از تجديد ارزيابي يک سرمايهگذاري که قبالً در حساب مازاد تجديد
ارزيابي منظور و در آن نگهداري شده است ،بايد به عنوان تغيير در اجزاي حقوق صاحبان سرمايه ،به بستانکار
حساب سود و زيان انباشته منظور شود.
الزم به ذکر است که بندهاي  29الي  33استاندارد حسابداري شماره  3تحت عنوان درآمد عملياتي به
مقوله نحوه شناسايي ”سود تضمي شده ،درآمد حق امتياز و سود سهام“ پرداخته است .همچني نحوه حسابداري
سرمايهگذاريها در استاندارد حسابداري شماره  15کميته فني سازمانحسابرسي به تشري آمدهاست که درسطور
قبل بهاختصار توضيحاتي دادهشده است.
شماره :ش3662/
تاريخ21/12/1361 :
دستورالعمل موقت حسابداري مشارکت حقوقي

عمليات حسابداري مربوط به تامي قسمتي از سرمايه شرکتهاي سهامي جديد و يا خريد
قسمتي از سهام شرکتهاي سهامي موجود تحت عنوان مشارکت حقوقي توسط بانک اعم از اي که
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اي مشارکت در امور توليدي ،بازرگاني و يا خدماتي باشد به صورت زير در دفاتر بانک ثبت خواهد
گرديد:
اول ـ تامين سرمايه مشارکت

(در حال تاسيس)

الف ن تامي سرمايه شرکتهاي سهامي

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
در صورتي که قبل از ثبت شرکت مبالغي بابت تعهد خريد سهام پرداخت گردد ،اسناد مربوط در
حسابها به شرح ذيل ثبت ميگردد:
بدهکار ن حساب بدهکاران موقت
بستانکار ن حساب صندوق و يا حسابگيرنده وجه
زمانيکه شرکت سهامي به ثبت رسيد مبلغي که در حساب بدهکاران موقت بابت پي

پرداخت خريد

سهام ثبت شده بود از اي حساب به شرح زير برگشت ميشود:
بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي
بستانکار ن حساب بدهکاران موقت
پرداخت سرمايه تعهد شده توسط بانک دفعتاً واحده و يا به تدريج که صورت ميگيرد با صدور اسناد
حسابداري الزم به شرح ذيل در حسابها ثبت خواهد شد.
بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي
بستانکار ن حساب صندوق و يا حساب گيرنده وجه
همزمان با صدور و ثبت اسناد رديفهاي  3و  4فوق اسناد الزم براي برگشت معادل مبلغ مذکور از
حساب انتظامي به شرح ذيل صادر و در دفاتر منعکس ميگردد:

 -مشارکت در امور خدماتي منوط به کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي ايران ميباشد.
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بدهکار ن طرف حساب انتظامي
بستانکار ن حساب انتظامي تعهدات سرمايه مشارکت حقوقي

ب ن تامي منابع براي خريد سهام شرکتهاي سهامي موجود
پس از خريد سهام مبلغ سهام به ميزان پرداخت شده در حسابهاي ذيربط به شرح ذيل ثبت
ميگردد:
بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي
بستانکار ن حساب صندوق يا حساب گيرنده وجه
در صورتي که تمام قيمت سهام فوق پرداخت نشده باشد ،تعهد فروشنده بابت قيمت سهام به بانک
منتقل ميگردد که به شرح رديف ( )1بند الف قسمت اول در حسابهاي انتظامي عمل خواهد شد.
در صورت مطالبه سرمايه تعهد شده توسط شرکت از بانک و پرداخت آن توسط بانک اسناد مربوط به
شرح رديف ( )4بند الف قسمت اول ثبت و اسناد انتظامي آن نيز برگشت خواهد شد.

دوم ـ تغييرات مربوط به شرکتهاي سهامي که بانک در آنها مشارکت دارد

ثبت حسابهاي مربوط به تغييرات سرمايه شرکتهاي سهامي که سهام آنها خريداري
شده به شرح ذيل ميباشد:
الف ن انتشار سهام جديد
در صورتي که شرکتهاي سهامي که سهام آنها توسط بانک خريداري شده سهام جديدي
براي افزاي

سرمايه منتشر نمايند و بانک اي سهام را خريداري نمايد ،سهام خريداري شده به

قيمت تمام شده به شرح زير در حسابها منعکس خواهد شد:
بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي
بستانکار ن حساب صندوق يا حسابجاري گيرنده
بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي
بستانکار ن حساب صندوق يا حسابجاري گيرنده وجه
چنانچه قسمتي از قيمت سهام به صورت تعهد به بانک منتقل گردد ثبت حسابهاي مربوط
به شرح مندرج در رديف ( )1بند الف قسمت اول خواهد بود و در صورت مطالبه سرمايه تعهد شده
توسط شرکت از بانک و پرداخت تعهدات بانک اسناد مربوط به شرح رديفهاي ( )4و ( )5بند الف و
اسناد انتظامي آن نيز برگشت خواهد شد.
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ب ن انتشار سهام جايزه
در شرکتهاي سهامي معموالً قسمتي از سود حاصل از عمليات سالجاري و يا اندوختههاي
سنوات قبل ،براي افزاي

سرمايه شرکت تخصيص مييابد که به صورت سهام جايزه به سهامداران

تعلق ميگيرد .بايد توجه داشت که انعکاس اي سهام در دفاتر بانک فقط جنبه آماري داشته و تعداد
سهام را بدون ذکر مبلغ در حسابهاي مربوط نشان ميدهد.
سوم ـ دريافت سود سهام

هنگام دريافت سود سهام اسناد زير صادر و در دفاتر بانک ثبت ميگردد:
بدهکار ن حساب صندوق و يا حسابجاري شرکت سهامي
بستانکار ن حساب درآمد مشارکت حقوقي

چهارم ـ فروش سهام

پس از فروش سهام هر شرکت ثبت حسابهاي مربوط در دفاتر به شرح زير صورت خواهد گرفت:
بدهکار ن حساب صندوق يا حسابجاري خريدار
بستانکار ن حساب فروش سهام
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
ميگردد:
بدهکار ن حساب فروش سهام (به قيمت متوسط تمام شده)
بستانکار ن حساب مشارکت حقوقي
ضمناً در صورتي که ذخيرهاي از بابت کاه

ارزش اي سهام قبالً در نظر گرفته شده باشد

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

 -قيمت تمام شده يک سهم عبارت است از تقسيم کل مبلغ سهام خريداري شده و سهام دريافتي بابت جايزه به
تعداد آن.
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پس از ثبت سه فقره اسناد فوق در حساب فروش سهام ،در صورتي که مانده حساب
فروش سهام بستانکار باشد ،حاصل فروش سود بوده و در حسابهاي ذيربط به شرح زير ثبت
ميگردد:
بدهکار ن حساب فروش سهام
بستانکار ن حساب درآمد مشارکت حقوقي
لک چنانچه مانده حساب فروش سهام بدهکار باشد حاصل فروش زيان بوده و در
حسابهاي مربوط به شرح زير ثبت ميگردد:
بدهکار ن حساب هزينه (زيان) فروش سهام
بستانکار ن حساب فروش سهام
در صورتي که قسمتي از مبلغ اسمي سهام فروخته شده کماکان به صورت تعهد باقي مانده
باشد ،تبعاً اي تعهد به خريدار منتقل و مبلغ تعهد به ميزان رقم منتقل شده از حساب انتظامي مربوط
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

در پايان سال به منظور تهيه ترازنامه ميبايست مجموع سهام خريداري شده توسط بانک
بابت مشارکت بررسي و در صورتي که امکان ارزيابي وجود داشته باشد سهام ارزيابي گردد .چنانچه
قيمت ارزيابي شده از قيمت دفتري کمتر باشد ذخيره الزم برآورد و به شرح زير در حسابها ثبت
ميشود:
بدهکار ن حساب سود و زيان
بستانکار ن حساب ذخيره کاه

ارزش مشارکت حقوقي

ششم ـ انعکاس مشارکت حقوقي در ترازنامه

در پايان سال و هنگام تهيه ترازنامه ،مجموع مشارکتهاي حقوقي و سرمايهگذاريهاي
مستقيم به شکل ذيل در ترازنامه منعکس گردد:
مشارکت و سرمايهگذاري مستقيم:
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مشارکت حقوقي

**

سرمايهگذاريمستقيم

**
**

کسرميشود:
ذخيرهکاه

**

داراييهايمزبور

**
شماره :ش3722/
تاريخ25/12/1361 :
دستورالعمل موقت حسابداري سرمايهگذاري مستقيم

عمليات حسابداري مربوط به تامي سرمايه الزم براي اجراي طرحهاي سرمايهگذاري
مستقيم (اعم از اي که اي سرمايهگذاري در امور توليدي ،بازرگاني و خدماتي باشد) که منحصراً به
صورت شرکت سهامي و مستقل از بانک تشکيل ميگردد به ترتيب ذيل در دفاتر بانک منعکس
ميشود:
اول ـ ثبت سرمايه شرکت سهامي

در صورتي که قبل از ثبت شرکت مبالغي به منظور تاسيس شرکت پرداخت گردد اسناد مربوط به
شرح ذيل در حسابها ثبت ميگردد:
بدهکار ن حساب بدهکاران موقت (شرکت در حال تاسيس)
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
حسابهاي انتظامي به صورت زير ثبت ميگردد:
بدهکار ن حساب انتظامي تعهدات بانک بابت سرمايهگذاري مستقيم
بستانکار ن طرف حساب انتظامي
پس از تشکيل شرکت مبلغي که در حساب بدهکاران موقت به منظور تاسيس شرکت ثبت شده بود،
به شرح زير برگشت ميشود:
بدهکار ن حساب سرمايهگذاري مستقيم
بستانکار ن حساب بدهکاران موقت (شرکت در حال تاسيس)
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همزمان با صدور و ثبت سند مذکور ،اسناد الزم براي برگشت تعهد بانک معادل مبلغ پرداخت شده از
حساب انتظامي تعهدات بانک به شرح ذيل صادر و در دفاتر بانک منعکس ميگردد:
بدهکار ن طرف حساب انتظامي
بستانکار ن حساب انتظامي تعهدات بانک بابت سرمايهگذاري مستقيم
پرداخت سرمايه تعهد شده توسط بانک اعم از اي که دفعتاً واحده و يا به تدريج باشد با صدور اسناد
حسابداري الزم به شرح ذيل در حسابها ثبت خواهد شد:
بدهکار ن حساب سرمايهگذاري مستقيم
بستانکار ن حساب صندوق و يا گيرنده وجه
همزمان با ثبت اي سند ،تعهد بانک به ميزان مبلغ پرداخت شده فوق ،طبق قسمت اخير بند  3از
حسابهاي انتظامي مربوط برگشت ميشود.
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بند  4از صورتجلسه يکهزار و سيزدهمين جلسه شوراي پول و اعتبار:

 -4بند  1صورتجلسه مورخ  21/10/1382کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار منضم به
آيي نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري مطرح و مورد بررسي قرار
گرفت.
شوراي پول و اعتبار مصوبه کميسيون فرعي و آيي نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و
موسسات اعتباري را عينا" مورد تصويب قرار داد.

”بند  1صورتجلسه کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار:
گزارش بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در مورد آيي نامههاي سرمايه پايه ،کفايت
سرمايه ،تسهيالت و تعهدات کالن و تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط بانکها و
موسسات اعتباري مطرح و مورد بررسي قرار گرفت .کميسيون فرعي آيي نامهي مربوط به
سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري را با اصالحاتي به شرح پيوست مورد تاييد قرار
داد و ادامه بررسي در مورد ساير آيي نامهها به جلسه آينده موکول گرديد“.
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آئين ن امه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري
به منظور نيل به اهداف نظارتي در کليه مواردي که براي آنها مقررات احتياطي
تدوي شده است از مفهوم سرمايه به ترتيب زير استفاده ميشود:
ماده  - 1تعريف سرمايه پايه:

سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري ،حاصل جمع سرمايه اصلي (طبق
تعريف ارائه شده در ماده  )2و سرمايه تکميلي (طبق تعريف ارائه شده در ماده  )3پس از
انجام کسور الزم (طبق توضيحات ارائه شده در ماده  )4است.
ماده  - 2سرمايه اصلي:
 -1-2اقالم تشکيل دهنده سرمايه اصلي عبارتند از:

سرمايه پرداخت شده؛
اندوخته قانوني؛
ساير اندوختهها (به جز اندوخته  /ذخيره تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت و سهام متعلق به
بانک و موسسه اعتباري)؛
صرف سهام؛
سود انباشته (در صورت وجود زيان انباشته ،اي مبلغ از جمع سرمايه اصلي کسر
ميگردد)؛
ماده  - 3سرمايه تکميلي:

اقالم زير بعنوان سرمايه تکميلي منظور ميشود:
 -1-3ذخاير مطالبات مشکوكالوصول عمومي:

حداکثر ميزان قابل قبول ذخيره مطالبات مشکوكالوصول براي اهداف اي
آئي نامه 25/1 ،درصد دارائيهاي موزون شده برحسب ريسک (طبق ضوابط مندرج در
آئي نامه مربوط به کفايت سرمايه) ميباشد.
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 -2-3اندوخته  /ذخيره تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت:

اي اندوختهها /ذخاير ،حاصل تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانک و موسسه
اعتباري است که پساز طي مراحل قانوني بعنوان اندوخته /ذخيره تجديد ارزيابي در دفاتر
بانک و موسسه اعتباري منعکس شده يا مستقيماً به حساب سرمايه پرداخت شده اضافه
شده است.
 -3-3اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي سهام

اي اندوخته که از محل مابهالتفاوت بي قيمت تمام شده و قيمت تجديد ارزيابي
سهام متعلق به بانکها و موسسات اعتباري حاصل ميشود در صورتي قابل استفاده در
سرمايه تکميلي ميباشد که پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي الزم ،حداقل 55
درصد از مابهالتفاوت مزبور کاه

داده شود 55 .درصد کاه

دليل نوسان قيمت سهام و احتمال کاه

در مابهالتفاوت مزبور به

در قيمت تجديد ارزيابي ميباشد.

ماده  -4کسور از مجموع سرمايه اصلي و تکميلي:

در مواردي که بانکها و موسسات اعتباري سهامدار بانکها و موسسات اعتباري ديگر
ميباشند ،الزم است موارد ذيل از مجموع سرمايه اصلي و سرمايه تکميلي کسر شود.
 -1-4سرمايهگذاري در بانکها و موسسات اعتباري ديگر که حسابهاي آنها با حسابهاي
بانک يا موسسه اعتباري مادر تلفيق نشده است .اي بند در مواردي کاربرد دارد که
براساس استانداردهاي حسابداري ارائه صورتهاي مالي تلفيقي الزامي است.
-2-4سرمايهگذاري در ساير بانکها و موسسات اعتباري (با صالحديد بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران).
ماده  -5سقف سرمايه تکميلي

مجموع سرمايه تکميلي ،حداکثر ميتواند معادل سرمايه اصلي باشد و مبلغ مازاد
در سرمايه پايه منظور نميشود.
آئي نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري در  5ماده و  6بند
فرعيدر يکهزار و سيزدهمي جلسه مورخ  27/10/1382شوراي پول و اعتبار به تصويب
رسيد.
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بسمه تعالي

مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي
بخش اول ـ تعاريف

ماده  -1از نظر اي مقررات موسسه اعتباري غيربانکي که از اي پس موسسه اعتباري
ناميده ميشود موسسهاي است که از طريق جذب سپردههاي غيرديداري ،اخذ تسهيالت و
استفاده از ساير ابزارهاي مالي به تجهيز منابع مبادرت نموده و اي منابع را به اعطاي
تسهيالت اعتباري اختصاص داده و يا به هر نحو ديگري به تشخيص بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران که از اي پس بانک مرکزي ناميده ميشود واسطه بي عرضه
کنندگان و متقاضيان منابع مالي باشد.
ماده  -2موسسه اعتباري که صرفا" در قالب يکي از تسهيالت اعتباري يا يک رشته از
فعاليتهاي اقتصادي فعاليت مينمايد ”موسسه اعتباري تخصصي“ شناخته ميشود.
ماده  -3موسسه اعتباري که در چند رشته از فعاليتهاي اقتصادي يا چند نوع از انواع
تسهيالت اعتباري فعاليت مينمايد ”موسسه اعتباري عمومي“ شناخته ميشود.
ماده  -4تشخيص تخصصي يا عمومي بودن و تعيي محدوده فعاليت موسسه اعتباري با
بانک مرکزي است.
بخش دوم ـ تاسيس

ماده  -5فعاليت هر يک از موسسات اعتباري منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزي است.
ماده  -6هيچ يک از بانکها مجاز به تاسيس موسسه اعتباري نميباشند.
ماده  -7موسسات اعتباري تخصصي ميتوانند بصورت شرکتهاي سهامي عام يا خاص
تاسيس و فعاليت نمايند.
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الحاقيه به نکات الزم الرعايه در اساسنامه بانک غيردولتي

مصوبه نهصد و پنجاه و پنجمين جلسه مورخ  30/2/1380شوراي پول و
اعتبار

هدف بانک نبايد صرفاً تامي منابع مالي براي سهامداران خود يا اشخاص و گروههاي خاص
باشد.
اشخاص حقوقي غيربانکي که بخشي از سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا شرکتهاي
دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده  5قانون محاسبات عمومي بوده و يا تحت
دولتي و يا نهادهاي عمومي قرار دارند نميتوانند در بانکهاي غيردولتي

مديريت بخ

سهامدار باشند.
تبصره :مشارکت صندوق تعاون در تاسيس بانک تعاون حداکثر تا سقف  ٪15از شمول مفاد
اي تبصره مستثني ميباشد.
انتقال بي

از  10درصد سهام بانک دفعتاً واحده و يا به تدريج به يک شخص حقيقي يا

حقوقي ديگر موکول به اطالع ساير سهامداران و تاييد قبلي بانک مرکزي است.
تبصره :در سقف فوق براي شخص حقيقي سهام او بعالوه سهام متعلق به افراد تحت تکفل
و همسر وي نز منظور ميشود .در مورد شخص حقوقي نيز سهام آن بعالوه اشخاصي که بي
از  10درصد سهام آن را دارند و همچني اشخاص حقوقي که بي

از  10درصد سهامشان

در مالکيت آن است منظور ميشود.
هيچيک از بانکها اعم از دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي نميتواند در هيچ
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.
بانک نميتواند سهام خود را که متعلق به سهامداران آن بانک است براي تسهيالت اعطائي و
يا تعهدات و تضمي ها به وثيقه بگيرد.
اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره ،مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک بايد داراي
صالحيتهاي تخصصي به تشخيص بانک مرکزي و شرايط ذيل باشند:
-1-7

عدم سوء پيشينه طبق مفاد بند الف ماده  35قانون پولي و بانکي کشور و ماده 98

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و دارا بودن
حس شهرت.
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-2-7

دارا بودن حداقل مدرك کارشناسي براي مديرعامل و قائم مقام مديرعامل و اعضاي

هيات مديره .يک نفر از اعضاي هيات مديره درصورت دارا بودن ساير شرايط ميتواند از اي
شرط معاف باشد.
-3-7

دارا بودن بي

از  5سال سابقه در امور مديريت بانک و يا بازار پول و سرمايه براي

اکثريت اعضاي هيات مديره و همچني مديرعامل و قائم مقام وي.
تبصره :انتخاب مجدد افراد موضوع اي ماده موکول به تائيد قبلي بانک مرکزي است.
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 الزمالرعايه
در اساسنامه بانکهاي غيردولتي موضوع مصوبه جلسه مورخ  30/2/1380رانفي نموده و يا به
آن خدشه وارد سازد.
بانک مرکزي عنداللزوم مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار در مورد سياستهاي پولي و
اعتباري و ساير مقرراتي را که براي بانکهاي دولتي و موسسات اعتباري غيربانکي تصويب
شده است ،با وضعيت بانکهاي غيردولتي تطبيق داده و به آنها ابالغ خواهدکرد.
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شماره  :مب  ” 183 /دستورالعمل سرمايه گذاري موسسات اعتباري “ (بانك هاي غيردولتي و مؤسسه
اعتباري توسعه)
تاريخ26/1/1386:

بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

احتراماً؛
به پيوست ”دستورالعمل سرمايهگذاري موسسات اعتباري“ مصوب يکهزار و هشتاد و يکمي
جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ ( 18/1/1386بند  2صورتجلسه) ،جهت اجرا و
رعايت مفاد آن ابالغ ميگردد .خواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل مذکور براي کليه
واحدهاي ذيربط در آن بانک ارسال و بر حس اجراي آن نظارت گردد.
شايان ذکر است از تاريخ ابالغ اي دستورالعمل ،بخشنامه شماره مب 1342/مورخ
 27/12/1380اي اداره منسوخ اعالم ميشود/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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موارد منسوخ:

 -1-2آيي نامه خريد اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه نب 452/مورخ
( 6/4/1352موضوع بند  3ماده  34قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه )1351؛
 -2-2حدود مندرج در جدول ”حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي“  ،در رابطه با عقود
سرمايهگذاري مستقيم و مشارکت حقوقي ،به ترتيب  1درصد و  2درصد کل سپردههاي بخ
خصوصي در پايان سال قبل (مصوبه پانصد و سيامي جلسه مورخ  30/3/1363شوراي پول
و اعتبار)؛
 -3-2پيوست شماره  3بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 18/10/1382؛
 -4-2بخشنامه شماره  3662مورخ  21/12/1361شوراي عالي بانکها در رابطه با
دستورالعمل موقت حسابداري مشارکت حقوقي؛
 -5-2عبارت داخل پرانتز در بند  2-4از مصوبه يکهزار و سيزدهمي جلسه مورخ
 27/10/1382شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل:
سرمايهگذاري در ساير بانکها و موسسات اعتباري (با صالحديد بانک مرکزي جمهوري اسالمي

ايران)
 -6-2ماده  6مصوبه هفتصد و شصت و هفتمي جلسه مورخ  13/4/1371شوراي پول و
اعتبار (مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي)؛
 -7-2بند  4مصوبه پنجمي جلسه مورخ  30/2/1380شوراي پول و اعتبار (الحاقيه به نکات
الزمالرعايه در اساسنامه بانکهاي غيردولتي)؛
 -8-2ماده  5دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي و تبصرههاي ذيل آن مصوب پانصد و
بيست و پنجمي جلسه مورخ  19/1/1363شوراي پول و اعتبار؛
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

دستورالعمل سرمايه گذاري موسسات اعتباري
موضوع بند  3ماده  34قانون پولي و بانکي کشور
مصوب تيرماه 1351
تصويب شده در جلسه مورخ 18/1/1386
شوراي پول و اعتبار
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فهرست عناوين

دستورالعمل سرمايهگذاري موسسات اعتباري

پيوست شماره  : 1مصاديق سرمايهگذاري موسسه اعتباري
پيوست شماره  :2نحوه محاسبه سهام خريداري شده و مشارکت در سرمايه شرکتها
توسط موسسه اعتباري (سرمايهگذاري بيواسطه و با واسطه)
پيوست شماره  :3نحوه محاسبه سرمايهگذاري موسسه اعتباري در سهام(بيواسطه و با
واسطه) ،اوراق مشارکت و گواهي سپرده
پيوست شماره  :4راهنماي حدود و محدوديتهاي مقرر در ماده  3دستورالعمل
سرمايهگذاري
پيوست شماره  :5موضوع بند 5-3ماده  3دستورالعمل سرمايهگذاري
پيوست شماره ”:6حسابداري سرمايهگذاريها“  ،استاندارد حسابداري شماره  ، 15از
انتشارات کميته فني سازمان حسابرسي
پيوست شماره  :7موارد منسوخ
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بسمه تعالي

دستورالعمل سرمايهگذاري موسسات اعتباري
ماده  -1هدف

در اجراي بند  3از ماده  34قانون پولي و بانکي کشور (مصوب  18تيرماه  1351و اصالحات
پس از آن) و به منظور تحقق اهداف مندرج در بندهاي  1و  2اي ماده؛ دستورالعمل
سرمايهگذاري موسسات اعتباري ن که از اي پس به اختصار دستورالعمل ناميده ميشود ن
تدوي ميگردد:
بهبود مديريت ريسک موسسات اعتباري در زمينه سرمايهگذاري در بازارهاي مالي.
کنترل گستره سرمايهگذاري موسسات اعتباري در شرکتها ،به منظور تداوم فعاليت آنها در
ساير حوزههاي عمليات بانکي.
ماده  -2تعاريف

گستره شمول تعاريف ذيل محدود به اي دستورالعمل است:
 -1-2موسسه اعتباري  :بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تحت عناوي مذکور از
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده ،تحت نظارت اي بانک قرار دارد.
 -2-2موسسه اعتباري خارج از کشور :موسسهاي اعتباري است که تمام يا بخشي از سرمايه
آن متعلق به موسسات اعتباري ايراني است و در خارج از جمهوري اسالمي ايران به ثبت
رسيده است.
 -3-2اوراق بهادار:هر نوع ورقه يا مستندي است که متضم حقوق مالي قابل معامله براي
دارنده آن باشد از جمله سهام شرکتها ،حق تقدم خريد سهام ،اوراق مشارکت ،اوراق قرضه،
اوراق بهادار اسالمي ،گواهي سپرده و ساير مواردي که به تشخيص بانک مرکزي تعيي
ميشود.
 -4-2سرمايهگذاري (به شرح پيوست شماره :)1مشارکت موسسه اعتباري در تاسيس
شرکتهاي جديد و خريد سهام شرکتهاي موجود (مشارکت حقوقي و سرمايهگذاري
مستقيم) و خريد ساير اوراق بهادار (ارزي و ريالي) است.
 -1-4-2سرمايهگذاري بيواسطه:سرمايهگذاري موسسه اعتباري به حساب خود.
 -2-4-2سرمايهگذاري با واسطه :سرمايهگذاري اشخاص حقوقي تابعه يا وابسته به موسسه
اعتباري در سهام ساير اشخاص حقوقي.
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-5-2بازار مالي :هر گونه محيطي است که در آن بتوان اوراق بهادار تعريفشده در اي
دستورالعمل را معامله نمود.
 -6-2سرمايهگذاريهاي موضوع اين دستورالعمل عبارتند از:

 -1-6-2سرمايهگذاري موسسه اعتباري به منظور کسب سود.
 -2-6-2سرمايهگذاري موسسه اعتباري به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکي ،ارائه
خدمات مالي به مشتريان و حفظ اسرار حرفهاي خود.
خريد ساير اوراق بهادار منتشره از سوي شرکتهاي موضوع اي بند ،در شمول بند 2-1-6
قرار ميگيرد.
اشخاص حقوقي موضوع اين بند عبارتند از موسسه اعتباري خارج از کشور ،شرکتهاي فعال در زمينه
فنآوري اطالعات و امور چاپ ،صرافي ،بيمه ،ليزينگ ،شرکت رتبهبندي و ساير فعاليتهاي مرتبط بانکي به
تشخيص بانک مرکزي.

 -7-2سرمايه پايه :موضوع مصوبه شماره يکهزار و سيزدهمي جلسه مورخ 27/10/1382
شوراي پول و اعتبار و اصالحات بعدي آن .
-8-2اوراقبهادارتمليکي :اوراق بهاداري هستند که انتقال مالکيت آنها به موسسه اعتباري به
منظور استيفاي حقوق و يا مطالبات موسسه اعتباري انجام گيرد.
ماده  -3تعيين حدود (نحوه محاسبهبه شرح پيوستهاي شماره  3 ،2و )4

مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و باواسطه هر موسسه اعتباري در اوراق بهادار منتشره
از سوي اشخاص حقوقي ،نبايد از  40درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري مزبور تجاوز نمايد.
مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و باواسطه هر موسسه اعتباري در اوراق بهادار منتشره
از سوي هر شخص حقوقي ،نبايد از  10درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري مزبور تجاوز
نمايد.
مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و باواسطهي هر موسسه اعتباري (موضوع
بند  )1-6-2در اشخاص حقوقي خارج از بورس ،نبايد از  5درصد سرمايه پايه موسسه
اعتباري تجاوز نمايد.
-4-3

موسسات اعتباري صرفا" مجاز به سرمايهگذاري در شرکتهاي سهامي هستند.

مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و با واسطه هر موسسه اعتباري در سرمايهگذاريهاي
موضوع بند  1-6-2نبايد از  20درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي مزبور
تجاوز نمايد( .به شرح پيوست شماره )5
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مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و با واسطه هر موسسه اعتباري در سهام هر يک از
اشخاص حقوقي مندرج در بند  2-6-2نبايد از  49درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص
حقوقي سرمايهپذير تجاوز نمايد.
تبصره :1سرمايهگذاري موسسه اعتباري در سرمايه اشخاص حقوقي مندرج در بند ،2-6-2
بي

از حد مقرر در اي بند ،در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجيهي به بانک مرکزي و اخذ

مجوز قبلي اي بانک است.
تبصره  :2موسسه اعتباري مجاز نيست در هيچ زمان بي

از يک درصد سهام موسسه اعتباري

ديگري را در داخل کشور دارا باشد.
هر گونه سرمايهگذاري موسسه اعتباري در موسسات اعتباري ديگر (اعم از داخل و يا خارج از
کشور) از سرمايه پايه آن کسر ميگردد.
تبصره:مواردي که موسسه اعتباري سرمايهگذار به موجب الزامات مقرراتي ،ملزم به تهيه
صورتهاي تلفيقي است از بند فوق مستثني ميگردد.
موسسه اعتباري ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقي موضوع بند  2-6-2اي
دستورالعمل ،که در تاسيس آنها مشارکت ميکند ،صراحتا" قيد نمايد که آنها مجاز به خريد
سهام موسسه اعتباري (شرکت مادر) نميباشند .همچني موسسه اعتباري مجاز نيست
ترتيبات خريد سهام خود را از طريق شرکتهاي تحت نفوذ خود فراهم نمايد.
سرمايهگذاري در اوراق مشارکت منتشره و يا تضمي شده از سوي دولت جمهوري اسالمي
ايران و بانک مرکزي ج.ا.ا از شمول اي ماده مستثني بوده ،تابع سياستهاي بانک مرکزي
ج.ا.ا است.
سرمايهگذاري بيواسطهي موسسه اعتباري در سرمايه شرکتهاي خارجي (مشارکت حقوقي
و سرمايهگذاري مستقيم) ،عالوه بر رعايت حدود مقرر در اي دستورالعمل ،مستلزم کسب
مجوز از بانک مرکزي ج.ا.ا است.
ماده  -4نحوه حسابداري

نحوه حسابداري سرمايهگذاري موسسه اعتباري به ترتيب مندرج در استاندارد حسابداري
شماره  15تحت عنوان ”حسابداري سرمايهگذاريها“ (از انتشارات کميته فني سازمان
حسابرسي) و اصالحات بعدي آن است( .پيوست شماره )6
ماده  -5اوراق بهادار تمليکي

در مواردي که به دليل تمليک اوراق بهادار ،سرمايهگذاريهاي موسسه اعتباري از
حدود مقرر در ماده  3فراتر رود ،موسسه اعتباري ملزم است ظرف مدت يکسال وضعيت خود
را با حدود مقرر در ماده مذکور منطبق نمايد .در مواردي نيز که به داليلي خارج از اختيار
موسسه اعتباري ،تعديل وضعيت به سط حدود مقرر ،ظرف مدت تعيي شده ،امکانپذير
نباشد ،بانک مرکزي ميتواند نسبت به تمديد مهلت ن حداکثر تا يکسال ديگر ن اقدام نمايد.
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ماده  -6دورهگذار

موسسه اعتباري که سرمايهگذاري آن ـ در زمان ابالغ اين دستورالعمل ـ با حدود مقرر
در ماده  3مطابقت ندارد ،موظف است براساس برنامه زمانبندي شدهاي که به تائيد بانک
مرکزي ج.ا.ا ميرسدحداکثر ظرف مدت  2سال از تاريخ ابالغ ،وضعيت سرمايهگذاريهاي خود
را با حدود مقرر در اي دستورالعمل منطبق نمايد.
ماده  -7موارد منسوخ (به شرح پيوست شماره )7

آيي نامه خريد اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه نب 452/مورخ
( 6/4/1352موضوع بند  3ماده  34قانون پولي و بانکي کشور مصوب تير ماه )1351؛
حدود مندرج در جدول ”حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي“ ،در رابطه با عقود سرمايهگذاري
مستقيم و مشارکت حقوقي ،به ترتيب  1درصد و  2درصد کل سپردههاي بخ

خصوصي در

پايان سال قبل (مصوبه پانصد و سيامي جلسه مورخ  30/3/1363شوراي پول و اعتبار)؛
پيوست شماره  3بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 18/10/1382؛
بخشنامه شماره  3662مورخ  21/12/1361شورايعالي بانکها در رابطه با دستورالعمل
موقت حسابداري مشارکت حقوقي؛
عبارت داخل پرانتز در بند  2-4از مصوبه يکهزار و سيزدهمي جلسه مورخ 27/10/1382
شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل:
سرمايهگذاري در ساير بانکها و موسسات اعتباري (با صالحديد بانک مرکزي جمهوري اسالمي

ايران)
ماده  6مصوبه هفتصد و شصت و هفتمي جلسه مورخ  13/4/1371شوراي پول و اعتبار
(مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي)؛
بند  4مصوبه پنجمي جلسه مورخ  30/2/1380شوراي پول و اعتبار (الحاقيه به نکات
الزمالرعايه در اساسنامه بانکهاي غيردولتي)؛
ماده  5دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي و تبصرههاي ذيل آن مصوب پانصد و بيست و
پنجمي جلسه مورخ  19/1/1363شوراي پول و اعتبار؛
ماده  -8نظارت بر نحوه اجرا

به منظور نظارت اثربخ

بر حس اجراي مواد اي دستورالعمل ،الزم است موسسه اعتباري،

تمامي ساز و کارهاي مقتضي را پي

بيني نموده ،سياستها و رويههاي مربوط را به طور

مکتوب به واحد(هاي) ذيربط ابالغ کند.
اي دستورالعمل در  8ماده و  3تبصره در يک هزار و هشتاد و يکمي جلسه مورخ
 18/1/1386شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
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پيوست شماره  -2نحوه محاسبه سهام خريداري شده و مشارکت در سرمايه شرکتها
توسط موسسه اعتباري (سرمايهگذاري بيواسطه و با واسطه)

بردار  1بيانگر آن است که ”شخص حقوقي الف“  ٪70 ،سرمايه ”شخص حقوقي ب“ را ن از
طريق خريد سهام يا مشارکت در سرمايه آن ن در اختيار دارد (سرمايهگذاري بيواسطه
شخص حقوقي الف در شخص حقوقي ب).
بردار  4بيانگر آن است که ”شخص حقوقي ب“ ٪50 ،سرمايه ”شخص حقوقي هن“ را ن از
طريق خريد سهام يا مشارکت در سرمايه آن ن در اختيار دارد (سرمايهگذاري بيواسطه) .در
نتيجه بخشي از سرمايه ”شخص حقوقي الف“ نيز به طور با واسطه و از طريق ”شخص
حقوقي ب“ ،در سرمايه ”شخص حقوقي هن“ درگير است (سرمايهگذاري باواسطه شخص
حقوقي الف در شخص حقوقي هن).
به منظور محاسبه مقدار سرمايهگذاري با واسطه شخص حقوقي الف در سرمايه شخص
حقوقي هن (از طريق شخص حقوقي ب) ،درصدهاي مندرج بر روي بردارهاي  1و  4در
يکديگر ضرب ميشوند .بدي صورت٪70 * ٪ 50 = ٪35 :
به عبارت ديگر ،شخص حقوقي الف به واسطه شخص حقوقي ب ٪35 ،از سرمايه شخص
حقوقي هن را در اختيار دارد.
شخص حقوقي ”الف“ از سه طريق در سرمايه شخص حقوقي ”هن“ سهيم است:
به طور بيواسطه :از طريق بردار 2

٪20
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به طور با واسطه:
 -1-2-4از طريق بردارهاي  1و 4

٪70 * ٪50 = ٪35

 -2-2-4از طريق بردارهاي  5 ،3و 6

٪30 * ٪20 * ٪30 = ٪8/1
٪8/56

جمع کل

در مثال فوق ،چنانکه شخص حقوقي ”هن“ از جمله اشخاص مندرج در
بند  2-6-2دستورالعمل سرمايهگذاري نباشد ،موسسه اعتباري ”الف“  ،با سرمايهگذاري
 8/56درصدي در سرمايه شخص حقوقي ”هن“ حد مقرر در بند  5-3اي دستورالعمل (٪20
سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي مزبور) را نقض نمودهاست.
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پيوست شماره  -3نحوه محاسبه سرمايهگذاري موسسه اعتباري در سهام
(بيواسطه و باواسطه) ،اوراق مشارکت و گواهي سپرده

 ٪8-35سرمايه

توجه به اي نکته ضروري است که سرمايهگذاري با واسطه تنها در مورد سرمايهگذاري
متوالي و متصل اشخاص حقوقي در سرمايه اشخاص حقوقي ديگر امکانپذير است.
از منظرسرمايه ،شخص حقوقي الف از  2طريق در سرمايه شخص حقوقي هن سهيم است:
 -1-2به طور بيواسطه :از طريق بردار 6

٪55

 -2-2به طور با واسطه :از طريق بردارهاي  1و 5

٪20 * ٪40 = ٪8
٪63

به عبارت ديگر ،شخص حقوقي الف از دو طريق سرمايهگذاري بيواسطه و با
واسطه 63 ،درصد از سرمايه شخص حقوقي هن را در اختيار داشته و يا بر آن اثرگذار است.
همانگونه که مالحظه ميشود در محاسبه مقدار سرمايهاي که شخص حقوقي الف به طور
بيواسطه يا با واسطه در شخص حقوقي هن سرمايهگذاري کرده است ،بردار شماره 8
محاسبه نشده است زيرا هرچند که اي بردار بيانگر مالکيت  ٪35از سرمايه شخص حقوقي
ج توسط شخص حقوقي الف است ليک ارتباط سرمايهگذاري در بردارهاي  9و  10قطع شده
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است و حداقل يکي از اي دو بردار (و البته در اينجا هر دو بردار  9و  )10بيانگر رابطهاي غير
از خريد سهام يا مشارکت در سرمايه اشخاص حقوقي بعدي است و در نتيجه ارتباط
سرمايهاي قطع ميشود.
ليکن از منظر مقدار منابع در معرض ريسک ،حداکثر مقدار منابع شخص حقوقي الف که به طور
بيواسطه يا با واسطه در معرض ريسکهاي مربوط به شخص حقوقي هن قرار دارند برابر با
حاصل جمع بردارهاي  7 ،6 ،3 ،2 ،1و ( 8برحسب واحد پولي) است .زيرا در صورتي که
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
حقوقي الف که به هريک از اشکال سرمايهگذاري بيواسطه يا با واسطه در شخص حقوقي هن
درگير است ،در معرض تهديد قرار ميگيرد.
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پيوست شماره -4راهنماي حدود و محدوديتهاي مقرر در ماده  3دستورالعمل سرمايهگذاري

 -1-1حداکثر  40درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري ،براي سرمايهگذاري
در کليه اشخاص حقوقي (موضوع بند )3 – 1
 -2-1حداکثر  10درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري ،براي سنرمايهگذاري
در يک شخصحقوقي (موضوع بند )2-3
 -1محنندوديتهاي مربننوط بننه

 -3-1حداکثر  ٪5سرمايه پايه موسسه اعتبناري ،بنراي سنرمايهگذاري در

سرمايه پاينه موسسنه اعتبناري

اشخاص حقوقي خارج از بورس (موضوع بند )3-3

(سرمايهگذار)

 -4-1کسننر هرگونننه سننرمايهگذاري موسسننه اعتبنناري در موسسننات
اعتباري ديگر (اعم از داخل و يا خنارج از کشنور) ،از سنرمايه پاينه آن.
(موضوع بند )7-3
مواردي که موسسه اعتباري سرمايهگذار بنه موجنب الزامنات مقرراتني
نر
ميدر هن
1-6-2
فنوقبننند
وضننوع
ناري م
نها اعتبن
هاي موسسن
گذاري
نرمايه
ملزم-بهسن
1-2
گنردد.
مسنتثني
بنند
سنت از
تلفيقني
صور
تهيه
تا  ٪20سرمايه مندرج در اساسنامه آن( .موضوع
حداکثر
موضوع حقوقي
(شخص
)7-3
تبصره بند
بند )5-3

 -2محنندوديتهاي مربننوط بننه
سنننرمايه شنننخص حقنننوقي
(سرمايهپذير)

 -2-2سرمايهگذاري در شخص حقوقي موضوع بند  ،2-6-2حداکثر تنا
 ٪49سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايهپذير( .موضوع
بند )6-3
 -3-2سرمايهگذاري موسسه اعتبناري در سنرمايه اشنخاص حقنوقي

حدود

مندرج در بند  ،2-6-2بي

از حد مقرر در اي بند ،در هر مورد مسنتلزم

ارائه گزارش توجيهي به بانک مرکزي و اخنذ مجنوز قبلني اين باننک
است(.موضوع تبصره  1بند )6-3
-1-3موسسات اعتباري صرفا" مجاز به سرمايهگذاري در شنرکتهاي
 -4-2موسسه اعتباريمجاز نيست در هيچ زمان بي از  1درصد سنهام
سهامي هستند( .موضوع بند )3-3
موسسه اعتباري ديگري در داخل کشور را دارا باشد( .موضوع تبصنره 2
)6-3
بند
موسسه اعتباري ملزم است در اساسنامه شخص حقوقي موضوع
-2-3
بند  2-6-2اي دستورالعمل ،صراحتا" قيد نمايد که آنها مجاز به خريد
سهام موسسه اعتباري (شنرکت منادر) نميباشنند .همچنني موسسنه
 -3محدوديننتهاي کلنني

اعتباري مجاز نيست ترتيبات خريد سهام خود را از طرينق شنرکتهاي
تحت نفوذ خود فراهم نمايد( .موضوع بند )8-3
 -4-3سرمايهگذاري در اوراق مشارکت منتشره يا تضمي شده از سوي
دولت ج.ا.ا و بانک مرکزي ج.ا.ا از شمول حدود مقرر در ماده  3مسنتثني
بوده ،تابع سياستهاي بانک مرکزي ج.ا.ا است( .موضوع بند )9-3
 -5-3سرمايهگذاري بيواسطهي موسسه اعتباري در سنرمايه خنارجي
(مشارکت حقوقي و سرمايهگذاري مستقيم) ،عالوه بر رعايت حدود مقرر
در اي ن دسننتورالعمل ،مسننتلزم کسننب مجننوز از بانننک مرکننزي ج.ا.ا
است(.موضوع بند)10-3
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پيوست شماره  - 5موضوع بند  5-3ماده  3دستورالعملسرمايهگذاري
حداکثر ميزان سرمايهگذاري بيواسطه يا با واسطه موسسنه

اعتبنننناري در سننننرمايهگذاريهاي موضننننوع بننننند
 20 ،1-6-2درصد سرمايه مندرج در اساسنامه آن شنخص
حقوقي ميباشد.

٪10

٪20

٪20

٪20

شــخص حقــوقي

شــخص حقــوقي

شــخص حقــوقي

”الف“

”ب“

”ج“

شخص حقوقي
”د “

٪10

٪50

شـــــــخص
حقوقي ”هـ“

٪20

٪15

شـــــــخص

شـــــــخص

حقوقي”و“

حقوقي ”ز“

مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و باواسطهي هر
موسسه اعتباري در سهام اشخاص حقوقي خارج از بورس
نبايد از  5درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تجاوز نمايد.
(موضوع بند )3-3

خطوط خطچي نشان دهنده ارتباط با واسطه موسسه اعتباري با شخص حقوقي مورد بحث است.
خطوط ممتد نشاندهنده ارتباط بيواسطه موسسه اعتباري با شخص حقوقي مورد بحث است.
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استاندارد حسابداري شماره 15
حسابداري سرمايهگذاريها

اين استاندارد بايد با توجه به ” مقدمهاي بر استانداردهاي حسابداري“
مطالعه و بكار گرفته شود.

دامنه کاربرد

. 1

اين استاندارد به نحوه حسابداري سرمايهگذاريها و الزامات افشاي اطالعات مربوط ميپردازد.

. 2

حسابداري سرمايهگذاري در كليه واحدهاي تجاري بايد طبق الزامات اين استاندارد انجام شود .اين استاندارد نحوه

حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي را تعيين نميكند ليكن درخصوص نحوه
حسابداري سرمايهگذاريهاي پيشگفته در صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي كاربرد دارد مگر در مواردي كه در استانداردهاي حسابداري
مربوط به سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته نحوه عمل ديگري تجويز شده باشد.
.3

موارد زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نميگيرد:

الف.

مباني شناخت درآمدهايي كه بهصورت سود تضمين شده ،سود سهام و غيره از سرمايهگذاريها عايد ميشود (رجوع

شود به استاندارد حسابداري شماره  3با عنوان درآمد عملياتي).
ب

.

سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي.

ج

.

سرمايهگذاريهاي خاص ازجمله ابزارهاي مالي پيچيده.

د

.

سرمايهگذاريهايي كه توسط طرحهاي مزاياي بازنشستگي و مؤسسات بيمه عمر انجام ميشود.

ه

.

سرمايهگذاري در امالک.

.4
نظربهاينكهيكيازويژگيهايكليهسرمايهگذاريها،ايجادمنافعاقتصاديبرايواحدسرمايهگذاراست،نحوهحسابداريمندرجدرايناستا
نداردعملكردسرمايهگذارييك واحدسرمايهگذاررابه نحومناسبشناساييواندازهگيريميكند .لذا،ايناستاندارد،در مورد كليه واحدهاي
تجاري سرمايهگذار ،صرف نظر از ماهيت ،درصد سرمايهگذاريو حجم فعاليت سرمايهگذاري آنها ،ازجمله شركتهاي تخصصي
سرمايهگذاري كاربرد دارد .با اين حال ،اين امر مانع تدوين رهنمودهاي ويژه براي صنايع و گروههاي واحدهاي تجاري خاص با رعايت
اصول كلي مندرج در اين استاندارد نيست.

تعاريف
. 5

اصطالحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
دارايي است كه واحد سرمايهگذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به شكل
سرمايهگذاري  :نوعي 

سود سهام ،سود تضمين شده و اجاره) ،افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري ميكند.
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سرمايهگذاري بلندمدت  :به طبقهاي از سرمايهگذاريها گفته ميشود كه به قصد استفاده مستمر در فعاليتهاي واحد
تجاري نگهداري شود .يك سرمايهگذاري هنگامي به عنوان دارايي غيرجاري طبقهبندي ميشود كه قصد نگهداري آن براي مدت
طوالني به وضوح قابل اثبات باشد يا توانايي واگذاري آن توسط سرمايهگذار مشمول محدوديتهايي باشد.
طبقهاي از سرمايهگذاريها گفته ميشود كه سرمايهگذاري بلندمدت نباشد.
سرمايهگذاري جاري  :به 
سرمايهگذاري سريعالمعاملهدر بازار  :نوعي سرمايهگذاري است كه براي آن بازار فعالي كه آزاد و در دسترس است
وجود دارد بهطوري كه از طريق آن بتوان به ارزش بازار يا شاخصي قابل اتكا كه محاسبه ارزش بازار را امكانپذير سازد ،دست
يافت.
سود سهمي (يا سهام جايزه) : عبارت است از توزيع سود به شكل سهم بين صاحبان سهام يك واحد تجاري از محل
سود تقسيم نشده يا اندوختهها كه با توجه به اصالحيه قانون تجارت موكول به تصويب مجمع عمومي فوقالعاده است.
حق تقدم  :به موجب ماده 166اصالحيه قانون تجارت ،حقي است قابل نقل و انتقال كه در زمان خريد سهام جديد
توسط صاحبان سهام واحد تجاري به نسبت سهامي كه مالكند به ايشان تعلق ميگيرد.
سرمايهگذاري در امالک  :عبارت از سرمايهگذاري در زمين يا ساختماني است كه عمليات ساخت و توسعه آن به اتمام
رسيده و به جهت ارزش بالقوهاي كه ازنظر سرمايهگذاري دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاري سرمايهگذار يا شركتهاي
همگروه آن ،نگهداري ميشود.

.6

اگرچه ويژگي زيربنايي سرمايهگذاري اين است كه با قصد كسب منافع اقتصادي آتي انجام ميپذيرد ،اما اين ويژگي

در مورد كليه داراييها مصداق دارد .اين امر مشكالتي را در تعريف سرمايهگذاري از نظر مقاصد اين استاندارد ايجاد ميكند زيرا اين
استاندارد قصد ندارد ساير داراييهاي مورد استفاده واحد تجاري از قبيل داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كاال را دربر گيرد .اين
مشكل در مواردي كه سرمايهگذاري خصوصياتي مشابه با ديگر داراييها دارد ،مضاعف ميشود .مثالً در مواردي كه عمليات خريد و
فروش سرمايهگذاري بخش عمده فعاليت روزمره يك واحد تجاري را تشكيل ميدهد ،پرتفوي سرمايهگذاريها ،مشابه موجودي مواد و
كاال در ساير واحدهاي تجاري است.
.7

به هر صورت ،در تدوين استاندارد حسابداري براي سرمايهگذاريها ،اين فرض تلويحي وجود دارد كه دارايي طبقهبندي شده

بهعنوان سرمايهگذاري ،مستلزم نحوه حسابداري متفاوتي از ساير داراييهاست .اين امر بهنوبه خود حاكي از اين است كه در ماهيت
سرمايهگذاري خصوصيتي وجود دارد كه آن را از ساير داراييها متمايز ميسازد .ويژگيمتمايزكننده سرمايهگذاري به عنوان طبقهاي از
داراييها ،طريقه خاص كسب منافع اقتصادي آن است .اين منافع اقتصادي ممكن است به يكي از اشكال زير يا هر دوي آنها حاصل
شود .شكل اول دريافتهاي ناشي از توزيع منافع ،از قبيل سود تضمين شده و سود سهام است .در مفهومي گستردهتر ،اين شكل
دربرگيرنده شرايط مساعد تجاري است كه از طريق يك سرمايهگذاري تجاري فراهم ميآيد .شكل دوم ،منفعت سرمايهاي است كه
منعكسكننده افزايش در ارزش مبادالتي يك سرمايهگذاري طي دوره نگهداشت آن توسط واحد تجاري است .اين ويژگي درتعريف
سرمايهگذاري براي مقاصد اين استاندارد بكار گرفته شده است .اگرچه ارزش ساير داراييها از قبيل ساختمان و ماشينآالت نيز
ممكن است طي زمان افزايش يابد ،ليكن اين اقالم تنها در مواردي طبق اين استاندارد به عنوان سرمايهگذاري تلقي ميشود كه
براي اين هدف و نه به قصد استفاده در عمليات واحد تجاري ،نگهداري شده باشد.
.8

ممكن است ادعا شود كه سرمايهگذاري نگهداري شده توسط معاملهگران سهام به عنوان موجودي كه به قصد كسب

سود درجريان عادي فعاليتهاي تجاري آنها صورت گرفته است ،در تعريف سرمايهگذاري طبق اين استاندارد قرار نميگيرد .ليكن
اين اعتقاد وجود دارد كه دارايي مورد معامله به شيوه مزبور ،همان خصوصيات زيربنايي را داراست كه درصورت نگهداشت توسط
يك واحد تجاري ديگر و فروش آن به يك معاملهگر سهام و يا خريدار نهايي ديگري دارا ميبود .بنابراين نحوه حسابداري
سرمايهگذاريهاي نگهداري شده بهمنظور خريد و فروش توسط معاملهگران سهام نيز مطابق اين استاندارد است.
.9

تعريف سرمايهگذاري طبق اين استاندارد تعريفي عام است .با اين حال اضافه ميشود كه تعريف مزبور ،شامل اوراق

سهام ،اوراق مشاركت با حداقل سود تضمين شده ،حق تقدم خريد سهام ،كاالها (غير از آنهايي كه به قصد مصرف يا خريد و
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فروش ،در جريان فعاليتهاي عادي واحد تجاري نگهداري شود) و سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار بانكي ميباشد .ضمناً اقالم
مزبور كليه موارد را دربر نميگيرد.

انواع سرمايهگذاري
.10

سرمايهگذاري ممكن است به اشكال مختلفي صورت گيرد و به داليل گوناگوني نگهداري شود .برخي سرمايهگذاريها

ممكن است در قالب اسنادي كه بيانگر بدهي پولي به دارنده آنهاست ،ظاهر بشوند (نظير برخي اوراق مشاركت) .برخي از اين
سرمايهگذاريها ممكن است متضمن سود تضمين شده حداقلي باشند .سرمايهگذاريها همچنين ميتوانند در قالب مالكيت سهام يك
واحد تجاري ديگر ظاهر شوند .اين سرمايهگذاريها بيانگر حقوق مالي است .ساير اشكال سرمايهگذاري شامل نگهداري داراييهاي
عيني مثل زمين و ساختمان ،فلزات گرانبها يا ديگر كاالها ازجمله آثار هنري است .سرمايهگذاريهاي مختلف ازنظر سهولت تبديل
به وجه نقد يا ساير داراييها ،ميزان داد و ستد و ماهيت بازار مربوط ويژگيهاي متفاوتي از خود بروز ميدهند.
.11

ماهيت و سطح سرمايهگذاري يك واحد تجاري و حجم فعاليت آن در زمينه خريد ،نگهداري و فروش سرمايهگذاريها

در واحدهاي مختلف فرق ميكند .براي برخي واحدهاي تجاري خصوصاً واحدهايي كه در بخشهاي خاص خدمات مالي فعاليت
دارند ،فعاليت سرمايهگذاري بخش عمده عمليات واحد تجاري را تشكيل ميدهد و عملكرد آن در زمينه سرمايهگذاري به ميزان
قابل مالحظهاي برنتايج عمليات آن تأثير ميگذارد .برخي واحدهاي تجاري ازقبيل شركتهاي تخصصي سرمايهگذاري صرفاً در
زمينه نگهداري و مديريت پرتفوي سرمايهگذاري در بلندمدت فعاليت ميكنند تا براي صاحبان سرمايه خود درآمد يا رشد سرمايه
فراهم آورند .براي ساير واحدهاي تجاري ،سرمايهگذاري ممكن است به عنوان يك منبع وجوه مازاد نگهداري شود و بخشي از
فعاليت مديريت وجوه نقد آن را تشكيل دهد .همچنين يك واحد تجاري ممكن است بهمنظور اعمال نفوذ قابل مالحظه يا اعمال
كنترل برسياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري ديگر ،در سهام آن سرمايهگذاري كند .بعالوه سرمايهگذاري ممكن است بهمنظور
تحكيم رابطه تجاري يا دستيابي به يك مزيت تجاري نگهداري شود.
.12

براي برخي سرمايهگذاريها ،بازار فعالي وجود دارد كه برمبناي آن ،ميتوان ارزش بازار سرمايهگذاري را تعيين كرد.

براي اين سرمايهگذاريها ،ارزش بازار شاخص ارزش منصفانه سرمايهگذاري است .در مورد ساير سرمايهگذاريها ،بازار فعالي وجود
ندارد و براي تعيين ارزش منصفانه از طرق ديگري استفاده ميشود.

طبقهبندي سرمايهگذاريها
.13

آن گـروه از واحدهاي تجـاري كه طبق الزامات استاندارد حسابداري شمـاره 14با عنوان” نحوه ارائه داراييهاي جاري

و بدهيهاي جاري” ،داراييهاي جاري و غيرجاري را در صورتهاي مالي خود تفكيك ميكنند بايد سرمايهگذاريهاي جاري را به عنوان
دارايي جاري و سرمايهگذاريهاي بلندمدت را به عنوان دارايي غيرجاري منعكس كنند.
.14

آن گروه از واحدهاي تجاري كه طبق استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد قوانين آمره داراييهاي جاري و غيرجاري

را در ترازنامه تفكيك نميكنند بايد به منظور تعيين مبلغ دفتري سرمايهگذاريها ،بين آنها تمايز قائل شوند و مبلغ دفتري
سرمايهگذاريها را مطابق با بندهاي  29تا 38تعيين كنند.
.15

براساس تعريف سرمايهگذاري بلندمدت مندرج در بند  ،5سرمايهگذاري فقط زماني به عنوان بلندمدت طبقهبندي

ميشود كه قصد نگهداري آن براي مدت طوالني به وضوح قابل اثبات باشد يا اينكه در عمل محدوديتهايي در توانايي واگذاري آن
توسط واحد تجاريوجود داشته باشد .اين اصل صرف نظر از اينكه سرمايهگذاري مورد نظر سريعالمعامله در بازار باشد يا نباشد ،مصداق
دارد .بنابراين سرمايهگذاري بلندمدت مشتملبر موارد زير است:
الف .
ب

سرمايه گذاري در واحد تجاري فرعي و وابسته يا تسهيالت بلندمدت ا عطاييبه اين واحدها.
.

سرمايهگذاريهايي كه اساساً جهت حفظ ،تسهيل و گسترش فعاليت يا روابط تجاري موجود انجام شده

است (اين سرمايه گذاريها اصطالحاً سرمايه گذاريهاي تجاري نام گرفته است ).
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ج

.

سرمايهگذاريهايي را كه نميتوان واگذار كرد ،يا بدون تأثير عمده برفعاليتهاي واحد تجاري قابل واگذاري

نيست.
د

.

سرمايهگذاريهايي كه با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاري نگهداري ميشود و هدف آن نگهداري پرتفويي از

سرمايهگذاريها جهت تأمين درآمد و يا رشد سرمايه براي صاحبان سرمايه واحد تجاري است.
.16

تنها در شرايطي كه معيارهاي پيشگفته احراز شود ،سرمايهگذاري را ميتوان بلندمدت تلقي كرد .اين واقعيت كه يك

سرمايهگذاري براي مدت نسبتاً طوالني نگهداري شده است ،لزوماً به معناي بلندمدت بودن سرمايهگذاري نيست .در ساير موارد كه
معيارهاي مزبور احراز نگردد ،سرمايهگذاري (اعم از سريعالمعامله در بازار يا ساير) به عنوان سرمايهگذاري جاري طبقهبندي ميشود.
.17

تعريف سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار ،دربرگيرنده دو شرط اصلي است .اول وجود بازاري فعال كه آزاد و قابل دسترس باشد و دوم

اينكه قيمتهاي معامالتي درچنين بازاري معلوم باشد و علني اعالم شود .بعالوه قيمت اعالم شده بايد به گونهاي قابل اتكا بيانگر قيمتي باشد كه
بتوان براساس آن معامله كرد .درصورت تحقق اين شرايط ،سرمايهگذاري يك ”سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار“ است .در عمل مفهوم
عبارت ” سريعالمعامله در بازار“ ممكن است براي واحدهاي تجاري مختلف يكسان نباشد .بنابراين به دليل تفاوت در ميزان دسترسي به بازار و
در دسترس بودن قيمتهاي اعالم شده ،يك سرمايهگذاري كه هنگام نگهداري توسط برخي مؤسسات خدمات مالي خاص ،سريعالمعامله در بازار تلقي
شود ،ممكن است براي ديگر واحدهاي تجاري اينچنين نباشد.
.18

سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار را ،هم ميتوان به عنوان سرمايهگذاري جاري طبقهبندي كرد و هم در موارد مندرج در

بند  15آن را سرمايهگذاري بلندمدت تلقي كرد.
.19

برخي از واحدهاي تجاري ممكن است به موجب استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد قوانين آمره ،ترازنامه خود را

مطابق فرم ازپيش تعيين شدهاي كه بين داراييهاي جاري و غيرجاري تمايزي قائل نميشود ،تهيه كنند .بسياري از واحدهاي
تجاري ،نظير بانكها و شركتهاي بيمه كه در رشتههاي مالي فعاليت ميكنند ،هرچند ممكن است قصد واگذاري داراييهايشان را طي
عمليات جاري نداشته باشند ،با اين حال معموالً بسياري از سرمايهگذاريهاي خود را به عنوان منابعي تلقي ميكنند كه درصورت
لزوم ،ميتوان آنها را جهت عمليات جاري بكار گرفت .با اين حال اين واحدهاي تجاري ممكن است داراي سرمايهگذاريهايي باشند
كه علياالصول سرمايهگذاري بلندمدت تلقي شود .بنابراين بسياري از اين واحدهاي تجاري در تجزيه و تحليل سرمايهگذاريهاي
خود و انتساب مبلغ دفتري به آنها ،خصوصيات سرمايهگذاري را از نظر جاري يا بلندمدت بودن ،مبناي كار قرار ميدهند.

بهاي تمام شده سرمايهگذاريها
.20

بهاي تمام شده يك سرمايهگذاري ،مخارج تحصيل آن ،ازقبيل كارمزد كارگزار ،حقالزحمهها و عوارض و ماليات را نيز دربر

ميگيرد ليكن شامل مخارج مالي تحملشده در رابطه با ايجاد تدريجي يك سرمايهگذاري نيست .بهاي تمام شده پرتفوي سرمايهگذاريها
برمبناي تكتك سرمايهگذاريهاي آن تعيين ميشود.
.21

اگر سرمايهگذاري كالً يا جزئاً درمقابل مابهازاي غيرنقد تحصيل شود ،بهاي تمام شده آن معادل ارزش منصفانه دارايي يا

اوراق بهاداري خواهد بود كه به عنوان مابهازا واگذار شده است .ليكن هرگاه ارزش منصفانه سرمايهگذاري تحصيل شده با سهولت
بيشتري قابل تعيين باشد ،مبلغ اخير ممكن است در تعيين بهاي تمام شده سرمايهگذاري مالک عمل قرار گيرد.
.22

نحوه تعيين بهاي تمامشده حق تقدم خريداري شده مشابه با خريد سهام است .همچنين چنانچه واحد تجاري در

نتيجه افزايش سرمايه واحد سرمايهپذير صاحب حق تقدم شود وجوه پرداختي بابت سهام جديد يا واگذاري مطالبات سود سهام
نقدي از اين بابت به بهاي تمامشده سرمايهگذاري اضافه ميشود .در موارد باال پس از حصول اطمينان از دريافت سهام جديد
به منظور تعيين مبلغ دفتري هر سهم ،جمع مبلغ دفتري سرمايهگذاري قبلي و بهاي تمامشده حق تقدم تحصيل شده به كل سهام
موجود از بابت سرمايهگذاري مربوط تسهيم ميشود.
.23

چنانچه سرمايهگذاري تحصيل شده دربرگيرنده حداقل سود تضمين شده يا سود سهام تعلق گرفته و دريافت نشده

باشد ،بهاي تمام شده سرمايهگذاري عبارت از بهاي خريد بعد از كسر هرگونه سود تعلق گرفته و دريافت نشده خواهد بود.
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.24

مبالغ سود تضمين شده ،حقامتياز و سود سهام حاصل از سرمايهگذاري ،بازده سرمايهگذاري است و عموماً درآمد تلقي

ميگردد .با اين حال در برخي شرايط ،مثالً ،در مواردي كه سود سهام عادي شركت سرمايهپذير ،از محل اندوختهها يا سود انباشته
مصوب پيش از تحصيل سرمايهگذاري اعالم ميشود اين گونه مبالغ معرف بازيافت بخشي از بهاي تمامشده سرمايهگذاري است و
درآمد محسوب نميشود .به بيان ديگر ،بهاي تمامشده سرمايهگذاري تنها هنگامي بابت سود سهام دريافتي يا دريافتني كاهش داده
ميشود كه سود سهام مزبور مازاد بر سهم شركت سرمايهگذار از سودهاي مصوب شركت سرمايهپذير پس از تحصيل سرمايهگذاري
باشد.

انعکاس به ارزش بازار
.25

استفاده از ارزش بازار در مورد سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار عمالً موجب ميشود كليه تغييرات در ارزش بازار

سرمايهگذاري در صورتهاي عملكرد مالي شناسايي شود صرفنظر از اينكه سرمايهگذاري به فروش رسيده يا نرسيده باشد .كاربرد
اين مبناي اندازهگيري در تعيين مبلغ دفتري آن گروه از سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار كه به عنوان داراييهاي جاري
طبقهبندي ميشوند به داليل زير مناسب است:
الف.

نتيجه عمليات واحد تجاري بنحو مطلوبتري منعكس ميشود چون هرگونه افزايش در ارزش بازار سرمايهگذاري ،به

سبب مستند بودن به دريافت وجه نقد و يا انتظار قريب به يقين به دريافت وجه نقد ،معرف سود تحقق يافته دوره است .مضافاً
اين مبنا ارزيابي بهتري از عملكرد مديريت فراهم ميكند.
ب

.

از نقطهنظر واقعيت اقتصادي و يكنواختي عمل ،عينيترين ابزار براي اندازهگيري تأثير مالي تصميمات

مربوط به خريد ،فروش و نگهداري سهام طي دوره است .اگرچه سود يا زيان ممكن است در تاريخ ترازنامه متبلور نشده باشد ،ليكن
واقعيت اقتصادي اين است كه مديريت از طريق فروش سرمايهگذاري ،توانايي تبلور آنها را داشته ليكن بهعمد چنين نخواسته است.
ج

.

دستكاري نتيجه عمليات توسط مديريت واحد تجاري از طريق انتخاب زمان فروش سرمايهگذاري

ناممكن ميشود.
د

.

ارزش بازار خاصهاي از دارايي است كه براي مديريت واحد تجاري و ساير استفادهكنندگان صورتهاي

مالي بيشترين اهميت را دارد .افزون بر اين ،استفاده از اين روش اشكال در اندازهگيري اقالم مشابه با قيمتهاي متفاوت را كه تنها
بهلحاظ خريد در زمانهاي مختلف ايجاد شده است ،از بين ميبرد.

تعيين ارزش بازار اوراق سريعالمعامله
.26

در عمل ،درهر مقطع زماني ،دو قيمت براي ارزيابي اوراق سريعالمعامله به ارزش بازار وجود دارد .اول :قيمت

” پيشنهاد خريد“ است كه انتظار ميرود سرمايهگذاري به آن قيمت واگذار شود و دوم :قيمت ” پيشنهاد فروش“ است كه انتظار
ميرود يك سرمايهگذار براي تحصيل سرمايهگذاري بپردازد .قيمت سومي كه ميتواند براي مقاصد ارزيابي بكار گرفته شود ،قيمت
ميانگين بازار ،يعني ميانگين قيمت ” پيشنهاد خريد “ و ” پيشنهاد فروش “ است .در عمل ،تفاوت بين دو قيمت مزبور در مورد يك
سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار نسبتاً كم است .درنتيجه در اين استاندارد قيمت خاصي تجويز نميشود .واحدهاي تجاري،
قيمت متناسب با شرايط خاص خود را انتخاب ميكنند .براي بيشتر واحدهاي تجاري ،قيمت صحيح در تئوري ،قيمت پيشنهاد خريد
است ليكن در عمل قيمت ميانگين نيز قابل قبول است .بههرحال هرمبنايي كه انتخاب شود بهطور يكنواخت اعمال خواهد شد.
قيمتهاي تاريخ ترازنامه را ميتوان از طريق يك كارگزار رسمي و يا از طريق بورس اوراق بهادار كسب نمود .ارزش بازار پرتفوي
سرمايهگذاري براساس تك تك سرمايهگذاريها محاسبه ميشود.
.27

بايد توجه داشت كه قيمت اعالم شده بازار قيمتي ميانگين است و اغلب مبتنيبر حجم معيني از معامالت است.

بنابر اين ممكن است راهنماي قابل اتكايي براي استفاده توسط واحد تجاري در شرايط خاص آن نباشد .اين امر بويژه هنگامي
مصداق دارد كه سرمايهگذار ،بيش از اندازه معمولاز يك سرمايهگذاري را در اختيار داشته باشد .در چنين شرايطي واگذاري كل
سرمايهگذاري بدون تغيير در قيمت امكانپذير نيست و بنابراين قيمت مزبور بايد درحدي تعديل شود كه درآمد قابل شناسايي در
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تاريخ ترازنامه بهنحوي اتكاپذير قابل اندازهگيري باشد .البته نحوه معمول واگذاري توسط واحد تجاري (بهصورت يكجا يا بخش
بخش) بايد در روال فعاليت عادي آن در نظر گرفته شود.
.28

در شرايطي كه واگذاري اجباري باشد ،قيمت مؤثر ممكن است بنحو قابل مالحظهاي كمتر از قيمت اعالم شده بازار

باشد .همچنين حجم سهام موجود در بازار براي معامله نيز عامل مهمي در تعيين قيمت بازار است .دراين شرايط بايد مراتب فوق در
تعيين قيمت بازار مورد توجه خاص قرار گيرد.

مبلغ دفتري سرمايهگذاريها
.29

سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار هرگاه به عنوان دارايي جاري نگهداري شود بايد در ترازنامه به يكي از دو روش

زير منعكس شود:
الف.

ارزش بازار ،يا
اقل بهاي تمامشده و خالص ارزش فروش.

ب

.

.30

چنانچه ماهيت و ميزان سرمايهگذاري به گونهاي باشد كه جذب آن توسط بازار ،بدون تأثير با اهميت در نرخ بازار آن،

ممكن نباشد ،قيمت جاري بازار بايد طوري تعديل شود كه منعكسكننده عوايدي باشد كه واحد تجاري به طور واقع بينانه ،انتظار
كسب آن را درصورت واگذاري سرمايهگذاري در روال عادي فعاليت تجاري داشته باشد.
.31

ساير سرمايهگذاريهايي كه تحت عنوان دارايي جاري طبقهبندي ميشود ،بايد در ترازنامه به يكي از دو روش زير

منعكس شود:
الف.

اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ،يا

ب

.

خالص ارزش فروش.

.32

استفاده از ارزشهاي جاري تا ميزاني كه با خصوصيات اتكاپذيري و مالحظات منفعت و هزينه سازگار باشد ،موجب ميگردد

اطالعات ارائه شده در صورتهاي مالي براي استفادهكنندگان ،در راستاي ارزيابي وضعيت مالي و عملكرد مالي واحد تجاري مفيد واقع شود.
بدينلحاظ و باتوجه به داليل ذكر شده در بند  ،25سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار را كه به عنوان دارايي جاري نگهداري ميشود
ميتوان به ارزش بازار آن در ترازنامه منعكس كرد و هرگونه افزايش يا كاهش در ارزش آن طي دوره را به عنوان بخشي از نتايج عمليات
واحد تجاري در صورت سود و زيان شناسايي شود .رويه مجاز ديگر ،انعكاس سرمايهگذاريهاي مزبور به اقل بهاي تمامشده و خالص ارزش
فروش در ترازنامه است.
.33

ساير سرمايهگذاريهاي جاري (غير از سريعالمعامله در بازار) به اقل بهاي تمام شده اوليه وخالص ارزش فروش در

ترازنامهمنعكس ميشود .اين سرمايهگذاريها ،معموالً به بهاي تمام شده انعكاس مييابد مگر در مواردي كه كاهش در ارزش
سرمايهگذاري قابل تشخيصباشد .رويه مجاز ديگر ،استفاده از خالص ارزش فروش است هنگامي كه مبلغ آن به گونهاي اتكاپذير قابل
اندازهگيري باشد .اگر رويه اخير انتخاب شود ،هرگونه افزايش و كاهش مبلغ دفتري سرمايهگذاري به عنوان درآمد يا هزينه
سرمايهگذاريها در زمره فعاليتهاي عادي در صورت سود و زيان شناسايي ميشود.
.34

سرمايهگذاريهايي كه تحت عنوان دارايي غيرجاري طبقهبندي ميشود بايد در ترازنامه به يكي از روشهاي زير منعكس

شود:
الف.
ب

بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره كاهش دائمي در ارزش.
.

مبلغ تجديد ارزيابي به عنوان يك نحوه عمل مجاز جايگزين.

درصورت انعكاس به مبلغ تجديد ارزيابي ،مطابق استاندارد حسابداري شماره  11با عنوان ” حسابداري داراييهاي ثابت مشهود“عمل
ميشود با اين تفاوت كه دوره تناوب تجديد ارزيابي يك سال خواهد بود.
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.35

از آنجا كه سرمايهگذاريهاي بلندمدت براي مدت طوالني نگهداري ميشوند ،ارزش بازار آنها از نظر مربوط بودن به

اندازهگيري سود و زيان دوره ،اهميت چنداني ندارد زيرا كه مديريت واحد تجاري قصد و يا توان آن را ندارد كه اين ارزش را
از طريق فروش آنها متبلور سازد .به اين دليل ،سرمايهگذاريهاي بلندمدت به بهاي تمام شده ،پس از كسر ذخيره كاهش دائمي در
ارزش آن ،انعكاس مييابد .در نحوه عمل مجاز جايگزين ،اين سرمايهگذاريها را ميتوان براساس مبلغ تجديد ارزيابي آنها منعكس
نمود .اگر اين رويه انتخاب شود ،احتساب هر گونه افزايش در ارزش به عنوان درآمد تحقق يافته دوره مناسب نيست .درعوض ،مبلغ
هرگونه افزايش به عنوان مازاد تجديد ارزيابي تلقي ميشود و در سرفصل حقوق صاحبان سهام انعكاس مييابد .درصورت انعكاس
به مبلغ تجديد ارزيابي ،طبق استاندارد حسابداري شماره  11با عنوان حسابداري داراييهاي ثابت مشهود عمل ميشود با اين
تفاوت كه در مورد تناوب تجديد ارزيابي مفاد بند  34مالک عمل قرار ميگيرد.
.36

چنانچه مديريت واحد تجاري ،سرمايهگذاريهاي بلندمدت را به مبلغ تجديد ارزيابي منعكس كند ،اين ارزيابي بايد همه

ساله انجام شود .بدينمعني كه واحدهاي تجاري مجاز نيستند سرمايهگذاريهاي بلندمدت را به مبلغي كه نه معرف ارزش جاري و نه
معرف بهايتمام شده است ،منعكس كنند .اين امر منعكسكننده اين نظريه است كه به غير از بهايتمام شده اوليه ،تنها ارزش
مربوط و معنيدار براي استفادهكنندگان صورتهاي مالي ،ارزش جاري است.
.37

چنانچه يك ” سرمايهگذاري سريع المعامله در بازار“ به عنوان دارايي غيرجاري نگهداري شود ،چون واحد تجاري در

واگذاري آن محدوديت دارد يا تمايلي به واگذاري آن ندارد تا افزايش در ارزش آن در عمل متبلور شود ،تلقي هرگونه افزايش در
ارزش بازار آن به عنوان تحقق يافته ،مناسب نيست و درنتيجه نبايد اين تغييرات را در صورت سود و زيان منعكس كرد.
.38

مبلغ كل سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله كه به عنوان دارايي جاري نگهداري ميشود بايد بر مبناي مجموعه (پرتفوي)

سرمايهگذاريهاي مزبور تعيين شود .مبلغ كل سرمايهگذاريهاي بلندمدت و ساير سرمايهگذاريهاي جاري ،عبارت ازجمع مبلغ دفتري
تك تك سرمايهگذاريهاي مربوط است كه جداگانه تعيين ميشود.

تغيير مبلغ دفتري سرمايهگذاريها
.39

هرگاه سرمايهگذاريهاي سريعالمعاملهاي كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده است ،به ارزش بازار منعكس شود،

هر گونه افزايش يا كاهش در مبلغ دفتري سرمايهگذاري بايد به عنوان درآمد يا هزينه شناسايي شود.
.40

هرگاه ساير سرمايهگذاريهاي جاري (يعني غير از سريعالمعامله در بازار) به خالص ارزش فروش منعكس شود ،هرگونه

افزايش و كاهش مبلغ دفتري سرمايهگذاري بايد بهعنوان درآمد يا هزينه شناسايي شود.
.41

هرگاه سرمايهگذاري بلندمدت به مبلغ تجديد ارزيابي ثبت شود ،نحوه حسابداري آن بايد طبق استاندارد حسابداري

شماره  11با عنوان ”حسابداري داراييهاي ثابت مشهود“ باشد .افزايش مبلغ دفتري سرمايهگذاري بلندمدت درنتيجه تجديد ارزيابي
بايد به عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سرمايه منعكس شود .هرگاه افزايش مزبور
عكس يك كاهش قبلي ناشي از تجديد ارزيابي باشد كه به عنوان هزينه شناسايي شده است ،اين افزايش بايد تا ميزان هزينه
شناسايي شده در رابطه با همان دارايي به عنوان درآمد شناسايي شود .كاهش مبلغ دفتري يك قلم سرمايهگذاري بلندمدت
در نتيجه تجديد ارزيابي بايد به عنوان هزينه شناسايي شود .چنانچه كاهش مزبور عكس يك افزايش قبلي ناشي از تجديد ارزيابي
باشد كه به حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور شده است ،دراينصورت اين كاهش بايد تا ميزان مازاد تجديد ارزيابي مربوط به
همان سرمايهگذاري به حساب مازاد تجديد ارزيابي بدهكار گردد و باقيمانده به عنوان هزينه شناسايي شود.
.42

باتوجه به مفهوم تحقق كه عبارت است از الزام به اينكه درآمد مستند به دريافت وجه نقد (يا دارايي ديگري كه با

قطعيت معقول انتظار تبديل آن به وجه نقد وجود دارد) شده باشد و يا با انتظار قريب به يقين مستند شود ،مازاد تجديد ارزيابي
مذكور در بند  ،41درآمد تحقق نيافته تلقي ميگردد .بنابراين افزايش سرمايه بهطور مستقيم از محل مازاد مزبور مجازنيست و تنها
در زمان تحقق ،طبق بند  45به حساب سود و زيان انباشته منتقل ميشود.
.43

دريافت سود سهمي (يا سهام جايزه) موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايهگذاري نميشود بلكه به منظور تعيين مبلغ

دفتري هر سهم ،مبلغ دفتري سرمايهگذاري بايد به تعداد كل سهام موجود بعد از دريافت سود سهمي تقسيم شود.
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.44

دريافت سود سهمي يا سهام جايزه منجر به ورود وجه نقد يا داراييهاي ديگر به واحد تجاري سرمايهگذار نميشود .به

بيان ديگر واحد تجاري سرمايهگذار با دريافت سود سهمي چيزي جز آنچه داشته است ،تحصيل نميكند .به همين دليل در زمان
دريافت سود سهمي نميتوان درآمد سرمايهگذاري را شناسايي كرد و يا بهاي تمامشده سرمايهگذاري را افزايش داد .دريافت سود
سهمي تنها باعث افزايش تعداد سهام در سرمايهگذاري مربوط و در نتيجه كاهش مبلغ دفتري هر سهم موجود ميشود .از سوي
ديگر ،تقسيم سود به شكل نقد و سپس افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده در تعريف
سود سهمي طبق اين استاندارد قرار نميگيرد ،ضمن اينكه به موجب اصالحيه قانون تجارت ،واحد سرمايهگذار حق مطالبه سود
سهام نقدي را دارد و تنها در صورت تمايل ،اين حق را در قبال كسب سهام جديد واگذار ميكند كه اين امر به منزله دريافت سود
سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جديد است .بدين ترتيب سود سهام نقدي مزبور با رعايت الزامات اين استاندارد و استاندارد
حسابداري شماره3با عنوان درآمد عملياتي شناسايي ميشود.

واگذاري سرمايهگذاريها
.45

هرگاه يك سرمايهگذاري واگذار شود ،تفاوت عوايد حاصل از واگذاري و مبلغ دفتري بايد به عنوان درآمد يا هزينه

شناسايي شود .در مورد سرمايهگذاريهاي جاري كه به خالص ارزش فروش يا ارزش بازار ثبت شده و سرمايهگذاريهاي بلندمدتي كه
به مبلغ تجديد ارزيابي انعكاس يافته است ،سود يا زيان واگذاري بايد نسبت به آخرين مبلغ دفتري و در مورد سرمايه گذاريهاي
جاري سريعالمعامله كه براساس پرتفوي سرمايهگذاري به اقل بهاي تمامشده و خالص ارزش فروش نشان داده ميشود ،سود يا
زيان واگذاري بايد نسبت به بهاي تمامشده تعيين شود .در مورد سرمايهگذاريهايي كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده است،
تفاوت ناشي از واگذاري بايد به عنوان درآمد يا هزينه سرمايهگذاري و در مورد سرمايهگذاريهاي بلندمدت ،تفاوت مذكور بايد
به عنوان سود يا زيان واگذاري شناسايي شود .هر گونه خالص مازاد ناشي از تجديد ارزيابي يك سرمايهگذاري كه قبالً در حساب
مازاد تجديد ارزيابي منظور و در آن نگهداري شده است ،بايد به عنوان تغيير در اجزاي حقوق صاحبان سرمايه ،به بستانكار حساب
سود و زيان انباشته منظور شود.
.46

هرگاه تنها بخشي از مجموع يك سرمايهگذاري خاص واحد تجاري كه به بهاي تمام شده منعكس شده است ،واگذار

شود ،مبلغ دفتري برمبناي ميانگين بهاي تمام شده مجموع سرمايهگذاري محاسبه خواهد شد.
.47

در مواردي كه حق تقدم خريد سهام توسط واحد تجاري سرمايهگذار به فروش ميرسد مبلغ دفتري سرمايهگذاري

مربوط پس از كسر مبلغ اسمي سهام موجود به نسبت تعداد بين حق تقدم و سهام موجود تسهيم ميشود.
.48

هرگونه سود تضمين شده و يا سود سهام ممتاز تعلق گرفته و دريافت نشده مندرج در عوايد حاصل از فروش به طور

جداگانه به حساب گرفته خواهد شد.

تغيير طبقهبندي سرمايهگذاريها
.49

تغيير طبقهبندي سرمايهگذاريهاي بلندمدت به جاري بايد براساس يكي از دو مبناي زير صورت گيرد:

الف.

به اقل بهاي تمامشده و مبلغ دفتري ،چنانچه سرمايهگذاريهاي جاري به روش اقل بهاي تمامشده و خالص ارزش

فروش منعكس ميشود .اگر سرمايهگذاريهاي مزبور قبالً تجديد ارزيابي شده است هر گونه باقيمانده مازاد تجديد ارزيابي مربوط
بايد هنگام تغيير طبقهبندي از حساب سرمايهگذاري برگشت داده شود ،يا
ب

.

به مبلغ دفتري ،چنانچه سرمايهگذاريهاي جاري به ارزش بازار يا خالص ارزش فروش منعكس ميشود.

در مواردي كه تغييرات در ارزش بازار سرمايهگذاريهاي جاري به سود و زيان منظور ميشود بايد هر گونه باقيمانده مازاد تجديد
ارزيابي مربوط را به حساب سود و زيان انباشته منتقل كرد.
.50

ال به ارزش
تغيير طبقهبندي سرمايهگذاريهاي جاري به بلندمدت بايد به اقل بهاي تمامشده و خالص ارزش فروش ،يا چنانچه قب ً

بازار (يا خالص ارزش فروش) ثبت شده است به اين ارزش انتقال يابد.
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.51

در شرايط خاص ،باتوجه به معيارهاي ذكر شده در بند  ،15ممكن است تغيير طبقهبندي يك سرمايهگذاري كه ابتدا

به عنوان دارايي جاري تحصيل شده ،مناسب باشد .برعكس،ممكن است شرايط مندرج در بند 15ازبين برود و نياز به تغيير
طبقهبندي بوجود آيد .در اين صورت نحوه حسابداري تغيير طبقهبندي طبق بندهاي  49و  50است.
.52

در كليه موارد ،تصميم به انتقال يك سرمايهگذاري بين طبقات جاري وبلندمدت ،بايد به طور رسمي در سوابق داخلي واحد

تجاري مستند شود .اين مستندسازي بايد تاريخ مؤثر انتقال را مشخص كند.

صورت سود و زيان
.53

عالوه بر موارد ذكر شده در بندهاي باال ،اقالم زير بايد به سود و زيان منظور شود:

الف.

هرگونه هزينه ناشي از كاهش خالص ارزش فروش سرمايهگذاريهاي كوتاهمدتي كه به اقل بهاي تمام شده و خالص

ارزش فروش ارزيابي ميشود،
ب

.

هرگونه هزينه كاهش دائمي در ارزش سرمايهگذاريهاي بلندمدتي كه به روش بهاي تمام شده ارزيابي

ميشود ،و
هرگونه برگشت كاهشهاي قبلي موارد ” الف “ و ” ب “ با توجه به تغيير در شرايط.

ج

.

.54

سود نگهداري مربوط به اوراق سريعالمعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده و به روش ارزش بازار

ارزيابي ميشود ،منعكسكننده افزايش در ارزش بازار طي دوره است و درآمد تحقق يافته ميباشد .بنابراين درآمد مزبور در سود و زيان
به عنوان درآمد حاصل از سرمايهگذاري طي دوره منظور ميشود .هرگونه كاهش در ارزش بازار طي دوره نيز به عنوان هزينه شناسايي
ميشود.
.55

در مورد ساير سرمايهگذاريهاي جاري ،هرگاه خالص ارزش فروش كمتر از بهاي تمام شده گردد ،براي زيان مربوط،

ذخيره ايجاد ميشود .به گونهاي مشابه براي كاهش دائمي در ارزش سرمايهگذاريهاي بلندمدت ،ذخيره ايجاد ميگردد .ذخاير مزبور
درصورتيكه بهدليل تغيير در شرايط مورد نياز نباشد ،برگشت ميشود.
.56

هرگاه سرمايهگذاري بلندمدت به مبلغ تجديد ارزيابي ثبت شده باشد هرگونه كاهش در ارزش نسبت به مبلغ تجديد ارزيابي

اندازهگيري ميشود .نحوه به حساب گرفتن اين مبالغ طبق استاندارد حسابداري شماره  11با عنوان حسابداري داراييهاي ثابت مشهود
خواهد بود.

مؤسسات تخصصي سرمايهگذاري
.57

مؤسسات تخصصي سرمايهگذاري كه از توزيع سود حاصل از واگذاري سرمايهگذاري منع شدهاند ،بايد سود يا زيان

حاصل از واگذاري سرمايهگذاري و نيز تغييرات ارزش سرمايهگذاريها را كه طبق الزامات اين استاندارد به سود و زيان منظور
ميشود ،نخست درصورت سود و زيان منعكس و سپس از طريق تخصيص سود به حساب اندوختههاي غيرقابل تقسيم منتقل كنند.

افشـا
.58

اطالعات زير بايد در صورتهاي مالي افشا شود:

الف.

رويههاي حسابداري مورد استفاده براي سرمايهگذاريها مشتمل بر نحوه حسابداري تغييرات مبلغ دفتري،

ب

.

مبلغ سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله دربازار كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده است،

ج

.

مبلغ درآمد حاصل از سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري نگهداري و به

روش ارزش بازار ارزيابي شده است ،شامل درآمد حاصل از تغيير در ارزش بازار و تفكيك جداگانه سود و زيان ناشي از انتقال
سرمايهگذاري بين جاري و بلندمدت،
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د

.

ارزش بازار سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده و به روش

اقل بهاي تمامشده و خالص ارزش فروش ارزيابي شده است،
ه

.

ارزش بازار سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار كه به عنوان دارايي غيرجاري نگهداري شده است،

و

.

مبلغ هر گونه سود يا زيان ناشي از واگذاري سرمايهگذاريهاي بلندمدت،

ز

.

مبلغ هرگونه ذخيره براي كاهش دائمي در ارزش سرمايهگذاريهاي بلندمدت،

ح

.

محدوديتهاي قابل توجه در رابطه با امكان تبديل سرمايهگذاريها به نقد يا وصول درآمد و عوايد واگذاري

آنها ،و
ط

.

در مورد مؤسساتي كه فعاليت عمده آنها سرمايهگذاري در اوراق بهادار است ،صورت تحليلي پرتفوي

سرمايهگذاري.
.59

در صورتهاي مالي ،رويههاي حسابداري مورد استفاده براي سرمايهگذاري افشا ميشود به گونهاي كه مباني ارزيابي و

شرايطي كه در آن هريك از رويهها اعمال شده ،به وضوح مشخص شده باشد .افشاي مزبور شامل رويههاي مربوط به نحوه
حسابداري تغييرات مبلغ دفتري سرمايهگذاريها نيز ميباشد.
.60

براي درک صورتهاي مالي ،بويژه صورت سود و زيان ،افشاي ميزان تأثير عملكرد سرمايهگذاري برنتايج عمليات واحد

تجاري طي دوره از اهميت برخوردار است .اين امر ،مقايسه با سالهاي قبل و واحدهاي تجاري ديگر را تسهيل ميكند .براين
اساس ،درصورت اهميت ،مبلغ سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري نگهداري شده ،همراه با درآمد حاصل
از آنها و در صورت استفاده از روش ارزش بازار درآمد ناشي از تغييرات در ارزش بازارآنها ،جداگانه افشا ميشود.

تاريخ اجرا
.61

الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ  1/1/1380و بعد از آن شروع ميشود،

الزماالجراست.

مطابقت با استانداردهاي بينالمللي حسابداري
.62

با اجراي الزامات اين استاندارد ،مفاد استاندارد بينالمللي حسابداري شماره  25با عنوان حسابداري سرمايهگذاريها نيز

رعايت ميشود.
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پيوست شماره:7

موارد منسوخ
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شماره :نب452/
تاريخ6/4/1352 :

آئيننامه خريد اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها
موضوع بند  3ماده  34قانون پولي و بانکي کشور مصوب  18تيرماه 1351

ماده  -1خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک بانک يا يک موسسه اعتباري غيربانکي و يا
خريد اوراق قرضه صادره و اسناد وام هريک از موسسات مذکور حداکثر تا معادل 15
درصد سرمايه و اندوختههاي بانک.
ماده  -2خريد سهام يک شرکت سهامي غيربانکي يا يک شرکت تعاوني و يا خريد اوراق
قرضه صادره هريک از موسسات مذکور حداکثر معادل  10درصد سرمايه و اندوختههاي
بانک.
تبصره -حداکثر مشارکت بانک در سرمايه يک شرکت نبايد از  30درصد سرمايه پرداخت
شده و اندوختههاي آن شرکت تجاوز کند .مشارکت در شرکتهاي دولتي مشمول اين
محدويت نخواهد بود.
ماده  -3خريد سهام و مشارکت در سرمايه شرکتهاي غيرسهامي يا ساير موسسات ،به
استثناء موسسات دولتي و موسسات وابسته به دولت ،براي بانکها ممنوع است.
ماده  -4جمع اوراق قرضه و سهام خريداري شده و مشارکت يک بانک به شرح مذکور در
موارد  1و  2فوق نبايد از  30درصد سرمايه و اندوختههاي بانک تجاوز نمايد.
تبصره -1خريد اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرف دولت ايران
براي بانکها محدوديتي ندارد.
تبصره  -2بانکهاي تخصصي که سپردههاي جاري و پسانداز قبول نميکنند مشمول
محدوديتهاي مذکور در تبصره ماده  2و همچنين محدوديت مذکور در ماده  4اين آييننامه
نخواهند بود.
ماده -5خريد سهام ،اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار خارجي از طرف بانکها در هر
مورد موکول به موافقت قبلي بانک مرکزي ايران ميباشد.
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دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي

ماده  -1منظور از مشارکت حقوقي عبارتستاز تامي قسمتي از سرمايه شرکتهاي
سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شرکتهاي سهامي موجود.
ماده  -2بانکهاميتوانندبمنظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش فعاليت بخشهاي
مختلف  ،توليدي ،بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه مورد نياز شرکتهاي سهامي را که
براي امور مذکور تشکيل شده و يا ميشوند تامي نمايند.
تبصره- 1مشارکت در بخ

خدمات براي بانکها درصورتي مجاز است که ضرورت آن در

هر مورد توسط بانک مرکزي ايران تائيد شده باشد.
ماده  -3بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعيت شرکتهاي سهامي را که سهام آنها
موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشارکت را از لحاظ فني ،مالي و اقتصادي
(در حد نياز بانک) بررسي و ارزيابي نمايند .مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و
سپردههاي سرمايهگذاري درصورتي مجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي مشارکت
حاکي از پي

بيني سودآور بودن طرح باشد.

تبصره -2حداقل نرخ سود (بازده) مورد انتظار توسط شوراي پول و اعتبار تعيي خواهدشد.
منظور از سود (بازده) مورد انتظار عبارتاز سود (بازده) پس از کسر ماليات بر درآمد
شرکت ميباشد.
ماده  -4مشارکت يک يا چند بانک با اشخاص حقيقي يا حقوقي در يک شرکت سهامي
بالمانع است.
ماده  -5ميزان مشارکت يک يا چند بانک در هر شرکت سهامي جديد نبايد از  49درصد
کل سرمايه شرکت و ميزان خريد سهام شرکتهاي سهامي موجود توسط يک يا چند بانک
از  20درصد کل سرمايه شرکت تجاوز نمايد.
تبصره-3خريد سهام شرکتهاي موجود براي امر تکميل ،توسعه و يا تبديل مطالبات بانک
به سرمايه تا  49درصد سرمايه جديد مجاز ميباشد .درهرصورت مجموع مشارکت بانک در
يک شرکت موجود نبايد از  49درصد کل سرمايه شرکت تجاوز نمايد.
تبصره-4مشارکت بانکها در سرمايه شرکتهاي سهامي جديد بي

از ميزان تعيي شده

در اي ماده موکول به موافقت قبلي بانک مرکزي ميباشد.
تبصره -5مشارکت بانکها در سرمايه شرکتهاي تحت پوش

سازمان صنايع ملي ايران

بمنظور تبديل مطالبات بانکها به سرمايهاي شرکتها تابع ضوابط قانوني مربوط ميباشد.
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ماده  -6بانکها به مشارکت در شرکتهاي سهامي که نسبت سرمايه آنها (با احتساب
سهم مشارکت بانکها) در بدو مشارکت ،به کل منابع مالي شرکت کمتر از  30درصد در
مورد شرکتهاي توليدي و کمتر از  20درصد در مورد شرکتهاي بازرگاني و خدماتي ميشود
مجاز نميباشد.
تبصره -6صددرصد سرمايهگذاري ثابت براي شرکتهاي موضوع مشارکت بايد بصورت
منابع مالي بلندمدت (اعم از سرمايه و يا ساير منابع) تامي شود.
ماده  -7تخصيص منابع توسط بانکها براي مشارکت حقوقي در رشتههاي مختلف با
رعايت اولويتهاي تعيي شده توسط دولت خواهدبود.
ماده  -8بانکها مکلفند برنحوه مصرف منابع موضوع مشارکت در طرحهاي جديد و توسعه
و تکميل نظارت الزم و کافي بعمل آورند.
ماده  -9بانکهاميتوانند سهام خود در شرکتهاي سهامي موضوع اي دستورالعمل را
بفروشبرسانند.
ماده  -10بانکها ملکفند ،مشارکتهاي موجود خود را حداکثر تا پايان سال  1365با ضوابط
اي دستورالعمل تطبيق دهند.
اي دستورالعمل مشتمل بر ده ماده و ش

تبصره درپانصد و بيست و پنجمي جلسه

شوراي پول و اعتبار مورخ  19/1/1363به تصويب رسيد.
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»بسمه تعالي«
صورتجلسه
پانصد و سيامي جلسه شوراي پول و اعتبار ساعت  16:45روز يکشنبه 13
خرداد ماه  1363با تالوت آيات  41الي  45از سوره مبارکه آل عمران قرآن مجيد و به
رياست جناب آقاي دکتر محس نوربخ

و با حضور آقايان حس فاخري ،ابراهيم

عربزاده ،علي کاردر ،ميرمصطفي عالينسب ،اسداله اميراصالني و مجتبي خسرو تاج
اعضاء شورا تشکيل گرديد.
آقايان خسرو نايبي اهرنجاني و علياکبر حدادزادگان از ادارات نظارت بر امور
بانکها و دبيرخانه نيز در اي جلسه شرکت داشتند.
پس از بحث و مذاکره پيرامون مسائل طرح شده تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ
گرديد:
تبصره  2ماده  5دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي که در پانصد و بيست و پنجمي
جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ يکشنبه  19فروردي ماه  1363به تصويب رسيده بود
مورد تجديد نظر قرار گرفت و به شرح ذيل اصالح گرديد:
تبصره-2ماده ” 5مشارکت بانکها در سرمايه شرکتهاي سهامي بي

از ميزان تعيي

شده در اي ماده موکول به موافقت قبلي بانک مرکزي ميباشد“.
گزارش شماره نب 1055/مورخ  13/3/1363اداره نظارت بر امور بانکها در مورد حدود
تسهيالت بانکي مطرح و مقرر گرديد:
الف -
بي

حد تسهيالت اعطايي ن مضاربه ن به شرکتهاي وابسته به بانکها در صورتي که

از  49درصد سرمايه اي قبيل شرکتها متعلق به بانکها باشد معادل  1000ميليون

ريال تعيي ميشود.
ب-

تصويب بند  6گزارش موکول به تائيد حضرت آيتا ...رضواني از نظر عدم

مغايرت با موازي شرعي گرديد.
بقيه مندرجات گزارش عيناً به صورت مشروط تصويب شد و مقرر گرديد براي
مدت  6ماه به صورت آزمايشي به مرحله اجرا گذاشته شود و اداره نظارت بر بانکها نتيجه
عملکرد ش

ماهه را براي بازنگري و تصويب نهايي به شورا گزارش نمايد.

جلسه مقارن ساعت  19خاتمه پذيرفت/.ص
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شماره :نب1320/
تاريخ29/3/1363 :
بسمه تعالي
بانک
شوراي پول و اعتبار در پانصد و سيامي جلسه مورخ  13/3/1363خود حدود قانوني و
شرايط اعطايي تسهيالت بانکي را تصويب نمود .مواد مصوبه مذکور جهت اقدام الزم به
ترتيب زير ابالغ ميگردد.
حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي به شرح جدول ضميمه تعيي ميگردد.
مجموع تسهيالت اعطايي هر بانک کماکان بر اساس مصوبات پانصد و بيست و يکمي و
پانصد و بيست و سومي جلسات مورخ  2/12/1362و  14/12/1362شوراي پول و
اعتبار که به موجب بخشنامه شماره نب 6540/مورخ  25/12/1362به بانکها ابالغ
گرديده ،ميباشد.
حد تسهيالت اعطايي (مضاربه) به شرکتهاي وابسته به بانکها در صورتيکه بي

از 49

درصد سرمايه اي قبيل شرکتها متعلق به بانکها باشد ،معادل يک ميليارد ريال تعيي
ميشود.
بانکهاي تخصصي از شمول حداکثرهاي تعيي شده در جدول موضوع بند ( )1براي موارد
سرمايهگذاري مستقيم و مشارکت حقوقي معاف ميباشند.
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
ميليارد ريال تعيي ميگردد مشروط بر اينکه مجموع اي قبيل تسهيالت اعطايي به هر
مشتري حداکثر  15درصد سرمايه پرداخت شده و اندوختههاي آن بانک تجاوز ننمايد.
مرکز تهيه و توزيع کاال و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي (مشمول
ماده  22قانون عمليات بانکي بدون ربا) از شمول حکم اي بند و حد تعيي شده براي هر
يک از انواع تسهيالت اعطايي معاف ميباشند.
هر يک از انواع تسهيالت اعطايي و همچني مجموع انواع تسهيالت اعطايي توسط
بانکهاي استان به هر شخص حقيقي و يا حقوقي با رعايت حدود تعيي شده در جدول
موضوع بند ( )1نميتواند حداکثر از  25درصد مجموع سرمايه و اندوختههاي هر بانک
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استان تجاوز نمايد .در احتساب اي حد ميزان تسهيالت اعتباري اعطايي بانکهاي استان
در گذشته نيز منظور خواهدشد.
حدود تعيي شده در موارد  4و  5آيي نامه صدور ضمانتنامهها و ظهرنويسي ،از طرف
بانکها کماکان به قوت خود باقي است .حدود مذکور در ماده  4آيي نامه مذکور در مورد
بانکهاي استان از  30درصد به  40درصد افزاي

مييابد.

شرايط اعطاء تسهيالت به متقاضيان واحدهاي مسکوني ارزان قيمت احداث شده توسط
بانکها و همچني حداقل و يا حداکثر نرخ سود معامالت مربوط جداگانه توسط شوراي
پول و اعتبار به تصويب خواهد رسيد و متعاقبا" ابالغ خواهد شد.
تسهيالت اعطايي براي احداث مسک به شرکتها تعاوني مسک  ،بي

از يک ميليارد

ريال تعيي شده در جدول موضوع بند ( )1منوط به کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران خواهد بود .در هر حال ،مجموع تسهيالت اعطايي به هر شرکت
تعاوني مسک نبايد از ده ميليارد ريال تجاوز نمايد.
در رابطه با مراتب فوق ،خواهشمند است يادداشت فرمايند:
الف -از تاريخ وصول اي بخشنامه مفاد دستورات و بخشنامههاي قبلي در حدي که مغاير
مفاد اي بخشنامه ميباشد کان لم يک تلقي گردد.
ب -نتايج حال از عملکرد آن بانک در رابطه با اجراي مفاد اي بخشنامه ميبايد حداکثر تا
تاريخ  10/9/1363به اي اداره گزارش شود تا مراتب به استحضار شوراي پول و اعتبار
برسد.
اداره نظارت بر امور بانکها
خسرو نايبي

هادي عسگري
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جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي
(ارقام به ميليون ريال)
صنعت و معدن
شرح

کشاورزي

صنعت

معدن

خدمات و بازرگاني
مسکن و ساختمان

خدمات

بازرگاني

 -1مضاربه:
حداقلنرخ سود مورد انتظار بانک (درصد در سال)
واردات و بازرگاني داخلي

--

--

--

--

--

12

صادرات

--

--

--

--

--

8

نسبت سهم سود

--

--

--

--

--

بهتشخيص بانک

حداکثر تسهيالت اعطايي
به هر شخص حقيقي
به هر شخص حقوقي:

50

شرکتهاي سهامي عام و تعاونيها

500

ساير

200

 -2مشارکت مدني:

-

حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک (درصد در سال)

6

8

8

10

12

--

واردات -بازرگاني داخلي

--

--

--

--

--

12

صادرات

--

--

--

--

--

8

جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

802

حداکثر مجموع ميزان هر يک
متفرقه

از انواع تسهيالت اعطايي

(ارقام به ميليون ريال)
صنعت و معدن
صنعت

معدن

خدمات و بازرگاني
مسکنوساختمان

خدمات

بازرگاني

متفرقه

شرح

کشاورزي

ادامه مشارکت مدني:

بنننننننننننننننننننه تشخينننننننننننننننص بانننننننننننننننننننک

حداکثر مجموع ميزان هر يک
از انواع تسهيالت اعطايي

نسبت سهم سود:
حداکثر تسهيالت اعطايي:
به هر شخص حقيقي

50

50

50

50

50

50

--

به هر شخص حقوقي:
شرکتهاي سهامي عام و تعاونيها

1000

1000

1000

1000

500

500

ساير

1000

1000

1000

1000

200

200

حداکثر سهمالشرکه بانک در سرمايه (درصد)

9000

85

85

80

80

80

 -3سرمايهگذاري مستقيم:
حداقل نرخ سود (بازده) مورد انتظار (درصد در سال)

4

6

6

8

--

--

حداکثر ميزان در هر مورد

1000

1000

1000

1000

--

--

حداکثر مجموع مصارف به صورت سرمايهگذاري مستقيم توسط هر بانک

--

--

--

--

--

--

جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي
(ارقام به ميليون ريال)
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--

يک درصد کل سپردههاي بخ

خصوصي در پايان سال قبل

خدمات و بازرگاني

صنعت و معدن

حداکثر مجموع ميزان هر يک
کشاورزي

شرح

صنعت

معدن

مسکن و ساختمان

خدمات

بازرگاني

متفرقه
از انواع تسهيالت اعطايي

 -4مشارکت حقوقي
حداقل سود مورد انتظار (درصد در سال)

6

8

8

10

12

12

حداکثر مشارکت بانک در هر مورد

1000

1000

1000

1000

500

500

حداکثر مجموع تسهيالت اعطايي توسط هر بانک

--

--

--

--

--

--

 -5فروش اقساطي :وسائل توليد ماشي آالت -وسايل و تاسيسات
حداقل نرخ سود (درصد در سال)

6

8

8

--

10

--

حداکثر نرخ سود (درصد در سال)

8

10

10

--

12

--

حداکثر تسهيالت اعطايي:
به هر شخص حقيقي

100

100

100

--

100

--

به هر شخص حقوقي

1000

1000

1000

--

1000

--

10

15

15

--

20

--

حداقل پي

دريافت (درصد)
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 2درصد کل سپردههاي بخ

خصوصي در پايان سال

جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

(ارقام به ميليون ريال)
صنعتومعدن
کشاورزي

شرح

صنعت

معدن

خدمات و بازرگاني
مسکنوساختمان

خدمات

بازرگاني

حداکثر مجموع ميزان هر يک
متفرقه

 -6فروش اقساطي مواد اوليه و لوازميدکي و ابزار کار
حداقلبهميزانسود(درصددرسال)

4

8

8

ن

ن

ن

ن

حداکثرميزانسود(درصددرسال)

8

12

12

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

به هر شخص حقيقي

50

50

50

ن

ن

ن

ن

به هر شخص حقوقي

500

500

500

ن

ن

ن

ن

حداکثر تسهيالت اعطايي:

 -7اجاره به شرط تمليک
حداقلميزانسود (درصد در سال)

6

8

8

ن

10

ن

ن

حداکثر ميزان سود (درصددرسال)

8

10

10

ن

12

ن

ن

حداکثر تسهيالت اعطايي:
به هر شخص حقيقي

100

100

100

ن

50

ن

ن

به هر شخص حقوقي

1000

1000

1000

ن

500

ن

ن

20

20

20

ن

20

ن

ن

حداقل پي

دريافت (درصد)
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از انواع تسهيالت اعطايي

جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

(ارقام به ميليون ريال)

صنعتومعدن
شرح

کشاورزي

صنعت

معدن

خدمات و بازرگاني
مسکنوساختمان

خدمات

بازرگاني

حداکثر مجموع ميزان هر يک
متفرقه

 -8سلف:
حداقلميزان سود (درصد درسال)

4

8

8

ن

ن

ن

حداکثرميزانسود(درصددرسال)

8

12

12

ن

ن

ن

حداکثرتسهيالت اعطايي:
به هر شخصحقيقي

50

50

50

ن

ن

ن

به هر شخصحقوقي

500

500

500

ن

ن

ن

 -9جعاله:
حداقلميزانسود(درصددرسال)

6

8

8

10

10

ن

حداکثرميزانسود(درصدردرسال)

8

10

10

12

12

ن

حداکثرميزانتسهيالتاعطايي:
به هر شخص حقيقي

50

50

50

50

50

ن

به هر شخص حقوقي

1000

1000

1000

1000

1000

ن

جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي
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ن

از انواع تسهيالت اعطايي

(ارقام به ميليون ريال)

خدمات و بازرگاني

صنعتومعدن
کشاورزي

صنعت

معدن

مسکنوساختمان

خدمات

بازرگاني

حداقل پي

دريافت

10

10

10

20

20

ن

حداکثر پي

پرداخت

بننننننننه تننننشنننننخنننيننص بننننناننننننننک

شرح

حداکثر مجموع ميزان هر يک
متفرقه

 -10قرضالحسنه اعطايي:
حداکثر کارمزد دريافتي
ميزان تسهيالت اعطايي در هر مورد و مجموع تسهيالت اعطايي

طنننننبننننننننق دسنننتنننننورالنننعنننمنننننننل اجرايننننننننننني
"

"

"

"

"

"

 -11خريد دي :
حداکثر نرخ تنزيل (درصددرسال)

ن

ن

ن

ن

ن

12

حداکثرميزانتسهيالتاعطايي:
به هر شخص حقيقي

ن

ن

ن

ن

ن

50

به هر شخص حقوقي

ن

ن

ن

ن

ن

1000

6
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"

از انواع تسهيالت اعطايي

پيوست بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 18/10/1382
پيوست شماره 3

نحوه شناسايي سود ناشي از سرمايه گذاري در سهام
( مشارکت حقوقي ،سرمايه گذاري مستقيم ) توسط بانکها

الف -طبقهبندي سرمايهگذاري در سهام ساير شرکتها توسط بانکها
سرمايهگذاري در سهام ساير شرکتها توسط بانکها ،برحسب ميزان نفوذ و کنترل به سه گروه زير
طبقهبندي ميشود ،که نحوه گزارشگري و حسابداري هر يک متفاوت خواهدبود:
الف -1-سرمايهگذاري کمتر از  20درصد در سهام با حق راي:در اي حالت فرض بر اي است که شرکت
سرمايهگذار نفوذ قابل مالحظهاي1بر شرکت سرمايهپذير ندارد .اي گروه خود به دو دسته تقسيم ميگردد ،دسته
اول :آن دسته از سهام که ارزش متعارف2آن مشخص و معلوم است ،اي دسته از سهام طبق استاندارد حسابداري
سرمايهگذاري در اوراق قرضه و سهام ) (SFASB-115بايد به ارزش متعارف در تاريخ ترازنامه شناسايي و در
صورتهاي مالي ثبت گردد .دسته دوم :آن دسته از سهام که نميتوان ارزش متعارف آنها را تعيي نمود که روش
بهاي تمام شده مالك عمل ارزيابي اي دسته از سهام خواهدبود.
الف -2-سرمايهگذاري بين  20تا  50درصد در سهام با حق راي:در اي حالت فرضبراي است که شرکت
سرمايهگذار داراي نفوذ قابل مالحظه بر شرکت سرمايهپذير است و بنابراي روش حسابداري آن بايد متفاوت با
روش حسابداري مندرج بند يک فوقاالشاره باشد ،زيرا در حالت فوقالذکر فرض بر اي است که دو شرکت (شرکت
سرمايهگذار و سرمايهپذير) داراي دو شخصيت حسابداري جداگانه هستند ،درحالي که زماني که شرکت سرمايهگذار
در شرکت سرمايهپذير نفوذ قابل مالحظه دارد فرض اي است که اي دو شرکت از بعد حسابداري داراي شخصيت
يگانهاي هستند لذا بايد شرکت سرمايهگذار به نحوي عمل نمايد که حساب

 -1اصطالح نفوذ قابل مالحظه طبق بيانيه شماره  20اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي – رهنمودهاي
حسابداري ،تحت عنوان ”حسابرسي سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته“ به اي

شرح تعريف شده است:

"نفوذ قابل مالحظه عبارتست از مشارکت در تصميم گيريهاي مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري ،ولي
نه در حد کنترل سياستهاي مزبور".
 -2ارزش متعارف ،معرف مبلغي است که ميتواند براساس آن اوراق بهادار در معاملهاي حقيقي و بيشبهه بي
خريدار و فروشنده مايل و آگاه مبادله شود.
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پيوست بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 18/10/1382

پيوست شماره ( 3ادامه)

سرمايهگذاري همواره معرف سهم نسبي واحد سرمايهگذار از ارزش دفتري خالص دارائيهاي واحد سرمايهپذير و
درآمد سرمايهگذاري معرف سهم نسبي واحد سرمايهگذار از درآمد واحد سرمايهپذير باشد( .اي نحوه حسابداري
همان روش ارزش ويژه است)
الف -3-سرمايهگذاري بيشتر از  50درصد در سهام با حق راي:در اي حالت فرض بر اي است که شرکت
سرمايهگذار کنترل1بر شرکت سرمايهپذير دارد .در اي صورت شرکت سرمايهپذير شرکت فرعي و شرکت
سرمايهگذار ،شرکت اصلي خواهدبود و به لحاظ مقاصد گزارشگري مالي تهيه صورتهايمالي تلفيقي براي
شرکتاصلي الزامي خواهدبود.

ب -نحوهشناسايي درآمدسرمايهگذاري درسهام (مشارکتحقوقي ،سرمايهگذاري مستقيم)
منظور از درآمد سرمايهگذاري در سهام ،درآمد ناشي از توزيع سود به اشکال مختلف پس از پيشنهاد
هييت مديره و تصويب مجمع عمومي شرکت سرمايهپذير است که ميتواند به صورت نقدي ،سهمي و يا غيرنقدي
بوده و همچني درآمد ناشي از واگذاري سهام که بشرح زير ميباشد:

ب -1-سرمايهگذاري کمتر از  20درصد در سهام با حق راي:

-1ب -1-سود نقدي سهام:
سود نقدي سهام پس از اعالم تصويب مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت  8ماه بايستي پرداخت شود.
سود نقدي سرمايهگذاري در سهام که حسابداري آن طبق روش ارزش متعارف يا روش بهاي تمام شده انجام
ميشود در تاريخ اعالم سود نقدي سهام ،به عنوان درآمد شناسايي ميشود.

-2ب -1-سود سهمي (سهام جايزه):
توزيع سود به شکل سهم (سود سهمي) که راه ديگر توزيع سود بي صاحبان سهام است توسط
دريافتکننده به عنوان درآمد سرمايهگذاري شناسايي نميشود .توزيع سود به شکل سهم موجب تغيير در دارائيها و
بدهيها يا حقوق صاحبان سهام شرکت سرمايهپذير نميگردد بلکه موجب تغيير در اجزاي متشکله حقوق صاحبان
سهام ميگردد.

 -3در استاندارد شماره( 20مذکور درصفحه قبل) کنترلراچني تعريفنمودهاست:
" کنترل عبارتست از توانايي هدايت سياستهاي مالي و عملياتي يک واحد تجاري به منظور کسب منافع
اقتصادي از فعاليتهاي آن"
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پيوست بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 18/10/1382
پيوست شماره ( 3ادامه)

ماهيت سود سهمي از ديدگاه سرمايهگذار باتوجه به اثر آن بر شرکت توزيعکننده سود سهمي تعيي ميگردد.
سرمايهگذار هنگام دريافت سود سهمي هيچگونه دارايي دريافت نميکند (و ثبتي هم از اي بابت نخواهدداشت) و
ميزان نسبي سرمايهگذاري آن در شرکت سرمايهپذير نيز تغيير نميکند بلکه تنها تعداد سهام بيشتري را با همان
نسبت مالکيت قبلي در اختيار خواهد داشت .بنابراي  ،دريافت سود سهمي ارزش ثبت شده سرمايهگذاري را افزاي
نميدهد اما بهاي تمام شده هر سهم را کاه

ميدهد.

-3ب -1-سود غيرنقدي سهام:
يک واحد تجاري ممک است سود سهام اعالم شده را به شکل داراييهاي غير از وجه نقد (مانند :زمي ،
محصوالت ،ماشي آالت و  )...پرداخت نمايد .اينگونه سود غيرنقدي در تاريخ اعالم سود سهام و قبل از ثبت سود
سهام بايد به ارزش متعارف بازار ارزشيابي شوند .چون شرکت سرمايهپذير همانند پرداخت سود نقدي تمامي امکان
استفاده از دارائيهايي را که بايد توزيع شود در تاريخ تصويب و اعالم سود از دست ميدهد ،بنابراي ارزش متعارف
بازار دارايي در تاريخ مزبور بايد مبنا قرار گيرد و شرکت سرمايهپذير بايد سود يا زيان حاصل از واگذاري دارايي را در
تاريخ اعالم سود غيرنقدي سهام شناسايي نمايد و همچني شرکت سرمايهگذاريي که زير  %20سهام با حق راي
شرکت سرمايهپذير را داراست بايستي سود غيرنقدي سهام را به ارزش متعارف در حساب درآمد سرمايهگذاري
شناسايي نمايد.

ب 2-و  -3سرمايهگذاري بين  20تا  50و بيشتر از  50درصد در سهام با حق راي:
همانگونه که اشاره شد روش ارزش ويژه بر اي فرض مبتني است که واحد سرمايهگذار تعداد کافي از
سهام واحد سرمايهپذير را در مالکيت دارد بهگونهاي که ميتواند بر خط مشيهاي مالي و عملياتي واحد سرمايهپذير
نفوذ موثر اعمال کند .يکي از آثار نفوذ موثر ،تاثير بر سياستهاي توزيع سود سهام واحد سرمايهپذير است .بنابراي
سود سهام قابل توزيع توسط واحد سرمايهپذير ديگر نمي تواند معيار مناسبي در مورد بازده سرمايهگذاري واحد
سرمايهگذار محسوب شود .زيرا فرض بر اي است که واحد سرمايهگذار ميتواند بر سياستهاي اعالم و توزيع سود
سهام توسط واحد سرمايهپذير اثر بگذارد .در چني حالتي ،سياست توزيع سود سهام توسط واحد سرمايهپذير
ممک است بجاي اي که معياري براي اندازهگيري سودآوري سرمايهگذاري تلقي شود ،بيانگر مالحظاتي نظير حفظ
نقدينگي واحد سرمايهپذير يا تامي نيازمنديهاي نقدي واحد سرمايهگذار باشد.
پيوست بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 18/10/1382
پيوست شماره ( 3ادامه)
در روش ارزش ويژه ،حساب سرمايهگذاري در تاريخ خريد به بهاي تمام شده سرمايهگذاري بدهکار
ميشود و سپس براساس ثبتهاي زير در زمانهاي مناسب اي حساب تعديل ميگردد:
ثبت سهم مناسبي از سود خالص گزارش شده شرکت سرمايهپذير.
ثبت پرداخت هرگونه سود نقدي سهام توسط شرکت سرمايهپذير.
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ثبت سهم مناسبي از مازاد بهاي تمام شده سرمايهگذاري بر سهم واحد سرمايهگذار از ارزش دفتري خالص
دارائيهاي واحد سرمايهپذير.
ثبت استهالك هرگونه سرقفلي خريداري شده.
ثبت هرگونه سود يا زيان حاصل از فروش بخشي از سرمايهگذاري.
حذف هرگونه سود يا زيان بي شرکتها که ناشي از مبادالت بي شرکتهاي سرمايهگذار و سرمايهپذير است.
بنابراي زماني که روش حسابداري سرمايهگذاري شرکت سرمايهگذار ،ارزش ويژه است ،سود سهام دريافتي نقدي
و غيرنقدي را بايد به مثابه برگشت سرمايه خود بداند و حساب سرمايهگذاري را بستانکار نمايد .اما همانطورکه در
بخ

قبل ذکر شد زماني که شرکت سرمايهپذير اقدام به توزيع سود سهمي (سهام جايزه) مينمايد ،شرکت

سرمايهگذار ثبتي در حسابها درج نمينمايد و فقط بهاي تمام شده هر واحد سهم کاه

مييابد يعني ارزش ثبت

شده سهام به تعداد جديد سهام (پس از صدور سهام جايزه) تقسيم ميگردد تا بهاي تمام شده هر واحد بدست
بيايد که بالطبع در قياس با قبل از صدور سهام جايزه کاه

خواهديافت.

ب -4-واگذاري سرمايهگذاري (سهام)
هرگاه يک سرمايه گذاري واگذار شود ،تفاوت عوايد حاصل از واگذاري و مبلغ دفتري بايد به عنوان درآمد
يا هزينه شناسايي شود .بديهي است در اي حالت حساب "ذخيره کاه

ارزش سهام" مربوطه بايد تسويه و صفر

شود .در مورد سرمايهگذاريهاي جاري که به خالص ارزش فروش يا ارزش بازار ثبت شده و سرمايهگذاريهاي
بلندمدتي که به مبلغ تجديد ارزيابي انعکاس يافته است ،سود يا زيان واگذاري بايد نسبت به آخري مبلغ دفتري و
در مورد سرمايهگذاريهاي جاري سريعالمعامله که براساس پرتفوي سرمايهگذاري به اقل بهاي تمام شده و خالص
ارزش فروش نشان داده ميشود ،سود يا زيان واگذاري بايد نسبت به بهاي تمام شده تعيي شود .در مورد
سرمايهگذاريهايي که به عنوان دارايي جاري
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پيوست بخشنامه شماره مب 1799/مورخ 18/10/1382
پيوست شماره ( 3ادامه)

نگهداري شده است ،تفاوت ناشي از واگذاري بايد به عنوان درآمد يا هزينه سرمايهگذاري و در مورد
سرمايه گذاريهاي بلندمدت ،تفاوت مذکور بايد به عنوان سود يا زيان واگذاري شناسايي شود .هرگونه خالص مازاد
ناشي از تجديد ارزيابي يک سرمايهگذاري که قبالً در حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور و در آن نگهداري شده
است ،بايد به عنوان تغيير در اجزاي حقوق صاحبان سرمايه ،به بستانکار حساب سود و زيان انباشته منظور شود.
الزم به ذکر است که بندهاي  29الي  33استاندارد حسابداري شماره  3تحت عنوان درآمد عملياتي به
مقوله نحوه شناسايي ”سود تضمي شده ،درآمد حق امتياز و سود سهام“ پرداخته است .همچني نحوه حسابداري
سرمايهگذاريها در استاندارد حسابداري شماره  15کميته فني سازمانحسابرسي به تشري آمدهاست که درسطور
قبل بهاختصار توضيحاتي دادهشده است.
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شماره :ش3662/
تاريخ21/12/1361 :
دستورالعمل موقت حسابداري مشارکت حقوقي

عمليات حسابداري مربوط به تامي قسمتي از سرمايه شرکتهاي سهامي جديد و يا خريد
قسمتي از سهام شرکتهاي سهامي موجود تحت عنوان مشارکت حقوقي توسط بانک اعم از اي که
اي مشارکت در امور توليدي ،بازرگاني و يا خدماتي باشد به صورت زير در دفاتر بانک ثبت خواهد
گرديد:
اول ـ تامين سرمايه مشارکت

(در حال تاسيس)

الف ن تامي سرمايه شرکتهاي سهامي

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

در صورتي که قبل از ثبت شرکت مبالغي بابت تعهد خريد سهام پرداخت گردد ،اسناد مربوط در
حسابها به شرح ذيل ثبت ميگردد:
بدهکار ن حساب بدهکاران موقت
بستانکار ن حساب صندوق و يا حسابگيرنده وجه
زمانيکه شرکت سهامي به ثبت رسيد مبلغي که در حساب بدهکاران موقت بابت پي
سهام ثبت شده بود از اي حساب به شرح زير برگشت ميشود:
بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي
بستانکار ن حساب بدهکاران موقت

 -مشارکت در امور خدماتي منوط به کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي ايران ميباشد.
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پرداخت خريد

پرداخت سرمايه تعهد شده توسط بانک دفعتاً واحده و يا به تدريج که صورت ميگيرد با صدور اسناد
حسابداري الزم به شرح ذيل در حسابها ثبت خواهد شد.
بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي
بستانکار ن حساب صندوق و يا حساب گيرنده وجه
همزمان با صدور و ثبت اسناد رديفهاي  3و  4فوق اسناد الزم براي برگشت معادل مبلغ مذکور از
حساب انتظامي به شرح ذيل صادر و در دفاتر منعکس ميگردد:
بدهکار ن طرف حساب انتظامي
بستانکار ن حساب انتظامي تعهدات سرمايه مشارکت حقوقي
ب ن تامي منابع براي خريد سهام شرکتهاي سهامي موجود
پس از خريد سهام مبلغ سهام به ميزان پرداخت شده در حسابهاي ذيربط به شرح ذيل ثبت
ميگردد:
بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي
بستانکار ن حساب صندوق يا حساب گيرنده وجه
در صورتي که تمام قيمت سهام فوق پرداخت نشده باشد ،تعهد فروشنده بابت قيمت سهام به بانک
منتقل ميگردد که به شرح رديف ( )1بند الف قسمت اول در حسابهاي انتظامي عمل خواهد شد.
در صورت مطالبه سرمايه تعهد شده توسط شرکت از بانک و پرداخت آن توسط بانک اسناد مربوط به
شرح رديف ( )4بند الف قسمت اول ثبت و اسناد انتظامي آن نيز برگشت خواهد شد.
دوم ـ تغييرات مربوط به شرکتهاي سهامي که بانک در آنها مشارکت دارد

ثبت حسابهاي مربوط به تغييرات سرمايه شرکتهاي سهامي که سهام آنها خريداري
شده به شرح ذيل ميباشد:
الف ن انتشار سهام جديد
در صورتي که شرکتهاي سهامي که سهام آنها توسط بانک خريداري شده سهام جديدي
براي افزاي

سرمايه منتشر نمايند و بانک اي سهام را خريداري نمايد ،سهام خريداري شده به

قيمت تمام شده به شرح زير در حسابها منعکس خواهد شد:
بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي
بستانکار ن حساب صندوق يا حسابجاري گيرنده
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بدهکار ن حساب مشارکت حقوقي
بستانکار ن حساب صندوق يا حسابجاري گيرنده وجه
چنانچه قسمتي از قيمت سهام به صورت تعهد به بانک منتقل گردد ثبت حسابهاي مربوط
به شرح مندرج در رديف ( )1بند الف قسمت اول خواهد بود و در صورت مطالبه سرمايه تعهد شده
توسط شرکت از بانک و پرداخت تعهدات بانک اسناد مربوط به شرح رديفهاي ( )4و ( )5بند الف و
اسناد انتظامي آن نيز برگشت خواهد شد.
ب ن انتشار سهام جايزه
در شرکتهاي سهامي معموالً قسمتي از سود حاصل از عمليات سالجاري و يا اندوختههاي
سنوات قبل ،براي افزاي

سرمايه شرکت تخصيص مييابد که به صورت سهام جايزه به سهامداران

تعلق ميگيرد .بايد توجه داشت که انعکاس اي سهام در دفاتر بانک فقط جنبه آماري داشته و تعداد
سهام را بدون ذکر مبلغ در حسابهاي مربوط نشان ميدهد.
سوم ـ دريافت سود سهام

هنگام دريافت سود سهام اسناد زير صادر و در دفاتر بانک ثبت ميگردد:
بدهکار ن حساب صندوق و يا حسابجاري شرکت سهامي
بستانکار ن حساب درآمد مشارکت حقوقي
چهارم ـ فروش سهام

پس از فروش سهام هر شرکت ثبت حسابهاي مربوط در دفاتر به شرح زير صورت خواهد
گرفت:
بدهکار ن حساب صندوق يا حسابجاري خريدار
بستانکار ن حساب فروش سهام
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
ميگردد:
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بدهکار ن حساب فروش سهام (به قيمت متوسط تمام شده)
بستانکار ن حساب مشارکت حقوقي
ضمناً در صورتي که ذخيرهاي از بابت کاه

ارزش اي سهام قبالً در نظر گرفته شده باشد

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
پس از ثبت سه فقره اسناد فوق در حساب فروش سهام ،در صورتي که مانده حساب
فروش سهام بستانکار باشد ،حاصل فروش سود بوده و در حسابهاي ذيربط به شرح زير ثبت
ميگردد:
بدهکار ن حساب فروش سهام
بستانکار ن حساب درآمد مشارکت حقوقي
لک چنانچه مانده حساب فروش سهام بدهکار باشد حاصل فروش زيان بوده و در
حسابهاي مربوط به شرح زير ثبت ميگردد:
بدهکار ن حساب هزينه (زيان) فروش سهام
بستانکار ن حساب فروش سهام
در صورتي که قسمتي از مبلغ اسمي سهام فروخته شده کماکان به صورت تعهد باقي مانده
باشد ،تبعاً اي تعهد به خريدار منتقل و مبلغ تعهد به ميزان رقم منتقل شده از حساب انتظامي مربوط
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

 -قيمت تمام ش ده يک سهم عبارت است از تقسيم کل مبلغ سهام خريداري شده و سهام دريافتي بابت جايزه به
تعداد آن.
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در پايان سال به منظور تهيه ترازنامه ميبايست مجموع سهام خريداري شده توسط بانک
بابت مشارکت بررسي و در صورتي که امکان ارزيابي وجود داشته باشد سهام ارزيابي گردد .چنانچه
قيمت ارزيابي شده از قيمت دفتري کمتر باشد ذخيره الزم برآورد و به شرح زير در حسابها ثبت
ميشود:
بدهکار ن حساب سود و زيان
بستانکار ن حساب ذخيره کاه

ارزش مشارکت حقوقي

ششم ـ انعکاس مشارکت حقوقي در ترازنامه

در پايان سال و هنگام تهيه ترازنامه ،مجموع مشارکتهاي حقوقي و سرمايهگذاريهاي
مستقيم به شکل ذيل در ترازنامه منعکس گردد:
مشارکت و سرمايهگذاري مستقيم:
مشارکت حقوقي

**

سرمايهگذاريمستقيم

**
**

کسرميشود:
ذخيرهکاه

**

داراييهايمزبور

**
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شماره :ش3722/
تاريخ25/12/1361 :
دستورالعمل موقت حسابداري سرمايهگذاري مستقيم

عمليات حسابداري مربوط به تامي سرمايه الزم براي اجراي طرحهاي سرمايهگذاري
مستقيم (اعم از اي که اي سرمايهگذاري در امور توليدي ،بازرگاني و خدماتي باشد) که منحصراً به
صورت شرکت سهامي و مستقل از بانک تشکيل ميگردد به ترتيب ذيل در دفاتر بانک منعکس
ميشود:
اول ـ ثبت سرمايه شرکت سهامي

در صورتي که قبل از ثبت شرکت مبالغي به منظور تاسيس شرکت پرداخت گردد اسناد مربوط به
شرح ذيل در حسابها ثبت ميگردد:
بدهکار ن حساب بدهکاران موقت (شرکت در حال تاسيس)
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
حسابهاي انتظامي به صورت زير ثبت ميگردد:
بدهکار ن حساب انتظامي تعهدات بانک بابت سرمايهگذاري مستقيم
بستانکار ن طرف حساب انتظامي
پس از تشکيل شرکت مبلغي که در حساب بدهکاران موقت به منظور تاسيس شرکت ثبت شده بود،
به شرح زير برگشت ميشود:
بدهکار ن حساب سرمايهگذاري مستقيم
بستانکار ن حساب بدهکاران موقت (شرکت در حال تاسيس)
همزمان با صدور و ثبت سند مذکور ،اسناد الزم براي برگشت تعهد بانک معادل مبلغ پرداخت شده از
حساب انتظامي تعهدات بانک به شرح ذيل صادر و در دفاتر بانک منعکس ميگردد:
بدهکار ن طرف حساب انتظامي
بستانکار ن حساب انتظامي تعهدات بانک بابت سرمايهگذاري مستقيم
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پرداخت سرمايه تعهد شده توسط بانک اعم از اي که دفعتاً واحده و يا به تدريج باشد با صدور اسناد
حسابداري الزم به شرح ذيل در حسابها ثبت خواهد شد:
بدهکار ن حساب سرمايهگذاري مستقيم
بستانکار ن حساب صندوق و يا گيرنده وجه
همزمان با ثبت اي سند ،تعهد بانک به ميزان مبلغ پرداخت شده فوق ،طبق قسمت اخير بند  3از
حسابهاي انتظامي مربوط برگشت ميشود.
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بند  4از صورتجلسه يکهزار و سيزدهمين جلسه شوراي پول و اعتبار:

 -4بند  1صورتجلسه مورخ  21/10/1382کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار منضم به
آيي نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري مطرح و مورد بررسي قرار
گرفت.
شوراي پول و اعتبار مصوبه کميسيون فرعي و آيي نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و
موسسات اعتباري را عينا" مورد تصويب قرار داد.
”بند  1صورتجلسه کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار:
گزارش بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در مورد آيي نامههاي سرمايه پايه ،کفايت
سرمايه ،تسهيالت و تعهدات کالن و تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط بانکها و
موسسات اعتباري مطرح و مورد بررسي قرار گرفت .کميسيون فرعي آيي نامهي مربوط به
سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري را با اصالحاتي به شرح پيوست مورد تاييد قرار
داد و ادامه بررسي در مورد ساير آيي نامهها به جلسه آينده موکول گرديد“.
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بسمه تعالي

آئين نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري

به منظور نيل به اهداف نظارتي در کليه مواردي که براي آنها مقررات احتياطي
تدوي شده است از مفهوم سرمايه به ترتيب زير استفاده ميشود:
ماده  - 1تعريف سرمايه پايه:

سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري ،حاصل جمع سرمايه اصلي (طبق
تعريف ارائه شده در ماده  )2و سرمايه تکميلي (طبق تعريف ارائه شده در ماده  )3پس از
انجام کسور الزم (طبق توضيحات ارائه شده در ماده  )4است.
ماده  - 2سرمايه اصلي:
 -1-2اقالم تشکيل دهنده سرمايه اصلي عبارتند از:

سرمايه پرداخت شده؛
اندوخته قانوني؛
ساير اندوختهها (به جز اندوخته  /ذخيره تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت و سهام متعلق به
بانک و موسسه اعتباري)؛
صرف سهام؛
سود انباشته (در صورت وجود زيان انباشته ،اي مبلغ از جمع سرمايه اصلي کسر
ميگردد)؛
ماده  - 3سرمايه تکميلي:

اقالم زير بعنوان سرمايه تکميلي منظور ميشود:
 -1-3ذخاير مطالبات مشکوكالوصول عمومي:
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حداکثر ميزان قابل قبول ذخيره مطالبات مشکوكالوصول براي اهداف اي
آئي نامه 25/1 ،درصد دارائيهاي موزون شده برحسب ريسک (طبق ضوابط مندرج در
آئي نامه مربوط به کفايت سرمايه) ميباشد.

 -2-3اندوخته  /ذخيره تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت:

اي اندوختهها /ذخاير ،حاصل تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانک و موسسه
اعتباري است که پساز طي مراحل قانوني بعنوان اندوخته /ذخيره تجديد ارزيابي در دفاتر
بانک و موسسه اعتباري منعکس شده يا مستقيماً به حساب سرمايه پرداخت شده اضافه
شده است.
 -3-3اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي سهام

اي اندوخته که از محل مابهالتفاوت بي قيمت تمام شده و قيمت تجديد ارزيابي
سهام متعلق به بانکها و موسسات اعتباري حاصل ميشود در صورتي قابل استفاده در
سرمايه تکميلي ميباشد که پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي الزم ،حداقل 55
درصد از مابهالتفاوت مزبور کاه

داده شود 55 .درصد کاه

دليل نوسان قيمت سهام و احتمال کاه

در مابهالتفاوت مزبور به

در قيمت تجديد ارزيابي ميباشد.

ماده  -4کسور از مجموع سرمايه اصلي و تکميلي:

در مواردي که بانکها و موسسات اعتباري سهامدار بانکها و موسسات اعتباري
ديگر ميباشند ،الزم است موارد ذيل از مجموع سرمايه اصلي و سرمايه تکميلي کسر
شود.
 -1-4سرمايهگذاري در بانکها و موسسات اعتباري ديگر که حسابهاي آنها با حسابهاي
بانک يا موسسه اعتباري مادر تلفيق نشده است .اي بند در مواردي کاربرد دارد که
براساس استانداردهاي حسابداري ارائه صورتهاي مالي تلفيقي الزامي است.
-2-4سرمايهگذاري در ساير بانکها و موسسات اعتباري (با صالحديد بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران).
ماده  -5سقف سرمايه تکميلي

مجموع سرمايه تکميلي ،حداکثر ميتواند معادل سرمايه اصلي باشد و مبلغ مازاد
در سرمايه پايه منظور نميشود.
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آئي نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري در  5ماده و  6بند
فرعيدر يکهزار و سيزدهمي جلسه مورخ  27/10/1382شوراي پول و اعتبار به تصويب
رسيد.
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بسمه تعالي
مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي
بخش اول ـ تعاريف

ماده  -1از نظر اي مقررات موسسه اعتباري غيربانکي که از اي پس موسسه اعتباري
ناميده ميشود موسسهاي است که از طريق جذب سپردههاي غيرديداري ،اخذ تسهيالت و
استفاده از ساير ابزارهاي مالي به تجهيز منابع مبادرت نموده و اي منابع را به اعطاي
تسهيالت اعتباري اختصاص داده و يا به هر نحو ديگري به تشخيص بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران که از اي پس بانک مرکزي ناميده ميشود واسطه بي عرضه
کنندگان و متقاضيان منابع مالي باشد.
ماده  -2موسسه اعتباري که صرفا" در قالب يکي از تسهيالت اعتباري يا يک رشته از
فعاليتهاي اقتصادي فعاليت مينمايد ”موسسه اعتباري تخصصي“ شناخته ميشود.
ماده  -3موسسه اعتباري که در چند رشته از فعاليتهاي اقتصادي يا چند نوع از انواع
تسهيالت اعتباري فعاليت مينمايد ”موسسه اعتباري عمومي“ شناخته ميشود.
ماده  -4تشخيص تخصصي يا عمومي بودن و تعيي محدوده فعاليت موسسه اعتباري با
بانک مرکزي است.
بخش دوم ـ تاسيس

ماده  -5فعاليت هر يک از موسسات اعتباري منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزي است.
ماده  -6هيچ يک از بانکها مجاز به تاسيس موسسه اعتباري نميباشند.
ماده  -7موسسات اعتباري تخصصي ميتوانند بصورت شرکتهاي سهامي عام يا خاص
تاسيس و فعاليت نمايند.
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الحاقيه به نکات الزم الرعايه در اساسنامه بانک غيردولتي

مصوبه نهصد و پنجاه و پنجمين جلسه مورخ  30/2/1380شوراي پول و
اعتبار

هدف بانک نبايد صرفاً تامي منابع مالي براي سهامداران خود يا اشخاص و گروههاي
خاص باشد.
اشخاص حقوقي غيربانکي که بخشي از سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا
شرکتهاي دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده  5قانون محاسبات عمومي
بوده و يا تحت مديريت بخ

دولتي و يا نهادهاي عمومي قرار دارند نميتوانند در

بانکهاي غيردولتي سهامدار باشند.
تبصره :مشارکت صندوق تعاون در تاسيس بانک تعاون حداکثر تا سقف  ٪15از شمول
مفاد اي تبصره مستثني ميباشد.
از  10درصد سهام بانک دفعتاً واحده و يا به تدريج به يک شخص حقيقي يا

انتقال بي

حقوقي ديگر موکول به اطالع ساير سهامداران و تاييد قبلي بانک مرکزي است.
تبصره :در سقف فوق براي شخص حقيقي سهام او بعالوه سهام متعلق به افراد تحت
تکفل و همسر وي نز منظور ميشود .در مورد شخص حقوقي نيز سهام آن بعالوه
اشخاصي که بي

از  10درصد سهام آن را دارند و همچني اشخاص حقوقي که بي

از

 10درصد سهامشان در مالکيت آن است منظور ميشود.
هيچيک از بانکها اعم از دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي نميتواند در
هيچ 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.
بانک نميتواند سهام خود را که متعلق به سهامداران آن بانک است براي تسهيالت
اعطائي و يا تعهدات و تضمي ها به وثيقه بگيرد.
اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره ،مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک بايد داراي
صالحيتهاي تخصصي به تشخيص بانک مرکزي و شرايط ذيل باشند:
-1-7

عدم سوء پيشينه طبق مفاد بند الف ماده  35قانون پولي و بانکي کشور و ماده

 98قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و دارا
بودن حس شهرت.
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-2-7

دارا بودن حداقل مدرك کارشناسي براي مديرعامل و قائم مقام مديرعامل و

اعضاي هيات مديره .يک نفر از اعضاي هيات مديره درصورت دارا بودن ساير شرايط
ميتواند از اي شرط معاف باشد.
-3-7

دارا بودن بي

از  5سال سابقه در امور مديريت بانک و يا بازار پول و سرمايه

براي اکثريت اعضاي هيات مديره و همچني مديرعامل و قائم مقام وي.
تبصره :انتخاب مجدد افراد موضوع اي ماده موکول به تائيد قبلي بانک مرکزي است.
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
الزمالرعايه در اساسنامه بانکهاي غيردولتي موضوع مصوبه جلسه مورخ 30/2/1380
رانفي نموده و يا به آن خدشه وارد سازد.
بانک مرکزي عنداللزوم مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار در مورد سياستهاي پولي و
اعتباري و ساير مقرراتي را که براي بانکهاي دولتي و موسسات اعتباري غيربانکي تصويب
شده است ،با وضعيت بانکهاي غيردولتي تطبيق داده و به آنها ابالغ خواهدکرد.
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شماره  :مب  557 /؛ ميزان اعتبار تابلوهاي مختلف در بورس اوراق بهادار
تاريخ 26/2/1386:

»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک
و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

با احترام؛
همانگونه که استحضار دارند بورس اوراق بهادار داراي چندي تابلو شامل
تابلوي اصلي ،تابلوي فرعي و تابلوي چهارم ميباشد که شرکتهاي پذيرفته شده در هر
تابلو داراي درجات اعتبار و نقدشوندگي متفاوتي هستند .شرکتهاي تابلوي اصلي داراي
بيشتري اعتبار و شرکتهاي تابلوي چهارم در آستانه اخراج از بورس قرار دارند .لذا در
مواردي که ارزش بازار سهام مبناي محاسبه وثيقه قرار ميگيرد (از جمله در اعطاي
تسهيالت) و يا به هنگام محاسبه ذخيره ،الزم است به اي مهم توجه شود که شرکت در
چه تابلويي پذيرفته شده است تا از بروز ريسکهاي بعدي اجتناب شود.
از اي رو خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به نحو مقتضي به اطالع
واحدهاي ذيربط در آن بانک  /موسسه رسانيده شود/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  564 /؛ ممنوعيت هرگونه عمليات بازارگردان ي ،بازارسازي و  ...توسط بانك ها
تاريخ27/2/1386:

بسمه تعالي

براي کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،خصوصي ،شرکت دولتي پستبانک
و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد“

با سالم؛
احتراما" بدينوسيله اعالم ميدارد که بر اساس پنجمي صورتجلسه کميسيون اعتباري
مورخ  2/2/1386انجام هر گونه عملياتي توسط بانکها تحت عناوي بازارگرداني،
بازارسازي و  ...که به قصد حمايت از سهام خاص صورت ميگيرد ممنوع است و بانکها و
موسسات اعتباري منحصرا" ميتوانند در چارچوب ”دستورالعملهاي سرمايهگذاري“
موضوع بخشنامه شماره مب 182/مورخ  26/1/1386فعاليت سرمايهگذاري خود را
متمرکز نمايند/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

فروزنده شجاعي

3816

3831-4
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شماره  :مب  777 /؛ نحوه اجراي مفاد بخشنامه شماره مب  2823 /مورخ 5 / 12 / 1385
(دستورالعمل هاي طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري و نحوه محاسبه ذخيره مطالبات
مؤسسات اعتباري)
تاريخ 5/3/1386:

»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک
و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

با سالم؛
پيرو سواالت مکرر بانکها درخصوص نحوه اجراي مفاد بخشنامه شماره
مب 2823/مورخ  5/12/1385موارد زير جهت رفع هرگونه ابهام و ايجاد وحدت رويه
تاکيد ميگردد:
هدف عمده از طبقهبندي داراييهاي (تسهيالت) موسسات اعتباري در درجه اول ،افشاء
کيفيت اعتباري داراييها و در درجه دوم تعيي ميزان ذخيره متناسب با کيفيت آنهاست.
موسسه اعتباري زماني محق به محاسبه و دريافت وجه التزام (خسارت تاخير تاديه دي )
است که مشتري در بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباري تاخير بنمايد ،لذا وجه التزام
(خسارت تاخير تاديه دي ) صرفاً در مواقعي که مطالبات موسسه براساس معيار زماني
(يعني معيارهاي مندرج در رديف ”الف“ از بندهاي  3-2 ،2-2و )4-2به طبقات غيرجاري
(سررسيد گذشته ،معوق و مشکوكالوصول) منتقل شده باشد قابل احتساب خواهد بود.
جهت تاکيد مجدد يادآور ميگردد ،در صورتي که مطالبات موسسه اعتباري براساس
معيارهاي مندرج در رديفهاي ”ب“ و ”ج“ از بندهاي فوقالذکر به طبقات غيرجاري منتقل
گردند ،اي تغيير طبقه صرفاً جهت افشاء کيفيت مطالبات و ذخيرهگيري متناسب آنها است
و در اي صورت موسسه اعتباري مجاز به محاسبه وجه التزام (خسارت تاخير تاديه دي )
نميباشد.
به موجب تبصرههاي ذيل بندهاي  2-2و  3-2بخشنامه صدراالشاره ،در صورتي که
مطالبات موسسه اعتباري براساس معيارهاي مندرج در رديفهاي ”ب“ و ”ج“ به طبقات
سررسيد گذشته و معوق منتقل شوند ،الزم است موسسه اعتباري کل مانده مطالبات خود
از مشتري را به طبقه ذيربط منتقل نمايد .مجدداً تاکيد ميگردد اي امر صرفاً جهت افشاء
کيفيت مطالبات و ذخيرهگيري متناسب با وضعيت مالي مشتري و شرايط صنعت وي است.
همچني به موجب بند  8-2بخشنامه فوقالذکر ،موسسه اعتباري ميتواند براي وصول
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مطالبات خود پيگيريهاي اجرايي و حقوقي را ن در هر زمان ن براساس صرفه و صالح
خود انجام دهد .موسسه اعتباري زماني مجاز است ديون مشتري خود را حال نمايد که
مطالبات موسسه از مشتري براساس معيار زماني به طبقه مشکوكالوصول (معيار مندرج
در رديف ”الف“ از بند  4-2ماده  )2منتقل شده باشد.
مزيد استحضار خاطرنشان ميگردد به موجب بند ”الف“ از بخشنامه شماره
مب 86/مورخ  ،15/1/1386در صورت حال شدن ديون گيرنده تسهيالت ،پايه محاسبه
وجه التزام (خسارت تاخير تاديه دي ) در عقود غيرمشارکتي ،کل مبلغ پرداخت نشده قرار
داد (از جمله اقساط آتي) خواهد بود/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

سيميندخت حکاك

3816

3831-2
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شماره  :مب  846 /؛ ضرورت اجراي مقررات و بخشنامه هاي ابالغي از سوي بانك مركزي و
اجتناب از اجراي موردي ناهماهنگ مصوبات مراجع و دستگاه هاي اجرايي ديگر توسط بانك ها
و مؤسسات اعتباري ك شور
تاريخ 8/3/1386:

»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک
و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراماً؛
با توجه به اي که در بسياري موارد مشاهده شده است برخي از آئي نامهها،
تصويب نامهها ،تصميمنامهها و موافقتنامههاي هيات محترم وزيران و مصوبات ساير
مراجع توسط وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي مربوط به طور مستقيم و بدون هماهنگي
به بانکها ابالغ ميگردد .بانکها نسبت به اجراي هماهنگ آن دچار مشکل شده و از بانک
مرکزي کسب تکليف مينمايند.
با نظر داشت لزوم اتخاذ تدابير و تمهيدات الزم در چارچوب قواني و ضوابط
ناظر بر بخ

بانکي کشور که در حدود وظايف و اختيارات بانک مرکزي ميباشد و به

منظور هماهنگي و عملکرد يکسان آن در سط شبکه بانکي کشور ،خواهشمند است
دستور فرمايند واحدهاي اجرايي ذيربط صرفاً درخصوص مواردي که مستقيماً از سوي
اي بانک ابالغ ميگردد ،اقدام الزم به عمل آورند/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حسن معتمدي
16-1615

حميد تهرانفر
3816
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شماره  :مب  1081 /؛ تبيين شمول واژه « شهرداري ها » در بخشنامه شماره مب 2017 /مورخ
2781385
تاريخ27/3/1386 :

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پستبانک ارسال گرديد

احتراما"
پيرو بخشنامه شماره مب 2017/مورخ  27/8/1385درخصوص دستورالعمل نگهداري
حسابهاي دولتي و در پاسخ به ابهامات مطرح شده بدي وسيله اعالم ميگردد که واژه
”شهرداريها“ در بند  1قسمت الف بخشنامه مذکور ،شامل ”شهرداريها و کليه شرکتها،

موسسات و سازمانهاي وابسته به آن“ ميباشد .خواهشمند است دستور فرمايند ضم ابالغ
مورد فوق به کليه واحدهاي ذيربط بر حس اجراي آن نظارت کافي مبذول فرمايند/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  1172 /؛ حداقل الزامات تحت عنوان « رهنمودهايي براي نظام مؤثر كنترل داخلي
در مؤسسات اعتباري »
تاريخ31/3/1386 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پستبانک و
موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با احترام
همان گونه که استحضار دارند يکي از مهمتري ساز وکارهاي کنترلي که زمينه هدايت
اثربخ

و کارآي سازمانهاي مختلف به خصوص بانکها ،موسسات اعتباري و ديگر

نهادهاي مالي را فراهم ميآورد مجموعه تدابيري است که از آنها تحت عنوان «کنترلهاي
داخلي» ياد ميشود.
براي کنترلهاي داخلي الگوهاي متنوعي طراحي و معرفي شدهاند ليک مهمتري و
معروفتري آنها ن از نقطهنظر جامعيت ،اثربخشي و گسترة کاربرد ن الگوي مطروحه از
سوي کميته سازمانهاي مسيول کميسيون تردوي ( )COSOاست .در اي الگو ،نظام
کنترل داخلي از پنج عنصر به هم پيوسته تشکيل شده است که عبارتند از محيط کنترلي؛
شناسايي و ارزيابي ريسک؛ فعاليتهاي کنترلي؛ اطالعات و ارتباطات؛ و خود ارزيابي،
نظارت و اصالح نارساييها .هر يک از اي پنج عنصر ،مشتمل بر توصيهها و رهنمودهايي
است که در مجموع ،دستيابي به اهداف کنترلهاي داخلي را دنبال ميکنند.
کميته مزبور کنترل داخلي را فرآيندي دانسته است که توسط هيات مديره ،مديريت و ديگر
کارکنان يک موسسه اجرا ميشود و هدف از ايجاد آن ،کسب اطميناني منطقي و معقول از
دستيابي به اهداف اثربخشي و کارآيي عمليات ،قابليت اعتماد به گزارشگري مالي و
پايبندي به قواني و مقررات جاري است .بدون ترديد ،ايجاد و استقرار يک نظام توانمند
کنترل داخلي بستري را فراهم ميآورد که با بهرهمندي از آن ميتوان نسبت به مديريت
موثر و کاراي سازمانها و موسسات مختلف اطمينان حاصل نمود .جامعيت و اثربخشي
رهنمودهاي اي کميته در زمينه کنترلهاي داخلي ،موجب کاربرد وسيع آن در عرصه
پهناوري از کشورها و سازمانهاي پولي و مالي شده است به گونهاي که کميته نظارت
بانکي بال نيز در سندي که تحت عنوان
«چارچوبي براي نظامهاي کنترل داخلي در واحدهاي بانکي» منتشر نموده ،از الگوي
( )COSOپيروي کرده است.
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نظر به اهميت و لزوم برخورداري بانکها و موسسات اعتباري کشور از نظام مناسبي براي
کنترلهاي داخلي واحدهاي تابع خود ،به پيوست مجموعه «رهنمودهايي براي نظام موثر کنترل

داخلي در موسسات اعتباري» جهت اجرا و فراهم سازي بستر الزم براي استقرار نظام کنترل
داخلي موثر در آن بانک/موسسه اعتباري غيربانکي ابالغ ميگردد .در اي خصوص الزم
است بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي هر  6ماه ،گزارشي از پيشرفت کار درخصوص
پيادهسازي نظام جامع کنترلهاي داخلي در واحد تابع خود و اقدامات انجام شده در
اجراي موثر اي بخشنامه را به مديريت کل نظارت بر امور بانکها و موسسات اعتباري
بانک مرکزي گزارش دهند .بديهي است استقرار نظام توانمندي از کنترلهاي داخلي در
آن موسسه ،مستلزم ايجاد ساختار سازماني مناسب و طراحي و استقرار ساز و کارهاي
الزم است که در رهنمودهاي مزبور ،چارچوب کلي در اي زمينه ارائه شده است.
شايان ذکر است که در تهيه اي رهنمودها ،از منابع تخصصي فراواني استفاده شده است
که برخي از مهمتري آنها عبارتند از اسناد منتشره از سوي کميته سازمانهاي مسيول
کميسيون تردوي ( ،)COSOکميته نظارت بانکي بال ( ، )BCBSواحد حسابداري کل اياالت
متحده (( KPMG ، )GAOاز معتبرتري سازمانهاي بي المللي فعال در زمينه حسابرسي)
و ديگر مراکز فعال حرفهاي در زمينه کنترلهاي داخلي .ضم آنکه در تدوي اي مجموعه،
مالحظات و ويژگيهاي بومي بانکها و موسسات اعتباري کشور نيز ملحوظ شدهاند.
با عنايت به مراتب فوق ،خواهشمند است دستور فرمايند رهنمودهاي پيوست ن پس از
اتخاذ تدابير الزم در سطوح هيات مديره و مديريت ارشد ن به تمامي واحدهاي ذيربط در
آن بانک/موسسه ابالغ و ضم نظارت موثر بر حس اجراي آن ،هر  6ماه گزارشي از
پيشرفت کار در اي زمينه براي بانک مرکزي ارسال شود/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار

3816

3831-3
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

رهنمودهايي براي
نظام موثر کنتـرل داخلـي
در موسسات اعتباري

تدوين از :کارگروه مقررات احتياطي
آذر 1385
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فهـرسـت مطالـب

فصل اول – مفاهيم کلي
اهداف
تعاريف
کارکردهاي نظام کنترل داخلي
اجزاي نظام کنترل داخلي

فصل دوم –محيط کنترلي
تعريف
وظايف ،مسئوليتها و اختيارات هيات مديره موسسه اعتباري
وظايف ،مسئوليتها و اختيارات مديريت ارشد موسسه اعتباري

فصل سوم – شناسايي وارزيابي ريسک
تعاريف
مديريت ريسک
 -1-2شناسايي و ارزيابي ريسک
 -2-2کنترل و نظارت

فصل چهارم –فعاليتهاي کنترلي
تعريف
انواع فعاليتهاي کنترلي

فصل پنجم  -اطالعات و ارتباطات
فصل ششم – خود ارزيابي ،نظارت و اصالح نارساييها
پيوست شماره  -1کميته حسابرسي
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تعاريف
اهداف
ويژگيها
اختيارات
وظايف
جلسات
حقالزحمه

ضميمه پيوست شماره  -1بند  21از بخش ”ب“ نشريه اصول و ضوابط
حسابداري و حسابرسي آئيننامه رفتار حرفهاي منتشره از سوي کميته فني
سازمان حسابرسي
پيوست شماره  -2کميته عالي مديريت ريسک
تعاريف
اهداف
ويژگيها
اختيارات
وظايف
جلسات
چارچوب الزم براي ارائه گزارشها
حقالزحمه

پيوست شماره  -3نمودارهاي توضيحي براي کنترلهاي داخلي
نمودار شماره  -1جايگاه کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک در ساختار
سازماني موسسه اعتباري (نمونه ايدهآل)
نمودار شماره  -2فعاليتهاي کنترلي؛ نقشها و مسئوليتها
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پيوست شماره  -4نمونه پرسشنامه براي ارزيابي کنترل داخلي موسسه
اعتباري
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رهنمودهايي براي نظام موثر کنترل داخلي
در موسسات اعتباري
فصل اول – مفاهيم کلي

 -1اهداف

در اجراي مؤثر بند ”ب“ از ماده  11قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تيرماه
سال  1351و اصالحات پس از آن) و اختيارات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،در
ماده  37قانون مذکور و به منظور حفظ ثبات مالي موسسات اعتباري” ،رهنمودهايي براي
نظام موثر کنترل داخلي در موسسات اعتباري“ که از اي پس ”رهنمود“ ناميده ميشود
براي تحقق اهداف ذيل تدوي ميگردد:
 -1-1دستيابي به اهداف موسسه اعتباري؛
 -2-1حصول اطمينان از اثربخشي و کارآيي عمليات؛
 -3-1مديريت کارآمد ريسکهاي بانکي؛
 -4-1حصول اطمينان از عملکرد مناسب نظام گزارشگري (مالي و مديريت) و ارتقاي
شفافيت آن؛
 -5-1حصول اطمينان از پايبندي تمامي واحدها و کارکنان موسسه اعتباري به رعايت
قواني و مقررات مربوط ،استراتژيها ،برنامهها ،رويهها و ضوابط داخلي؛
 -6-1محافظت از منابع و داراييهاي موسسه اعتباري در برابر هرگونه خسارت ،زيان،
سوءاستفاده و اختالس.

 -2تعاريف

گستره شمول تعاريف ذيل محدود به اي ”رهنمود“است:
 -1-2موسسه اعتباري :بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تحت عناوي مذکور
از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده ،تحت نظارت اي بانک قرار
دارد.

839

 -2-2نظام کنترل داخلي :مجموعه منسجمي از فرآيندهاي کنترلي مالي ،عملياتي و
ديگر کنترلهاي مستمري است که توسط هيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري ـ

به منظور کسب اطمينان از تحقق اهداف اين دستورالعمل ن طراحي شده؛ در تمامي سطوح
سازمان به اجرا در ميآيد.
 -3-2مديريت ارشد :اعضاي هيات عامل  /مديرعامل و آن گروه از مديران اجرايي و
کارکنان ارشد موسسه اعتباري است که مستقيماً زيرنظر هريک از اعضاي هيات عامل/
مديرعامل قرار داشته ،مسيوليت اجراي استراتژيها و سياستهاي مصوب هيات مديره يا
هيات عامل را حسب مورد برعهده دارند.

-3کارکردهاي نظام کنترل داخلي

برخورداريموسسه اعتباري ،از يک نظام کنترل داخلي مؤثر ،ضم بهبود و ارتقاي
کارآيي و اثربخشي ،به حفظ اعتبار و حس شهرت آن ميانجامد .موارد زير از جمله
کارکردهاي نظام کنترل داخلي مؤثر است:
-1-3

بهبود نظارت و پاسخگويي مناسب مديريت و کمک به گسترش فرهنگ توانمند

کنترلي؛
-2-3

کمک به فرآيند تصميمگيري و اداره مؤثر موسسه اعتباري؛

-3-3

بهبود سازوکارهاي مرتبط ،جهت مديريت مناسب ريسکهاي موجود در

فعاليتهاي موسسه؛
-4-3

تقويت ساختارها و فعاليتهاي کنترلي از جمله تفکيک وظايف ،رعايت فرآيند اخذ

مجوزها و مصوبات ،رفع مغايرتها و بازبيني عملکرد عملياتي؛
-5-3

بهبود اقدامات کنترلي جهت پيشگيري ،شناسايي و اصالح به موقع نارساييها از

جمله اشتباهات ،تخلفات و اختالسها؛
-6-3

بهبود ارتباطات و گردش مناسب و به هنگام اطالعات قابل اتکا ،در ميان تمامي

سطوح موسسه اعتباري؛
-7-3

بهبود و ارتقاي نظام گزارشگري و اطالعرساني به موقع و قابل اتکاي موسسه

اعتباري به اشخاص و مراجع ذيربط؛
-8-3

حصول اطمينان از پايبندي کليه سطوح موسسه اعتباري به قواني  ،مقررات،

الزامات نظارتي ،دستورالعملها و بخشنامهها و اجراي مؤثر آنها.
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 -4اجزاي نظام کنترل داخلي

نظام کنترل داخلي از پنج عنصر به هم پيوسته تشکيل ميشود:
محيط کنترلي؛
شناسايي و ارزيابي ريسک؛
فعاليتهاي کنترلي؛
اطالعات و ارتباطات؛
خودارزيابي ،نظارت و اصالح نارساييها.

فصل دوم –محيط کنترلي
-1تعريف
فضا و فرهنگ فراگيري است که در ميان تمامي سطوح و کارکنان موسسه اعتباري شکل
گرفته ،استقرار مييابد و راهنماي حرفهاي و اخالقي آنان در انجام وظايف محوله است.
مهمتري اجزاي آن به شرح ذيل ميباشد:
نظم و انضباط؛
ارزشهاي اخالقي مانند درستکاري و صداقت؛
صالحيتهاي فردي و حرفهاي؛
فلسفه و سبک عملياتي مديريت؛
ساختار سازماني؛
شيوه تفويض اختيار و تعيي مسيوليت؛
مديريت منابع انساني؛
شيوه ارتباط با مراجع نظارتي ذيربط.
هيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري موظفند با ايجاد محيط کنترلي مناسب در
تمامي سطوح سازمان و حمايت از آن ن ”در گفتار و عمل“ ن زمينه مشارکت فعاالنه و
فراگير تمامي کارکنان را فراهم آورند ،به گونهاي که:
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درستکاري ،ارزشهاي اخالقي ،نظم و انضباط و معيارهاي صالحيت فردي و حرفهاي
کارکنان ،در عاليتري سط خود رعايت گردد؛
فلسفه مديريت و روشهاي عملي آن ،باعث ارتقاي کنترل داخلي در تمامي سطوح
موسسه اعتباري شود؛
تفويض اختيارات و تعيي مسيوليتها به درستي انجام شود؛
تمامي کارکنان موسسه اعتباري ضم آگاهي کامل از نق

خود در فرآيند کنترل داخلي،

در آن مشارکت فعال نمايند.

 -2وظايف ،مسئوليتها و اختيارات هيات مديره موسسه اعتباري
ايجاد ،حفظ ،اجرا و ارتقاي استانداردهاي عالي مربوط به محيط کنترلي؛
-2-2

پذيرش مسيوليت نهايي حصول اطمينان از استقرار و حفظ نظام کنترل داخلي

مناسب و مؤثر؛
-3-2

تعيي و بازبيني استراتژيهاي کلي و سياستهاي کالن موسسه اعتباري و نيز

تاييد ساختار سازماني؛
-4-2

فراهم نمودن حاکميت ،ارائه رهنمود و نظارت بر مديران ارشد؛

-5-2

تبادل نظر ادواري با مديران در رابطه با اثربخشي نظام کنترل داخلي؛

-6-2

بررسي به موقع ارزيابيهاي انجام شده توسط مديران ،حسابرسان داخلي و

مستقل در رابطه با نظام کنترل داخلي؛
-7-2

انجام بررسيهاي ادواري به منظور حصول اطمينان از پيگيريهاي به موقع

مديران نسبت به توصيهها و موضوعات مطروحه (از سوي مديران ،حسابرسان و مراجع نظارتي)
در رابطه با نقاط ضعف نظام کنترل داخلي ؛
-8-2

بازبيني ادواري ميزان تناسب استراتژي موسسه اعتباري با حدود تعيي شده در

زمينه ريسک؛
-9-2

ايجاد کميته حسابرسي (به شرح پيوست شماره )1؛

 -10-2ايجاد کميته عالي مديريت ريسک (به شرح پيوست شماره .)2

 -3وظايف و مسئوليتهاي مديريت ارشد موسسه اعتباري
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ايجاد ،حفظ ،اجرا و ارتقاي استانداردهاي عالي مربوط به محيط کنترلي؛
-2-3

اجراي استراتژيها و سياستهاي مصوب هيات مديره؛

-3-3

توسعه روشهايي براي شناسايي ،اندازهگيري ،نظارت و کنترل ريسکهاي

موسسه اعتباري؛
-4-3

طراحي و حفظ ساختار سازماني مناسب؛

-5-3

حصول اطمينان از اجراي مؤثر مسيوليتهاي تفويض شده؛

-6-3

ايجاد خط مشيهاي مناسب براي کنترل داخلي؛

-7-3

نظارت بر کفايت و اثربخشي نظام کنترل داخلي؛

-8-3

حصول اطمينان از استقرار نظام کارآمدي از مديريت و منابع انساني؛

-9-3

واگذاري مسيوليت تدوي سياستها و رويههاي تفصيلي کنترل داخلي به مديران

واحدهاي عملياتي.

فصل سوم – شناسايي وارزيابي ريسک
از ويژگيهاي يک نظام کنترل داخلي مؤثر ،شناسايي و ارزيابي مستمر ريسکهايي است
که بر دستيابي به اهداف موسسه اعتباري تاثيرات نامطلوبي بر جاي ميگذارند.
اي ارزيابي ،کليه ريسکهاي فراروي موسسه اعتباري و نيز ريسکهايي را که از ناحيه
شرکتهاي تابعه و وابسته به آن متوجه موسسه اعتباري ميشود ،در بر ميگيرد.

 -1تعاريف
 -1-1ريسک اعتباري :احتمال بروز زيان ناشي از قصور طرف مقابل از شرايط قرارداد.
 -2-1ريسک نقدينگي :احتمال عدم توانايي موسسه اعتباري ،براي ايفاي تعهدات

در

زمان مطالبه آنها و يا تأمي مالي داراييهاي مورد نياز در زمان مناسب و با هزينه معقول.
 -3-1ريسک عملياتي :احتمال بروز زيان ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت فرآيندها و
روشها ،افراد و سيستمهاي داخلي و يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري ،از
جمله:
 -وقفههاي عملياتي :نابساماني فيزيکي ،قطع برق ،آت

سوزي ،توقف سيستمهاي

رايانهاي ،بالياي طبيعي ،تروريسم ،آشوبهاي سياسي و . ...
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 جرايم :اختالس ،سرقت ،مبادالت غيرقانوني کارکنان ،کالهبرداري ،جعل ،هکسيستمهاي رايانهاي و . ...
 مشتريان ،محصوالت و عملکرد کاري :خيانت در امانت ،وجود نواقص در اداره امورمربوط به وثايق ،سوءاستفاده از اطالعات محرمانه مشتري ،فعاليتهاي تجاري نامناسب
به حساب بانک ،پولشويي و فروش محصوالت مالي غير مجاز و . ...
 عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار :دعاوي مربوط به جبران خدمات کارکنان ،نقضقواني مربوط به سالمت و ايمني کارکنان ،دعاوي ناشي از وجود تبعيض و . ...
 -4-1ريسک بازار :خطر ناشي از نوسانات نامطلوب در نرخها يا قيمتهاي بازار از جمله
نوسانات نامطلوب در نرخهاي سود و ارز و قيمت داراييها(.تنزل کيفي
سرمايهگذاريها،دارائيها در اثر تغييرات نامطلوب قيمتها در بازار).
 -5-1ريسک بازده :خطري که به موجب آن درآمد حاصل از به کارگيري دارايي ،از هزينه
تأمي بدهي متناظر آن دارايي کمتر شود.
 -6-1ريسک تمرکز :خطر تمرکز اتکاي بي
تسهيالت و سپردهگذاران) ،بخ

از اندازه به طرفهاي مقابل (گيرندگان

هاي اقتصادي ،مناطق جغرافيايي از حيث وجوه،

محصوالت ،خدمات ،درآمدها و وثايق دريافتي.
 -7-1ريسک تطبيق :قصور در رعايت قواني و مقررات جاري يا معيارها و روشهاي
انجام کار.
 -8-1ريسک حقوقي (قانوني):احتمال زيان ناشي از مشاوره يا مستندسازي نامناسب،
اشتباهات حقوقي و همچني عدم کفايت قواني و مقررات موجود براي حل موضوعات
حقوقي مبتالبه موسسه اعتباري و نيز تغيير قواني و مقررات مزبور.
 -9-1ريسک شهرت :احتمال بروز زيان ناشي از دست دادن حس شهرت به داليلي از
جمله وضعيت نامطلوب مالي ،تنزل رتبه اعتباري و يا از دست دادن اعتماد عمومي.
-10-1ريسک راهبردي (استراتژيک) :ناشي از تدوي برنامههاي راهبردي و عملياتي
نامناسب ،ايجاد تغيير در اي برنامهها ،سازماندهي مجدد موسسه و نيز پيادهسازي
برنامهاي است که با عوامل دروني و برونيمحيط ناسازگار بوده ،ميتواند بر درآمدها،
سرمايه و حيات حرفهاي موسسه تاثيرگذار باشد.
 -11-1ريسک مديريت :خطر ناشي از عدم صالحيت تخصصي و اخالقي اعضاي هيات
مديره  ،مديريت ارشد وسهامداران عمده.
 -12-1ريسک کشوري :احتمال عدم ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات طرف قرارداد
خارجي موسسه اعتباري به دليل شرايط نامناسب حاکم بر محيط اقتصادي ،اجتماعي و
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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.
 -13-1ريسک انتقال وجوه :احتمال عدم ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات گيرنده
تسهيالت ،بر حسب ارز توافق شده در قرارداد.

 -2مديريت ريسک
مديريت ريسک عبارت است از فرآيند شناسايي ،ارزيابي ،تجزيه و تحليل و واکن
مناسب نسبت به ريسکهاي عمدهاي که تاثيرات نامطلوبي بر دستيابي به اهداف موسسه
اعتباري دارند و نيز نظارت مستمر بر آنها.
مديريت مؤثر ريسک ميبايست براساس شرايط متغير محيطي (اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي ،تکنولوژيکي و  ) ...به طور مستمر به هنگام شود.

-1-2شناسايي و ارزيابي ريسک

 -1-1-2شناسايي ريسک بايد شامل شناخت تمامي عوامل داخلي و خارجياي باشد که
بر دستيابي موسسه اعتباري به اهداف خود ،تاثيري نامطلوب دارد .اي فرآيند ميبايست
تمامي ريسکهاي فراروي موسسه اعتباري را در برگيرد.
 -2-1-2در ارزيابي ريسک بايد اهميت و احتمال وقوع آن و نيز ميزان ريسکپذيري
موسسه اعتباري و راهکارهاي مواجهه با ريسکهاي شناسايي شده (کنترل ،انتقال ،حذف
و تحمل ريسک؛ قبل يا پس از وقوع) ،مورد بررسي قرار گيرد.
 -3-1-2ارزيابي مؤثر ريسک ميبايست تمامي امور تجاري و فعاليتهاي موسسه
اعتباري را در برگيرد .در اي ارزيابي الزم است به ابعاد کمي و کيفي ريسک توجه شده،
هزينههاي احتمالي ريسک در مقابل مزاياي احتمالي آن مورد سنج

قرار گيرد.

 -4-1-2در ارزيابي ريسک ميبايست ريسکهاي قابل کنترل و غيرقابل کنترل تعيي
شوند.
-1-4-1-2در مورد ريسکهاي قابل کنترل ،موسسه اعتباري در صورت پذيرش
ريسکهاي مزبور ،بايد از طريق رويههاي کنترلي و تعيي حدود ،آنها را کاه

دهد.

-2-4-1-2در مورد ريسکهاي غير قابل کنترل ،موسسه اعتباري يا بايد ريسکهاي
مزبور را بپذيرد و يا درصدد خروج از آن فعاليت برآيد و يا نسبت به تحديد دامنه فعاليت
ذيربط اقدام نمايد.

845

 -5-1-2به منظور کنترل ريسکهاي جديد و ريسکهايي که پي

از اي غيرقابل کنترل

تلقي گرديدهاند الزم است کنترلهاي داخلي مربوط به مديريت ريسک به طور مستمر
مورد ارزيابي قرار گرفته و به هنگام شوند.

 -2-2کنترل و نظارت

الزم است هيات مديره و مديريت ارشد ضم شناسايي انواع ريسکهاي موجود در
فعاليتهاي موسسه اعتباري ،درکي روش و تجربهاي کافي نسبت به آنها داشته باشند و
همگام با تغييرات و تحوالت محيطي ،دان

خود را به روز نمايند.

الزم است هيات مديره به منظور محدود نمودن ريسکهاي موجود در فعاليتهاي حائز
اهميت موسسه اعتباري ،خط مشيهاي مناسب را بررسي و تصويب نمايد.
الزم است هيات مديره موسسه اعتباري همگام با هرگونه تغيير در استراتژيها و ارائه
خدمات جديد يا واکن

به تحوالت بازار ،حدود تعيي شده براي منابع در معرض ريسک

را به طور ادواري مورد بازبيني و تصويب قرار دهد.
مديريت ارشد بايد قبل از مبادرت به هر فعاليت جديد يا ارائه خدمات نوي  ،خطمشيهاي
مناسبي را اتخاذ کند تا نسبت به وجود زيربناهاي الزم براي شناسايي ،نظارت و کنترل
ريسکهاي مربوط به آنها اطمينان حاصل نمايد.
مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل نمايد که واحدهاي مديريت ريسک موسسه اعتباري
داراي مديران و کارکناني است که از دان

 ،تجربه و تخصص کافي ن متناسب با ماهيت و

حوزههاي کاري واحد مربوط ن برخوردار هستند.
مديريت ارشد بايد براي کنترل ريسکهاي ناشي از تغيير در محيط رقابتي و يا ابداعات
جديد در بازارهايي که موسسه اعتباري در آن فعاليت مينمايد ،از توانايي کافي برخوردار
باشد.
الزم است خطمشيها ،رويهها و حدود مناسب و کافي براي تشخيص ،اندازهگيري و کنترل
ريسکهاي مربوط به فعاليتهاي حائز اهميت موسسه اعتباري وجود داشته باشند.
الزم است خطمشيها ،رويهها و حدود تعيي شده در زمينه مديريت ريسک با سط
تجربه ،دان

مديريت ،اهداف کوتاهمدت و بلندمدت موسسه و نيز کليت توان مالي آن

سازگار باشند.
الزم است خطمشيها  ،به طور روش و شفاف حدود مسيوليتها و اختيارات را در کليه
فعاليتهاي مربوط به مديريت ريسک موسسه اعتباري ترسيم نمايند.
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-10-2-2الزم است روشها و گزارشهاي مربوط به نظارت ريسک در موسسه اعتباري،
تمامي ريسکهاي مهم را پوش

دهند.

 -11-2-2الزم است ساختار نظام کنترل داخلي ،متناسب با نوع و سط ريسکهايي
باشد که موسسه اعتباري با توجه به گستره و ماهيت فعاليتهاي خود با آنها مواجه است.
 -12-2-2رعايت حدود ريسکها و رويههاي آن بايد به طور مستمر کنترل و نظارت شود.
-13-2-2در صورت تجاوز از حدود مقرر و يا عدم رعايت رويههاي مديريت ريسک،
مراتب بايد سريعاً گزارش شده و مورد رسيدگي قرار گيرند .رويههاي پيگيري در مورد
تخطيهاي انجام شده ميبايست به طور روش و شفاف تدوي شده باشند.
 -14-2-2الزم است هيات مديره و مديران ،ضم آشنايي کافي با سيستمهاي نگهداري
اسناد و مدارك و گزارشگري ،از آنها براي اندازهگيري و نظارت بر علل اصلي ريسکهاي
موسسه اعتباري استفاده نمايند.
 -15-2-2الزم است مفروضات اساسي ،منابع اطالعاتي و رويههاي مورد استفاده در
اندازهگيري و نظارت بر ريسک ،به ميزان کافي و مناسب مستند شده ،و قابل اعتماد بودن
آنها ،به طور مستمر مورد آزمون قرار گيرد.
-16-2-2گزارشها و ديگر اشکال ارائه اطالعات ضم سازگاري با فعاليتهاي موسسه
اعتباري ،بايد به گونهاي طراحي شوند که منابع در معرض ريسک و ميزان مطابقت آنها با
اهداف و حدود تعيي شده ،مورد نظارت و مراقبت قرار گرفته ،و در صورت لزوم عملکرد
واقعي و مورد انتظار قابل مقايسه باشد.

فصل چهارم –فعاليتهاي کنترلي
 -1تعريف
فعاليتهاي کنترلي ،خط مشيها ،رويهها ،فنون و سازو کارهايي هستند که
مديريت به کمک آنها از انجام کارآمد و مؤثر دستورات و رهنمودهاي خود براي دستيابي
به اهداف موسسه اعتباري اطمينان حاصل مينمايد.
فعاليتهاي کنترلي شامل دو مرحله وضع سياستها و رويههاي کنترلي؛ و
بررسي ميزان پيروي از سياستها و رويههاي مزبور است.
اي کنترلها در تمامي سطوح موسسه اعتباري و در کليه فعاليتها به طور
مستمر اعمال ميشود .الزمه يک نظام کنترل داخلي مؤثر ،ايجاد ساختار کنترلي مناسبي
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است که در آن براي هريک از سطوح کاري ،فعاليتهاي کنترلي مربوط تعريف شده باشد.
اي امر بايد عمدتا" موارد ذيل را شامل شود:
بررسيها در سطوح عالي؛
کنترلهاي مؤثر و متناسب با فعاليت واحدها يا بخ

هاي مختلف؛

مديريت منابع انساني؛
وجود نظام مناسب اختيارات و مسيوليتها؛
تفکيک وظايف؛
وجود نظام مصوبات و مجوزها؛
استقرار نظام رسيدگي و رفع مغايرتها؛
بررسي ميزان انطباق با حدود تعيي شده براي منابع در معرض ريسک و پيگيري موارد
عدم تطبيق؛
کنترل فرآيند دادهپردازي؛
مستندسازي؛
کنترل فيزيکي داراييها.

 -2انواع فعاليتهاي کنترلي
 -1-2بررسيها در سطوح عالي (بررسيهاي مربوط به عملکرد واقعي ،پيشبينيها،
راهبردهاي فعاليتهاي کاري و .)...

الزم است هيات مديره و مديريت ارشد ،گزارشهاي عملکرد را دريافت نموده ،پس از
بررسي آنها ،ميزان پيشرفت موسسه اعتباري را در راستاي نيل به اهداف خود مورد
ارزيابي قرار دهند .فعاليتهاي کنترلي هيات مديره بايد به گونهاي باشند که سيواالت
مطروحه از سوي هيات مديره و پاسخهاي دريافتي از سطوح پائي تر ،به کشف مشکالتي
همچون نقاط ضعف کنترلي يا اشتباهات موجود در گزارشگري و فعاليتهاي مشکوك
منجر شوند .الزم است هيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري نسبت به مقايسه
عملکرد خود با بودجهي تعيي شده ،پي

بينيهاي به عمل آمده ،عملکرد دورههاي گذشته

و جايگاه موسسه در بازار ن به طور مستمر ن اقدامات الزم را به عمل آورند.
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 -2-2کنترلهاي مؤثر و متناسب با فعاليت واحدها يا بخشهاي مختلف

مديريت بخ

ها و واحدها بايد به بررسي و ارزيابي گزارشهاي روزانه ،هفتگي و ماهانه

عادي ،در مورد عملکرد واحد متبوع و نيز گزارشهاي خاص مربوط به موارد غيرمنتظره
اقدام نمايند.
 -3-2مديريت منابع انساني

به منظور دستيابي به اهداف کنترل داخلي الزم است هيات مديره و مديريت ارشد موسسه
اعتباري نسبت به استقرار نظامي مؤثر در زمينه مديريت منابع انساني ن به عنوان
اصليتري سرمايه آن سازمان ن اقدامات الزم را به عمل آورد .اي اقدامات ميتواند
شامل جذب نيروهاي ذيصالح و شايسته ،تقويت و حفظ تعلق خاطر آنها براي تداوم
همکاري با موسسه از طريق استقرار نظام مؤثر پاداش ،ايجاد انگيزه متناسب با عملکرد،
آموزش مؤثر و مستمر ن متناسب با نيازهاي موسسه اعتباري ن باشد.
 -4-2وجود نظام مناسب اختيارات و مسئوليتها

الزم است هيات مديره و مديريت ارشد با استقرار ساختار مناسب ،وظايف و مسيوليتهاي
هريک از واحدها و افراد را در تمامي سطوح به روشني تعريف نمايند .در اي نظام بايد به
طور دقيق مشخص شود که وظيفه انجام هر فعاليت بر عهده کدام واحد و شخص است و
در قبال وظايف و مسيوليتهاي محوله چه اختياراتي به آنها تفويض شده است .اختيار و
مسيوليت ميبايست متناسب با يکديگر باشد .همچني الزم است اختيارات و
مسيوليتهاي هر فرد به طور ادواري مورد بازبيني قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود
کارکنان در موقعيتي قرار ندارند که ريسک بالقوهاي را به موسسه اعتباري تحميل نمايند.
 -5-2تفکيک وظايف

به منظور کاه

ريسک ناشي از اشتباهات و تخلفات ،الزم است وظايف و مسيوليتها به

نحوي در ميان کارکنان موسسه اعتباري تفکيک شوتد که مسيوليتهاي متضاد به يک فرد
محول نگردد .بدي منظور بايد حوزههايي که از تعارضات بالقوه برخوردارند شناسايي
شده ،به طور مستمر مورد ارزيابي قرار گيرند .همچني هيچ يک از کارکنان ،نبايد
مسيوليت انجام تمامي ابعاد مهم يک معامله يا رويداد را در اختيار داشته باشند .الزم است
وظايف و مسيوليتهاي افراد کليدي ن به طور ادواري ن مورد بررسي قرار گيرد تا اطمينان
حاصل شود که در موقعيتي قرار ندارند که امکان بروز اشتباه و تخلف براي آنها فراهم
شده باشد.
ساختارهاي سازماني بايد بيانگر رويههاي عملياتي موجود باشند.
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 -6-2وجود نظام مصوبات و مجوزها

الزم است جهت حصول اطمينان از آگاهي مديريت نسبت به تصميمات مهم و پاسخگويي
در اي زمينه ،مصوبات و مجوزهاي ضروري اخذ گردد (از جمله در مورد معامالتي که باالتر
از حدود تعيي شده ميباشند) .ايجاد رويههاي الزم جهت کنترلهاي مضاعف از جمله اي
تدابير است.
 -7-2استقرار نظام رسيدگي و رفع مغايرتها

الزم است هيات مديره و مديريت ارشد ترتيبي اتخاذ نمايند تا با استقرار نظامي جامع (که
تمامي ارکان و فعاليتهاي موسسه اعتباري را در برگيرد) امکان رسيدگي به جزئيات
مبادالت ،فعاليتها و ستاندههاي مدلهاي مورد استفاده آن سازمان در زمينه مديريت
ريسک فراهم شود .در اي نظام ميبايست تمامي مبادالت و رويدادهاي مهم ن قبل و بعد
از وقوع ن مورد رسيدگي و تائيد قرار گيرند و حسابها و گزارشها با اسناد ذيربط به طور
مستمر ،مستقل و به موقع مقايسه و از آنها رفع مغايرت شود .الزم است نتيجه اي
رسيدگيها ن به خصوص در موارد استنثايي که از حدود مقرر تجاوز مينمايد ن به موقع به
سط مديريت ذيربط گزارش شوند .انجام تطبيقهاي ادواري ،گزارشهاي پيگيري،
زنجيره عطف حسابرسي و پردازش الکترونيکي دادهها از جمله ابزارهايي است که به اي
مهم ياري ميرسانند .ضمناً به منظور تطبيق با قواني و مقررات مربوطه ،بايستي
دستورالعملهاي الزم و کافي وجود داشته باشد.
 -8-2تطبيق با حدود تعيين شده در زمينه ريسک

به منظور رعايت رويهها و استراتژيهاي مديريت ريسک،الزم است هيات مديره تدابير و
ساز و کارهاي مناسبي را اتخاذ نمايد که به موجب آن رعايت حدود ،موارد تخطي از آنها و
انجام اقدامات اصالحي (در موارد نقض) و پيگيري اقدامات مذکور ن به عنوان بخ
مهمي از مديريت ريسک ن به طور مستمر مورد ارزيابي و کنترل قرار گيرد.
 -9-2کنترل فرآيند دادهپردازي

الزم است به منظور حصول اطمينان از صحت ،دقت ،اعتبار ،مجاز و کامل بودن تمامي
تراکن

ها ،کنترلهاي مختلفي وجود داشته باشند .از اي رو ،موسسه اعتباري ميبايست

سيستم اطالعات مديريت ( )MISجامع و مناسبي داشته باشد .اي کنترلها به دو روش
کنترل عمومي و کاربردي قابل اجرا است.
کنترلهاي عمومي شامل ساختار ،خط مشيها و رويههايي است که براي تمامي يا بخ
عمدهاي از نظامهاي اطالعاتي موسسه اعتباريبه کار گرفته ميشوند و نسبت به عملکرد
مناسب آنها اطمينان ميدهند .اي کنترلها ،محيط الزم را براي عملکرد مناسب کنترلها
و سيستمهاي کاربردي فراهم ميآورند.
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کنترلهاي عمومي بايد تمامي برنامههاي امنيتي موسسه اعتباري شامل کنترل بر عمليات
مرکز دادهها ،کنترل بر تحصيل و نگهداري نرمافزار ،کنترل سط دسترسي از نظر امنيتي،
کنترل بر ايجاد و نگاهداشت سيستمهاي کاربرديرا در بر گيرند.
کنترلهاي کاربردي شامل ساختار ،خطمشيها و رويههاي ناظر بر برنامههاي رايانهاي
است که موسسه اعتباري بايد جهت پردازش تمامي تراکن

ها به کار گيرد تا اطمينان

حاصل کند که اطالعات در سيستمهاي کاربردي ،کامل ،دقيق ،مجاز و معتبر پردازش
ميگردد .کنترلهاي کاربردي بايستي به نحوي برقرار شوند تا سيستمهاي کاربردي با
ساير سيستمها سازگار باشند .اي کنترلها اطمينان ميدهند که وروديها به طور کامل به
سيستم وارد شده ،معتبر ميباشند و ستاندهها نيز به طور صحي و مناسب در اختيار
کاربران ذيربط قرار ميگيرند .اي کنترلها عموما" به منظور پيشگيري ،کشف و اصالح
اشتباهات و موارد غيرمتعارف در جريان اطالعات اعمال ميشوند.
کنترلهاي اصالحي کاربردي خودکار ،شامل کنترل فرمت ،وجود و معقول بودن دادهها و
ديگر کنترلهاي مربوط به آنها از جمله کنترلهاي کاربردي است.
الزم است واحد ف آوري اطالعات ( )ITاز رويهها ،توسعه سيستمها و کيفيت آنها به طور
مستمر پشتيباني و مراقبت نمايد تا از اي طريق اطمينان يابد که سيستمهاي  ITبه
وظايفي که براي آن طراحي شدهاند عمل مينمايند .اي واحدها بايد بر توليد مستندات
استاندارد نظارت کنند به گونهاي که پاسخگوي نيازهاي هر کاربر فعلي و آتي باشند.
اجازه دسترسي به دادهها و نرمافزارها بايد به گونهاي باشد که با اصول و ضوابط مورد
تصويب مديريت سازگاري داشته ،دسترسي به دادهها و برنامههاي نرمافزاري بايستي
محدود به افرادي خاص و آن هم با استفاده از روشهاي متعارف دسترسي مانند استفاده
از شناسه فردي و کلمه عبور باشد و براي پيگيري و مقابله با دسترسيهاي غير مجاز و
تخلفات تدابير الزم پي

بيني شود.

الزم است ريسکهاي ناشي از اختالالت و عدم دسترسي به  ITمانند آت
قطع برق و غيره ن از طريق افزاي

سوزي ،سيل،

امنيتهاي فيزيکي ن به حداقل رسانده شوند.

الزم است دسترسي به شبکه ،دستگاهها و لوازم حساس به افراد خاصي محدود شود.
به منظور حصول اطمينان از استمرار عمليات حياتي موسسه اعتباري ن در صورت وقوع
هرگونه حادثه ن ضروري است تمهيدات الزم از جمله اخذ فايلهاي پشتيبان و استفاده از
برق اضطراري در مواقع قطع برق ،پي

بيني شود تا موسسه اعتباري با کمک اي

برنامهها(در ايام تعطيل و در صورت وقوع حوادث غيرمنتظره) بتواند طي مدت زمان
معقول ،فعاليت خود را به سط عادي بازگرداند .چني برنامههايي عالوه بر اي که
ميبايست به طور مستمر به روز رساني شوند به طور ادواري نيز بايد تحت آزمون قرار
گيرند.
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 -10-2مستندسازي

مستندسازي به مفهوم ثبت و نگهداري تمامي سياستها ،رويهها ،دستورالعملها و
تراکن

هاي انجام شده در موسسه اعتباري است ،که ميبايست به شکل سند مکتوب يا

الکترونيکي و با قيد فوريت ،دقت الزم ،ذکر جزئيات کافي و در زمان وقوع آنها باشد.
الزم است تمامي سطوح مديريت ن ”در گفتار و عمل“ ن بر لزوم مستندسازي در
سياستها ،رويهها و دستورالعملها و تراکن

ها تاکيد نمايند و نيز تمامي مستندات به طور

مناسب مديريت و نگهداري شوند ،به گونهاي که در صورت نياز و در اسرع وقت بتوان
آنها را در اختيار مراجع نظارتي و ديگر مراجع ذيربط قرار داد.
 -11-2کنترل فيزيکي دارائيها

به منظور حفاظت از دارائيهاي آسيبپذير و پي

بيني و اجراي تدابير امنيتي الزم براي

حفظ آنها ،موسسه اعتباري ميبايست کنترلهاي فيزيکي ضروري را اعمال نمايد،
دسترسي به داراييهاي آسيبپذيري مانند وجه نقد ،اوراق بهادار ،موجوديها و تجهيزات
ن که به واسطه مفقود شدن و يا استفادههاي غيرمجاز ،متضم زيانهايي براي موسسه
اعتباري هستند ن محدود شود .اي قبيل داراييها بايستي به طور ادواري شمارش و با
ثبتهاي کنترلي مقايسه شوند.

 -3تناسب نظام کنترل داخلي با اهداف و ويژگيهاي موسسه اعتباري
نظام کنترل داخلي بايد با برخورداري از انعطاف الزم ،امکان طراحي فعاليتهاي کنترلي را
بر اساس نيازهاي خاص موسسه اعتباري فراهم آورد .نيازهاي خاص ميتواند متأثر از
عواملي مانند تفاوت در اهداف و ريسکها ،ساليق مديريتي ،اندازه و پيچيدگي سازمان و
فعاليتهاي آن ،ساختار مالکيت سازمان ،محيط عملياتي ،حساسيت و ارزش دادهها و ديگر
الزامات قانوني و مقرراتي باشد.

فصل پنجم–اطالعات و ارتباطات
به منظور دستيابي به اهداف موسسه اعتباري ،تمامي اطالعات مربوط بايد
شناسايي ،گردآوري و نهايتاً از نظر شکل و چارچوب زماني به گونهاي گزارش شود که
براي ايفاي مسيوليتها به کارکنان ياري رساند .سيستمهاي اطالعاتي و حسابداري،
اطالعات مورد نياز براي تصميمگيري ،کنترل داخلي و گزارشدهي برونسازماني را فراهم
ميآورند .اي سيستمها ،گزارشهايي حاوي اطالعات مالي ،عملياتي و تطبيقي تهيه
مينمايند که اداره و کنترل موسسه اعتباري را امکانپذير ميسازند .اي اطالعات

852

ميبايست قابل اتکا ،صحي و به موقع باشد و به منظور بررسي و تحقيق ،موارد استثنا را
سريعاً منعکس کنند به گونهاي که تصويري واقعي و منصفانه از کل عمليات موسسه
اعتباري ارائه نمايند.
دستيابي به اهداف موسسه اعتباري و استقرار نظام مناسبي از کنترلهاي داخلي
در آن ،مستلزم وجود سيستمي اثربخ

و مناسب از ارتباطات در تمامي سازمان است.

ساختار سازماني موسسه اعتباري بايد به گونهاي باشد که جريان آزاد اطالعات را در
تمامي سطوح (از باال به پائي  ،پائي به باال و در عرض سازمان) تسهيل نمايد.
اطالعاتي که در ارتباطات از باال به پايي منتقل ميشوند عموما" شامل اهداف،
استراتژيها ،انتظارات ،سياستها و رويههاست در حالي که در ارتباطات از پايي به باال،
معموال" اطالعات مربوط به عملکرد و ريسک فعاليتها منعکس ميشوند .در ارتباطات هم
عرض نيز کارکنان به تبادل اطالعات با يکديگر ميپردازند .رعايت نکات ذيل درخصوص
اطالعات و ارتباطات ضروري است:
سيستمهاي حسابداري بايد مشتمل بر روشها و گزارشهايي باشد که تراکن

هاي

موسسه اعتباري را شناسايي ،جمعآوري ،تجزيه و تحليل ،طبقهبندي ،ثبت و گزارش
نمايند.
الزم است به منظور تصميمگيري و ارزيابي عمليات ،سيستمهاي اطالعاتي و حسابداري
مناسب ايجاد شوند.
الزم است زنجيره عطف حسابرسي کامل بوده ،تمامي مراحل را از شروع اسناد اوليه تا
تهيه گزارش نهايي پوش

دهد.

الزم است مستندات ،سيستمهاي حسابداري موسسه اعتباري ،تمامي فرآيندهاي دستي و
اتوماتيک و نيز فعاليتهاي روزمره کنترلهاي داخلي را در برگيرند.
الزم است اطالعات ،مرتبط ،معتبر ،به موقع و در دسترس بوده ،با يکديگر سازگاري داشته
باشند و نيز اطالعات درون (دادههاي مالي ،عملياتي و تطبيقي) و برون سازماني را در بر
گيرند.
به منظور حصول اطمينان از ارائه اطالعات صحي  ،دقيق و يکپارچه (منسجم) به مديريت،
ضروري است تدابير الزم به گونهاي اتخاذ گردد که اطالعات دريافتي از سيستمهاي
مختلف اطالعاتي ،بررسي و ارزيابي شوند.
الزم است سيستمهاي اطالعات مديريت ،تمامي فعاليتهاي اصلي موسسه اعتباري را در
برگيرند .اي سيستمها از جمله آنهاييکه دادهها را به شکل الکترونيکي نگهداري نموده،
مورد استفاده قرار ميدهند ،بايد مطمي بوده ،تحت نظارت مستقل قرار داشته و با
تمهيدات احتياطي الزم تقويت شوند.
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الزم است اطالعات بدون وقفه و در زمان مقرر در اختيار مديريت ،کارکنان و مراجع
ذيصالح قرار گيرد.
الزم است اطالعاتي که براي مراجع خارج از موسسه اعتباري تهيه ميشود (از جمله
صورتهاي مالي و گزارشهاي نظارتي) منطبق با قواني و مقررات مربوط باشد.
کانالهاي ارتباطي دو سويه در موسسه اعتباري بايد به گونهاي ايجاد شود که اطمينان
حاصل گردد تمامي کارکنان ،خطمشيها و رويههاي اثرگذار بر وظايف و مسيوليتهاي خود
را کامال" درك نموده ،به آنها پايبند ميباشند و ديگر اطالعات مرتبط نيز در دسترس
کارکنان ذيربط قرار ميگيرد.

فصل ششم– خود ارزيابي ،نظارت و اصالح نارسائيها
نظارت مستمر و انجام ارزيابيهاي موردي براي حفظ اثربخشي کنترلهاي
داخلي توسط واحدهاي مختلف از جمله حوزه کاري ذيربط ،واحد مالي و واحد حسابرسي
ضروري است .از مزاياي استمرار اي رويه ،شناسايي و کشف سريع نارسائيهاي موجود
در نظام کنترل داخلي ،اطالع مديريت از آنها و انجام اقدامات اصالحي به موقع است.
بدي منظور الزم است موسسه اعتباري از وجود موارد ذيل اطمينان حاصل نمايد:
واحد حسابرسي داخلي عالوه بر برخورداري از سازماندهي مناسب ،متشکل از کارکناني
است که داراي صالحيت علمي و تخصصي و نيز تجربه کافي بوده ،به نق

و مسيوليت

خود آگاهي دارند .اي واحد وظيفه خود که ن اطمينان از کارکرد مناسب و اثربخ

نظام

کنترل داخلي است ن را به درستي انجام داده زيرنظر کميته حسابرسي و يا هيات مديره
موسسه اعتباري قرار دارد و در انجام وظايف خود ،متأثر از روابط و اعمال نفوذ واحدهاي
ديگر نبوده ،به گونهاي که بتواند بيطرفانه و بدون گراي

هاي جانبدارانه ،گزارشهاي

الزم را به هيات مزبور ارائه نمايد.
هيات مديره ،هيات عامل و ديگر مسيولي ذيصالح ،از يافتههاي واحد حسابرسي داخلي،
حسابرسان مستقل و ديگر مراجع ذيربط مطلع ميباشند.
براي تجديد نظر و بهبود نظام کنترل داخلي ،هنگاميکه واحد حسابرسي داخلي،
حسابرسان مستقل و يا ناظران بانکي نارسائيهاي موجود در نظام کنترل داخلي را
شناسايي و کشف مينمايند ،فرآيند الزم پي

بيني شده است.

هنگام گسترش عمليات به بازارهاي جديد ،ارائه محصوالت نوي  ،وجود تغييرات حائز
اهميت در محيط عملياتي يا تجديد سازمان امور تجاري ،کنترلهاي داخلي و کفايت
مديريت ريسک مجدداً مورد بازنگري قرار گرفته است.
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در ارزيابيهاي موردي ،به ماهيت و ميزان تغييرات نظام کنترل داخلي وريسکهاي مربوط،
صالحيت و تجربه مجريان کنترلها و نتايج نظارت مستمر توجه شده است.
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پيوسـت شمـاره :1
کميتـه حسابرسـي
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پيوست شماره ( :)1کميته حسابرسي (تعاريف ،اهداف ،ويژگيها ،اختيارات ،وظايف،
جلسات و حقالزحمه)

 -1تعاريف
 -1-1کميته حسابرسي :کميتهاي است تخصصي ،که از سوي هيات مديره موسسه اعتباري
و به منظور ياري رسانيدن به آنها(در امر نظارت بر مسيوليتهايشان در حيطه فرآيند
گزارشگري مالي ،سيستم کنترل داخلي ،فرآيند حسابرسي و فرآيند تطبيق با قواني و
مقررات و ضوابط اخالقي) تشکيل شده ،در چارچوب اختيارات ،مقررات ،خط مشيها و
حدود وظايف تعيي شده از سوي هيات مديره انجام وظيفه مينمايد.
 -2-1عضو غير موظف هيات مديره :منظور از عضو غيرموظف هيات مديره در اي
”رهنمود“عضوي است که فاقد هرگونه سمت اجرايي در موسسه اعتباري ،شرکتهاي
تابعه و وابسته به آن باشد.
-3-1شرکت تابعه :منظور از شرکت تابعه در اي ”رهنمود“ ،شخص حقوقياي است که
موسسه اعتباري بي

از  50درصد سرمايه مندرج در اساسنامه آن را در مالکيت خود

دارد.
 -4-1شرکت وابسته :منظور از شرکت وابسته در اي ”رهنمود“ شخص حقوقياي است
که موسسه اعتباري بي  25تا  50درصد سرمايه مندرج در اساسنامه آن را در مالکيت
خود دارد.

 -2اهداف
هدف از ايجاد کميته حسابرسي ،ياري رساندن به هيات مديره موسسه اعتباري
در نظارت بر موارد ذيل است:
-1-2

اثربخشي نظام کنترل داخلي؛

کيفيت و صحت صورتهاي مالي ،فرآيندهاي گزارشگري مالي ،نظامهاي حسابداري و
کنترلهاي مالي؛
رعايت قواني و مقررات مرتبط ،الزامات نظارتي و سياستهاي موسسه اعتباري از جمله
خط مشيهاي مربوط به منشور اخالقي؛
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استقرار ،حفظ و حمايت از واحد حسابرسي داخلي؛
استقالل ،صالحيت حرفهاي و عملکرد حسابرسان داخلي و مستقل.

توجه به اي نکته ضروري است که برنامهريزي و انجام حسابرسي بر عهده کميته
حسابرسي نميباشد .موارد فوق جزو وظايف حسابرسان است .همچني حصول اطمينان از
صحت و کامل بودن صورتهاي مالي و انطباق آنها با استانداردهاي حسابداري از وظايف
هيات مديره است.
تاکيد ميشود که ايجاد کميته حسابرسي (در چارچوب وظايف محوله) به مفهوم سلب
مسيوليت هيات مديره از انجام آن وظايف نميباشد زيرا از نظر حقوقي مسيوليت نهايي
تصميمات اخذ شده برعهده هيات مديره است.

 -3ويژگيها
کميته حسابرسي بايد ويژگيهاي ذيل را دارا باشد:
-1-3

اعضا و رئيس آن توسط هيات مديره انتخاب شوند؛

-2-3

تعداد اعضاي آن فرد و حداقل  3نفر باشد؛

-3-3

رئيس و اکثريت اعضاي آن از ميان اعضاي غيرموظف هيات مديره انتخاب

شوند؛
-4-3

اکثريت اعضاي آن داراي تخصص حسابداري ،حسابرسي و مالي بوده و حداقل

يکي از آنها عضو جامعه حسابداران رسمي ايران باشد؛
-5-3

رئيس کميته از ميان اعضايي انتخاب شود که داراي تخصص حسابداري،

حسابرسي و مالي بوده ،شناخت کافي از عمليات موسسه اعتباري داشته باشد؛
-6-3

رئيس هيات مديرهنميتواند همزمان رياست کميته حسابرسي را نيز برعهده

داشته باشد؛
-7-3

به منظور حفظ استمرار عمليات و انتقال تجربيات به اعضاي جديد کميته ،الزم

است ترتيبي اتخاذ گردد که تاريخ شروع و يا خاتمه مسيوليت اعضاي کميته همزمان باهم
نباشد؛
-8-3

در صورت لزوم ،کميته ميتواند از کارشناسان داراي دان

و مهارتهاي

تخصصي مورد نياز (از داخل و خارج موسسه اعتباري) براي همکاري دعوت به عمل آورد.
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 -4اختيارات
-1-4

اختيارات کميته حسابرسي محدود به موضوعاتي است که هيات مديره مرجع

نهايي تصميمگيري در مورد آنها است.
-2-4

به منظور انجام وظايف محوله به کميته حسابرسي در چارچوب اي ”رهنمود“،

ضروري است کليه اختيارات الزم جهت تدوي ديگر ضوابط و رويههاي عملياتي به کميته
مزبور واگذار شود.
-3-4

به منظور انجام وظايف و مسيوليتهاي محوله به اي کميته ،الزم است اختيار

استفاده از منابع مورد نياز جهت انجام تحقيقات ذيربط ،به کميته مزبور واگذار شود .اي
موضوع شامل به کارگيري مشاوران مستقل ،حسابداران و ديگر متخصصي امر و استفاده
از نظرات تخصصي آنها ن در صورت ضرورت ن ميباشد.
-4-4

کميته از اي اختيار برخوردار است که ميزان حقالزحمه پرداختي به اشخاص

مندرج در بند  3-4را تعيي نمايد و موسسه اعتباري ملزم به تأمي بودجه مورد نياز آن
است.
-5-4

کميته حسابرسي ،حسب ضرورت ميتواند به حسابرس مستقل  ،مدير مالي،

رئيس حسابرسي داخلي و هر يک از کارکنان موسسه اعتباري به طور مستقيم دسترسي
داشته باشد.
-6-4

کميته موظف است شرايطي را فراهم کند که درصورت لزوم کليه کارکنان

موسسه اعتباري اعم از حسابرسان مستقل و داخلي بدون هيچگونه محدوديتي به آن
کميته دسترسي داشته باشند.
-7-4

به منظور پاسخگويي به سواالت و موضوعات مطروحه از سوي سهامداران ،در

حدود وظايف ،اختيارات و مسيوليتهاي محوله ،رئيس کميته حسابرسي ميبايست در
مجمع عمومي ساليانه موسسه اعتباري حضور به هم رساند.

 -5وظايف
کميته حسابرسي در چارچوب اهداف تعيي شده ،با بررسي و بازبيني گزارشهاي حسابرسي
و فعاليتها و همچني

انجام مذاکرات با حسابرسان داخلي ،مستقل و مديريت موسسه اعتباري

مسيوليتهاي خود را به شرح زير انجام ميدهد:
 -1-5در رابطه با بررسي مستندات/گزارشها
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 -1-1-5تدوي دستورالعمل اجرائي کميته و پيشنهاد آن به هيات مديره جهت تصويب و
بازبيني دستورالعمل مذکور (حداقل هر سه سال يکبار)؛
 -2-1-5کسب اطمينان از دسترسي کامل حسابرسان مستقل و داخلي به اطالعات و
اسناد و مدارك الزم؛
 -3-1-5بازنگري ساالنه و تصويب دستورالعمل اجرايي و برنامه ساالنه حسابرسي
داخلي؛
 -4-1-5دريافت به موقع و بررسي گزارشهاي حسابرسي مستقل؛
 -5-1-5نظارت بر فرآيند تهيه گزارشهاي ساالنه ،مياندورهاي و ساير اطالعيههاي
مربوط به عملکرد مالي موسسه اعتباري؛
 -6-1-5نظارت بر انتخاب وتغيير رويههاي حسابداري از سوي مديريت در چارچوب
استانداردهاي حسابداري مالي؛
 -7-1-5بررسي و نظارت بر مباني تهيه صورتهاي مالي و اظهارنظر حسابرس مستقل
در خصوص صورتهاي مالي (از نظر ماهيت و ميزان تغييرات با اهميت اصول حسابداري و
شيوه به کارگيري آنها)؛
 -8-1-5بررسي و تبادل نظر با مديريت ،حسابرسان داخلي و مستقل درخصوص
صورتهاي مالي حسابرسي شده( ،به ويژه موارد افشا در رابطه با وضعيت مالي و نتايج
عملکرد موسسه اعتباري قبل از اعالم و انتشار) .همچني کسب توضيحات الزم از مديران
درخصوص علت هرگونه تغييرات عمده نسبت به دورههاي گذشته؛
 -9-1-5اخذ تعهدنامه کتبي از حسابرسان مستقل (اشخاص حقيقي و حقوقي) مبني بر
اي که در تمام مراحل حسابرسي موسسه اعتباري استقالل خود را نسبت به آن حفظ
مينمايند؛
براي تعريف استقالل ،به بند  21از بخش ”ب“ نشريه اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي
آئين رفتار حرفهاي (منتشره از سوي کميته فني سازمان حسابرسي) تحت عنوان احکام قابل اجرا در

مورد حسابداران حرفهاي مستقل رجوع شود (ضميمه پيوست شماره  1اين دستورالعمل)؛
 -10-1-5بررسي و تبادل نظر با حسابرسان مستقل و نمايندگان مديريت درخصوص
اطالعات مالي ميان دورهاي موسسه اعتباري و هرگونه تغيير با اهميت در قواني  ،مقررات،
اصول و استانداردهاي حسابداري و نيز هر نکته قابل تأملي که نظر حسابرس مستقل را در
رابطه با روشهاي حسابداري مديريت ،برآوردها و يا افشاي صورتهاي مالي جلب نمايد؛
 -11-1-5تشکيل جلسه با حسابرسان مستقل موسسه اعتباري در رابطه با گزارش
حسابرسي تهيه شده از سوي آنان .همچني تشکيل جلسات ادواري جداگانه با مديريت،
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کارکنان واحد حسابرسي داخلي و حسابرسان مستقل موسسه اعتباري در رابطه با اصول
مهم گزارشگري و حسابداري ،روشها و رويههاي مورد استفاده موسسه اعتباري در تهيه
صورتهاي مالي.

 -2-5در رابطه با حسابرس داخلي

 -1-2-5پيشنهاد عزل و نصب رئيس واحد حسابرسي داخلي به هيات مديره ،ارزيابي
عملکرد و تعيي حقوق و مزايا و پرداختهاي جبراني وي و همچني تصويب طرحهاي
انگيزشي (نظير پاداش و جوايز) براي کارکنان واحد حسابرسي داخلي؛
 -2-2-5الزام رئيس واحد حسابرسي داخلي به ارائه گزارش به کميته حسابرسي
درخصوص موضوعات مهم و پاسخگو بودن وي به کميته مذکور و هيات مديره موسسه
اعتباري؛
 -3-2-5برقراري امکان دسترسي کامل و بدون قيد و شرط رئيس واحد حسابرسي
داخلي به کميته حسابرسي ،بدون نياز به کسب اجازه و يا دريافت موافقت قبلي مديريت؛
 -4-2-5ايجاد ارتباط مستقيم و مستقل بي هيات مديره و رئيس واحد حسابرسي داخلي؛
 -5-2-5مذاکره با مديريت ،حسابرسان داخلي و حسابرس مستقل درخصوص موضوعات
مربوط به فعاليتهاي اصلي واحد حسابرسي داخلي ،گستره و کفايت برنامه آن ،
بودجهبندي  ،تعداد کارکنان و هرگونه پيشنهاد تغيير در حوزه وظايف پي

بينيشده واحد

حسابرسي داخلي؛
 -6-2-5بررسي و تصويب بودجه ساالنه واحد حسابرسي داخلي؛
 -7-2-5نظارت بر عملکرد حسابرسان داخلي و حصول اطمينان از اثربخشي واحد
حسابرسي داخلي؛

 -3-5در رابطه با حسابرسان مستقل

 -1-3-5بررسي و مذاکره با حسابرس مستقل درخصوص گستره برنامه حسابرسي،
حقالزحمه و کليه شرايط مندرج در قرارداد و تائيد نهايي آنها؛
 -2-3-5پيشنهاد به هيات مديره درخصوص انتصاب و پرداخت پاداش به حسابرس
مستقل ،فسخ يا تجديد قرارداد با آن؛
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 -3-3-5اعالم موافقت قبلي با انجام خدماتي (اعم از حسابرسي و غيرحسابرسي)  ،که
در شرايط قرارداد قيد نشده و يا خارج از چارچوب آئي رفتار حرفهاي حسابرسان مستقل
باشد ،توسط حسابرس مستقل؛
 -4-3-5پيشنهاد به مجمع عمومي براي انتخاب ،حفظ يا تغيير حسابرس مستقل و
همچني شرايط قرارداد حسابرسي مستقل؛
 -5-3-5کسب اطمينان در زمينه استقالل حسابرس و اثربخشي فرآيند حسابرسي
مستقل در چارچوب آيي رفتار حرفهاي حسابرسان مستقل و استانداردهاي حسابرسي
(نشريه شماره  123منتشره از سوي کميته فني سازمان حسابرسي)؛
 -6-3-5کسب اطمينان از عدم انجام خدمات غيرحسابرسي توسط حسابرسان مستقل
موسسه اعتباري با توجه به آئي

رفتار حرفهاي حسابرسان مستقل (نشريه شماره  123منتشره

از سوي کميته فني سازمان حسابرسي)؛
 -7-3-5الزام حسابرس مستقل به انتصاب شرکاي موسسه حسابرسي منتخب
(حسابرس مستقل) حداکثر براي دو دوره مالي متوالي؛
 -8-3-5اتخاذ ترتيبات الزم به منظور تغيير موسسه حسابرسي طرف قرارداد ،حداکثر
پس از  5دوره مالي متوالي؛
 -9-3-5حل هرگونه اختالف نظر بي مديريت و حسابرس مستقل در رابطه با
گزارشگري مالي؛
 -10-3-5بررسي عملکرد حسابرس مستقل؛
 -11-3-5برقراري امکان دسترسي کامل و بدون قيد و شرط حسابرس مستقل به کميته،
بدون نياز به کسب اجازه و يا دريافت موافقت قبلي مديريت؛
 -12-3-5ايجاد ارتباط مستقيم و مستقل بي هيات مديره و حسابرس مستقل؛
 -13-3-5تعيي خط مشيهايي براي به کارگيري کارکنان حسابرس مستقل؛
 -14-3-5اخذ و بررسي گزارش ساالنه حسابرس مستقل در رابطه با موارد ذيل:
رويههاي کنترل کيفي داخلي حسابرسان مستقل؛
موضوعات مهم مطروحه از طريق بررسي کنترل کيفي داخلي حسابرسان مستقل و
بررسيهاي مشابه و تحقيق و تفحص مقامات و مراجع دولتي يا حرفهاي از حسابرسان
مستقل در سالهاي اخير و هرگونه اقدام انجام شده در اي خصوص؛
بررسي تمامي روابط موجود بي حسابرس مستقل و موسسه اعتباري به منظور ارزيابي
ميزان استقالل حسابرس مستقل.
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 -4-5در رابطه با مديريت ارشد

 -1-4-5هدايت مديريت ارشد به منظور حفظ اعتبار و انسجام خطمشيهاي حسابداري
و روشهاي گزارشگري مالي و افشاي موسسه اعتباري؛
 -2-4-5حصول اطمينان نسبت به ايجاد و حفظ نظام کنترل داخلي مناسب توسط
مديريت ارشد در موسسه اعتباري.

 -5-5در رابطه با فرآيندهاي کميته حسابرسي
 -1-5-5حاکميت و گزارشهاي مالي

حصول اطمينان از وجود سياستهاي منطقي ،به منظور دستيابي به شفافيت و افشاي
عملکرد واقعي و روشهاي اداره امور در موسسه اعتباري.
 -2-5-5کنترل داخلي

 -1-2-5-5بررسي ساليانه کفايت کنترلهاي داخلي  ،رفع نقاط ضعف مهم و موارد قابل
گزارش از جمله پيشگيري يا کشف عدم اجراي عمدي يا سهوي نظام کنترل داخلي از
سوي مديريت و حصول اطمينان از انجام اقدامات اصالحي مناسب؛
 -2-2-5-5بررسي سياستها و رويههايي که توسط مديريت ارشد براي اطمينان از
انطباق با قواني  ،مقررات و سياستهاي جاري طراحيشدهاند و نظارت بر نتايج اقدامات
تطبيقي انجامشده؛
 -3-2-5-5ايجاد رويههايي براي دريافت ،نگاهداري و رسيدگي به شکايات ارسالي به
موسسه اعتباري در رابطه با حسابداري يا مباحث حسابرسي و انعکاس آنها به کارکنان
ذيربط به طور محرمانه و بدون ذکر نام؛
-4-2-5-5حصول اطمينان از استقرار سيستم کنترل داخلي مناسب؛
 -5-2-5-5حصول اطمينان از وجود آئي نامه مکتوب در مورد ارزشهاي اخالقي (منشور
اخالقي موسسه اعتباري) و پايبندي مديريت اجرائي به آن؛
 -6-2-5-5ارزيابي کيفيت دستورالعمل هاي اجرايي کنترل داخلي ن با تاکيد برارزيابي
تناسب نظامها و دستورالعملهاي مربوط به ريسک ن به عنوان نماينده عالي تري مقام
نظارتي موسسه اعتباري.
 -3-5-5برنامههاي عملياتي راهبردي
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بررسي سياستها و رويههاي تدوي شده توسط مديريت ارشد به منظور ارزيابي و نظارت
بر اجراي برنامه عملياتي راهبردي موسسه اعتباري و اهداف خرد و کالن عملياتي ذيربط.
 -4-5-5مديريت ريسک

-1-4-5-5بررسي و تبادلنظر با مديريت موسسه اعتباري در مورد مقدار منابع عمده در
معرض ريسک و اقدامات انجامشده از سوي مديريت جهت نظارت و کنترل آنها؛
 -2-4-5-5بررسي معامالت با اشخاص وابسته؛
 -3-4-5-5بررسي سياستهاي مديريت ريسک و چگونگي شناسايي ريسکهاي
مختلف و رويارويي با آنها.
 -5-5-5ارزيابي عملکرد

انجام خود ارزيابي (در مورد عملکرد کميته و در رابطه با مسيوليتهاي محوله) و ارائه
گزارش آن به هيات مديره.
 -6جلسات
-1-6

جلسات کميته حسابرسي به درخواست رئيس کميته و به دعوت دبير آن برگزار

ميشود؛
-2-6

ارج آن است که رئيس واحد حسابرسي داخلي به عنوان دبير جلسات کميته

حسابرسي برگزيده شود .تهيه ،گردآوري و نگاهداري صورتجلسات و ساير مستندات
مربوط بر عهده دبير جلسات است؛
-3-6

کميته حسابرسي موظف است در هر سال ،حداقل ،چهار جلسه عادي برگزار

نمايد .تشکيل جلسات موردي با مديريت ،حسابرسان مستقل و رئيس واحد حسابرسي
داخلي جزو جلسات عادي کميته مذکور محسوب نميشود؛
-4-6

صورتجلسات کميته حسابرسي پس از تصويب کميتهي مزبور ،بايد توسط

رئيس کميته ،جهت بررسي و تصويب به هيات مديره گزارش شود.
 -7حقالزحمه
حقالزحمه دريافتي هر يک از اعضاي کميته حسابرسي از موسسه اعتباري،
صرفا" توسط هيات مديره و براساس مقررات جاري تعيي ميشود.
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ضميمه پيوسـت شمـاره :1
بند 21از بخش ب نشريه اصول و
ضوابط حسابداري و حسابرسي
آيين رفتار حرفهاي منتشره از سوي
کميته فني سازمان حسابرسي
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بخش ب-احکام قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ايمستقل
 -21استقالل

1ن21ن هنگامي که حسابنداران حرفنه اي مستقل مسيوليت انجنام کاري را به عهده
ميگيرند که مستلزم گزارشگري حرفه اي است بايد فاقد هرگونه نفع و عالقه اي ،
صرفنظر ازآثار واقعي آن  ،باشند که ممک است بر درستکاري  ،بيطرفي و استقالل ايشان
تأثيرگذارد يا به نظر رسد که تأثير مي گذارد.
2ن21ن حسابداران حرفه اي مستقل مورد نظر در بند  1-21به اشخاص زير محدود
ميشود:
الف ن اشخاص حقيقي يا مؤسسات انجام دهنده خدمات حرفه اي.
ب ن شرکا يامالکي مؤسسنه حرفه اي.
پ ن کليه مديران و کارکنان حرفه اي درگير در انجامهرکاري که مستلزم گزارشگري حرفه
اي است نسبت به همان کار.
3ن21ن هرچند ارائه فهرست کاملي از مواردي که ناقض استقالل حسابداران حرفه
ايمستقل مي باشد ميسر نيست  ،اما موارد مندرج در بندهاي  4-21تا  17-21نمونه
هايياست که استقالل واقعي يا ظاهري حسابداران حرفه اي مستقل را خدشه دار ميکند.

داشتن هرگونه رابطه مالي با صاحبکار

4ن  21ن داشت روابط مالي با صاحبکار ،استقالل را تحت تأثير قرار مي دهد و ممکناست
هر ناظرمعقولي چني تصور کند که استقالل خدشه دار شده است  .روابط ماليحسابداران
حرفه اي مستقل (شامل بستگان ايشان به تشخيص تشکل حرفه اي مربوط ) ميتواند به
يکي از راههاي زير صورت پذيرد:
 )1داشت منافع مالي مستقيم يا منافع مالي غيرمستقيم قابل مالحظه در شرکت صاحبکار .
 )2دريافت تسهيالت مالي از صاحبکار يا هريک از اعضاي هيأت مديره  ،مديران ارشد
ياسهامداران اصلي صاحبکار يا پرداخت تسهيالت مالي به آنان  ،به استثناي تسهيالت
ماليدريافتي در روال عادي از سيستم بانکي و ساير مؤسسات اعتباري .
 )3مشارکت با صاحبکار يا با هريک از اعضاي هيأت مديره  ،مديران ارشد يا
سهامداراناصلي آن .
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 )4داشت منافع مالي در يک واحد اقتصادي که داراي نفوذ قابل مالحظه در شرکتصاحبکار
يا تحت نفوذ قابل مالحظه آن است .

داشتن هرگونه رابطه شغلي با صاحبکار

5ن21ن چنانچه حسابدار حرفه اي مستقل طي دوره مورد رسيدگي يا سال قبل از
آن ،عضو هيأت مديره  ،مدير اجرائي  ،کارمند ارشد شرکت يا شريک يا در استخدام
اينافراد باشد ،چني به نظر مي رسد داراي منافعي است که مي تواند به استقالل او
هنگامگزارشگري حرفه اي در مورد آن شرکت  ،خدشه وارد کند.

ارائه ساير خدمات به صاحبکاران حسابرسي

6ن21ن هنگامي که حسابدار حرفه اي مستقل  ،عالوه بر انجام حسابرسي يا
عملياتديگري که مستلزم گزارشگري حرفه اي است  ،خدمات ديگري را به صاحبکار ارائه
مي کندبايد متوجه باشد نق

مديريت واحد مورد رسيدگي را در تصميم گيري يا اجرا

ايفانکند.
7ن  21ن در شرايطي که حسابدار حرفه اي مستقل عهده دار ارائه خدمات حرفه اي
مربوطبه اصالح حساب يا تهيه و نگهداري سوابق حسابداري صاحبکار است نبايد
حسابرسي آن دورههاي مالي خاص توسط او انجام شود .الزم به ذکر است خدماتي که
در روال عادي عملياتحسابرسي توسط حسابدار حرفه اي به صاحبکار ارائه مي شود (از
قبيل ارزيابي کنترلهايداخلي  ،ارائه نامه مديريت و پيشنهادهاي الزم درمورد رفع آن و
ارائه هرگونه تعديلپيشنهادي و مشاوره اي ) از مصاديق خدمات مذکور تلقي نمي شود.
8ن21ن حسابدار حرفه اي مستقل که عهده دار ارائه خدمات مشاوره اي يا
طراحيسيستمهاي اطالعاتي به يک صاحبکار است درصورت پذيرش کار حسابرسي همان
دوره مالي ياهرنوع کاري که مستلزم اظهارنظر حرفه اي است  ،بايد ضم رعايت دقيق
اصول و ضوابطحسابرسي  ،آن گونه عمل کند که به صالحيت حرفه اي و استقالل وي
خدشه وارد نشود.

روابط شخصي و خانوادگي

9ن21ن روابط شخصي و خانوادگي مي تواند استقالل را تحت تأثير قرار دهد .لذا
حصوالطمينان از اينکه اي گونه روابط در هرکار ،استقالل حسابدار حرفه اي را به
مخاطرهنمي اندازد از اهميت خاصي برخوردار است.
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10ن21ن تعيي دقيق حد مجاز روابط شخصي و خانوادگي بي حسابدار حرفه اي مستقل
وصاحبکار (يا افرادي نظير رئيس يا اعضاي هيأت مديره  ،مديرعامل و مديران ارشد
اجراييو مالي که در سمتهاي مديريت صاحبکار مشغول بکارند) غيرممک است  .اما
چنانچهحسابدار حرفه اي وجود اي گونه روابط را تهديدي براي حفظ استقالل واقعي يا
ظاهريخود بداند بايد عدم پذيرش خدمات را مورد بررسي جدي قرار دهد .دامنه روابط
مزبوربسيار گسترده است و روابط عادي شخصي تا روابط سببي و نسبي حسابدار
حرفهاي رادربر مي گيرد .ضوابط تکميلي دراي باره توسط تشکل حرفه اي مربوط تدوي
ميشود.

حق الزحمـه

11ن21ن حسابدار حرفه اي بايد توجه کند درصورتي که بخ

عمده اي از

درآمدهايساالنه وي به طور مستمر از طريق يک صاحبکار يا گروهي از صاحبکاران مرتبط
تأمي ميشود ،چني وضعيتي مي تواند موجب بروز شک و ابهام نسبت به استقالل وي
گردد.

حق الزحمـه مشروط

12ن 21ن حسابدار حرفه اي بايد از پذيرش و ارائه خدماتي خودداري کند که پرداخت
حقالزحمه آن مشروط به حصول نتيجه اي خاص  ،درصدي از يک مبلغ خاص يا موارد
مشابهباشد ،مگرآنکه مبلغ حق الزحمه براساس قواني و مقررات تعيي شود.

خريد کاال و پذيرش هدايا و پذيرايي

13ن21ن خريد کاال يا دريافت خدمات با شرايط ويژه  ،قبول پذيرايي بي مورد ودريافت
هدايا به ميزاني بي

از حد متعارف  ،تهديدي جدي براي استقالل حسابدارانحرفه اي

مستقل است ؛ ازاي رو حسابداران حرفه اي و وابستگان ايشان بايد ضم پرهيزازاي
موارد ،در حدود متعارف نيز جانب احتياط را رعايت کننند.

مالکيت سرمايه

14ن21ن تمام سرمايه مؤسسه حرفه اي بايد متعلق به حسابداران حرفه اي مستقل
باشد،مگرآنکه قواني و مقررات  ،اختصاص تمام يا بخشي از سرمايه را به ديگران
مجازبداند.
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شرکاي سابق

15ن21ن چنانچه يک يا چند ت از شرکاي سابق مؤسسنه حرفه اي به گونه اي
صاحبکارمؤسسنه حرفه اي شوند ،تعيي اينکه در اي مورد ،استقالل واقعي يا ظاهري
حسابدارحرفه اي خدشه دار مي شود يا خير ،با قضاوت حسابدار حرفه اي مستقل است.

دعاوي حقوقي

16ن 21ن چنانچه حسابدار حرفه اي مستقل و صاحبکار درگير يک دعواي حقوقي باشند
ممکناست استقالل و بيطرفي حسابدار حرفه اي تحت تأثير قرار گيرد .دراي گونه
مواردحسابدار حرفه اي بايد متناسب با ماهيت دعواي حقوقي درباره پذيرش يا ادامه کار
تصميمگيري کند.

ارتباط طوالني کارکنان ارشد با يک صاحبکار

17ن21ن بکارگيري کارکنان ارشد درارتباط با يک صاحبکار براي سالهاي متمادي
ممکناست تهنديندي براي استقالل باشد .درچني شرايطي حسابدار حرفه اي مستقل
بايداقداماتي را به منظور حصنول اطميننان از حفظ استقالل و بيطرفي انجامدهد.
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پيوسـت شمـاره :2
کميتـه عالي
مديريت ريسک
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پيوست شماره ( :)2کميته عالي مديريت ريسک (تعاريف ،اهداف ،ويژگيها ،اختيارات،
وظايف ،جلسات ،چارچوب الزم براي ارائه گزارشها و حقالزحمه)

 -1تعاريف
 -1-1کميته عالي مديريت ريسک :کميتهاي است تخصصي که از سوي هيات مديره
موسسه اعتباري و به منظور ياري رسانيدن به آنها (در امر نظارت بر مديريت مؤثر
ريسکهايي که موسسه اعتباري در معرض آنها قرار دارد) تشکيل شده ،در چارچوب
اختيارات ،مقررات ،خط مشيها و حدود وظايف تعيي شده از سوي هيات مديره موسسه
اعتباري انجام وظيفه مينمايد.
تعاريف مربوط به ”عضو غيرموظف هيات مديره “” ،شرکت تابعه “ و ”شرکت وابسته “ به شرح
مندرج در بند ( )1پيوست شماره ( )1اين ”رهنمود“ ميباشد.

 -2اهداف
هدف اصلي از تشکيل کميته عالي مديريت ريسک ،ياري رساندن به هيات مديره موسسه
اعتباري در نظارت بر موارد ذيل است:
-1-2

تعيي وضعيت ريسکهاي موسسه اعتباري؛

-2-2

ارزيابي عملکرد سيستمهاي مورد استفاده براي تعيي حدود ريسک؛

-3-2

کنترل ريسکهاي موسسه اعتباري؛

-4-2

تجزيه و تحليل ريسک؛

-5-2

بررسي و تصويب معامالت عمده (در صورت لزوم).

تاکيد ميشود که ايجاد کميته عالي مديريت ريسک (در چارچوب وظايف محوله) به مفهوم
سلب مسيوليت هيات مديره از انجام آن وظايف نميباشد زيرا از نظر حقوقي مسيوليت
نهايي تصميمات اخذ شده در زمينه مديريت ريسکها ،برعهده هيات مديره است.

 -3ويژگيها
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کميته عالي مديريت ريسک ،بايد ويژگيهاي ذيل را دارا باشد:
-1-3

اعضا ،رئيس و قائم مقام آن براساس اکثريت آراي اعضاي هيات مديره انتخاب

شوند؛
-2-3
-3-3

حداقل ،دو نفر از اعضاي هيات مديره در آن عضويت داشته باشند؛
اکثريت اعضاي آن بايد داراي تخصص و دان

الزم در زمينه مديريت ريسک

باشند؛
-4-3

رئيس آن بايد از ميان اعضاي غيرموظف هيات مديره انتخاب شود و ضم

برخورداري از دان

و مهارتهاي تخصصي الزم در زمينه مديريت ريسک نسبت به

عمليات بانکي شناخت کافي داشته باشد؛
-5-3

رئيس هيات مديرهنميتواند همزمان به رياست کميته عالي مديريت ريسک

انتخاب شود؛
-6-3

در صورت لزوم ،کميته ميتواند از کارشناسان داراي دان

و مهارتهاي

تخصصي مورد نياز (از داخل و خارج از موسسه اعتباري) براي همکاري دعوت به عمل
آورد؛
مدت تصدي مسيوليت اعضاي کميته عالي مديريت ريسک با اتمام مدت تصدي مسيوليت
اعضاي هيات مديره پايان مييابد .انتخاب مجدد هريک از اعضاي کميته عالي مديريت
ريسک از سوي هيات مديره آتي بانک يا موسسه اعتباري بالمانع است؛
ممک است برخي اختيارات (يا تمامي آنها) از عضو يا تعدادي از اعضاي کميته عالي
مديريت ريسک قبل از اتمام دوران تصدي آنها و تحت شرايط ذيل از آنان سلب شود:
عضو يا اعضاي کميته از سمت خود استعفا دهند که در اي صورت الزم است عضو
مستعفي مراتب کنارهگيري خود را طي نامهاي رسمي ،حداقل يک ماه پي

از تاريخ

استعفا به اطالع رياست هيات مديره و رياست کميته عالي مديريت ريسک برساند.
چنانچه هيات مديره اختيار انجام برخي وظايف عضو يا اعضاي کميته را از وي (آنان) سلب
نمايد؛
در صورت وجود شرايط مذکور در هريک از بندهاي ( 1-8-3و  ، )2-8-3الزم است عضو
يا اعضاي مزبور تا زمان انتخاب فرد يا افرادي به عنوان جايگزي  ،به انجام وظايف خود
ادامه دهند مگر آن که هيات مديره انجام وظايف از سوي آنان را به صالح نداند.
تبصره ـ با توجه به اهميت کامل بودن تعداد اعضاي کميته عالي مديريت ريسک ،بالتصدي
ماندن پستهاي کميته مزبور براي مدت بي

از يک ماه مجاز نميباشد.
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 -4اختيارات
-1-4

اختيارات کميته عالي مديريت ريسک محدود به موضوعاتي است که هيات مديره

مرجع نهايي تصميمگيري در مورد آنها ميباشد؛
-2-4

به منظور انجام وظايف محوله به کميته عالي مديريت ريسک در چارچوب اي

”رهنمود“ ،ضروري است کليه اختيارات الزم جهت تدوي ديگر ضوابط و رويههاي
عملياتي به کميته مزبور واگذار شود؛
-3-4

به منظور انجام وظايف و مسيوليتهاي محوله به اي کميته ،الزم است اختيار

استفاده از منابع مورد نياز جهت انجام تحقيقات ذيربط ،به کميته مزبور واگذار شود .اي
موضوع شامل به کارگيري مشاوران مستقل ،حسابداران و ديگر متخصصي امر و استفاده
از نظرات تخصصي آنها ن در صورت ضرورت ن ميباشد؛
-4-4

کميته از اي اختيار برخوردار است که ميزان حقالزحمه پرداختي به اعضاي

غيرموظف و کارشناساني را که از خارج از سازمان دعوت به همکاري ميشوند ،تعيي
نمايد و موسسه اعتباري ملزم به تأمي بودجه مورد نياز آن است؛
-5-4

کميته ريسک از اي اختيار برخوردار است که اسناد مورد نياز براي اجراي وظايف

خود را از مجموعههاي اجرايي موسسه اعتباري ،تمامي بخ

ها ،واحدها ،مقامات موسسه

اعتباري و واحد حسابرسي داخلي درخواست و دريافت کند .تسليم اسناد مزبور به کميته
عالي مديريت ريسک ،پس از ارائه درخواست مکتوب رئيس کميته و پي

از مهلت تعيي

شده از سوي وي ،توسط دبير کميته انجام ميشود؛
-6-4

ايجاد کميتههاي فرعي براي بررسي وضعيت ريسکهاي مختلف موسسه

اعتباري و ارائه پيشنهادات الزم به کميته عالي مديريت ريسک؛
-7-4

حسب ضرورت ،پيشنهاد برگزاري جلسات مشترك با حضور اعضاي هيات مديره

و اشخاص ذيربط در واحدهاي اجرايي ريسک؛

 -5وظايف
-1-5

بررسي طرحها و پيشنهادات ارائه شده از سوي مديريت در رابطه با

ريسکپذيري و ارائه توصيههاي مربوط به هيات مديره موسسه اعتباري؛
-2-5

بررسي وضعيت ريسک موسسه اعتباري ،شرکتهاي تابعه و وابسته به آن،

برحسب درجه ريسکپذيري تعيي شده توسط هيات مديره و در صورت لزوم ،مشاوره با
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مديريت و حسابرسان داخلي و مستقل .اي موارد شامل بررسي ميزان يا مقادير عمده
ريسکهاي بانکي از جمله ريسکهاي اعتباري ،بازار ،عملياتي ،نقدينگي و شهرت است.
(موضوع ماده تعاريف فصل سوم اين دستورالعمل)؛

-3-5

بازبيني گزارشهاي ارائه شده از سوي مديريت در رابطه با ريسکهاي موجود

در عمليات موسسه اعتباري و بررسي اقدامات انجام شده از سوي مديريت براي اداره
مؤثر ريسکهاي مزبور و ارائه پيشنهادات الزم به هيات مديره؛
-4-5

همکاري با کميته حسابرسي براي ارزيابي عملکرد نظامهاي کنترل داخلي و

مديريت ريسک ،بررسي گزارش مديريت در رابطه با اجرا ،تصويب و اعمال کنترل بر آن و
نيز گسترش نظامهاي مذکور؛
-5-5

تعيي سيستمهاي نظارتي و کنترلي براي گزارشدهي در چارچوب الزامات

قانوني و ديگر قواني موضوعه در زمينه کنترلهاي مالي و غيرمالي؛
-6-5

بررسي موارد عمده تخطي از حدود تعيي شده ريسک و ارزيابي پاسخهاي ارائه

شده توسط مديريت؛
-7-5

بررسي حوزه و کارآيي عملکرد مديريت ريسک و تائيد نامزد يا نامزدهاي

پيشنهادي براي احراز سمت رياست واحد ريسک؛
-8-5

بررسي توصيههاي حسابرسان داخلي و مستقل در رابطه با مديريت ريسک و

مديريت دارايي /بدهي؛
-9-5

شناسايي آن گروه از حوزههاي مديريت ريسک که الزم است توسط مديريت

بهبود يابند؛
 -10-5پيگيري درخواست تغييرات جديدي که براي نظام مديريت ريسک پيشنهاد
ميشوند؛
 -11-5تاييد ايجاد فرهنگ کنترلي مناسب توسط مديريت؛
 -12-5تصويب معامالت خاص در چارچوب اختيارات محوله از سوي هيات مديره
موسسه اعتباري ،براساس قواني و مقررات موضوعه؛
 -13-5ارتقاي فرهنگي که در آن ،نياز به مديريت ريسک مورد تاکيد قرار ميگيرد؛
 -14-5ايجاد تعادل بي حداقلسازي ريسکها و حداکثر نمودن منافع ناشي از آنها در
موسسه اعتباري؛
 -15-5بررسي گزارشهاي تهيه شده از سوي ديگر مراجع در مورد مديريت ريسک و
کنترلهاي داخلي ،قبل از تصويب آنها توسط هيات مديره موسسه اعتباري؛
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 -16-5اطالعرساني به هيات مديره موسسه اعتباري در مورد ريسکهاي عمده و
بالقوهاي که موسسه اعتباري در معرض آن قرار دارد و نيز اثربخشي سيستم مديريت
ريسک؛
 -17-5بررسي توصيههاي مديريت درخصوص معامالت خاص و ارائه توصيههاي الزم
به هيات مديره درخصوص آنها و در صورت لزوم دريافت تائيديه انجام آنها؛
 -18-5بررسي توصيههاي مديريت در رابطه با حدود و خط مشيهاي نقدينگي موسسه
اعتباري؛
 -19-5بررسي پيشنهادات مديريت درخصوص تفويض برخي اختيارات از سوي هيات
مديره به آنها و ارائه نقطهنظرات کميته ن جهت تصويب ن به هيات مديره موسسه
اعتباري.
همچني رئيس کميته عالي مديريت ريسک موظف به انجام موارد ذيل است:
دعوت از اعضاي کميته و تعيي دستور کار جلسات؛
تدوي برنامه کاري کميته عالي مديريت ريسک و برنامه سال آتي آن ،براساس
نقطهنظرات دريافتي از هيات مديره و پيشنهادات اعضاي کميته؛
تعيي چارچوب گزارش عملکرد کميته عالي مديريت ريسک و ارائه آن به هيات مديره؛
انتخاب فردي از کميته يا کارکنان موسسه اعتباري به عنوان دبير جلسات.
 -6جلسات
-1-6

جلسات عادي کميته عالي مديريت ريسک حداقل  4بار در سال و بنا به دعوت

رئيس کميته يا معاون وي برگزار ميشود.
-2-6

کميته عالي مديريت ريسک ميتواند بنا به درخواست رئيس هيات مديره يا

رئيس کميته حسابرسي ،عالوه بر جلسات عادي ،اقدام به برگزاري جلسات فوقالعاده
نمايد .در اي صورت ،درخواست افراد مذکور براي تشکيل جلسات فوقالعاده ميبايست
حداقل  7روز کاري پي

از تاريخ مورد نظر براي تشکيل جلسه ،به دبير کميته تسليم

شود.
تبصره ـ در صورت ضرورت تشکيل جلسه( ،موضوع بند  ،)2-6رئيس کميته موظف است
حداکثر ظرف مدت يک هفته کاري نسبت به تشکيل آن اقدام نمايد.
-3-6

رئيس کميته عالي مديريت ريسک نيز ميتواند بنا به صالحديد ،اقدام به تشکيل

جلسات فوقالعاده نمايد.
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-4-6

دعوت از اعضا و ديگر مدعوي کميته مذکور ميبايست براساس دعوتنامهاي

رسمي انجام شود که در آن؛ تاريخ ،زمان برگزاري جلسه و مکان آن ،نام شرکتکنندگان،
دستور جلسه و هرگونه اطالعات الزم ديگر در رابطه با آن قيد شده باشد.
-5-6

دعوت از اعضاي کميته براي حضور در جلسات توسط دبير آن انجام ميشود .در

غياب وي ،اي وظيفه به عهده فردي است که از سوي رئيس کميته تعيي ميگردد.
-6-6

جلسات کميته با حضور  3/2اعضا رسميت مييابد.

-7-6

در صورتي که در تاريخ برگزاري جلسه ،تعداد اعضاي حاضر در آن به حد نصاب

نرسد (موضوع بند  ،)6-6دبير جلسه موظف است حداکثر ظرف مدت  5روز کاري اقدام به
برگزاري مجدد آن نمايد .در اي صورت ،جلسه کميته عالي مديريت ريسک با حضور
حداقل نيمي از اعضا رسميت مييابد.
-8-6

تصميمات کميته با اکثريت آراي اعضايي از کميته که در جلسه حضور دارند،

اعتبار مييابد.
-9-6

اعضاي کميته داراي حق راي برابر هستند و حق راي يک عضو قابل انتقال به

عضو ديگر نيست.
 -10-6در صورت تساوي آراي حاصله ،راي رئيس کميته تعيي کننده ميباشد.
 -11-6موارد حساس دستور جلسات ميبايست به عنوان اطالعات محرمانه تلقي شده،
به هيچ وجه نبايد افشا يا در اختيار اشخاص ثالث (غير از مراجع ذيصالح نظارتي) قرار
گيرد .هريک از اعضاي کميته در حفظ و نگاهداري اطالعات حساس و محرمانه مسيوليت
دارد.
 -12-6صورت جلسات کميته عالي مديريت ريسک بايد پس از امضاي کليهي اعضايي
که در جلسه حضور دارند و نيز دبير کميته ،جهت بررسي و تصويب به هيات مديره گزارش
شود.
 -13-6صورتجلسات کميته عالي مديريت ريسک بايد موارد ذيل را شامل شود:
 -1-13-6تاريخ ،زمان و مکان تشکيل جلسه؛
 -2-13-6اسامي شرکتکنندگان در جلسه؛
 -3-13-6دستور جلسه و هر موضوع ديگري که براي رايگيري در جلسه مطرح گرديده
است؛
 -4-13-6مصوبات جلسه؛
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 -5-13-6اسامي و آراي اعضاي موافق يا مخالف تصميمات کميته ،با ذکر داليل توجيهي
آنان.
 -6-13-6الزم است صورتجلسات کميته در دو نسخه تهيه شود ،يک نسخه آن براي
هيات مديره ارسال و نسخه دوم در بايگاني کميته نگاهداري شود.
 -14-6تهيه ،گردآوري و نگاهداري صورتجلسات و ساير مستندات مربوط ،برعهده دبير
کميته است.
 -7چارچوب الزم براي ارائه گزارشها
-1-7

کميته ميبايست گزارش عملکرد ساالنه خود را حداکثر تا دو ماه قبل از تاريخ

تعيي شده براي برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه سهامداران ،به هيات مديره
موسسه اعتباري ارائه نمايد.
-2-7

گزارشهاي کميته ميبايست تمامي فعاليتهاي آن  ،به ويژه موارد ذيل را در بر

گيرد:
-1-2-7گزارشها  ،نقطهنظرات و توصيههاي ارائه شده به هيات مديره  ،در چارچوب
اهداف تعيي شده کميته مديريت ريسک؛
 -2-2-7هرگونه خدمات تخصصي دريافتي از اشخاص ذيربط؛
 -3-2-7تطبيق عملکرد کميته با برنامه مصوب آن؛
 -4-2-7ساير اطالعات مهم ،بنا به تشخيص کميته.
-3-7

الزم است گزارش کميته در گزارش ساليانه موسسه اعتباري منعکس شود.

 -8حقالزحمه
حقالزحمه دريافتي هر يک از اعضاي کميته عالي مديريت ريسک موسسه
اعتباري ،صرفا" توسط هيات مديره و براساس مقررات جاري تعيي ميشود.
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پيوسـت شمـاره :3
نمودارهاي توضيحي براي
کنترلهاي داخلي موسسه اعتباري
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نمودار شماره 1
جايگاه کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک در ساختار سازماني
موسسه اعتباري (نمونه ايدهآل)
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هيات مديره

کميته حسابرسي

واحد ريسک عملياتي

واحد ارزيابي ريسک عملياتي

واحد ارزيابي ريسک نقدينگي

واحد ارزيابي ريسک بازار

واحد ارزيابي ريسک اعتباري
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واحد ريسک نقدينگي

نظارت

...

...

واحد ريسک بازار

مالي

ريسک

واحد ريسک اعتباري

حسابداري و

ارزيـابـي

...
...

...
واحدهاي

واحدهاي

...

هيات عامل
اجرا

کميته عالي مديريت ريسک

واحد حسابرسي داخلي

واحدهاي صف و ستاد

نمودار شماره 2
فعاليتهاي کنترلي؛ نق

ها و مسيوليتها

قانونگذاران
تدوي قواني
نظارت فراگير
مديرعامل

هيات مديره
پيشبرد حاکميت

پيشبرد مالکيت سهامداران

نظارت

رهبري

ناظرين

مديران ارشد

مدير مالي

نظارت

مسنيوليت کنتنرل (بناال،

تطبيق

پائي  ،هم عرض)

تفويض مسيوليت
رهبري

حسابرسان داخلي

ديگر کارکنان

شناسايي مشکالت

ارزيابي اثربخشي

توليد اطالعات مورد استفاده در نظام کنترلي

پرونده شکايات

نظارت

انتقال مسائل و مشکالت به سطوح باال

طرفهايمقابلموسسهاعتباري
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پيوسـت شمـاره :4
نمونه پرسشنامه براي ارزيابي
کنترل داخلي
راهنمايي براي هيات مديره،
مديريت ارشد موسسه اعتباري و
ناظران بانک مرکزي ج.ا.ا
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نمونه پرسشنامه براي ارزيابي کنترل داخلي موسسه اعتباري

راهنمايي براي هيات مديره ،مديريت ارشد موسسه اعتباري و ناظران بانک مرکزي ج.ا.ا
آيا به منظور حصول اطمينان از اي که کنترلها؛ به نحو شايسته

بلي

خير

نهادينه شده است ،هيات مديره به طور ادواري سياستها و رويهها را
مورد بازنگري قرار ميدهد؟
آيا سيستمي وجود دارد که تطبيق با رويهها را تحت نظارت قرار داده،

بلي

خير

موارد عدم انطباق را به هيات مديره گزارش نمايد؟

آيا فرآيندي وجود دارد که به منظورتجزيه و تحليل ،تبيي علت بروز

بلي

خير

نارسايي ،اصالح ،و پيشگيري از وقوع مجدد آن در آينده ،اشتباهات را
مستندسازي و گردآوري نمايد.
آيا فرآيندي وجود دارد که نحوة اعالم موارد مشکوك و عملکرد اشتباه

بلي

خير

تمامي کارکنان موسسه اعتباري را مشخص کند و آيا اي فرآيند به
اطالع کليه کارکنان رسيده است؟
هنگامي که موارد عدم انطباق با سياستها و رويهها گزارش ميشود

بلي

خير

آيا هيات مديره به نحو مناسب موارد ذيربط را پيگيري ميکند و آيا از
طريق آزمون ،نسبت به اثربخشي اقدامات انجام شده اطمينان حاصل
مينمايد؟
آيا به منظور پيشگيري از بروز هرگونه وقفه در ترتيب اثر دادن به

بلي

خير

گزارش موارد عدم انطباق ،فرآيندي وجود دارد؟

آيا مديريت ،ترتيبي اتخاذ نموده است که هيات مديره و نمايندگان آن

بلي

خير

به اطالعات موسسه اعتباري دسترسي کامل داشته باشند؟

آيا تصميمات هيات مديره به صورت جمعي اتخاذ ميشود و اشخاص
صاحب نفوذ در آنها اعمال نظر نميکنند؟
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بلي

خير

آيا هيات مديره اطالعات مناسب را از اطالعات حسابداري دريافت

بلي

خير

ميدارد و سيستمهاي ارتباطي ،تصميمات را آگاهانه و به موقع اتخاذ
ميکنند؟
آيا هيات مديره درباره فرآيند ارزيابي ريسک داخلي ،اطالعات کافي را

بلي

خير

دريافت ميدارد؟

آيا هيات مديره صالحيت و استقالل حسابرسان داخلي و مستقل را

بلي

خير

مورد بررسي قرار ميدهد؟

آيا ضوابط و سياستهاي جامع و يا خطمشيهاي ديگري وجود دارد

بلي

خير

که رويه فعاليت قابل قبول  ،تعارض منافع و معيارهاي مورد انتظار
اخالقي را مشخص کند؟
آيا کميته حسابرسي ،برنامه حسابرسي ساالنه حسابرسان داخلي را

بلي

خير

تصويب ميکند؟

آيا حسابرسان داخلي و مستقل ،يافتههاي خود را به طور مستقيم به

بلي

خير

هيات مديره يا کميته حسابرسي گزارش ميکنند؟

آيا حسابرسان داخلي و يا مستقل به طور ادواري کفايت سيستمهاي

بلي

خير

کنترل داخلي را مورد ارزيابي قرار ميدهند؟

آيا سياستهاي موسسه اعتباري در زمينه اهميت کنترل داخلي و

بلي

خير

اجراي مناسب آن به تمامي کارکنان ابالغ شده است؟

آيا ضوابط و سياستهاي اخالقي وجود دارد؟

بلي

خير

آيا براي بررسي ميزان انطباق با ضوابط و خط مشيهاي اخالقي،

بلي

خير

توسط حسابرس يا ساير نظامهاي کنترل داخلي آزمون ادواري انجام
ميشود؟
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آيا نتايج آزمون (موضوع سوال  ،)18به تمامي کارکنان ابالغ ميگردد؟

بلي

خير

آيا تمامي کارکنان ملزم به اعالم اي موضوع هستند که آنها ضوابط

بلي

خير

موردنظر را مطالعه نموده ،از مفاد آن اطالع داشته و خود را متعهد به
رعايت آن ميدانند؟
آيا مديريت از طريق رعايت ضوابط تعيي شده ،تعهد عملي خود را به

بلي

خير

ضوابط نشان ميدهد؟

آيا با مشتريان ،کارکنان و ساير اشخاص ،به طور منصفانه رفتار

بلي

خير

ميشود؟

آيا مديريت به طور صري از نقض کنترلهاي مقرر منع شده است؟

بلي

خير

آيا به منظور حصول اطمينان از رعايت ساز و کارهاي کنترلي ،تدابير

بلي

خير

الزم توسط مديريت پي

بيني شده است؟

آيا موارد نقض سياستها مورد رسيدگي قرار گرفته ،مستندسازي

بلي

خير

ميشود؟

آيا موارد نقض ن در صورت وجود ن و نيز نتيجه بررسيهاي انجام

بلي

خير

شده بر حسب حوزههاي کاري مختلف به اطالع کميته حسابرسي و
کميته ريسک رسانيده ميشود؟
آيا سط صالحيت ،تخصص ،دان

و مهارتهاي الزم براي هر يک

بلي

خير

از مشاغل واحدهاي حسابداري و حسابرسي داخلي ،موسسه اعتباري
تعريف شده است؟
آيا مديريت ،تعداد ،سط صالحيت ،تخصص ،دان

و مهارتهاي

الزم کارکنان واحدهاي حسابرسي داخلي و حسابداري موسسه را
مورد بررسي قرار ميدهد؟
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بلي

خير

آيا هيات مديره از استقالل اعضاي کميته حسابرسي از موسسه

بلي

خير

اعتباري يا مديران آن اطمينان دارد؟

آيا اعضاي کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک از دان

،

بلي

خير

تجربيات کاري و تخصص الزم براي انجام مؤثر وظايفشان برخوردار
هستند؟
آيا جلسات کميتههاي مذکور در فوق ،در حد کفايت تشکيل ميشود و
زمان آنها براي پوش

بلي

خير

دستور جلسات و تبادل نظر درخصوص آنها

کفايت ميکند؟
آيا کميته حسابرسي به نحو مؤثري در جريان برنامههاي تدوي شده

بلي

خير

از سوي مديران ،به ويژه ،در زمينه گزارشدهي مالي و بررسي ارزيابي
نتايج گذشته قرار دارند؟
آيا جلسات معمول بي کميته حسابرسي و ساير اعضاي مديريت مالي

بلي

خير

و گروه گزارشدهي و حسابرسان مستقل برگزار ميگردد؟

آيا کميته حسابرسي به منظور آمادگي جهت بحث و تبادلنظر در

بلي

خير

جلسات ،طي مهلت زماني مناسب و با فوريت ،اطالعات اساسي و
مهم را از مديريت دريافت ميدارد؟
آيا براي اطالعرساني به موقع موضوعات مهم به اعضاي کميته
حسابرسي ،به نحوي که کميته مذکور براي ايفاي نق

بلي

خير

خود شناخت

کاملي از آن موضوعات و الزامات آن داشته باشد فرآيند الزم وجود
دارد؟
آيا کميته حسابرسي از گردش کار کارکنان در مسيوليتهاي اصلي

بلي

خير

مانند واحد حسابرسي (اعم از داخلي و مستقل) ،مديران اجرايي و
کارکنان اصلي در واحدهاي حسابداري مالي و گزارشدهي مالي
آگاهي دارد؟
آيا گردش غيرمعمول کار در ميان کارکنان ،مورد بررسي قرار
ميگيرد؟
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بلي

خير

آيا داراييها از دسترسي غيرمجاز و سوء استفاده ،محافظت

بلي

خير

ميگردند؟

آيا مديران به طور مناسب نسبت به عالئم و گزارشهاي نامطلوب،
واکن

بلي

خير

نشان ميدهند؟

آيا ساختار سازماني واحدهاي حسابداري و حسابرسي داخلي،

بلي

خير

متناسب با اندازه موسسه اعتباري است؟

آيا مديران اصلي واحدهاي حسابداري و حسابرسي داخلي به درجه

بلي

خير

اهميت مسيوليتهاي خود توجه دارند؟

آيا موسسه اعتباري ،به منشاء خارجي ريسکها (مانند متقاضيان

بلي

خير

اعتبار ،شرايط اقتصادي ،قانوني مقرراتي و روابط نيروي کار) توجه
کافي دارد؟
با توجه به مخاطرات ناشي از کارکنان ،آيا موسسه اعتباري براي
حفظ و يا جانشيني آنان تدابير الزم را پي

بلي

خير

بيني نموده است؟ و آيا

براي تأمي حقوق و مزاياي رقابتي ،امنيت سيستمهاي اطالع رساني
و پشتيباني بودجه کافي ،پي

بيني نموده است؟

آيا در موسسه اعتباري به خطر عدم تطابق صورتهاي مالي توجه
شده ،اقداماتي براي کاه

بلي

خير

اي خطر انجام ميشود؟

در صورت وجود مخاطرات مربوط به عمليات برونمرزي ،آيا تاثير

بلي

خير

آنها بر فرآيند گزارشدهي مدنظر قرار ميگيرد؟

آيا هنگام برنامهريزي براي ارائه محصوالت جديد و يا انجام

بلي

خير

فعاليتهاي نوي  ،هيات مديره و مديران به طور مناسب ريسکهاي
مربوط را ارزيابي ميکنند؟
آيا هنگام برنامهريزي براي ارائه محصوالت جديد و يا انجام
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بلي

خير

فعاليتهاي نوي  ،هيات مديره و مديران پس از انجام تبادلنظرهاي
الزم در مورد موضوعات کنترلي ،آنها را به نحوي مناسب اجرا
مينمايند؟
آيا زماني که موسسه اعتباري در حال گسترش محصوالت و
فعاليتهاي

بلي

خير

است ،کارکنان واحد حسابرسي داخلي يا ساير

کارشناسان کنترل داخلي نيز در مباحث کنترلي آن مشارکت دارند؟
در فرآيند ارزيابي ريسک ،آيا هيات مديره و مديران ،کارکنان واحد

بلي

خير

حسابرسي داخلي يا ساير کارشناسان کنترل داخلي را مشارکت
ميدهند؟
آيا به موضوعات فني در حد کفايت توجه شده است؟

بلي

خير

آيا موسسه اعتباري داراي کارکنان واجد شرايط و برخوردار از دان

بلي

خير

کافي براي اداره فعاليتهاي جاري و آتي خود ميباشد؟ و آيا براي
انجام درست وظايف درست کارکنان ،منابع کافي پي

بيني شده

است؟
آيا روشهاي ذيل به عنوان اقدامات پيشگيرانه براي کاه
فرصتهاي سوء استفاده مالي اجرا ميشود؟

بلي

خير

شناسايي و اندازهگيري مخاطرات ناشي از سوء استفاده مالي؛
انجام اقداماتي براي کاه

مخاطرات شناسايي شده؛

بلي

خير

تهيه برنامهاي براي پيشگيري از سوء استفاده مالي پس از شناسايي
موقعيت موسسه اعتباري؛

اجرا و نظارت مناسب و نيز اقدامات پيشگيرانه وبازدارنده.

آيا در موسسه اعتباري فرآيندي وجود دارد که اطمينان دهد کنترلها

888

بلي

خير

بلي

خير

بلي

خير

به نحوي که در راهنماي عملي ،سياستها و رويههاي آن بيان شده،
اجرا ميشود و يا در حال اجرا است؟
آيا در راهنماي عملي ،تمامي سياستها و رويههاي مهم درج شده

بلي

خير

است؟

آيا اي سياستها و رويهها ،به موقع و به طور منظم مورد بازنگري

بلي

خير

قرار گرفته ،تجديد نظر ميشوند؟

آيا کارکنان نظارتي وظيفه کنترلي خود را مورد بررسي قرار ميدهند؟

بلي

خير

آيا پيگيريهاي الزم و به موقع ،آن طور که مورد انتظار است انجام

بلي

خير

ميشود؟

آيا سياستها و رويههايي وجود دارد که اطمينان دهد تصميمات مهم

بلي

خير

از طريق مصوبات مناسب اتخاذ ميگردد؟

آيا فرآيندي وجود دارد که يک نمونه مناسب از عمليات را به منظور

بلي

خير

حصول اطمينان از سالمت و درستي آن به طور مستقل تائيد کند؟

آيا فرآيندي وجود دارد که در مورد تطبيق مستقل و مستمر ماندهي

بلي

خير

دارائيها و بدهيهاي باال و زيرخط ترازنامه اطمينان دهد؟

آيا فعاليتهاي عمده ريسکي موسسه اعتباري ،به طور مناسب از

بلي

خير

فعاليتهاي کنترلي آن تفکيک شده است؟

آيا فرآيندي وجود دارد که نقض سياستها را به حداقل برساند و

بلي

خير

موارد استثنا را به مديريت منعکس نمايد؟

آيا براي مرخصي کارکناني که داراي نق

مهمي هستند ،خط

مشيهايي تعيي شده است تا در صورت غيبت آنها ن مثالً به مدت
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بلي

خير

دو هفتهي متوالي ن اي اطمينان حاصل شود که مشکلي ايجاد
نميشود؟
آيا در موسسه اعتباري گردش شغلي کارکنان اجرا ميشود؟

بلي

خير

آيا در ساختار سازماني موسسه اعتباري ،تفکيک وظايف و کنترل

بلي

خير

دوگانه داراييها منظور شده است؟

آيا سيستمهايي وجود دارد که اي اطمينان را ايجاد کند که کارکنان

بلي

خير

به مشاغل خود وفادار هستند؟

آيا فرآيندي وجود دارد که در صورت لزوم ،اطالعاتي که ميتواند بر

بلي

خير

موسسه اعتباري و يا بر فرآيند گزارشدهي تاثيرگذار باشد( ،
اطالعات مربوط به صنعت ،اقتصاد و نظارت) از منابع خارجي اخذ
شود؟
آيا براي کنترل اي موضوع که اهداف گزارشدهي مالي به موقع

بلي

خير

تحقق يافته است ،معياري وجود دارد؟

آيا اطالعات مالي و عملياتي الزم ن شامل سياستها و رويههاي تغيير

بلي

خير

يافته ن درست ،به موقع و به شکل قابل استفاده ،براي اشخاص
مرتبط با آن ارسال ميشود؟
آيا فرآيندي وجود دارد که به اطالعات جديد مورد نياز موسسه

بلي

خير

اعتباري ن به موقع ن پاسخ دهد؟

آيا سيستمهاي حسابداري به طور مناسب عمليات موسسه اعتباري را

بلي

خير

مطابق با اصول کلي پذيرفته شده حسابداري ( )GAAPشناسايي،
گردآوري ،تجزيه و تحليل ،طبقهبندي ،ثبت و گزارشدهي مينمايند؟
آيا گزارشهاي تهيه شده براي فعاليتهاي عملياتي ،مالي ،مديريتي و
تطبيق براي اداره مناسب و کنترل اثربخ

موسسه اعتباري کافي

هستند؟
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بلي

خير

آيا سيستمهاي حسابداري ،اطالعات و ارتباطات اطمينان ميدهند که

بلي

خير

فعاليتهاي مخاطرهآميز موسسه اعتباري در چارچوب خط مشيهاي
تدوي شده قرار دارد؟
آيا تمامي کارکنان از نق

خود در سيستم کنترل داخلي آگاهي دارند؟

آيا تمامي کارکنان از ارتباط شغلي خود با ديگر کارکنان موسسه

بلي

خير

بلي

خير

اعتباري آگاهي دارند؟

آيا تمامي کارکنان از قابليتهاي خود براي فعاليتهايي که انجام

بلي

خير

ميدهند ،آگاهي دارند؟

آيا تمامي کارکنان خود را موظف ميدانند که نارسائيهاي مشاهده

بلي

خير

شده در طراحي کنترلهاي داخلي يا موارد مغاير با ساختار آن را به
مقام نظارتي مرتبط يا مديريت گزارش نمايند؟
آيا به منظور بهبود سيستم کنترل داخلي ،توصيههاي مطروحه از سوي

بلي

خير

حسابرسان داخلي و مستقل مورد پيگيري قرار ميگيرد؟

آيا کارکنان ن به منظور پذيرش مسيوليت خود ن ملزم هستند که

بلي

خير

درخصوص فعاليتهاي کنترلي مهم مانند انجام مطابقتها و ...
گزارشهاي خود را پس از رؤيت امضا کنند؟

آيا واحد حسابرسي داخلي به هيات مديره و يا کميته حسابرسي

بلي

خير

دسترسي دارند؟

آيا وظايف تعيي شده براي واحد حسابرسي داخلي متناسب با

بلي

خير

نيازهاي موسسه اعتباري است و براساس رهنمودهاي مطروحه از
سوي کميته حسابرسي اولويتبندي شده است؟
آيا هيات مديره اقدامات اصالحي مديريت در رابطه با نارساييهاي
کنترلي مهم را مورد بازنگري قرار داده و تائيد ميکند که اي
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بلي

خير

فعاليتها کارشناسانه ،بدون اعمال نظر بوده و از کفايت الزم
برخوردارند؟
آيا گزارشهاي حسابرسي ،جزييات کافي را در بر ميگيرند؟

بلي

خير

آيا گزارشهاي حسابرسي ،به موقع ارائه ميشوند تا اقدام الزم براي

بلي

خير

رفع مشکالت انجام شود؟

آيا الزم است انتصاب رئيس واحد حسابرسي داخلي مورد تائيد هيات

بلي

خير

مديره يا کميته حسابرسي موسسه اعتباري قرارگيرد؟

آيا هيات مديره يا کميته حسابرسي ،حوزه کلي و بررسي فعاليتها
(مثل حسابرسي يا پوش

بلي

خير

وام) را مورد تصويب قرار ميدهند؟

آيا هيات مديره يا کميته حسابرسي ،نتايج حسابرسي را مورد بررسي

بلي

خير

قرار ميدهند؟

آيا هيات مديره يا کميته حسابرسي ،سيستم کنترلهاي داخلي را تائيد

بلي

خير

ميکنند؟

آيا هيات مديره يا کميته حسابرسي ،به طور ادواري حسابرسي يا

بلي

خير

ساير سيستمهاي کنترلي عمده را مورد بررسي قرار ميدهند؟

آيا در صورت عدم پيگيري مؤثر نارساييهاي کنترلي مديريت صف،
کماکان در سمت خود باقي ميماند؟
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بلي

خير

شماره  :مب  1189 /؛ نرخ سود تسهيالت بانكي در سال 1386
تاريخ 2/4/1386:

»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک
و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراماً؛
بدي وسيله مفاد تصميمات متخذه در يکهزار و هشتاد و پنجمي جلسه مورخ
 26/3/1386شوراي محترم پول و اعتبار درخصوص سياستهاي پولي سال  1386را به شرح
ذيل به استحضار ميرساند:
الف ن نرخ سود تسهيالت بانکهاي دولتي در عقود مبادلهاي در سال ( 1386از تاريخ ابالغ اي
مصوبه) معادل ( ٪12دوازده درصد) تعيي گرديد.
ب ن نرخ سود تسهيالت بانکها و موسسات اعتباري غيردولتي در عقود مبادلهاي در سال 1386
(از تاريخ ابالغ اي مصوبه) يک واحد درصد بي

از نرخ مشابه بانکهاي دولتي تعيي گرديد.

ج ن حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحها در عقود مشارکتي بانکها (دولتي و غيردولتي)
و موسسات اعتباري غيردولتي ،معادل نرخ سود تسهيالت در عقود مبادلهاي هر گروه از بانکهاي
مذکور تعيي گرديد.
ضمناً شوراي محترم پول و اعتبار در مصوبه مذکور بر انجام مشارکت واقعي بي بانک و
مشتريان تاکيد نمود.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و
بر حس اجراي آن نظارت گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :مب  1289 /؛ اختصاص حداقل بيست و پنج درصد (  ) ٪ 25از تسهيالت ا عطايي كليه بانك هاي
كشور به بخش آب و كشاورزي (موضوع ماده  10از قانون برنامه چهارم توسعه)
تاريخ 9/4/1386:

»بسمه تعالي«

جناب آقاي احمد درخشنده
مديرعامل محترم بانک سپه

احتراما"؛ در راستاي اجراي ماده  10از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،باالخص قسمت  2از بند ج آن مبني بر « اختصاص حداقل
بيست و پنج درصد ( )٪25از تسهيالت اعطايي کليه بانکهاي کشور به بخ
بدينوسيله به استحضار ميرساند که سهم بخ
آن بانک به بخ

کشاورزي از افزاي

آب و کشاورزي»،

درمانده تسهيالت اعطايي

غيردولتي پس از کسر الزامات قانوني و تسهيالت از محل سپردههاي

قرضالحسنه براي رفع احتياجات ضروري و اشتغال در سال  ،1386معادل  ٪4/17ميباشد.
خواهشمند است مقرر فرمايند ضم ابالغ مراتب فوق به مراجع ذيربط در آن بانک ،بر
حس اجراي آن نيز نظارت کافي معمول گردد .همچني الزم است جدول مشروح مانده تسهيالت
اعطايي به بخ

هاي مختلف اقتصادي طبق روال معمول در پايان هر ماه تهيه و حداکثر تا پايان

روز پانزدهم ماه بعد به اداره اطالعات بانکي اي بانک ارسال گردد.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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صديقه رهبرشمسکار
3-3831

شماره  :مب  1290 /؛ اختصاص حداقل بيست و پنج درصد (  ) ٪ 25از تسهيالت اعطايي كليه بانكهاي
كشور به بخش آب و كشاورزي (موضوع ماده  10از قانون برنامه چهارم توسعه) ( -كليه بانك هاي
تجاري)
تاريخ 9/4/1386:

»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي تجاري (به جز بانک سپه) و پستبانک ارسال ميگردد.

احتراما"؛ در راستاي اجراي ماده  10از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،باالخص قسمت  2از بند ج آن مبني بر « اختصاص حداقل
بيست و پنج درصد ( )٪25از تسهيالت اعطايي کليه بانکهاي کشور به بخ
بدينوسيله به استحضار ميرساند که سهم بخ
آن بانک به بخ

کشاورزي از افزاي

آب و کشاورزي»،

درمانده تسهيالت اعطايي

غيردولتي پس از کسر الزامات قانوني و تسهيالت از محل سپردههاي

قرضالحسنه براي رفع احتياجات ضروري و اشتغال در سال  ،1386معادل  ٪25ميباشد.
خواهشمند است مقرر فرمايند ضم ابالغ مراتب فوق به مراجع ذيربط در آن بانک ،بر
حس اجراي آن نيز نظارت کافي معمول گردد .همچني الزم است جدول مشروح مانده تسهيالت
اعطايي به بخ

هاي مختلف اقتصادي طبق روال معمول در پايان هر ماه تهيه و حداکثر تا پايان

روز پانزدهم ماه بعد به اداره اطالعات بانکي اي بانک ارسال گردد.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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صديقه رهبرشمسکار
3-3831

شماره  :مب  1339 /؛ زمان اجراي بخشنامه شماره مب  1189 /مورخ  1386 / 4 / 2در مورد اعالم
سياست هاي پولي سال ( 1386نرخ سود تسهيالت بانكي در سال ) 1386
تاريخ9/4/1386 :

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراما"
پيرو بخشنامه شماره مب 1189/مورخ  2/4/1386اي بانک موضوع اعالم سياستهاي پولي
سال  ،1386خواهشمند است دستور فرماييد به منظور حس اجرا و وحدت رويه ترتيبي اتخاذ
گردد مفاد بخشنامه مذکور حداکثر از روز شنبه مورخ  16/4/1386در کليه شعب و واحدهاي تابعه
به مرحله اجرا درآيد/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

سيميندخت حکاك

3816

3831-2
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شماره  :مب  1347 /؛ مصوبات جلسه مورخ  1386 / 2 / 24كميته سياست گذاري و نظارت بر بانك هاي
مناطق آزاد درخصوص فعاليت هاي اعتباري (اعم از ريا لي و ارزي) در مناطق آزاد تجاري  -صنعتي
تاريخ10/4/1386 :
بسمه تعالي
به کليه مديران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي و مديران شعب بانکهاي استاندارد
چارترد ،ايران و اروپا و فيوچر بانک ارسال گرديد

بدي وسيله تصميمات متخذه در جلسه مورخ ” 24/2/1386کميته سياستگزاري و نظارت بر
بانکهاي مناطق آزاد“ درخصوص فعاليتهاي اعتباري (اعم از ريالي و ارزي) در مناطق آزاد را به
شرح زير اعالم ميدارد:
واحدهاي بانکي (موضوع ماده  1دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري-
صنعتي جمهوري اسالمي ايران) فقط مجاز به اعطاي تسهيالت در مناطق از محل منابع جمعآوري
شده در مناطق آزاد ميباشند.
نرخ سود تسهيالت در عقود مبادلهاي (فروش اقساطي ،سلف ،جعاله ،خريد دي ) و نيز حداقل
سود احتمالي تسهيالت در ساير عقود راسا" توسط مسيولي مربوطه تعيي ميشود.
سود عليالحساب انواع سپردههاي مدتدار راسا" توسط واحدهاي بانکي تعيي و به طور قطعي
تسويه خواهد شد.
واحدهاي بانکي مستقر در مناطق آزاد نميتوانند واحدهاي بانکي در ساير نقاط کشور را به عنوان
”کارگزار“ يا ”نماينده“ ( )Agentخود جهت جمعآوري منابع تعيي نمايند .واحدهاي بانکي ساير
نقاط کشور نيز مجاز نيستند به نمايندگي از طرف واحدهاي بانکي مستقر در مناطق آزاد نسبت به
جمعآوري منابع اقدام نمايند.
انتقال منابع بي واحدهاي بانکي مستقر در مناطق آزاد مجاز ميباشد و واحدهاي مذکور مجاز
نيستند منابع جمعآوري شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق (در ساير نقاط کشور) به مصرف
برسانند .واحدهاي بانکي ميتوانند در صورت وجود منابعي مازاد بر نياز مناطق آزاد اي منابع را به
ادارات مرکزي خود منتقل نمايند .منابع مازادي که از شعب موجود هر بانک  /موسسه اعتباري
غيربانکي در هر منطقه آزاد به ادارات مرکزي بانک  /موسسه اعتباري غيربانکي مربوط منتقل
ميگردد بايد تابع قرارداد و توافق مشخص فيمابي شعبه مربوطه و بانک  /موسسه اعتباري
غيربانکي باشد تا شناسايي هزينه و درآمدهاي مربوط به صورت شفاف امکانپذير گردد .در اي
صورت برگشت اي منابع از مفاد اي ماده مستثني ميباشد.
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درخصوص پرداخت تسهيالت تکليفي ،خريد ،احداث و تعمير مسک انفرادي به اشخاص حقيقي
بومي مناطق آزاد ،شعب بانکهاي مستقر در مناطق مذکور ميتوانند به عنوان عامل بانک مادر و با
استفاده از منابع متعلق به بانک مادر اقدام نمايند.
نرخ سود اي قبيل تسهيالت و ساير شرايط آن بايد همانند موارد مشابه در ساير نقاط کشور
باشد.
مجموع مانده تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد نزد کليه واحدهاي هر واحد بانکي
تابع حدود مقرر در ”آيي نامه تسهيالت و تعهدات کالن“ ميباشد.
سرپرستي شعب ،مديريت بانکها/موسسات اعتباري و شعب مستقل بانکها و موسسات اعتباري
مستقر در مناطق آزاد بايد آمار سپردههاي جمعآوري شده در مناطق آزاد را در پايان هر ماه و براي
هر شعبه به طور جداگانه به تفکيک هر يک از مناطق و به تفکيک انواع سپردهها و نرخ سود
منظور شده و همچني آمار مصارف را بر اساس نوع عقود و نرخ سود دريافتي به اداره اطالعات
بانکي اي بانک ارسال نمايند.
اي بخشنامه جايگزي بخشنامههاي شماره نب 7093/مورخ  ،14/10/1377نت 1602/مورخ
 24/3/1379اداره نظارت بر بانکها ،مب 1167/مورخ  25/8/1381و مب 1003/مورخ
 4/7/1383اداره مطالعات و مقررات بانکي ميگردد/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

فروزنده شجاعي

3816

3831-4
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شماره  :مب  1369 /؛ موارد پيشنهادي سازمان بازرسي كل كشور درخصوص مقررات و شرايط حساب
جاري و ارزي بانك ها و ش رط ضمن عقد مربوط به اعطاي تسهيالت
تاريخ 10/4/1386:

»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک
ارسال گرديد

محترماً؛
با توجه به اي که سازمان بازرسي کل کشور در نتيجه تحقيق و بررسي عملکرد سيستم
بانکي کشور با مواردي مواجه شدهاند که نياز به اصالح برخي ضوابط و توجه بيشتر از سوي
مسيوالن و کارکنان شبکه بانکي دارد .بدي وسيله موارد پيشنهادي سازمان مذکور درخصوص
اصالح بند ذيل از مقررات و شرايط حساب جاري ريالي و ارزي بانکها و شرط ضم عقد مربوط
به اعطاء تسهيالت را جهت اطالع و اقدام مقتضي در راستاي رفع ايرادات مطرح شده اعالم
ميدارد:
بند مورد توجه و ايراد سازمان بازرسي کل کشور از ”شرايط عمومي حسابجاري ريالي ارزي“
بانکها به شرح ذيل ميباشد:
”بانک براي وصول هر نوع مطالبات و خسارت ناشي از معامالت بانکي حق دارد از هر نوع اعتبار و
اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزي و ريالي و موجوديهاي ارزي و ريالي و سپرده ثابت و موقت و
حسابهاي جاري و پسانداز و غيره و هر نوع مال و طلب مشتري نزد خود تحت هر عنوان که
باشد بدون هيچگونه تشريفاتي راساً تهاتر و برداشت و بنا به نظر و تشخيص خود بابت هر طلب
و خسارتي که بخواهد محسوب ميدارد و در صورت عدم تکافو بقيه طلب خود را از مشتري
مطالبه و دريافت دارد و مشتري بدي وسيله حق هرگونه اعتراض و گفتگويي را تحت هر عنواني
که باشد از خود اسقاط مينمايد“.
با توجه به بند فوق پيشنهاد سازمان بازرسي کل کشور درخصوص مورد به شرح ذيل
ميباشد:
(عبارت ”بدون هيچگونه تشريفات“ حذف و حداقل به جاي آن ”با ابالغ به مشتري و حداکثر ظرف
 10روز اضافه شود“).

بانکها در مواقعي که مبادرت به اعطاء تسهيالت ميکنند مت پيشنهادي ذيل را به عنوان شرط
ضم عقد مربوط به تسهيالت مورد نظر قيد کنند:

899

(در مواردي که مطالبات بانک از مشتري ناشي از اعطاي تسهيالت باشد و بانک بدون اخذ وثايق
ديگر و صرفاً به اعتبار عملکرد مشتري نزد بانک و يا به اعتبار سپردههاي مشتري اعم از جاري،
قرضالحسنه ،کوتاهمدت و بلندمدت ريالي و ارزي طلبي را احراز نمايد ،عنداللزوم ميتواند به
عنوان شرط ايفاء تعهدات در قرارداد فيمابي  ،اجازه مستقيم مشتري ،بابت مطالبات معوقه مزبور
را بدون هيچگونه تشريفات قانوني منظور دارد)/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

سيميندخت حکاك

3816

3831-2

900

شماره  :مب  1521 /؛ فرمول جديد محاسبه سود واقساط در عقود با بازدهي معين به همراه جدول مربوط
به نحوه تسهيم هر قسط به اصل و سود
تاريخ18/4/1386 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم؛
پيرو نامه شماره مب 969/مورخ  30/6/1383اي مديريت کل به بانکهاي کشور ،موضوع
نظرخواهي نسبت به روش پيشنهادي محاسبه سود و اقساط در عقود با بازدهي معي ن که به
پيوست بخشنامه يادشده به آن بانک ارسال گرديده بود ن بدي وسيله به استحضار ميرساند که
جمعبندي و بررسي نقطهنظرات ارائه شده از سوي سيستم بانکي ،در مجموع ضرورت جايگزيني
فرمول پيشنهادي با فرمول متداول مورد عمل را مورد تأکيد قرار داد.
سابقه استفاده از فرمول فعلي به اوايل دهه  1360باز ميگردد که نخستي بار از سوي شوراي
عالي بانکها جهت اجرا به بانکهاي دولتي ابالغ گرديد و برايمحاسبه سود و اقساط تسهيالت،
مالك عمل کليه بانکهاي دولتي قرار گرفت.
همانگونه که در نامه يادشده نيز بهطور مختصر اشاره شده است ،در بررسيهاي بهعمل آمده از
سوي اي مديريت ضعفهايي در روش فعلي مشاهده شد که در ذيل به اهم آنها اشاره ميشود:
با بهکارگيري فرمول مذکور ،امکان دستيابي به بازدهي واقعي  -مطابق با نرخهاي سود مصوب
شوراي پول و اعتبار  -براي بانکها ميسر نميگردد .براي اساس ،از آنجا که نرخهاي اسمي يا
اعالم شده عموماً باالتر از نرخهاي بازدهي واقعي است ،لذا شبهه نوعي گراننمايي (اعطاي
تسهيالت با نرخهاي باال) از سوي بانکها بهوجود ميآيد.
در همي رابطه ،بررسيها بيانگر اي نکته است که با افزاي

مدت زمان بازپرداخت تسهيالت،

اي تفناوتها معننيدارتر شده ،به صورت مشخصتري بارز ميگردد .به عنوان مثال ،چنانچه
تسهيالتي با نرخ رسنمني سنود  ٪14در سنال اعطا شود  ،بازدهي واقعي آن براي سررسيدهاي
يکساله 5 ،ساله و  15ساله به ترتيب برابر  ٪7/12 ، ٪7/13و  ٪11در سال قابل محاسبه است.
طبيعي است که تحت چني شرايطي بانکها جهت جبران کاستيهاي ناشي از فرمول و به منظور
نيل به بازدهي بيشتر به سمت اعطاي تسهيالت کوتاهمدتتر گراي

نشان دهند که اي خود ،با

توجه به اي که طرحهاي سرمايهگذاري و اشتغالزايي ،اصوالً و عمدتاً نيازمند منابع بلندمدت
ميباشند درمجموع بانکها را از مسير اهداف رشد و توسعه اقتصادي مورد نظر دولت محترم دور
ميسازد.
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در تسهيالت اعطايي با بازپرداخت بلندمدت ،چنانچه مشتري پس از پرداخت چند قسط ،خواستار
بازپرداخت کل اقساط به بانک و تسويه پي

از موعد بدهي خود باشد ،مشاهده مينمايد که در

عمل عليرغم بازپرداخت چند قسط هنوز بابت کل تسهيالت و همچني بخشي از سود بدهکار
است.
استفاده از فرمول فعلي فضاي سفتهبازي در سيستم بانکي را تشديد مينمايد .جهت توضي
موضوع فرض مينماييم که تسهيالتي به مبلغ  1ميليارد ريال ،با نرخ سود  ٪17در سال و
بازپرداخت  15ساله (بهصورت ماهانه) اعطاء شده باشد .براساس روش فعلي قسط ماهانه
مشتري برابر  12.678.240ريال محاسبه ميگردد .از جانب ديگر مبلغ سود ماهانه قابل پرداخت
به سپردهاي (يا اوراق مشارکتي) به مبلغ  1ميليارد ريال و با نرخ سود  5/15درصد در سال برابر
 12.916.667ريال خواهد بود .وجود چني شرايطي ،انگيزه زيادي را براي مشتريان (خصوصاً
مشتريان بزرگ) بانکها جهت دريافت تسهيالت اضافي از بانکها و سپردهگذاري آن در سيستم
بانکي به منظور کسب منفعت حاصل از اي نقل و انتقال فراهم مينمايد.
با توجه به اينکه ،در سنوات قبل ،سود تسهيالت به صورت چند نرخي اعالم ميشد و همواره نرخ
سود بخ

هاي خدمات و بازرگاني در قياس با ساير بخ

هاي اقتصادي از رقم باالتري برخوردار

بود ،به منظور دستيابي به بازدهي باالتر ،بانکها اکثراً به اعطاي تسهيالت در دو بخ

فوق تمايل

نشان ميدادند.
اشکاالت موجود در فرمول فوق ،نهايتاً موجب گرديده بود که سيستم بانکي کشور از فرمولهاي
متفاوتي جهت محاسبه سود و اقساط تسهيالت استفاده نمايد .اي موضوع منجر به عدم وحدت
رويه در بانکهاي کشور گرديد و درنتيجه مشکل جديدي را بر مشکالت قبلي افزود.
با توجه به مجموع اشکاالت مطرح شده در فوق ،مراتب به تفصيل به شوراي محترم پول و اعتبار
گزارش گرديد .پس از بحث و تبادل نظر پيرامون اي موضوع در جلسات متعدد ،شوراي محترم
پول و اعتبار به منظو رايجاد رويه واحد در بانکها و با استناد به داليل ذيل:
قابليت تسهيم هر قسط پرداختي مشتري به اصل و سود واقعي متعلقه
محقق شدن بازدهي واقعي براي بانکها مطابق با نرخهاي سود مصوب شورا براي دورههاي
مختلف اعطاي تسهيالت
گراي

بانکها به سمت سرمايهگذاريهاي بلندمدت و در نتيجه ايجاد زمينه مناسب جهت

سرمايهگذاري و اشتغالزايي بيشتر.
نهايتآً فرمول پيشنهادي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را در يکهزار و هشتادمي جلسه
مورخ  26/12/1385مورد تصويب قرار داد.
با عنايت به مراتب فوق ،مقتضي است آن بانک ترتيباتي اتخاذ نمايد تا در عقود با بازدهي معي با
بازپرداخت ماهانه ،از اي به بعد فرمولهاي محاسبه سود و اقساط و همچني جدول مربوط به
نحوه تسهيم هر قسط به اصل و سود ،که به پيوست بخشنامه حاضر به آن بانک ارسال ميگردد
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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.
تأکيد مينمايد که به هنگام اعطاي تسهيالت بانکها فقط مجاز به محاسبه و دريافت اقساط
(بابت اصل تسهيالت و سود متعلقه) خواهند بود و نبايد هيچ مبلغ ديگري را تحت عنوان کارمزد و
يا غيره از مشتريان دريافت نمايند/.ن

پيوست 2 :برگ
مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حـسـن مـعـتمـدي
16-1615
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3-3831

پيــوســت 1

نحوه محاسبه اقساط ماهانه و کل سود
در قراردادهاي با بازدهي معي
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پارامترهاي به کار رفته در دو فرمول فوق داراي معاني زير ميباشند:
 :Pمبلغ اصل تسهيالت
 :rنرخ سود ساالنه به درصد
 :Nمدت زمان بازپرداخت تسهيالت به ماه
 :Aمبلغ قسط ماهانه
 :Rکل سود
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2 پيـوسـت
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شماره  :مب  1548 /؛ حداقل الزامات تحت عنوان « مجموعه رهنمودهايي براي مديريت مؤثر ريسك
اعتباري »
تاريخ 19/4/1386:
»بسمه تعالي«
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد

با احترام؛
هاي فرا روي بانکها و موسسات اعتباري،

همانگونه که استحضار دارند يکي از چال

شناسايي انواع مخاطرات و کنترل بهينه آنها است به گونهاي که همواره اي اطمينان حاصل شود
اي موسسات با کارآمدي هرچه بيشتر ،به جريان سيال گردش وجوه و اعتبارات در بخ

هاي

مختلف اقتصادي ياري رسانده ،نقشي متناسب با جايگاه خود در اقتصاد ايفا مينمايند.
در اي ميان ريسک اعتباري از جايگاه خاصي برخوردار است که پاي

و نظارت ويژهاي

را ايجاب ميکند.
اگرچه ماهيت فعاليتهاي بانکي و ترکيب خدمات ارائه شده از سوي بانکها و موسسات
اعتباري به گونهاي است که از تسهيالت اعطايي به عنوان اصليتري منشاء ايجاد ريسک
اعتباري ياد ميشود ليک مديريت موثر اي ريسک مستلزم توجه به ديگر زمينههاي بروز آن
يعني تعهدات ،سرمايهگذاريها ،معامالت و  ...نيز ميباشد .از اي رو و به منظور حفظ اثربخشي،
کارآيي و جامعيت نظام مديريت ريسک اعتباري ،الزم است به ابعاد و جوانب مختلف اي ريسک
توجه کافي مبذول داشته ،تدابير الزم براي مديريت هر يک از اجزا و نيز کليت آن انديشيده شود.
نظر به اهميت و لزوم برخورداري بانکها و موسسات اعتباري کشور از نظام مناسبي
براي مديريت اثربخ

ريسک اعتباري ،به پيوست”مجموعه رهنمودهايي براي مديريت موثر ريسک

اعتباري“جهت اجرا و فراهمسازي بستر الزم براي مديريت موثر اي ريسک ابالغ ميگردد .در اي
خصوص الزم است بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ،با طراحي سازمان مناسب و تمهيد
ساز و کارهاي اجرايي الزم ،زمينه اجراي موثر اي بخشنامه را فراهم آورده ،بر حس اجراي آن
نظارت دقيق و مستمر نمايند .خاطرنشان ميسازد مجموعه پيوست ،چارچوبيکلي براي مديريت
ريسک اعتباري تلقي ميشود و از اي رو الزم است بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي نسبت
به توسعه و تعميق موضوعات اي مجموعه در واحدهاي مربوط اهتمام ورزند.
با عنايت به مراتب فوق ،خواهشمند است دستور فرمايند مجموعه پيوست ن پس از
اتخاذ تدابير الزم در سطوح هيات مديره و مديريت ارشد ن به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک /
موسسه ابالغ شده ،بر حس اجراي آن نظارت شود/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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صديقه رهبرشمسکار
3831-3

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

مجموعه رهنمودهايي براي ” مديريت مؤثر
ريسک اعتباري“
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فهــرســت

 -1اهداف
 -2تعاريف
 -3چارچوب مديريت ريسک اعتباري
 -1-3نظارت هيات مديره و مديريت ارشد
 -2-3ساختار سازماني
 -3-3نظامها و رويهها
ارايه خدمات اعتباري
تعيي حدود
شيوه اداره امور اعتباري
اندازهگيري ريسک اعتباري
کنترل و پاي

ريسک اعتباري

شاخصهاي اصلي تبيي کيفيت اعتباري طرفهاي مقابل
بررسي ريسک
تفويض اختيارات
مديريت تسهيالت غيرجاري

پيوست شماره  :1جايگاه کميته عالي مديريت ريسک
پيوست شماره  :2اعتبارسنجي از طريق رتبهبندي
اعتبارسنجي از طريق رتبهبندي داخلي
پي

شرطهاي اوليه براي طراحي يک سيستم رتبهبندي کارآمد

طراحي عملياتي سيستم رتبهبندي داخلي
آستانه براي رتبهبندي منابع در معرض ريسک اعتباري
تعيي واحد مسيول رتبهبندي
بازنگري کارکرد سيستم رتبهبندي
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شيوه تعيي رتبه
پاي

رتبهها و بازنگري آنها

اعتبار سنجي از طريق موسسات رتبهبندي مستقل
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بسمه تعالي

مجموعه رهنمودهايي
براي
مديريت مؤثر ريسک اعتباري

 -1اهداف
در اجراي مؤثر بند الف از ماده  10قانون پولي و بانکي کشور و نيز بندهاي  2و  6ماده 2
قانون عمليات بانکي بدونربا (بهره) ،مصوب شهريور ماه  1362و به منظور کمک به حفظ
ثبات مالي شبکه بانکي کشور و تسهيل گردش مؤثر و کارآمد وجوه و اعتبارات ن به ترتيبي
که بازگشت منابع و تحصيل منافع حاصل از خدمات اعتباري ارايه شده ،به حداکثر مطلوب
افزاي

يابد ن ”مجموعه رهنمودهاييبراي مديريت مؤثر ريسک اعتباري“ که از اي

پس”رهنمود“ ناميده ميشود ،تدوي ميگردد.

 -2تعاريف
گستره شمول تعاريف ذيل ،محدود به اي رهنمود ميباشد:
-1-2موسسه اعتباري :بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تحت عناوي مذکور از
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده ،تحت نظارت اي بانک قرار
دارد.
 -2-2مديريت ارشد :اعضاي هيات عامل  /مديرعامل و آن گروه از کارکنان ارشد موسسه
اعتباري است که مستقيماً زيرنظر هريک از اعضاي هيات عامل /مديرعامل قرار داشته،
مسيوليت اجراي استراتژيها و سياستهاي مصوب هيات مديره يا هيات عامل را حسب
مورد برعهده دارند.
 -3-2خدمات اعتباري:در اي چارچوب ،آن گروه از خدمات بانکي است که به موجب
آنها ،موسسه اعتباري بخشي از منابع در اختيار خود را براي تامي نيازهاي مالي طرف
مقابل تخصيص داده ،يا براي خود تعهد ايجاد مينمايد.
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-4-2طرف مقابل  :شخص  /اشخاصي (اعم از حقيقي و حقوقي) که به موجب استفاده از
خدمات اعتباري به طور مستقيم يا غيرمستقيم به موسسه اعتباري متعهد ميشود/
ميشوند.
موارد ذيل از جمله مصاديق طرف مقابل محسوب ميشوند:
 -1دريافت کنندگان خدمات اعتباري (تعهد مستقيم)
 -2شخص /اشخاصي که بخشي يا تمامي تعهدات دريافت کنندگان خدمات اعتباري را
تعهد يا تضمي ميکند /ميکنند( .تعهد غيرمستقيم)
 -3ساير موارد مانند مدير شرکت مدني و همچني مديون اصلي در اسناد خريد دي .
 -5-2قصور:عدم ايفاي به موقع تمام يا قسمتي از تعهدات ناشي از دريافت خدمات
اعتباري ،توسط طرف مقابل (به داليلي همچون عدم تمايل ،عدم توانايي مالي ،وجود موانع
درانجام تسويه و ) ...
 -6-2ريسک اعتباري:احتمال بروز زيان ناشي از قصور.
 -7-2منابع در معرض ريسک اعتباري:شامل آن بخ

از اقالم باالي خط و زير خط

ترازنامه است که در معرض ريسک اعتباري قرار دارند .موارد زير از جمله مصاديق اي
منابع محسوب ميشوند:
مطالبات از اشخاص؛
مطالبات از موسسات اعتباري شامل سپردهها و تسهيالت؛
تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و يا از محل منابع خارجي (اعم از کوتاهمدت
و بلندمدت)؛
خريد دي و اسناد تنزيل شده مدتدار؛
اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار منتشره توسط شرکتها؛
اوراق بهادار خارجي (از جمله اوراق قرضه ،سهام ،مشارکتهاي خارجي و )...؛
اعتبارات اسنادي تاييد شده توسط موسسه اعتباري؛
حساب بدهکاران موقت؛
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي ،ضمانتنامهها و حساب کارتهاي اعتباري پرداخت
شده؛
تعهدات ناشي از قبولي بروات اسنادي مدتدار؛
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تعهدات موسسه اعتباري بابت صدور ضمانتنامهها و کارتهاي اعتباري،ظهرنويسي
اسناد تعهدآور ،گشاي

اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي و تضمي اوراق مشارکت.

تبصره :براي محاسبه منابع در معرض ريسک اعتباري انجام اقدامات ذيل الزامي است:

کسر وثايق مذکور در بند الف ماده ” 2آيي نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف
بانکها“ از تعهدات (موضوع بخشنامه شماره مب 558/مورخ )13/5/1381؛
کسر سود سالهاي آينده ،وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترك مشارکت مدني از مبلغ
تسهيالت مذکور؛
کسر هرگونه پي

دريافت نقدي بابت تعهدات.

الزم است هزينههاي پيگيري وصول تسهيالت غيرجاري در محاسبه ريسک اعتباري
منظور شود.

 -8-2سبد اعتباري کل :منابع در معرض ريسک اعتباري بر اساس معيارها و ويژگيهاي
تعريف شده از سوي موسسه اعتباري ،در مجموعههايي تحت عنوان سبد گروهبندي
ميگردد .مجموعه تمامي اي سبدها کهشامل ”سبد اعتباري تسهيالت“” ،سبد اعتباري
تعهدات“” ،سبد اعتباري سرمايهگذاريها“” ،سبد اعتباري معامالت“ و  ...ميباشد،
مجموعهاي تحت عنوان ”سبد اعتباري کل“ را تشکيل ميدهد.
 -9-2مديريت ريسک اعتباري :عبارت است از فرآيند شناسايي ،ارزيابي ،تجزيه و تحليل و
واکن

مناسب نسبت به ريسک اعتباري و نيز نظارت مستمر بر آنها با توجه به شرايط

متغير محيطي (اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،تکنولوژيک و .) ...
 -10-2اعتبارسنجي :فرآيندي است که به کمک آن ،ميزان توانايي اشخاص براي ايفاي
تعهداتشان تعيي ميشود.
رتبهبندي اشخاص حقوقي يکي از مصاديق اعتبار سنجي محسوب ميگردد.
 -11-2رتبهبندي اعتباري :فرآيندي است که با استفاده از اطالعات کمي و کيفي و بر اساس
يک متدولوژي تعريف شده ،توانايي اشخاص حقوقي را براي ايفاي به موقع تعهداتشان
در قالب نمادهايي (مثال" اعداد و يا حروف) مشخص مينمايد.
 -12-2سيستم رتبهبندي اعتباري :مجموعهاي از روشها ،فرآيندها ،کنترلها و گردآوري
دادهها و سيستمهاي ف آوري اطالعات است که به کمک آن ،ريسک اعتباري ارزيابي
ميشود.
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 -13-2تسهيالت غيرجاري :تسهيالت مربوط به طبقات سررسيد گذشته ،معوق و
مشکوكالوصول (موضوع ماده  2بخشنامه شماره  2823مورخ ” 5/12/1385دستورالعمل

طبقهبندي داراييهاي موسسات اعتباري“ ،مصوبات يک هزار و هفتاد و چهارمي و يکهزار و
هفتاد و هفتمي جلسه مورخ  9/10/1385و  28/11/1385شوراي پول و اعتبار).

 -3چارچوب مديريت ريسک اعتباري
چارچوب ذيل براي مديريت ريسک اعتباري توصيه ميشود:
 -1-3نظارت هيات مديره و مديريت ارشد؛
 -2-3ساختار سازماني ؛
 -3-3نظامها و رويهها براي شناسايي ،پذيرش ،اندازهگيري ،نظارت و کنترل ريسک
اعتباري.

 -1-3نظارت هيات مديره و مديريت ارشد

 -1-1-3هيات مديره موظف است در چارچوب استراتژي کلي موسسه اعتباري ،راهبردها
و سياستهاي مهم ريسک اعتباري و نيز شيوه مديريت آن را تصويب نمايد .زماني که
استراتژي کلي موسسه اعتباري ن با هدف به هنگام نمودن ن مورد تجديد نظر قرار ميگيرد
الزم است راهبردها و سياستهاي ريسک اعتباري نيز به تبع آن مورد بازنگري قرار
گيرند .مسيوليتهاي هيات مديره و مديريت ارشد در رابطه با مديريت ريسک اعتباري
شامل موارد زير است:
 -1-1-1-3تعيي ميزان تحمل ريسک اعتباري از سوي موسسه؛
 -2-1-1-3حصول اطمينان از اينکه مقدار منابع در معرض ريسک اعتباري ،در سطحي
قابل قبول و متناسب با سرمايه پايه (موضوع يک هزار و سيزدهمي جلسه مورخ
 27/10/1382شوراي پول و اعتبار و بخشنامه شماره مب 1911/مورخ 16/11/1382
بانک مرکزي ج.ا.ا) موسسه اعتباري است؛
 -3-1-1-3حصول اطمينان از اينکه مديريت ارشد و نيز تمامي افرادي که مسيول
مديريت ريسک اعتباري هستند از تجربه و دان
برخوردارند؛
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کافي براي انجام وظايف محوله

 -4-1-1-3حصول اطمينان از اينکه موسسه اعتباري اصول مناسبي را به کار ميگيرد تا
شناسايي ،اندازهگيري ،نظارت و کنترل ريسک اعتباري را تسهيل نمايد؛
 -5-1-1-3حصول اطمينان از اينکه براي مديريت ريسک اعتباري ،برنامهها و رويههاي
مناسبي وجود دارد؛
 -2-1-3مهمتري هدف استراتژي اعتباري موسسه ،تعيي ميزان ريسکپذيري آن
ميباشد .پس از اي مرحله ،موسسه اعتباري ميبايست برنامهاي را تدوي نمايد که
براساس آن ،ضم حفظ ريسک اعتباري ناشي از منابع در معرض ريسک ،در چارچوب از
پي

تعيي شده ،بازگشت منابع و تحصيل منافع حاصل از خدمات اعتباري ارايه شده،

بهينه شود .از اي رو  ،استراتژي ريسک اعتباري موسسه ميبايست موارد زير را در بر
گيرد:
 -1-2-1-3برنامه موسسه اعتباري در زمينهي ارايه خدمات اعتباري ،بر اساس نوع
طرفهاي مقابل و خدمات مختلف ،بخ

هاي اقتصادي ،مکان جغرافيايي ،نوع پول و

سررسيد آنها؛
 -2-2-1-3بازار هدف در هر يک از زيربخ

هاي صنعت طرفهاي مقابل ،تعيي سط

مطلوب براي تمرکز يا تنوع آنها؛
 -3-2-1-3استراتژي قيمتگذاري (شيوه تعيي نرخ سود خدمات اعتباري) در چارچوب
سياستهاي مصوب مراجع ذيربط و با منظور نمودن عواملي مانند هزينههاي تمام شده
(شامل هزينههاي سرمايهاي و ريسک)  ،رقابت و . ...
 -3-1-3موسسه اعتباري ميبايست هنگام تدوي استراتژي ريسک اعتباري ،ويژگيهاي
بازار هدف خود را مدنظر قرار دهد .الزم است رويههاي اعتباري به گونهاي طراحي شوند
که موسسه اعتباري با دريافت اطالعات کافي از طرف مقابل و آگاهي از وضعيت اعتباري،
صالحيت و سوابق کاري ،به شناخت کاملي از وي دست يابد.
 -4-1-3استراتژي ريسک اعتباري ميبايست از پويايي الزم برخوردار بوده ،تبعات و
اثرات چرخههاي اقتصادي را بر ترکيب و کيفيت سبد اعتباري کل مدنظر قرار دهد و در
صورت لزوم ،به طور دورهاي مورد بازبيني و اصالح قرار گيرد.
 -5-1-3الزم است مديريت ارشد/کميته عالي مديريت ريسک به عنوان بخشي از
چارچوب کلي مديريت ريسک اعتباري ،سياستهاي اعتباري و رويههاي اداره امور آنها را
ايجاد نموده و گسترش دهد و نيز به تصويب هيات مديره برساند( .جايگاه کميته عالي
مديريت ريسک به شرح پيوست شماره 1ميباشد) .اي سياستها و رويهها ميبايست به
گونهاي تدوي شوند که در مورد انواع منابع در معرض ريسک اعتباري به کارکنان رهنمود
کافي ارايه نمايند و حداقل موارد ذيل را در بر گيرند:
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 -1-5-1-3فرآيند رسمي و مشروح اعتبارسنجي؛
 -2-5-1-3اختيار تصويب منابع در معرض ريسک اعتباري در سطوح مختلف سلسله
مراتب موسسه اعتباري به طوري که موارد خارج از حدود مقرر هر سط  ،جهت
تصميمگيري به سط ذيربط آن ارجاع داده شود؛
 -3-5-1-3شناسايي ،اندازهگيري ،نظارت و کنترل ريسک اعتباري؛
 -4-5-1-3معيارهاي پذيرش ريسک اعتباري؛
 -5-5-1-3ارايه خدمات اعتباري و تسويه آنها و نيز مديريت و مستندسازي رويههاي
مذکور؛
 -6-5-1-3وظايف و مسيوليتهاي کارکنان و واحدهاي مرتبط با منابع در معرض ريسک
اعتباري و نحوه مديريت آنها؛
 -7-5-1-3رهنمودهاي الزم براي مديريت تسهيالت غيرجاري.

 -6-1-3حفظ اثربخشي سياستهاي مذکور مستلزم برخورداري آنها از شفافيت الزم و
ابالغ آنها به تمامي سطوح کارکنان است .عالوه بر اي  ،هر گونه انحراف/استثناي قابل
مالحظه از اي سياستها ،بايد به اطالع مديريت ارشد /هيات مديره رسانيده شود و
اقدامات اصالحي الزم (براي تطبيق با حدود مقرر) انجام شود .حصول اطمينان از اجراي
مؤثر اي سياستها ،بر عهده مديريت ارشد است.

 -2-3ساختار سازماني

 -1-2-3به منظور کنترل و پاي

اي موضوع که منابع در معرض ريسک اعتباري در

چارچوب معيارها و حدود مصوب هيأت مديره قرار دارد و نيز براي تسهيل نظارت موثر بر
مديريت ريسک اعتباري و حس اجراي آن در فرايندهاي کنترلي ذيربط ،الزم است هيأت
مديره ،واحدهاي اجرايي مديريت ريسک اعتباري را متناسب با اندازه ،پيچيدگي و تنوع
فعاليتهاي موسسه اعتباري ايجاد نمايد.
 -2-2-3به منظور بررسي موارد مرتبط با مديريت ريسک اعتباري ،کميته عالي مديريت
ريسک (موضوع پيوست شماره  2بخشنامه شماره مب 1172/مورخ  31/3/1386بانک
مرکزي ”رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در موسسات اعتباري“) ميتواند کميتهاي تحت
عنوان ”کميته فرعي ريسک اعتباري“ ايجاد نمايد.
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 -1-2-2-3توصيه ميشود افراد زير در کميته فرعي ريسک اعتباري عضويت داشته
باشند (پيوست شماره :)1
رئيس واحد مديريت ريسک اعتباري ؛
رئيس واحد اعتبارات؛
رئيس واحد سرمايهگذاري؛
رئيس واحد مرتبط با مديريت نقدينگي (خزانه) موسسه اعتباري.
 -2-2-2-3کميته ريسک اعتباري در راستاي پاسخگويي به کميته عالي مديريت ريسک
وظايف زير را بر عهده دارد:
نظارت بر ريسک اعتباري در تمامي سطوح موسسه اعتباري و حصول اطمينان از رعايت
حدود مصوب هيأت مديره؛
ارايه پيشنهاد خطمشيهاي شفاف به کميته عالي مديريت ريسک در مورد معيارهاي الزم
براي ارايه طرحهاي اعتباري ،قراردادهاي مالي و استانداردهاي اعتبارسنجي ،جهت
تصويب در هيأت مديره؛
ارايه پيشنهاد به کميته عالي مديريت ريسک درخصوص تفويض اختيارات الزم در موارد
زير:
تعيي حدود اختيارات سطوح مختلف ،جهت تصويب منابع در معرض ريسک اعتباري؛
تعيي حدود احتياطي مربوط به منابع حائز اهميت در معرض ريسک اعتباري؛
تعيي معيارهاي الزم براي وثايق دريافتي بابت ارايه خدمات اعتباري ،نحوه مديريت سبد
اعتباري کل ،ساز و کار بررسي تسهيالت و تعهدات ،تمرکز ريسک اعتباري ،نظارت و
ارزيابي ريسک اعتباري ،ذخيرهگيري ،رعايت ضوابط نظارتي/قانوني و غيره.

 -3-2-3به منظور حفظ انضباط اعتباري و تفکيک وظايف اجرايي از نظارتي ،الزم است
واحد مستقلي بر عملکرد واحد اعتبارات نظارت نمايد .وظايف عمده واحد نظارتي يادشده
عبارت است از:
تدوي خط مشيهاي اعتباري؛
تعيي حدود اعتباري؛
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پاي

مقدار منابع در معرض ريسک اعتباري و مواردي که براساس مصوبات هيأت مديره

يا خطمشيهاي سازماني ،استثنائا" حدود مقررشده توسط هيأت مديره ناديده گرفته
ميشود؛
بازبيني مستندات و نظارت بر آنها؛
سط سازماني چني واحدي با توجه به اندازه و وسعت فعاليت تجاري موسسه اعتباري
تعيي ميشود.
 -4-2-3به منظور مديريت مؤثر ريسک اعتباري ،الزم است موسسه اعتباري در
زيرمجموعه واحد اجرايي مديريت ريسک ،واحدي را تحت عنوان ”واحد مديريت ريسک
اعتباري (پيوست شماره ( “))1ايجاد نمايد .عمده وظايف واحد مذکور به شرح ذيل
ميباشد:
پيگيري اجراي سياستها و حدود احتياطي مقرر از سوي هيأت مديره در زمينه ريسک
اعتباري و حصول اطمينان از رعايت چارچوبهاي تعيي شده؛
ايجاد نظامها و رويههاي مرتبط با شناسايي ريسک ،نظام اطالعات مديريت ،پاي
کيفيت سبد اعتباري کل و ايجاد نظامي براي ارايه هشدارهاي اوليه و نيز اصالح به موقع
نارساييها ،به محض شناسايي آنها؛
انجام مطالعات جامع محيطي و ارزيابيهاي کافي ،به منظور آزمون سط برگشتپذيري
منابع در معرض ريسک سبد اعتباري کل.

 -3-3نظامها و رويهها (براي شناسايي ،پذيرش ،اندازهگيري ،نظارت و کنترل ريسک اعتباري)

ارايه خدمات اعتباري

 -1-3-3ارايه خدمات اعتباري ،تعيي و افزاي

حدود اعتباري ميبايست براساس

ضوابط و معيارهايي باشند که به وضوح تبيي شدهاند.
 -2-3-3الزم است ارايه خدمات اعتباري ،در چارچوب استراتژي اعتباري موسسه و در
بازارهاي هدف تعيي شده انجام شود.
 -3-3-3الزم است موسسه پي

از ارايه هر گونه خدمات اعتباري ،وضعيت ريسک طرف

مقابل و نيز ريسک خدماتي را که قصد ارايه آنها را دارد ،مورد ارزيابي قرار دهد .اي
ارزيابي ميبايست حداقل موارد ذيل را در برگيرد:
وضعيت کالن اقتصادي و صنعت دريافتکننده خدمات اعتباري؛
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هدف از دريافت خدمات اعتباري و حصول اطمينان از توان طرف مقابل براي اجراي شرايط
قرارداد از جمله بازپرداخت به موقع اقساط؛
بررسي سوابق طرفهاي مقابل ،به ويژه در زمينه ميزان پايبندي آنها به شرايط
قراردادهاي پيشي ؛
بررسي شرايط قرارداد؛
کفايت وثايق دريافتي و قابليت به اجرا گذاشت آنها؛
دريافت تاييديه از سطوح ذيربط در موسسه اعتباري.
تبصره ن به منظور افزاي

دقت اعتبارسنجي ،در مواردي که طرف مقابل مالک مجموعهاي

از شرکتها است ،موسسه اعتباري بايد ضم شناسايي شرکتهاي ذينفع ،ارزيابي
اعتباري را بر مبناي گروهي/تلفيقي انجام دهد.
 -4-3-3در تعيي شرايط کلي ارايه خدمات اعتباري (از جمله شرايط اعطا و بازپرداخت و
 )...الزم است وضعيت جريان نقدي ،زمانبندي آن ،شرايط مالي متقاضي و هدف از
درخواست خدمات اعتباري ،مورد ارزيابي قرار گيرد .در فرآيند ارايه خدمات اعتباري،
ضروري است به هزينههاي ناشي از ريسک در برابر منافع حاصل از آن توجه شده ،تمامي
هزينههاي ضمني ارايه آن خدمات در محاسبات منظور شود.
 -5-3-3موسسه اعتباري بايد اطمينان حاصل نمايد که خدمات اعتباري ارايه شده به
طرف مقابل عينا" براي همان هدف اعالم شده در قرارداد مورد استفاده قرار ميگيرد .در
صورت نقض مفاد قرارداد در اي زمينه ،ضروري است به محض اطالع از وقوع تخلف ن
عالوه بر انجام اقدامات الزم ن اعتبارسنجي طرف مقابل نيز مورد تجديدنظر قرار گيرد.
 -6-3-3در مورد آن گروه از خدمات اعتباري که به صورت سنديکايي و کنسرسيومي
ارايه ميشوند ،اگرچه تجزيه و تحليل و ارزيابي وضعيت اعتباري طرف مقابل عمدتا" بر
عهده موسسه اعتباري عامل ميباشد ،ليک ضروري است ديگر موسسات اعتباري
شرکتکننده در سنديکا يا کنسرسيوم ن به طور مستقل ن از مناسب بودن اعتبارسنجي
بانک عامل اطمينان حاصل کنند.
 -7-3-3با تاکيد بر اهميت نق

وثيقه ،الزم است حس شهرت و اعتبار طرف مقابل در

بازار و توانايي وي در ايفاي تعهدات نيز مورد بررسي قرار گيرد.
 -8-3-3در مورد متقاضيان جديد دريافت خدمات اعتباري ،عالوه بر موارد مذکور ،الزم
است اهليت قانوني و درستکاري آنها مورد ارزيابي قرار گيرد.
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تعيين حدود

موسسه اعتباري ميتواند براي ارايه خدمات اعتباري به مشتريان ،ضم رعايت حدود و
ضوابط مقرر بانک مرکزي ج.ا.ا ،محدوديتهاي ديگري را نيز وضع نمايد.
 -9-3-3براي ارايه خدمات اعتباري به يک گيرنده منفرد و يا گروهي
از گيرندگان مرتبط ،موسسه اعتباري ميتواند حدودي را با توجه به موارد ذيل تعيي
نمايد:
ميزان تحمل ريسک اعتباري موسسه؛
شرايط اقتصادي؛
توان بازپرداخت طرف مقابل؛
نياز واقعي طرف مقابل.
 -10-3-3به منظور پيشگيري از ريسک تمرکز ،موسسه اعتباري ميتواند حدودي را براي
مناطق جغرافيايي ،بخ

هاي اقتصادي ،صنايع خاص و همچني فعاليتها و خدمات بانکي

خود تعيي نمايد.
 -11-3-3در صورتي که متقاضي بخواهد بي

از سقف اعتباري خود (سقف مصوب هيات

مديره موسسه اعتباري) ،خدمات اعتباري دريافت نمايد و بدي منظور ،مايل به استفاده از
توان اعتباري شرکتهاي مرتبط باشد ،الزم است موسسه اعتباري توافقهاي به عمل
آمده بي اشخاص فوقالذکر را مورد بررسي قرار دهد و در صورت لزوم ن درخصوص
مبالغ قابل توجه و يا درخواستهاي مکرر ن حدود خاصي را تعيي نمايد.
 -12-3-3الزم است حدود اعتباري حداقل سالي يکبار مورد بازنگري قرار گيرند .در
صورت نامطلوب شدن وضعيت اعتباري طرف مقابل ،حدود وضع شده در رابطه با وي
ميبايست در فواصل زماني کوتاهتري مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيرد .افزاي

حد

اعتباري اشخاص ،مستلزم وجود مدارك مثبته است.

شيوه اداره امور اعتباري

 -13-3-3مديريت مستمر سبد اعتباري کل ،بخ

مهمي از فرآيند اعتباري محسوب

ميشود.
 -1-13-3-3مستندسازي :الزم است از کامل بودن مستندات مربوط به فرآيند خدمات
اعتباري ارايه شده و انطباق آنها با شرايط مصوب اطمينان حاصل شود .به منظور حصول
اطمينان از اجراي شرايط قرارداد و دريافت مطالبات ،ضروري است اسناد مهم در اختيار
موسسه اعتباري ،مورد پيگيري قرارگيرند.
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 -2-13-3-3ارايه خدمات :قبل از ارايه خدمات اعتباري ،الزم است انجام اي مهم به
تاييد مديريت ذيربط رسانيده شود .ارايه اي خدمات ميبايست تنها پس از تکميل
قراردادها و دريافت وثايق الزم انجام شود.
 -3-13-3-3پايشخدمات اعتباري ارايه شده :پس از تصويب و صدور اجازه ارايه خدمات
اعتباري ،الزم است موارد ذيل به طور مستمر تحت پاي

قرار گيرند:

رعايت شرايط قرارداد از سوي طرف مقابل؛
شناسايي سريع و به موقع بينظمي در اجراي مفاد قرارداد؛
ارزشگذاري ادواري وثايق و حصول اطمينان از ايفاي به موقع تعهدات توسط طرف مقابل.
-4-13-3-3ايفاي تعهدات از سوي طرف مقابل :در فرآيند ارايه خدمات اعتباري ،موسسه
اعتباري موظف است زمان و نحوه ايفاي تعهدات را به طرف مقابل خود اعالم نمايد.
کارکنان ذيربط ميبايست هر يک از موارد خاص (از جمله عدم ايفاي تعهدات يا تاخير در
انجام آنها توسط طرفهاي مقابل) را ن به موقع ن به اطالع مديريت برسانند .سوابق
مربوط بايد به شيوه مناسبي ثبت و به هنگام شود.
-5-13-3-3نگهداري سوابق اعتباري :الزم است در موسسه اعتباري ،دستورالعمل و
معيارهايي مدون براي نگهداري سوابق اعتباري وجود داشته باشد .سوابق اعتباري بايد
تمامي مکاتبات انجام شده با طرف مقابل ،اطالعات الزم براي ارزيابي سالمت مالي ،از
جمله عملکرد وي در ايفاي تعهدات را در برگيرند .مستندات مربوط بايد به گونهاي
طبقهبندي و بايگاني شوند که حسابرسان داخلي و مستقل و نيز ناظران بانک مرکزي ج.ا.ا
به سهولت امکان دسترسي به آنها را داشته باشند.
-6-13-3-3وثايق و تضمينها :الزم است موسسه اعتباري اطمينان حاصل کند که تمامي
اسناد مربوط به وثايق و تضمي ها ،در صندوق مقاوم در برابر آت

و ساير حوادث

غيرمترقبه ،تحت کنترلهاي ويژه قرار دارند .به منظور رديابي هرگونه نقل و انتقال ،الزم
است اسناد مذکور ثبت شوند .عالوه بر اي  ،جهت بررسي و پيگيري بيمههاي پوش
وثايق و تسهيالت ،ميبايست تدابير مقتضي اتخاذ گردد .انجام بازرسي فيزيکي منظم
اسناد ،از جمله اقدامات ضروري ديگر در اي زمينه است.

اندازهگيري ريسک اعتباري

 -14-3-3اندازهگيري ريسک اعتبارين با استفاده از فنون مختلف کمي و کيفين از اهميت
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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شود .روش پيشنهادي که ميتواند مبناي ايجاد يک سيستم رتبهبندي داخلي باشد به
شرح پيوست شماره ( )2ارايه ميشود.

کنترل و پايش ريسک اعتباري

 -15-3-3پاي

پيوسته و مستمر سبد اعتباري کل و همچني يکايک اجزاي آن ضروري

است .به منظور انجام اقدامات اصالحي به موقع ن در صورت تنزل رتبه اعتباري طرفهاي
مقابل و ابزارهاي اعتباري ن الزم است موسسه اعتباري براي پاي

مؤثر و روزانه کيفيت

سبد اعتباري کل از سيستم مناسبي با قابليتهاي زير برخوردار باشد:
تطبيق خدمات اعتباري ارايه شده با شرايط قرارداد؛
بررسي کفايت ذخيرهگيري؛
حصول اطمينان از رعايت حدود نظارتي مقرر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
حصول اطمينان از رعايت حدود مقرر هيات مديره در رابطه با وضعيت کلي ريسک
اعتباري.
 -16-3-3سياستهاي اعتباري موسسه بايد دستورالعملهاي شفافي براي پاي

ريسک

اعتباري را در برگيرد.
اي دستورالعملها ميبايست حداقل ،موارد زير را مشخص نمايد:
وظايف و مسيوليتهاي کارکنان شاغل در زمينه پاي

ريسک اعتباري؛

رويه ارزيابي و فنون تجزيه و تحليل سبد اعتباري کل و هر يک از اجزاي آن؛
تعداد دفعات انجام پاي

؛

بررسي ادواري قراردادهاي اعتباري و وثايق مربوط؛
تعداد دفعات نظارت حضوري بر طرحها/پروژهها؛
نحوه شناسايي تنزل کيفيت اعتباري طرفهاي مقابل؛
نحوه شناسايي تنزل کيفي ابزارهاي اعتباري.
 -17-3-3سيستم مؤثر و کارآمد پاي

ريسک اعتباري ،به مديريت ارشد اي امکان را

ميدهد که وضعيت ريسک سبد اعتباري کل و روند آن را زيرنظر قرار دهد .به طوري که
پي

از رويارويي با موانع جدي ،با ارزيابي خطمشي/راهبرد اعتباري موسسه ،پيشنهادات

الزم را به هيات مديره ارايه نمايد.
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شاخصهاي اصلي تبيين کيفيت اعتباري طرفهاي مقابل

 -18-3-3شاخصهاي مهم تعيي کننده کيفيت اعتباري طرفهاي مقابل عبارتند از:
وضعيت مالي و شرايط کاري:

مهمتري معيار براي تعيي توان بازپرداخت طرفهاي مقابل موسسه اعتباري سالمت
مالي است .در اي زمينه الزم است اهليت قانوني ،حس شهرت و توان مالي آنها مورد
بررسي قرار گيرد .شاخصهاي مهم مالي از جمله سودآوري ،حقوق صاحبان سهام ،اهرم
مالي و نقدينگي و روند آنها از مواردي است که ميبايست مورد تجزيه و تحليل قرار
گيرد .در اي تجزيه و تحليل ،الزم است ريسک فعاليت و يا بخ
موقعيت طرف مقابل در آن بخ

اقتصادي ذيربط،

و عوامل بيروني نظير شرايط اقتصادي ،سياستها و

مصوبات مراجع ذيصالح منظور شود.
در مورد آن گروه از شرکتها که وضعيت مالي آنها وابستگي شديدي به مديران و
سهامداران عمده دارد (مشابه آن چه که معموال" درخصوص موسسات کوچک و متوسط
مشاهده ميشود) ،عالوه بر تجزيه و تحليل شرکت ،ميبايست صالحيت و توانمندي
مديران و سهامداران عمده نيز مورد بررسي ويژه قرار گيرد.
بررسي عملکرد طرف مقابل:

موسسه اعتباري با بررسي عملکرد طرفهاي مقابل ،از طريق پاي

مستمر وضعيت

حسابهاي آنها ،سابقه بازپرداخت و نيز بررسي خدمات اعتباري ارايه شده به آنها ن
خارج از حدود مقرر ن ميتواند ارزيابي واقع بينانهتري از وضعيت اعتباري به دست آورد.
تمديد قراردادهاي خدمات اعتباري با طرفهاي مقابل عمده مستلزم مرور مجدد پيشينه
اعتباري آنها و حصول اطمينان از مناسب بودن وضعيت مالي و شرايط کاري آنها
ميباشد.
بررسي ميزان پايبندي طرفهاي مقابل به مفاد قرارداد:

الزم است موسسه اعتباري ميزان پايبندي طرفهاي مقابل به قرارداد و ايفاي کليه
تعهدات مندرج در آن (از جمله توانائي بازپرداخت اصل و سود تسهيالت ،پرداخت
وجهالتزام و  )...را ارزيابي نمايد.
ارزشگذاري وثايق:

از آن جا که ممک است ارزش وثايق در طول زمان کاه
الزم براي پوش

يابد به طوري که از کفايت

تمام يا بخشي از خدمات اعتباري ارايه شده برخوردار نباشد؛ موسسه

اعتباري بايد به طور ادواري ارزش وثايق را مورد ارزيابي قرار دهد .تعداد دفعات ارزيابي با

922

توجه به نوع وثيقه و به تشخيص موسسه اعتباري و در چارچوب مقررات بانک مرکزي
تعيي ميشود .در مواردي که وثايق دريافتي شامل موجودي انبار و يا ديگر اموال منقول
است براي حصول اطمينان از وجود کاال و حفظ ارزش آن ،الزم است بازرسي مناسب
انجام شود .چنانچه کاالهاي موضوع وثيقه به داليلي همچون استهالك ،فسادپذيري،
آسيبپذيري و  ...در معرض کاه

ارزش قرار داشته باشند ،ضروري است موسسه

اعتباري اقدامات پيشگيرانه الزم را به عمل آورد.
 -19-3-3در صورتي که بخشي از سبد اعتباري کل موسسه را اوراق بهادار تشکيل دهد،
مستمر قرار گيرد.

الزم است تنزل کيفي”سبد اعتباري سرمايهگذاريها“ مورد پاي

بررسي ريسک

 -20-3-3موسسه اعتباري بايد به منظور بازنگري فرآيند ارايه خدمات اعتباري ،حصول
اطمينان از دقت جايگاه اعتباري و کيفيت سبد اعتباري کل ،ساز و کار مستقلي را براي
ارزيابي مستمر فرآيند ريسک اعتباري ايجاد کند .تمامي خدمات اعتباري ارايه شده ن به
جز خدماتي که به صورت گروهي (به عنوان مثال خدمات اعتباري ارايه شده به بخ

هاي

اقتصادي و صنايعي که بر يکديگر اثرگذار هستند) مديريت ميشوند ن ميبايست در
چارچوب مقررات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مورد بازنگري قرار گيرند .نتيجه
اي بررسيها بايد به طور مناسب مستندسازي شده ،به هيات مديره و يا کميته عالي
مديريت ريسک (موضوع پيوست شماره  2بخشنامه شماره مب 1172/مورخ
 31/3/1386بانک مرکزي ”رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در موسسات اعتباري“)
گزارش شود.
 -21-3-3موسسه اعتباري بايد بازنگري اعتباري را براساس اطالعات
به هنگام شده مربوط به شاخصهاي مالي يا حوزه فعاليت طرف مقابل انجام دهد .بررسي
وضعيت اعتباري شرکتهاي عضو يک گروه بايد به طور يکپارچه انجام شود .بدي منظور
الزم است اي بررسي تمامي تراکن

هاي انجام شده بي دريافتکنندگان خدمات

اعتباري عضو گروه را در بر گيرد.
 -22-3-3در موارد ذيل که احتمال قصور طرف مقابل افزاي

مييابد ،الزم است

بازنگريهاي دورهاي به دفعات بيشتري انجام شود:
در خصوص دريافتکنندگان جديد خدمات اعتباري که اطالعات کافي در مورد آنها وجود
ندارد.
زماني که داراييهاي غيرجاري دچار تنزل کيفي اعتباري ميشوند.
-23-3-3در مورد تسهيالت اعطايي بابت کاالهاي مصرفي بادوام ،الزم است ساز و کار
مناسبي براي مديريت ريسک آنها ايجاد شود.
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تفويض اختيارات

 -24-3-3الزم است موسسه اعتباري ،حدود اختيارات و مسيوليتهاي واحد (واحدها) و
فرد (افراد) ذيربط در امور مربوط به اعطاي مجوز ،تصويب خدمات اعتباري و تغيير در
شرايط آنها را مشخص نمايد .تفويض اختيارات ميبايست متناسب با تجربه ،توانمندي و
ويژگيهاي افراد انجام شود .سياستهاي موسسه اعتباري ،ميبايد ضم تاکيد بر رعايت
حدود مقرر از سوي بانک مرکزي ج.ا.ا ،به طور شفاف فرآيندي را که به موجب آن ارايه
خدمات اعتباري به طرف مقابل ،فراتر از حدود مصوب از سوي هيات مديره ن ممک
ميگردد تبيي نمايد.

مديريت تسهيالت غيرجاري

 -25-3-3الزم است موسسه اعتباري در چارچوب مقررات بانک مرکزي ج.ا.ا سيستمي
را ايجاد کند تا به کمک آن بتواند تسهيالت غيرجاري را به موقع شناسايي کند به گونهاي
که براي انجام اقدامات اصالحي ،از گزينههاي بيشتري برخوردار باشد.
 -26-3-3خط مشيهاي ريسک اعتباري موسسه ميبايست به طور شفاف ،نحوه
مديريت تسهيالت غيرجاري را مشخص نمايد .به منظور مديريت موثر تسهيالت مذکور،
الزم است اعطاي تسهيالت و پيگيري وصول مطالبات ،توسط دو واحد مجزا انجام شود.
 -27-3-3فرآيند مديريت تسهيالت غيرجاري شامل موارد ذيل است:
مذاکره و پيگيري:

اقدامات موسسه اعتباري در رابطه با پيگيري مطالبات بايد پيشگيرانه باشد و با حفظ
تماس مستمر با طرفهاي مقابل ،به نحو مناسب ثبت شود.
تجديدنظر در پيگيري و وصول مطالبات:

موسسه اعتباري ميتواند با تجديد نظر در راهبرد پيگيري و وصول مطالبات خود و از
طريق اصالح شرايط قرارداد ،امکان بازپرداخت تسهيالت را افزاي

دهد .راهبردهاي

تجديدنظر در شرايط قرارداد که الزم است به تصويب مقامات ذيصالح رسانيده شود،
ميبايست ضم حفظ منافع موسسه اعتباري ،موجب ترغيب طرفهاي مقابل به قصور
نشود.
ارزيابي وثايق:
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به منظور بررسي کفايت وثايق دريافتي براي پوش

خدمات اعتباري ،الزم است موسسه

اعتباري وثايق را در چارچوب مقررات بانک مرکزي ج.ا.ا ارزيابي و مستند نمايد.
در مورد خدمات اعتباري ارايه شده ،الزم است کفايت وثايق دريافتي به طور
مستمر مورد ارزيابي قرار گيرد.
بررسي وضعيت و گزارشدهي:

الزم است تسهيالت غيرجاري به تعداد دفعات بيشتري تحت بررسي و پاي

قرار گيرد و

هرگونه تغيير و تحول در وضعيت تسهيالت مذکور به هنگام شود .اقدامات واحدهاي
ذيربط براي مديريت موثر اي تسهيالت و نتايج حاصل از آنها بايد به اطالع مديريت
ارشد رسانيده شود.
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پيوست شماره  :2اعتبارسنجي از طريق رتبهبندي

از آنجا که زيانهاي موسسه اعتباري عمدتا" ناشي از قصور طرفهاي مقابل در ايفاي
تعهداتشان است ،اعتبارسنجي طرفهاي مقابل از اهميت به سزايي برخوردار ميشود.
روشهاي امتيازدهي ،رتبهبندي و  ...از رايجتري شيوهها براي اعتبارسنجي مشتريان
محسوب ميشوند .به منظور تصميمگيري در مورد ارائه خدمات اعتباري به طرفهاي
مقابل ،الزم است موسسه اعتباري به هر روش معتبر ممک  ،آنها را اعتبارسنجي نمايد .به
عنوان مثال ،در مورد تسهيالت خرد ،موسسه اعتباري ميتواند از مدلهاي امتيازدهي که
براي پردازش و نظارت بر کيفيت اي نوع تسهيالت طراحي شدهاند ،استفاده نمايد.
در هر صورت ،کليه فرآيندهاي اعتبارسنجي ،پس از تصويب مقامات ذيربط ميبايست
مستندسازي شده ،به اطالع کارکنان واحدهاي مربوط رسانيده شود.
البته بسترسازي براي انطباق با استانداردهاي بي المللي ،از طريق تشويق موسسات
اعتباري به ايجاد سيستم رتبهبندي داخلي از مهمتري رويکردهاي بانک مرکزي محسوب
ميشود.

 -1اعتبار سنجي از طريق رتبهبندي داخلي
اعتبارسنجي طرفهاي مقابل از طريق تعيي رتبه آنها ،اعم از اينکه توسط يک شرکت
رتبهبندي مستقل و يا توسط موسسه اعتباري انجام شود ،در موارد ذيل به موسسه
اعتباري ياري ميرساند:
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؛

انجام تجزيه و تحليل الزم براي تنزّل يا ارتقاي رتبه اعتباري و محاسبه دقيقتر ذخيره
تسهيالت غيرجاري؛
تصميمگيري در زمينه اختيارات سطوح مختلف مديريت ،براي تصويب ارايه خدمات
اعتباري مختلف.
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طراحي يک سيستم رتبهبندي داخلي ن با ساختار مناسب ن ابزار مهمي براي پاي

و

کنترل ريسک موجود در سبد اعتباري کل ،اجزاي آن در سط موسسه و همچني در سط
هر يک از خطوط کاري محسوب ميگردد.
بانک مرکزي ج.ا.ا براي رتبهبندي داخلي ،سيستم رتبهبندي خاصي را توصيه نميکند و
انتخاب نوع سيستم رتبهبندي اعتباري را به موسسه واگذار مينمايد .موسسه اعتباري بايد
سيستمي متناسب با اندازه ،ماهيت و پيچيدگي فعاليتهاي خود طراحي کند .اي سيستم
ميبايست از انعطافپذيري الزم برخوردار باشد تا بتواند ضم انعکاس ريسکهاي جاري
و آتي موسسه اعتباري ،تنوع و پيچيدگي فعاليتهاي نوي را نيز پوش

دهد.

پيششرطهاي اوليه براي طراحي يک سيستم رتبهبندي کارآمد

به منظور اعتبارسنجي دريافت کنندگان خدمات اعتباري با استفاده از سيستم رتبهبندي
داخلي ،ضروري است موسسه اعتباري از توانمندي الزم براي کمي کردن ريسک ن به
شيوهاي سازگار ،قابل اتکا و معتبر ن برخوردار باشد.
سيستمهاي برآورد ريسک و تعيي رتبه و فرآيندهاي مرتبط با آن ميبايست ارزيابي
منطقي از ريسک طرف مقابل و ويژگيهاي خدمات اعتباري اعطايي ارايه نمايند .عالوه بر
اي  ،سيستمهاي مذکور
بايستي بتوانند تمايز الزم را بي طبقات مختلفريسک قايل شوند و امکان انجام
برآوردهاي کمي سازگار و منطقي از ريسک را فراهم نمايند.
سيستمهاي برآورد ريسک و تعيي رتبه و فرآيندهاي مرتبط با آن ،بايد اي قابليت را
داشته باشند که ريسک اعتباري گروههاي مختلف خدمات اعتباري خرد و همگ را که در
سبدهاي مشخصي نگهداري ميشوند ن پس از رسيدن به حد نصاب مقرر هيات مديره ن
با رعايت مشخصههاي مذکور در بند فوق ارزيابي و کمي نمايند.
هر سيستم کارآي رتبهبندي اعتباري ،ميبايست دريافت کنندگان خدمات اعتباري را از
نظر ابعاد زير ارزيابي کند:
احتمال قصور آنها؛
عوامل تاثيرگذار بر برگشتپذيري منابع و منافع حاصل از خدمات اعتباري دريافتي (مانند
وثيقه ،نوع محصول و .)...
براي کارکرد موثر يک سيستم رتبهبندي اعتباري ،الزم است موارد ذيل رعايت شوند:
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مفاهيم و معيارهاي مرتبط با ريسک اعتباري از جمله مفهوم قصور به طور مستدل ،دقيق و
قابل درك تعريف شوند به گونهاي که بتوانند بي طبقات مختلف رتبه ،تمايز الزم را ايجاد
کنند؛
رتبهها ،فرآيندها و معيارهاي موسسه ،براي تخصيص رتبههاي طرفهاي مقابل و خدمات
اعتباري ارايه شده ،به طور مشخص و دقيق تعريف شوند؛
احتماالت مختلف قصور طرفهاي مقابل در ايفاي تعهداتشانپي

بيني و تعيي شده ،تعداد

طبقات رتبهبندي و نيز تعداد زيرگروههاي هر طبقه مشخص و تعريف شود .عالوه بر اي ،
ارتباط منطقي و مناسبي بي احتمال قصور و طبقات و زيرگروههاي مربوط وجود داشته
باشد.
به منظور پيشگيري از ايجاد ابهام و براي تعيي دقيق رتبهها ،تعريف طبقات رتبهبندي و
زيرگروههاي مربوط بايد حتياالمکان جامع و فاقد همپوشاني باشد؛
توضيحات مربوط به هر يک از طبقات رتبهها در سيستم رتبهبندي و معيارهاي مربوط به
آن ،از جزئيات کافي برخوردار باشند ،تا افرادي که مسيوليت تخصيص رتبهها را بر عهده
دارند ،بتوانند به طرفهاي مقابل يا خدمات اعتباري داراي ريسک مشابه ،رتبههاي يکسان
تخصيص دهند.
به منظور پيشگيري از تمرکز دريافتکنندگان خدمات اعتباري در يک رتبه خاص ،سيستم
رتبهبندي به گونهاي طراحي شود که حداقل هفت رتبه براي دريافت کنندگان خدمات
اعتباري که مرتکب قصور نميشوند و سه رتبه براي آنها که مرتکب قصور ميشوند،
منظور گردد.
رتبه طرف مقابل بر مبناي مجموعهاي از معيارهاي مشخص و متمايز تعيي شود و سپس
براساس آن ،احتمال قصور دريافتکننده خدمات اعتباري برآورد گردد.
براي تمايز بي سطوح ريسک ،در تعريف رتبه الزم است ،درجه و شدت ريسک دريافت
کنندگان خدمات اعتباري و نيز معيارهاي به کار رفته منظور شود .اي گونه وجه تمايزها در
هر طبقه از رتبه ميتواند با استفاده از عاليم مثبت و منفي و نيز حروف الفبا و يا اعداد،
مشخص شود.
در صورتي که موسسه اعتباري از سيستم رتبهبندي کاملي استفاده ميکند ،احتمال قصور
براي زيرگروهها به طور مجزا تعريف شود.
معيارهاي رتبهبندي ضم همخواني با ضوابط ارائه خدمات اعتباري موسسه ،با
خطمشيهاي آن براي مديريت خدمات اعتباري غيرجاري همخواني داشته باشند.
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براي تعيي رتبه ،حتياالمکان کليه اطالعات موجود مرتبط با طرف مقابل و خدمات
اعتباري مربوط در رتبهبندي منظور شود .هر قدر اطالعاتي که در اختيار موسسه اعتباري
قرار ميگيرد محدودتر باشد ،رتبه ميبايست محتاطانهتر تعيي شود.
رتبهاي که توسط يک موسسه رتبهبندي مستقل تعيي ميشود ميتواند به عنوان يکي از
عوامل اصلي براي تعيي رتبه در موسسه اعتباري ،مورد استفاده قرار گيرد .با اي وجود،
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

تخمي ها مناسب است براي تخصيص رتبهها از افقهاي زماني طوالنيتري استفاده شود.
در ضم ارزيابي توانايي طرفهاي مقابل براي ايفاي تعهداتشان در شرايط غيرقابل
پي

بيني و نيز بحراني با استفاده از سناريوهاي مربوط از جمله اقدامات ضروري است.

با توجه به مشکالت فرا روي موسسه اعتباري براي انجام پي

بينيها در مورد تحوالت

آتي و تاثيرات آن بر شرايط مالي طرفهاي مقابل ،توصيه ميشود در مورد نتايج تجزيه و
تحليلها و پي

بينيهاي مذکور ،جانب احتياط رعايت شود.

عالوه بر استفاده از مدلهاي امتيازدهي و روشهاي مشابه ديگر ،قضاوتهاي کارشناسي
نيز ن از طريق منظور نمودن اطالعاتي که در مدلها و روشهاي مزبور لحاظ نشده ن
ميتواند نق

تکميليرا براي ارزيابي ريسک اعتباري ايفا نمايد ،مشروط بر اي که ترکيب

قضاوتهاي کارشناسي با نتايج حاصل از مدل ،براساس دستورالعملهاي مکتوب موجود
در موسسه انجام شود.
مستندات مربوط به تعاريف رتبهبندي به روشني و با جزئيات کافي فراهم شود تا اشخاص
ثالث مانند حسابرسان داخلي يا حسابرسان مستقل و ناظران بتوانند فرآيند تخصيص رتبه
را مجددا" طي نموده ،صحت آن را ارزيابي کنند.
سيستم رتبهبندي از قابليت توسعه و ارتقاي مستمر برخوردار باشد.
تمامي جنبههاي مربوط به فرآيند رتبهبندي و برآوردها بايد به تصويب هيات مديره يا
کميته عالي مديريت ريسک و مديريت ارشد رسانيده شود .الزم است اي اشخاص
شناخت اجمالي از سيستم رتبهبندي و جزئيات گزارشهاي مديريتهاي مربوط داشته
باشند .مديريت ارشد بايد هرگونه تغييراتي را که تاثيرات حايز اهميتي بر عملکرد سيستم
رتبهبندي بر جاي ميگذارد به هيات مديره يا کميته عالي مديريت ريسک گزارش دهد.
مديريت ارشد بايد شناخت کافي از طراحي و عمليات سيستم رتبهبندي داشته باشد و
موارد اختالف بي روشهاي مقرر و رويههاي اعمال شده ميبايست مورد تاييد وي قرار
گيرد .مديريت بايد به طور مستمر اطمينان حاصل کند که سيستم رتبهبندي به نحو مناسب
کار ميکند .مديريت و کارکنان در واحد کنترل اعتباري بايد به طور منظم در مورد عملکرد
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فرآيند رتبهبندي ،اصالح و ارتقاي سيستمها و نيز اقدامات الزم به منظور رفع نارساييها،
با يکديگر مشورت نمايند.
اساسي گزارشدهي به هيات مديره و يا کميته عالي مديريت

رتبههاي داخلي بايد بخ

ريسک و مديريت ارشد را تشکيل دهد .گزارش ،بايد وضعيت ريسک را از طريق درجات
رتبه ،تغيير جايگاه رتبهها ،برآورد متغيرهاي هر رتبه و نيز مقايسه نرخهاي قصور تحقق
يافته با آنچه مورد انتظار بوده را در برگيرد.
تعداد دفعات گزارشدهي با توجه به نوع اطالعات و اهميت آن و نيز سط و جايگاه
دريافت کننده گزارش تعيي ميشود.

طراحي عملياتي سيستم رتبهبندي داخلي

در طراحي فرآيند رتبهبندي ،موسسه اعتباري بايد به گونهاي عمل نمايد تا ضم حصول
اطمينان از صحت و سازگاري سيستم رتبهبندي و فرآيندهاي آن ،امکان ارتقاي مستمر
آنها فراهم آيد .فرايند کاري يک سيستم رتبهبندي نمونه ،در نمودار ضميمه اي پيوست
ارائه شده است.
به منظور شفاف بودن فرآيند رتبهبندي ن عالوه بر تدوي متدولوژي و تعريف رتبهها ن
فرآيند کارميبايست تعريف شده ،به کارکنان واحدهاي رتبهبندي و اعتباري ابالغ شود.
مستندسازي طرحها و جزئيات عملياتي رتبهبندي بايد به گونهاي انجام شود که
نشاندهنده رعايت پي

شرطهاي اوليه يک سيستم رتبهبندي مناسب باشد.

موسسه اعتباري ،ضم بهرهگيري از تخصص ،تجربه و نقطهنظرات کارشناسي،
ميبايست موارد ذيل را در طراحي عملياتي سيستم رتبهبندي در نظر داشته باشد:
آستانه براي رتبهبندي منابع در معرض ريسک اعتباري

اگرچه مناسب است تمامي منابع در معرض ريسک اعتباري رتبهبندي شوند ،ليک
موسسه اعتباري ميتواند با توجه به تحليل هزينه ن فايده و به تشخيص خود ،منابع در
معرض ريسک اعتباري را که نياز به رتبهبندي دارد مشخص نمايد .در اي خصوص ،مالك
تصميمگيري ميتواند بر پايه عواملي چون ميزان منابع در معرض ريسک اعتباري ،خطوط
کاري موجود در موسسه اعتباري و يا هر دوي آنها باشد.
تعيين واحد مسئول رتبهبندي

از آنجا که فرآيند ارايه خدمات اعتباري ،ارتباط تنگاتنگي با فرآيند رتبهبندي دارد الزم
است همزمان با تصميمگيري براي ارايه خدمات اعتباري ،رتبهبندي آنها نيز انجام شود.
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عالوه بر اي  ،هنگام تمديد اي گونه خدمات و يا افزاي

مقادير آن ميبايست رتبه قبلي

مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
الزم است واحدهاي ارايه خدمات اعتباري و رتبهبندي ن ضم حفظ استقالل عمل خود ن
به تبادل اطالعات با يکديگر مبادرت نمايند.
بازنگري کارکرد سيستم رتبهبندي

به منظور ارتقاي سيستم رتبهبندي و دستورالعملهاي مربوط ،بايد رتبهها و تعاريف آنها و
همچني معيارها و رويههاي رتبهبندي به طور ادواري مورد بازنگري قرار گيرد.
الزم است روايي سيستم رتبهبندي ن قبل و بعد از اجرا ن به طور مستمر و ادواري مورد
بررسي و آزمون قرار گيرد.
الزم است رتبههاي تعيي شده با عملکرد مشتريان از نظر ايفاي تعهدات از همخواني
برخوردار باشند و صحت اي همخواني به طور مستمر و ادواري تحت آزمون قرار گيرد.
شيوه تعيين رتبه

از آنجا که رتبه تخصيصي به هر يک از منابع در معرض ريسک ،بايد تصويري کلي از
وضعيت ريسک آن ارايه دهد ،الزم است در رتبهبندي به عوامل عمده ريسک و اندازه
آنها در حرفه طرف مقابل و همچني متغيرهاي اصلي اثرگذار بر اي عوامل و اندازه آنها
توجه شود.
معيارهاي اصلي که ميتواند مبناي ايجاد يک سيستم رتبهبندي داخلي قرار گيرد ،به شرح
ذيل است:
تجزيه و تحليل ريسک کشوري (طرفهاي مقابل خارجي)؛
وضعيت کالن اقتصادي؛
تجزيه و تحليل محيط قانوني؛
دورنماي صنعت طرفهاي مقابل؛
ساختار شرکت طرفهاي مقابل؛
کيفيت مديريت؛
ساختار و وضعيت مالي؛
ساختار اوراق بهادار منتشره توسط طرف مقابل.
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زماني که موسسه اعتباري ،متقاضي سرمايهگذاري در ابزارهاي خاصي از جمله اوراق
بهادار منتشره توسط طرفهاي مقابل باشد ميبايست رتبهبندي در اي ابزارها ن عالوه بر
موارد فوق به عوامل مرتبط با ابزارهاي مالي نيز توجه نمايد.
عوامل خاصي که موسسات اعتباري براي ايجاد سيستم رتبهبندي در نظر ميگيرند و نيز
وزني که به هر عامل اختصاص ميدهند ،ممک است از يک موسسه به موسسه ديگر
متفاوت باشد.
از آن جا که کارشناسان تعيي رتبه و مسيوالن بازبيني آن ميبايست از متدولوژي يکسان
و مشابه پيروي نمايند و نيز به منظور حصول اطمينان از همخواني تخصيص و بازبيني
رتبهها با يکديگر ،الزم است مراتب ذيل رعايت گردد:
طبقات رتبهبندي تعريف شود؛
براي تخصيص رتبه ،معيارهايي تعيي گردد؛
ويژگيهاي هر عامل و محدوده مجاز تغييرات آنها (براي حفظ موقعيت در آن رتبه) به
طور صري تعريف شود.
در فرآيند رتبهبندي الزم است نق

 ،وظايف و مسيوليتهاي هر يک از افراد و واحدها به

طور شفاف تعريف شود.
به منظور حفظ وحدت رويه در تخصيص رتبهها ،الزم است کليه کارکنان واحد رتبهبندي از
آموزشهاي الزم و کافي برخوردار باشند.
در تعيي رتبهها يا محاسبه احتمال قصور طرف مقابل ،نبايد تنها به استفاده از نتايج
مدلهاي پيشرفته آماري اکتفا نمود بلکه الزم است در اي زمينه ،نتايج حاصل از معيارهاي
ديگر نيز منظور گردد.

پايش رتبهها و بازنگري آنها

الزم است رتبهها به دو صورت مورد بازنگري قرار گيرند:
بازبيني مستمر ،توسط افراد تعيي کننده رتبه که با دقت ثبات مالي دريافت کننده خدمات
اعتباري را زير نظر دارند .در صورت تنزّل کيفي شرايط مالي طرف مقابل ،الزم است
بالفاصله رتبه وي مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيرد.
بازبيني ادواري ،توسط واحدهاي بازبيني ريسک موسسه اعتباري يا خطوط فعاليت آن
موسسه ،در مواقعي که ريسک سبد اعتباري کل مورد بازنگري قرار ميگيرد.
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در مورد منابع در معرض ريسک اعتباري که بر اساس دستورالعملهاي داخلي موسسه
اعتباري ،ارايه خدمات اعتباري منوط به تعيي رتبه طرف مقابل ميباشد ،الزم است
رتبهها ،حداقل ،به طور ساالنه بازنگري شده ،در صورت بروز وقايع نامطلوب (بحرانها و
 )...مورد تجديد نظر قرار گيرند.
به عنوان بخشي از فرآيند پاي

و کنترل سبد اعتباري کل ،موسسه اعتباري بايد

گزارشهايي را تهيه نمايد که دربرگيرنده موارد ذيل باشد:
منابع در معرض ريسک اعتباري از نقطه نظر رتبه آنها؛
تجزيه و تحليل روند رتبههاي منابع در معرض ريسک اعتباري ،در سبد اعتباري کل و
هرگونه تنزل رتبه اعتباري در اجزاي آن ،به منظور تعيي وضعيت عمومي ريسک سبد
اعتباري کل.
به منظور پيشگيري از خطر تمرکز در يک طبقه خاص ،الزم است موسسه در سبد
اعتباري کل ،حدودي را براي طبقات مختلف رتبه تعيي نمايد.
الزم است سازگاري و دقت رتبهها به طور ادواري و توسط واحدي مستقل ،مورد بررسي
قرار گيرد.

 -2اعتبارسنجي از طريق موسسات رتبهبندي مستقل
اعتبارسنجي طرفهاي مقابل توسط موسسات رتبهبندي مستقل در صورتي مجاز است که
رعايت الزامات ذيل توسط موسسات مذکور ،به تاييد ناظران بانک مرکزي رسيده باشد.
متدولوژي تعيي رتبه منسجم و نظاممند باشد و بر مبناي تجربه تاريخي روايي خود را به
اثبات رسانيده باشد .عالوه بر اي  ،اي ارزيابيها به طور مستمر انجام شده ،در واکن

به

تغييرات شرايط مالي مورد تجديد نظر قرار گيرند .ارزيابي متدولوژي موسسه رتبهبندي
براي هر بخ

بازار ،از جمله آزمون تاريخي منسجم ،بايد حداقل براي يک سال و

ترجيحا" سه سال انجام شده باشد.
موسسه رتبهبندي مستقل بوده ،تحت فشارهاي سياسي يا اقتصادي که ميتواند بر رتبهها
تاثير گذارد ،قرار نداشته باشد .ارزيابي فرآيندها تا حد ممک آزادانه و بدون اعمال هر
گونه محدوديت ناشي از تعارض منافع (به دليل ترکيب اعضاي هيات مديره و ساختار
سهامداران موسسه مورد ارزيابي) ،انجام شود.
ارزيابيهاي اشخاص حقوقي ،تحت شرايط يکسان در اختيار تمامي موسسات داخلي و
خارجي قانوني قرار گيرد .عالوه بر اي  ،متدولوژي کلي موسسه ميبايست در دسترس
عموم قرار گيرد.
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موسسه رتبهبندي بايد اطالعات ذيل را منتشر نمايد:
متدولوژي ارزيابي؛
دوره زماني؛
مفهوم هر رتبه؛
نرخهاي قصور واقعي هر طبقه مورد ارزيابي؛
تنزل يا ارتقاي رتبه منابع در معرض ريسک اعتباري.
موسسه رتبهبندي براي انجام ارزيابيهاي دقيق خود ،که بايد بر اساس ترکيبي از
روشهاي کمي و کيفي انجام شود از منابع اطالعاتي کافي برخوردار باشد.
موسسه رتبهبندي ،براي دريافت اطالعات تکميلي مورد نياز ،امکان تماس مستمر با
سطوح مختلف مديريت موسسه اعتباري را داشته باشد.
موسسه رتبهبندي از اعتبار کافي برخوردار باشد .اي اعتبار از ميزان اقبال اشخاص
مستقل (شامل سرمايهگذاران ،بيمهگران و طرفهاي تجاري) به موسسه اعتباري قابل
تشخيص است .وجود رويههاي داخلي براي پيشگيري از سوءاستفاده از اطالعات
محرمانه ،از عوامل حفظ اعتبار موسسه رتبهبندي ميباشد.
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پيوست شماره 1
جايگاه کميته عالي مديريت ريسک در ساختار سازماني
موسسه اعتباري (نمونه ايدهآل)
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هيات مديره

کميته حسابرسي

کميته فرعي ريسک عملياتي

واحد مديريت ريسک عملياتي

واحد مديريت ريسک نقدينگي

واحد مديريت ريسک بازار

واحد مديريت ريسک اعتباري
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کميته فرعي ريسک نقدينگي

نظارت

...

...

کميته فرعي ريسک بازار

مالي

ريسک

کميته فرعي ريسک اعتباري

حسابداري و

مديريت

...
...

...
واحدهاي

واحد اجرايي

...

هيات عامل
اجرا

کميته عالي مديريت ريسک

واحد حسابرسي داخلي

واحدهاي سازماني

نمودار پيوست شماره 2
فرآيند کاري در يک سيستم رتبهبندي نمونه

گزارشهاي مالي

اطالعات مالي

مدلهاي
کمي

رتبه مقدماتي

ويژگيهاي عمليات

ارزيابيهاي
کيفي

مباني تجاري

توان بازاريابي و ...

رتبه اعتباري
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شماره  :مب  1656 /؛ تبيين مفاد بند  2بخشنامه شماره مب 777 /مورخ  1386 / 3 / 5در مورد محاسبه و
دريافت وجه التزام (خسارت تأخير تأديه دين)
تاريخ27/4/1386 :
بسمه تعالي
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد

با سالم
به منظور تبيي و تصري مفاد بند  2بخشنامه شماره مب 777/مورخ  5/3/1386مراتب زير را به
استحضار ميرساند:
همانطور که از عنوان ”خسارت تاخير تاديه دي “ استنباط ميشود ،قاعده کلي جهت محاسبه و
دريافت وجه التزام (خسارت تاخير تاديه دي ) ،تاخير در بازپرداخت مطالبات بانک از سوي
مشتري ميباشد .بنابراي به محض قصور مشتري در بازپرداخت مطالبات ،بانک مجاز و محق به
محاسبه و اخذ وجه التزام (خسارت تاخير تاديه دي ) خواهد بود .بديهي است با توجه به تعريف
طبقه تسهيالت جاري مطابق با رديف ”الف“ از بند  1-2ماده ” 2دستورالعمل طبقهبندي داراييهاي
موسسات اعتباري“  ،به محض قصور مشتري در بازپرداخت بدهي خود (هر چند که تسهيالت
مذکور کماکان در طبقه جاري قرار دارد) ،بانک بايستي وجه التزام مربوطه را محاسبه و از مشتري
مطالبه نمايد .اي قاعده در مورد تسهيالتي که به واسطه معيار زماني (رديف ”الف“ از بندهاي 2-2
 3-2 ،و  4-2از ماده  2دستورالعمل فوقالذکر) در طبقات غيرجاري (سررسيد گذشته ،معوق و
مشکوكالوصول) قرار گرفتهاند هم قابل تعميم است ،چرا که مشتري در بازپرداخت به موقع
مطالبات بانک ،قصور نموده است .ليک در صورتي که بانک بر مبناي معيارهاي آيندهنگر ”وضعيت
مالي مشتري“ و ”وضعيت صنعت يا رشته فعاليت وي“ (رديفهاي ”ب“ و ”ج“ از بندهاي
فوقاالشاره) ،احتمال عدم بازپرداخت تعهدات از سوي مشتري را پي

بيني و بر همي اساس

تسهيالت اعطايي به وي را به طبقات غيرجاري منتقل نمايد ،در اي حالت بانک محق به دريافت
وجه التزام (خسارت تاخير تاديه دي ) نميباشد ،زيرا مشتري در بازپرداخت مطالبات بانک هيچ
گونه تاخيري ننموده است .بديهي است اي تغيير طبقه به منظور افشاي کيفيت مطالبات صورت
ميگيرد و مبنايي براي تعيي ميزان ذخيره اختصاصي آن نيز خواهد بود/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

سيميندخت حکاك

3816

2-3831
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شماره  :مب  2263 /؛ اعالم عدم امكان مشاركت بانك هاي دولتي در سرمايه بانك هاي قرض الحسنه
تاريخ 4/6/1386:
»بسمه تعالي«
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

با سالم؛
همانطور که استحضار دارند در جلسه مورخ ” 27/5/1386دستورالعمل ناظر بر تاسيس
و فعاليت بانکهاي قرضالحسنه و نظارت بر آنها“ به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار رسيد.
از آنجا که به قرار اطالع برخي بانکهاي کشور تمايل خود را براي مشارکت در تاسيس
بانکهاي قرضالحسنه ابراز داشتهاند ،بدي وسيله نکات زير را معروض ميدارد:
بر مبناي قانون عمليات بانکي بدونربا ،سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار که بانک در بکارگيري
آنها وکيل ميباشد صرفاً در امور انتفاعي پي

بيني شده در قانون و مقررات ذيربط آن امکان به

کارگيري دارند.
مشارکت در سرمايه شرکتها ن از طريق مشارکت حقوقي يا سرمايهگذاري مستقيم ن بر مبناي
مقررات موجود صرفاً زماني مجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي مشارکت حاکي از سودآور
بودن طرح باشد.
بانک قرضالحسنه شرکتي است غير انتفاعي که با قصد خير و با نيت حمايت از نيازمندان ايجاد
ميشود وفق ماده ” 29دستورالعمل ناظر بر تاسيس و فعاليت بانکهاي قرضالحسنه و نظارت بر
آنها“ منافع حاصل از عمليات بانک ،هرگز به سهامداران پرداخت نميشود و در صورت وجود ،به
ترتيبي خاص به سرمايه بانک افزوده ميشود.
براساس تعاريف مندرج در ماده  4قانون محاسبات ،بانکهاي دولتي ،شرکت دولتي محسوب
ميشوند ،لذا در اجراي ماده  7دستورالعمل فوقاالشاره امکان استفاده از منابع بانک (در مقابل
منابع سپردهگذاران) براي اي مصرف نيز وجود ندارد.
با عنايت به موارد فوق تصديق ميفرمايند که امکان مشارکت بانکهاي دولتي در سرمايه
بانکهاي قرضالحسنه در چارچوب قواني و مقررات حاکم بر فعاليت بانکها وجود ندارد.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

مهناز بهرامي

3816

6-3831
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شماره  :مب  2264 /؛ اع الم عدم امكان مشاركت بانك ها در سرمايه بانك هاي قرض الحسنه
تاريخ 4/6/1386:

»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي غير دولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

با سالم؛
همانطور که استحضار دارند در جلسه مورخ ” 27/5/1386دستورالعمل ناظر بر تاسيس
و فعاليت بانکهاي قرضالحسنه و نظارت بر آنها“ به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار رسيد.
از آنجا که به قرار اطالع برخي بانکهاي کشور تمايل خود را براي مشارکت در تاسيس
بانکهاي قرضالحسنه ابراز داشتهاند ،بدي وسيله نکات زير را معروض ميدارد:
بر مبناي قانون عمليات بانکي بدونربا ،سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار که بانک در بکارگيري
آنها وکيل ميباشد صرفاً در امور انتفاعي پي

بيني شده در قانون و مقررات ذيربط آن امکان به

کارگيري دارند.
مشارکت در سرمايه شرکتها ن از طريق مشارکت حقوقي يا سرمايهگذاري مستقيم ن بر مبناي
مقررات موجود صرفاً زماني مجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي مشارکت حاکي از سودآور
بودن طرح باشد.
بانک قرضالحسنه شرکتي است غير انتفاعي که با قصد خير و با نيت حمايت از نيازمندان ايجاد
ميشود وفق ماده ” 29دستورالعمل ناظر بر تاسيس و فعاليت بانکهاي قرضالحسنه و نظارت بر
آنها“ منافع حاصل از عمليات بانک ،هرگز به سهامداران پرداخت نميشود و در صورت وجود ،به
ترتيبي خاص به سرمايه بانک افزوده ميشود.
با عنايت به موارد فوق تصديق ميفرمايند که امکان مشارکت بانکها در سرمايه بانکهاي
قرضالحسنه در چارچوب قواني و مقررات حاکم بر فعاليت بانکها وجود ندارد .خواهشمند است
دستور فرمائيد مراتب به واحدهاي ذيربط در آن بانک اعالم گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

مهناز بهرامي

3816

6-3831
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شماره  :مب  2403 /؛ حداقل الزامات تحت عنوان « رهنمود مديريت ريسك نقدينگي »
تاريخ 17/6/1386:

»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي،
شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

با سالم؛
به طوري که مستحضرند ،پرداخت بدهيها در سررسيد ،ايفاي به موقع تعهدات و
استفاده از فرصتهاي سرمايهگذاري در زمره فعاليتهاي مهم و حياتي بانکها  /موسسات
اعتباري ميباشند که انجام آنها منوط به وجود نقدينگي کافي است .تائيد ميفرمايند از يکسو
نگهداشت مازاد نقدينگي منجر به عدم استفاده از داراييهاي مولد گرديده که موجب تضييع
حقوق سپردهگذاران و سهامداران خواهد شد و از سوي ديگر کمبود نقدينگي ،عدم توانايي بانک /
موسسه اعتباري در پرداخت بدهيها و ايفاي به موقع تعهدات را به دنبال خواهد داشت که اي
امر ميتواند باعث از دست رفت حس شهرت و در صورت عدم اتخاذ تمهيدات الزم منجر به
ورشکستگي بانک  /موسسه اعتباري گردد .از اي رو به منظور برخورداري از توان و ظرفيت
مناسب نقدينگي جهت ايفاي موثر نق

واسطهگري وجوه ،ضروري است بانکها  /موسسات

اعتباري مديريت نقدينگي مناسبي را اعمال نمايند به نحوي که عالوه بر انجام فعاليتهاي عادي
از توان کافي جهت رفع مشکالت نقدينگي و گذر از شرايط حساس و بحراني نيز برخوردار باشند.
با عنايت به مراتب فوق استقرار سيستم مديريت ريسک نقدينگي کارا و اثربخ

به

منظور اعمال مديريت مناسب نقدينگي ضروري مينمايد .بدي لحاظ به پيوست ”رهنمود مديريت
ريسک نقدينگي“ جهت اجرا و فراهم نمودن مقدمات الزم ابالغ ميگردد .مقتضي است آن
بانک/موسسه اعتباري با طراحي سازمان مناسب و تمهيد ساز و کارهاي مورد نياز ،زمينه اجراي
موثر اي رهنمود را فراهم آورده و برحس اجراي آن نظارت دقيق و مستمر داشته باشد .يادآور
مي گردد رهنمود پيوست حداقل ضوابط جهت مديريت ريسک نقدينگي را در بردارد ،لذا آن بانک/
موسسه اعتباري ميتواند فراتر از حداقلهاي تعيي شده ،متناسب با اندازه ،نوع و پيچيدگي و
گستره فعاليتهاي خود در چارچوب اي رهنمود عمل نمايد.
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خواهشمند است دستور فرمايند رهنمود پيوست پس از اتخاذ تدابير الزم در سطوح
هيات مديره و مديريت ارشد ،به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک  /موسسه اعتباري ابالغ
گرديده و تمهيدات مقتضي براي اجراي مناسب آن انديشيده شود/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

سيميندخت حکاك

3816

3831-2
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

رهنمود مديريت ريسک نقدينگي

تير ماه 1386
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فهرست مطالب

عنـــوان

مقدمه
تعاريف
اهداف مديريت نقدينگي
فرآيند مديريت ريسک نقدينگي
استراتژي (راهبرد) مديريت ريسک نقدينگي
ساختار سازماني مديريت ريسک نقدينگي
مقررات داخلي
مديريت دسترسي به بازار
سيستم اطالعاتي
اندازهگيري و مراقبت خالص جريانهاي نقدي
مديريت ريسک نقدينگي ارزهاي عمده
سناريوهاي مديريت نقدينگي
برنامه احتياطي
سيستم کنترل داخلي
الزام به رعايت مقررات
پيوست :نمونه پيشنهادي ساختار سازماني مديريت ريسک نقدينگي
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بسمه تعالي

رهنمود مديريت ريسک نقدينگي

مقدمه :

از آنجا که ايفاي به موقع تعهدات و تامي داراييهاي مورد نياز براي هر بنگاه اقتصادي به
منظور تداوم فعاليت ،امري اجتنابناپذير ميباشد و اي موضوع در بانکها و موسسات
اعتباري غيربانکي با توجه به ماهيت و نوع فعاليت آنها از اهميت ويژهاي برخوردار است و
نيز به واسطه اينکه اضافه برداشت بانکها از حسابهاي آنها نزد بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران آثار و تبعات پولي و تورمي مخربي به دنبال دارد ،لذا ضروري است بانکها و
موسسات اعتباري غيربانکي به منظور برخورداري از توان و ظرفيت باالي نقدينگي،
سيستم مديريت ريسک نقدينگي را مستقر نمايند .از اي رو بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران در راستاي اجراي وظيفه محوله در بند (ب) از ماده  11قانون پولي و بانکي
کشور (مصوب  18تيرماه  1351و اصالحات پس از آن) مبني بر نظارت بر بانکها و
موسسات اعتباري غيربانکي -به منظور حصول اطمينان از کارايي و اثربخشي سيستم
مديريت ريسک نقدينگي” -رهنمود مديريت ريسک نقدينگي“ که از اي پس به اختصار
رهنمود ناميده ميشود را تدوي مي نمايد.
ماده  -1تعاريف:

در اي رهنمود اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح ذيل تعريف ميگردند:
 )1-1مؤسسه اعتباري:
شامل کليه بانکها اعم از دولتي و غيردولتي ،موسسات اعتباري غيربانکي و عنداللزوم
تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه ،شرکتهاي ليزينگ و ساير تشکلهاي
اعتباري است که با مجوز و يا تحت نظارت بانک مرکزي ج.ا.ا فعاليت ميکنند.
)2-1نقدينگي:
توانايي موسسه اعتباري در تامي منابع نقد جهت پرداخت بدهيها ،ايفاي تعهدات و
افزاي

داراييها.

)3-1ريسک نقدينگي:
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احتمال به خطر افتادن توانايي موسسه اعتباري در تامي منابع نقد جهت پرداخت
بدهيها ،ايفاي تعهدات و افزاي

داراييها.

)4-1داراييهاي نقدي:
وجه نقد و ساير داراييهاي موسسه اعتباري که به سرعت ،به سهولت و با حداقل هزينهي
ممک قابل تبديل به وجه نقد باشد.
)5-1وضعيت نقدينگي مؤسسه اعتباري:
مازاد يا کسري در داراييهاي نقدي موسسه اعتباري در مقاطع زماني مشخص.
ماده  -2اهداف مديريت نقدينگي:

 )1-2پرداخت بدهيها و ايفاي تعهدات به طور مستمر و به موقع؛
 )2-2نگهداري سط مناسبي از نقدينگي جهت پاسخگويي به جريانهاي نقدي خروجي
غير منتظره بر اساس تجربيات گذشته؛
 )3-2اجتناب از تامي وجوه با هزينههاي قابل مالحظه از جمله فروش اجباري داراييها؛
 )4-2تامي سط مناسبي از نقدينگي مطابق با حدود تعيي شده در مقررات داخلي.
ماده  -3فرآيند مديريت ريسک نقدينگي:

مؤسسه اعتباري ميبايست فرآيند زير را به منظور مديريت ريسک نقدينگي بهکارگيرد:
 )1-3رعايت الزامات اساسي مديريت ريسک نقدينگي به شرح ذيل:
الف -تدوي استراتژي مديريت ريسک نقدينگي(مطابق با ماده )4؛
ب -ايجاد ساختار سازماني مديريت ريسک نقدينگي(مطابق با ماده )5؛
ج -تدوي مقررات داخلي برايمديريت ريسک نقدينگي(مطابق با ماده)6؛
د -ثبات و تنوع بخشي به منابع تامي وجوه(مطابق با ماده )7؛
هن-ايجاد سيستم اطالعاتي مديريت ريسک نقدينگي(مطابق با ماده )8؛
 )2-3اتخاذ رويههاي اندازهگيري ،مراقبت و محدود نمودن ريسک نقدينگي به شرح زير:
الف -انتخاب روشهاي مناسب براي اندازهگيري ،مراقبت سط نقدينگي و محدود نمودن
ريسک نقدينگي متناسب با اندازه ،ماهيت و پيچيدگي فعاليتهاي مؤسسه اعتباري(مطابق
با ماده )9؛
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ب -اتخاذ رويههايي به منظور اندازهگيري ،مراقبت ،مديريت و تعيي حدود ريسک
نقدينگي ارزهاي عمده(مطابق با ماده )10؛
 )3-3پي

بيني سناريوهاي مختلف براي مديريت نقدينگي(مطابق با ماده )11؛

 )4-3تدوي برنامه احتياطي براي مواجهه با شرايط بحراني(مطابق با ماده )12؛
 )5-3استقرار سيستم مناسب کنترل داخلي مرتبط با مديريت ريسک نقدينگي(مطابق با
ماده .)13
ماده  -4استراتژي (راهبرد) مديريت ريسک نقدينگي:

استراتژي مديريت ريسک نقدينگي در برگيرنده اصول و روشهاي اساسي مديريت
ريسک نقدينگي است که بايد به تاييد هيات مديره برسد .اي اصول و روشها (که
ميبايست مبتني بر فرض مديريت ريسک نقدينگي به صورت روزانه باشد) عمدتاً شامل
موارد ذيل ميگردند:
 )1-4روشهاي اندازهگيري و مراقبت ريسک نقدينگي؛
 )2-4اصول تدوي سناريوها؛
 )3-4روشها ورويههاي محدود نمودن ريسک نقدينگي شامل:
الف -الزاماتي براي ساختار داراييها و بدهيها؛
ب -الزاماتي براي ساختار داراييهاي نقد و قابل معامله؛
ج -ساير الزامات مقرر توسط مؤسسه اعتباري؛
 )4-4اصول بهکارگيري ابزارهاي مالي در مديريت ريسک نقدينگي؛
 )5-4اصول مديريت نقدينگي هر يک از ارزهاي عمده؛
 )6-4اصولي براي حصول اطمينان از ثبات و تنوع منابع تامي وجوه؛
 )7-4اصول رفع مشکالت نقدينگي در کوتاهمدت و بلندمدت؛
 )8-4اصول تدوي و بازنگري برنامه احتياطي.
تبصره :ضروري است استراتژي مديريت ريسک نقدينگي مؤسسه اعتباري متناسب با
توسعه مؤسسه و همگام با تحوالت اقتصادي مورد بازنگري قرار گيرد.

ماده  -5ساختار سازماني مديريت ريسک نقدينگي:
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به منظور حصول اطمينان از اعمال مديريت مؤثر ريسک نقدينگي ،مؤسسه اعتباري
ميبايست ساختار سازماني کارا و مؤثري متناسب با اندازه مؤسسه و نوع و پيچيدگي
فعاليتها،مستقر نمايد.
 )1-5کميته فرعي ريسک نقدينگي:
الف -کميته عالي مديريت ريسک (رجوع شود به پيوست شماره " 2رهنمودهايي براي
نظام مؤثر کنترل داخلي در مؤسسات اعتباري") ن که مسيوليت تدوي استراتژيها،
سياستها و رويههاي کلي مديريت انواع ريسکها را بر عهده دارد نميتواند به منظور
انجام وظايف به نحو اثربخ

 ،کميتههاي فرعي تخصصي مديريت انواع ريسکها را

تشکيل دهد که از جمله آنها کميته فرعي ريسک نقدينگي ميباشد.
ب -اعضاي کميته فرعي ريسک نقدينگي توسط کميته عالي مديريت ريسک تعيي
ميگردند ،ليک عضويت افراد زير در کميته مزبور ضرورت دارد:
رييس واحد اجرايي مديريت ريسک؛
رييس واحد خزانهداري؛
رييس واحد امور مالي؛
رييس واحد مرتبط با برنامهريزي و تجهيز منابع؛
رييس واحد اعتبارات؛
رئيس واحد سرمايهگذاري؛
ج -عمده وظايف کميته فرعي ريسک نقدينگي عبارتند از:
ارائه پيشنهاد به کميته عالي مديريت ريسک در خصوص استراتژي ،سياستها و رويههاي
مديريت ريسک نقدينگي؛
ارائه برنامه احتياطي براي مواجهه با شرايط بحراني به کميته عالي مديريت ريسک؛
معرفي مقام مسيول تشخيص و مديريت بحران به کميته عالي مديريت ريسک جهت
تاييد؛
نظارت بر وضعيت و ريسک نقدينگي در کليه سطوح مؤسسه اعتباري و حصول اطمينان از
رعايت حدود مصوب هيات مديره؛
بررسي گزارشهاي دريافتي از واحد اجرايي مديريت ريسک و تسليم گزارشهاي مذکور
به کميته عالي مديريت ريسک.
 )2-5واحدمديريت ريسک نقدينگي:
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الف -به منظور شناسايي ،اندازهگيري ،مراقبت و کنترل ريسک نقدينگي در چارچوب حدود
مصوب هيات مديره و همچني جهت تسهيل نظارت مؤثر بر ريسک نقدينگي الزم است
هيات مديره ،واحد مديريت ريسک نقدينگي ن که از زيرمجموعههاي واحد اجرايي
مديريت ريسک ميباشد ن را تشکيل دهد.
ب -اهم وظايف واحد مديريت ريسک نقدينگي عبارتند از:
ارزيابي مناسب بودن مدلهاي به کارگرفته شده براي اندازهگيري ريسک نقدينگي و
گزارش نتايج حاصله؛
بررسي تطابق منابع واقعي در معرض ريسک نقدينگي با حدود مصوب منابع در معرض
ريسک نقدينگي؛
کنترل ادواري نتايج واقعي با نتايج حاصل از پي

بيني مدلها؛

برآورد مستمر هر يک از اجزاي درآمد با توجه به ريسک نقدينگي متناظر با آن؛
طراحي و اجراي آزمون بحران و تحليل نتايج آن؛
تهيه منظم گزارشهاي سنج

ريسک نقدينگي؛

گزارش منظم نتايج بررسيها به واحد اجرايي مديريت ريسک.
توضي  :نمونه پيشنهاديساختار سازماني مديريت ريسک نقدينگي به پيوست ارايه شده
است.
ماده  -6مقررات داخلي:

مقررات داخلي مديريت ريسک نقدينگي هر مؤسسه اعتباري ميبايست به تصويب هيات
مديره برسد و حداقل موارد زير در آن قيد شود:
 )1-6ساختار سازماني کارا و مؤثر شامل تعيي حدود اختيارات ،مسيوليتها و
جريانهاياطالعاتي به منظور فراهمآوردن مبنايي براي استقراراستراتژي مديريت ريسک
نقدينگي؛
 )2-6روشهاي مناسب جهت همکاري مؤثر بي واحدهاي مسيول مديريت ريسک
نقدينگي و واحدهاي ارائه دهنده اطالعات با اهميت ،به منظور مديريت ريسک نقدينگي؛
 )3-6الزاماتي براي ارائه اطالعات ،در فواصل منظم و با جزئيات کامل به هيات مديره،
مديريت ارشد و ساير کارکنان مرتبط؛
 )4-6رويههاي اندازهگيري و مراقبت ريسک نقدينگي براي هر يک از ارزهاي عمده به
تفکيک و يکجا براي تمام ارزها (مطابق با ماده )10؛
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 )5-6تعريف شاخصهاي عمده براي ريسک نقدينگي ،نحوه مراقبت مستمر از مؤثر بودن
آنها و تعيي حدود براي ارزش شاخصهاي مذکور؛
 )6-6رويههاي اصالحي مورد استفاده در موارد تجاوز از حدود مقرر؛
 )7-6تدوي ضوابطي جهت موارد استثناء؛
 )8-6روشهايي براي طراحي سناريوهاي اصلي (تداوم فعاليت) و جايگزي (بحران) و
الزاماتي براي بازنگري ميزان اعتبار مفروضات و پارامترهاي مورد استفاده در سناريوي
اصلي به طور منظم و در سناريوي جايگزي حسب ضرورت؛
 )9-6ساز و کار کنترلي به منظور حصول اطمينان از عملکرد صحي مديريت ريسک
نقدينگي؛
 )10-6الزاماتي براي بازنگري منظم مقررات داخلي و استراتژي مديريت ريسک
نقدينگي.
ماده  -7مديريت دسترسي به بازار:

 )1-7به منظور دستيابي به ثبات و تنوع بخشي منابع تامي وجوه ،ضروري است مؤسسه
اعتباري موارد زير را مد نظر قرار دهد:
الف -برقراري ارتباط مستمر و مستحکم با اعتباردهندگان ،بانکهاي طرف معامله ،ساير
مشتريان و شرکاي تجاري عمده و مؤثر بر نقدينگي مؤسسه؛
ب -بررسي ميزان قابليت اتکا به هر يک از منابع تامي وجوه؛
ج -تحت نظر قراردادن گزينههاي مختلف تامي وجوه و روند آنها.
 )2-7به منظور حصول اطمينان از فروش به موقع و با قيمت مناسب داراييها ،مؤسسه
اعتباري ميبايست همواره امکان دسترسي به بازار را تحت نظر قرار دهد.
ماده  -8سيستم اطالعاتي:

مؤسسه اعتباري به منظور ارايه اطالعات ضروري و مورد نياز به مديريت و ساير کارکنان
مؤثر بر نقدينگي و مرتبط با آن ن به جهت اندازهگيري ،مراقبت و کنترل مستمر ريسک
نقدينگي ن بايد از سيستم اطالعاتي جامعي با ويژگيهاي ذيل برخوردار باشد:
 )1-8ارايه اطالعات به طور روزانه و در دورههاي زماني مشخص به منظور اندازهگيري و
بررسي روند ريسک نقدينگي؛
 )2-8ارايه اطالعات به منظور اندازهگيري ريسک نقدينگي براي هر يک از ارزهاي عمده
به تفکيک و براي کليه ارزها بهصورت يکجا؛
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 )3-8ارايه اطالعات در خصوص شاخصهاي ريسک نقدينگي جهت مقايسه ارزش آنها با
حدود مقرر؛
 )4-8ارايه اطالعات در خصوص وضعيت نقدينگي جهت مقايسه با حدود مقرر؛
 )5-8ارايه اطالعات جهت ارزيابي روند نقدينگي در سط کل مؤسسه اعتباري؛
 )6-8ارايه اطالعات در خصوص ترکيب بدهيها به طور کلي و در مورد سپردهگذاران
عمده به تفصيل.
ماده  -9اندازهگيري و مراقبت خالص جريانهاي نقدي:

به منظور مديريت ريسک نقدينگي ،مؤسسه اعتباري بايد رويههاي مناسبي براي
اندازهگيري و مراقبتخالص جريانهاي نقدي در اختيارداشتهباشد.
اي رويهها عمدتاً شامل موارد زير است:
 )1-9جمعآوري کليه اطالعات کمي ضروري براي مديريت ريسک نقدينگي؛
 )2-9تنظيم جدول سررسيد پلکاني (جدول سنّي) داراييها و بدهيهاي باالي خط ترازنامه؛
 )3-9پي

بيني و ارزيابي جريانهاي نقدي محتمل و مورد انتظار ناشي از اقالم زير خط

ترازنامه؛
 )4-9اندازهگيري و مقايسه جريانهاي نقدي ورودي و خروجي(اعم از باال و زير خط
ترازنامه)؛
 )5-9مراقبت روزانه از خالص جريانهاي نقدي ،حداقل براي پنج روز کاري آتي و
دورههاي زماني طوالنيتر؛
 )6-9اندازهگيري ارزش شاخصهاي عمده ريسک نقدينگي و مقايسه آنها با حدود از
پي

تعيي شده.

ماده  -10مديريت ريسک نقدينگي ارزهاي عمده:

مؤسسه اعتباري موظف است به منظور نيل به اهداف مديريت نقدينگي ،رويههايي را براي
اندازهگيري ،مراقبت و کنترل نقدينگي در مورد هريک از ارزهاي عمده که با آنها فعاليت
مينمايد ،بکارگيرد.
 )1-10به منظور مديريت ريسک نقدينگي ارزها ،ضروري است مؤسسه اعتباري با توجه
به حجم مبادالت ارزها ،براي هريک از ارزهاي عمده به تفکيک و براي تمام ارزها به
صورت يکجا حدودي را تعيي نمايد که اي حدود همواره بايد تحت مراقبت قرار گيرد.
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 )2-10در تعيي محدوديتهاي فوقالذکر ،الزم است مؤسسه اعتباري به وضعيت مالي،
نوع و پيچيدگي فعاليتها ،حجم مبادالت و شرايط غير مترقبه توجه نمايد.
 )3-10در صورتي که مؤسسه اعتباري داراييها و بدهيهاي ارزي خود را بر حسب
ارزهاي متفاوت نگهداري نمايد ،ضروري است موارد ذيل را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد:
الف -شرايط مؤثر بازار ،در دسترسي به بازار ارز؛
ب -امکان تبديل هر ارز به ارزهاي ديگر در شرايط مختلف؛
ج -ساير شرايط مؤثر در تامي ارز مورد نياز مؤسسه اعتباري.
ماده  -11سناريوهاي مديريت نقدينگي:

 )1-11مؤسسه اعتباري به منظور نيل به اهداف مديريت نقدينگي ،بايد سناريوي اصلي
(تداوم فعاليت) و سناريوي جايگزي (بحران) را طراحي نمايد.
الف -سناريوي اصلي(تداوم فعاليت):
اي سناريو به رفتار جريانهاي نقدي مورد انتظار که ناشي از فعاليتهاي عادي مؤسسه
اعتباري است ،اشاره دارد .تحت سناريوي مذکور ،مؤسسه اعتباري ملزم است به منظور
اطمينان از ايفاي تعهدات

در سررسيد ،مديريت نقدينگي خود را به صورت روزانه اعمال

نمايد.
ب-سناريوي جايگزي (بحران):
اي سناريو به رفتار جريانهاي نقدي در هنگام بروز اختالالت (حتمي يا احتمالي) از قبيل
مشکالت عملياتي ،ترديد در پرداخت به موقع بدهيها و عدم توانايي مؤسسه در انطباق با
تغييرات محيطي اشاره دارد .تحت اي سناريو ،مؤسسه اعتباري به منظور مقابله با
مشکالت مذکور بايستي نقدينگي کافي جهت انجام عمليات براي حداقل پنچ روز کاري در
اختيار داشته باشد.
 )2-11در هريک از سناريوهاي فوق ،مفروضات در خصوص ميزان و ترکيب داراييها
عمدتاً شامل موارد ذيل ميباشد:
الف -برآورد ميزان داراييهاي سررسيد شده که مؤسسه اعتباري تمايل و توانايي تمديد
آنها را دارد؛
ب -برآورد افزاي

يا کاه

در ميزان داراييهاي عمده؛

ج -طبقهبندي هريک از داراييها برحسب درجه نقدشوندگي آنها.
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 )3-11در سناريوي اصلي(تداوم فعاليت) ،مفروضات در خصوص ميزان و ترکيب بدهيها
عمدتاً عبارتند از:
الف -برآورد سط متعارفي از ميزان بدهيهاي سررسيد شدهي قابل تمديد و رشد متعارف
سپردههاي جديد؛
ب -برآورد ميانگي موزون سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار براساس سررسيد آنها و
تخمي ميزان بازپرداخت سپردههاي عندالمطالبه براساس روند گذشته.
 )4-11در سناريوي جايگزي (بحران) ،مفروضات در خصوص ميزان و ترکيب بدهيها
بطور عمده متشکل از موارد زير ميباشد:
الف -برآورد ميزان منابع مالي که تحت هر شرايطي در اختيار مؤسسه اعتباري ميباشد و
برآورد ميزان توانايي مؤسسه در افزاي

اي گونه منابع؛

ب -برآورد ميزان منابع مالي که تحت شرايط بحراني ،مؤسسه اعتباري آنها را از دست
خواهد داد؛
ج -برآورد ميزان منابع مالي احتياطي ،که با توجه به شدت بحران مورد نياز مؤسسه
اعتباري خواهدبود.
 )5-11در سناريوهاي اصلي و جايگزي  ،مفروضات مربوط به ميزان و ترکيب اقالم زير
خط ترازنامه عمدتاً بايد شامل برآورد جريانهاي خروجي ناشي از تعهدات اعتباري،
ضمانتنامهها ،اعتبارات اسنادي و ابزارهاي مشتقه(مانند قراردادهاي آتي ،اختياري و
)...باشد.
 )6-11هنگام بررسي مفروضات سناريوهاي اصلي و جايگزي  ،ساير عوامل مؤثر بر
نقدينگي مؤسسه اعتباري از جمله نيازهاي نقدينگي ناشي از پرداختها ،تسويه مبادالت،
خدمات کارگزاري و  ...بايد در نظر گرفته شوند.
 )7-11ضروري است مؤسسه اعتباري ،اعتبار مفروضات مطروحه در هريک از سناريوها را
باتوجه به شرايط درون و برون سازماني خود ،به طور منظم مورد بررسي قرار دهد .در
صورت تغيير مفروضات هريک از سناريوها ،الزم است سناريوي ذيربط به نحو مقتضي
تعديل و اصالح شود.
ماده  -12برنامه احتياطي:

به منظور مقابله با مشکالت نقدينگي در شرايط بحراني ،مؤسسه اعتباري ملزم به طراحي
برنامه احتياطي ميباشد که تصويب آن توسط هيات مديره مؤسسه ضروري است .اي
برنامه ميبايست عمدتاً شامل موارد زير باشد:
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 )1-12رويههايي به منظور پيشگيري از وقوع شرايط بحراني:
ضروري است مؤسسه اعتباري به منظور پيشگيري از وقوع شرايط بحراني ،رويههايي را
اتخاذ نمايد که از جمله آنها ميتوان به رويهي بکارگيري عالئم هشدار دهنده به شرح زير
اشاره نمود:
الف -تعيي عالئم هشدار دهندهي وقوع بحران؛
ب -تعيي اقدامات مؤثر در هنگام بروز هريک از عالئم فوق؛
ج -وجود ساز و کارهايي جهت مراقبت دائمي از عالئم فوقاالشاره و گزارشدهي آنها به
مقامات ذيربط.
توضي  :به طور مثال تداوم بدهکار شدن حسابهاي موسسه اعتباري نزد بانک مرکزي
ج.ا.ا ميتواند از جمله عالئم هشدار دهندهي مذکور در بند الف فوق محسوب گردد.
 )2-12سياستهايي براي گذر از شرايط بحراني:
ضروري است مؤسسه اعتباري به منظور مواجهه با شرايط بحراني سياستهايي را اتخاذ
نمايد که عمدتاً شامل موارد ذيل باشد:
الف -تعيي مقام مسيول جهت تشخيص و مديريت بحران؛
ب -تفکيک صري و صحي مسيوليتها و تفويض اختيارات به مديران و کارکنان ذيربط؛
ج -تعيي رويههايي جهت حصول اطمينان از برقراري جريان صحي و به موقع اطالعات
در درون و برون مؤسسه اعتباري ،عمدتاً به شرح زير:
اتخاذ ترتيبات الزم جهت آگاهي سريع بانک مرکزي ج.ا.ا از وقوع بحران؛
وجود ساز و کاري جهت دسترسي بهموقع مديران ارشد به اطالعات به منظور اتخاذ
تصميمات مقتضي؛
ارايه اطالعات بهموقع به کارکنان مؤثر بر نقدينگي و مرتبط با آن ،جهت انجام وظايف
محوله؛
د -اتخاذ تمهيداتي به منظور تغيير در ترکيب داراييها و بدهيها(مانند :افزاي

نرخ سود

سپردهها ،فروش داراييهايي که به قصد نگهداري خريداري شدهاند و )...؛
هن -اولويتبندي اعتباردهندگان ،گيرندگان تسهيالت و ساير مشتريان بر طبق درجه
اهميت آنها به منظور حفظ روابط مؤسسه با مشتريان عمده؛
و -تعيي ميزان منابع احتياطي در دسترس ن متناسب با شرايط بحراني ن و اولويتبندي
منابع مذکور؛
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ز -تدوي برنامهاي براي مواقع عدم دسترسي مؤسسه به منابع احتياطي؛
ح -وجود برنامه و روشهايي براي برقراري ارتباط با جامعه از طريق رسانههاي گروهي به
منظور حفظ حس شهرت مؤسسه اعتباري و جلوگيري از بروز و گسترش شايعات.
تبصره :ضروري است مؤسسه اعتباري برنامه احتياطي را با توجه به تغيير در شرايط درون
و برون مؤسسه ،بطور منظم مورد بازنگري قرار دهد.
ماده -13سيستم کنترل داخلي:

 )1-13مؤسسه اعتباري بايد سيستم کنترل داخلي مؤثر و کارايي براي مديريت ريسک
نقدينگي ايجاد و همواره از اثربخشي و کارايي آن اطمينان حاصل نمايد .اي سيستم
جزءالينفک سيستم کنترل داخلي مؤسسه اعتباري بوده و بايستي از ويژگيهاي زير
برخوردار باشد:
الف -محيط کنترلي مناسب؛
ب -فرآيند مناسبي براي شناسايي ،اندازهگيري و مراقبت ريسک نقدينگي؛
ج -ساز و کارهاي کنترلي در مقررات داخلي و رويهها؛
د -سيستم اطالعاتي مناسب؛
هن -بررسي مستمر ميزان تبعيت از سياستها و رويههاي اتخاذ شده ،رعايت مقررات
داخلي و محدوديتهاي مقرر.
 )2-13سيستم کنترل داخلي کارآمد ،ميبايست اثربخشي و کارايي سيستم مديريت
نقدينگي را بهوسيله واحد حسابرسي داخلي بهطور مستمر مورد بررسي و ارزيابي قرار
دهد.
 )3-13در هنگام بروز اختالل در سيستم مديريت نقدينگي ،سيستم کنترل داخلي بايد از
انجام موارد زير اطمينان حاصل نمايد:
الف -اجراي اقدامات اصالحي مناسب جهت اصالح بهموقع سيستم مديريت نقدينگي در
مواقع ضروري؛
ب -اطالع بهموقع مديران مرتبط با مديريت نقدينگي از اختالالت.
ماده  -14الزام به رعايت مقررات:

مؤسسه اعتباري همواره ملزم به رعايت اي رهنمود و ساير مقرراتي است که به منظور
حصول اطمينان از اعمال مؤثر مديريت ريسک نقدينگي ،توسط بانک مرکزي ج.ا.ا تعيي و
ابالغ ميگردد.
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پيوست رهنمودمديريت ريسک نقدينگي
نمونه پيشنهادي ساختار سازماني مديريت ريسک نقدينگي

هيات مديره

کميته عالي مديريت ريسک

کميته حسابرسي

كميته فرعي ريسك عملياتي

كميته فرعي ريسكنقدينگي

كميته فرعي ريسك بازار

نظارت

كميته فرعي ريسكاعتباري

...

...

هيات عامل

اجرا

واحد حسابرسي داخلي

واحدهاي صف و ستاد

واحد اجرايي

واحدهاي
...

مديريت

حسابداري و

...

ريسک

مالي

واحد مديريت ريسك عملياتي

واحد مديريت ريسك نقدينگي

واحد مديريت ريسك اعتباري
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واحد مديريت ريسك بازار

...

...

شماره  :مب  2588 /؛ تبيين نحوه خات مه و يا ابطال ضمانت نامه بانكي

تاريخ25/6/1386 :
بسمه تعالي
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراما"
همان گونه که مستحضر ميباشند ،ضمانتنامههاي بانکي از مهمتري ابزارهاي جديد مالي در
شبکه بانکي کشور محسوب ميشوند.
در اي ارتباط عملکرد و رويه مورد عمل سامانه بانکي کشور درخصوص خاتمه و يا ابطال
ضمانتنامه بانکي بر مبناي ارائه اصل ضمانتنامه ،همواره از موضوعات مورد استعالم و طرح
شکايات اشخاص حقيقي و يا حقوقي (عموما" به عنوان ضمانتخواه) نزد اي بانک بوده است،
چرا که چنانچه به هر دليلي اصل ضمانتنامه به بانک ضام ارائه نگردد ،بانک ضام از آزادسازي
و استرداد وثايق توقيفي ضمانتخواه ممانعت به عمل ميآورد.
در اي راستا با توجه به مطالعات و بررسيهاي به عمل آمده و تعامالت صورت پذيرفته با شبکه
بانکي کشور ،اعالم ميدارد در صورت تحقق هر يک از شرايط ذيل ،ضمانتنامههاي صادره بانکي
باطل ميگردد و آزادسازي وثايق ،نيازمند ارائه اصل ضمانتنامه به بانک ضام نخواهد بود.
اعالم کتبي ذينفع مبني بر ابطال و خاتمه ضمانتنامه
انقضاي سررسيد مدت اعتبار ضمانتنامه (تاريخ انقضاء)
حصول شرايط خاص و مقرر در ضمانتنامه ،بر مبناي ارائه سند يا اسنادي که در مت ضمانتنامه
به منظور انقضاي ضمانتنامه مشخص ميگردد( .واقعه انقضاء)

در پايان توجه به نکات ذيل حائز اهميت است:
الف -درخصوص شرط واقعه انقضاء ( )Expiry Eventکه به مفهوم تعيي حصول شرايط خاص
ميباشد ،به استحضار ميرساند هرچند بانک ضام در مواجهه با اي اسناد ،در چارچوب امکانات،
کفايت دقت را به عمل ميآورد ولي تنها مسيول انطباق اسناد با شرايط مندرج در ضمانتنامه
است و مسيوليتهاي ناشي از جعل ،اصالت نداشت و  ...اسناد ارائه شده ،به عهده بانک مربوطه
نيست.
ب -بانک ضام الزم است در صورتي که وثايق ضمانتخواه را بدون دريافت اصل ضمانتنامه
آزاد ميسازد ،نسبت به اخذ تعهدنامه از ضمانتخواه با مضمون ذيل اقدام نمايد:

957

”چنانچه در آينده مشخص شود که ضمانتخواه با عدم ارائه اصل ضمانتنامه به هر نحوي از
انحاء قصد سوء استفاده از آن را داشته است و منافع بانک صادر کننده به خطر افتد ،ضمانتخواه
عهدهدار جبران ضرر و زيان وارده بوده و بانک محق به استيفاء حقوق تضييع شده به هر نحو و
کيفيت است“
ج -الزم است به هنگام صدور ضمانتنامه ،مفاد اي بخشنامه درخصوص شرايط ابطال و يا
خاتمه ضمانتنامه ،به نحو مطلوب اطالع رساني شود؛ و طرفي ضمانتنامه و باالخص ذينفع
ضمانتنامه از شرايط و مفاد آن آگاهي کامل داشته باشند.

در خاتمه اعالم ميدارد اي بانک آمادگي دارد پيشنهادات کارشناسي واصله را با دقت مورد
ارزيابي قرار دهد/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

مهناز بهرامي

3816

3831-6
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شماره  :مب  2666 /؛ لزوم اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران توسط بانك ها و مؤسسات
اعتباري كشور ،قبل از اقدام به مشاركت حقوقي در شركت « ساماندهي مطالبات معوق »
تاريخ27/6/1386 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراما"
مطابق با اخبار واصله ،تعدادي از بانکها اقدام به مشارکت حقوقي در شرکت در حال تاسيس
”ساماندهي مطالبات معوق“ (و برخي شرکتهاي ديگر) نمودهاند .عليهذا بدينوسيله به آن بانک/
موسسه اعتباري توصيه ميگردد با عنايت به تبصره ماده ” 2دستورالعمل اجرايي مشارکت
حقوقي“ و ”دستورالعمل سرمايهگذاري موسسات اعتباري“ و جهت جلوگيري از بروز مشکالت
آتي ،قبل از اقدام به مشارکت حقوقي نسبت به اخذ مجوز الزم از بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران اقدام مقتضي معمول گردد/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

حميد تهرانفر

3831-5

3816
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شماره  :مب  2697 /؛ ابطال بخشنامه شماره نت  4437 /مورخ  14/10/1380در مورد ا ي جاد ي ا تعط ي ل
واحدها ي بانك ي در داخل كشور
تاريخ 31/6/1386:

»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي تجاري (دولتي) ارسال گرديد

احتراماً؛
نظر به اي که مفاد بخشنامه شماره نت 4437/مورخ  14/10/1380در ارتباط با برخي
موارد آئي نامه ايجاد يا تعطيل واحدهاي بانکي در داخل کشور موضوع بند (و) ماده  30قانون پولي
و بانکي در دست بررسي و بازنگري ميباشد ،بدي وسيله بخشنامه فوقاالشاره کانلميک اعالم
ميگردد/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

اميرحسين امينآزاد
3831-5
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شماره  :مب  2921 /؛ ابالغ نكات مورد تاك ي د اداره كل امور مال ي ات ي استان تهران در مورد مال ي ات حق
تمبر اوراق چك
تاريخ16/7/1386 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

محترما"
با توجه به تکليف ماده  44قانون مالياتهاي مستقيم درخصوص ماليات حق تمبر اوراق چک که
توسط بانکهاي کشور چاپ ميگردد بدينوسيله مواردتاکيد شده از سوي رئيس امور مالياتي اداره
کل امور مالياتي استان تهران را به اطالع ميرساند:
شماره حساب سيبا جهت واريز ماليات حق تمبر چاپ چک:
حساب شماره  2110101721006به نام ماليات حق تمبر اداره کل امور مالياتي استان تهران
کليه بانکها پس از صدور هرگونه مجوز چاپ از سوي اداره کل اوراق بهادار ،جهت واريز ماليات
حق تمبر متعلقه به اداره مالياتي  04/48به نشاني تهران ،بزرگراه افريقا ،نب

جنوب شرقي

چهارراه جهان کودك ،ساختمان شماره يک اداره کل امور مالياتي استان تهران ،طبقه دوم ،اداره
امور مالياتي کد  04/48مراجعه و قبض مالياتي کامپيوتري دريافت نمايند/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

حميد تهرانفر

3831-5

3816
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شماره  :مب  3244 /؛ حداقل الزامات تحت عنوان " مجموعه رهنمودها بر ا ي مد ي ر ي ت موثر ر ي سك
عمل ي ات ي "
تاريخ3/8/1386 :

»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد

با احترام؛
همانگونه که استحضار دارند از جمله مهمتري ريسکهايي که تقريباً تمامي
فعاليتهايموسسه اعتباري در معرض آن قرار دارند،ريسک عملياتي است .ريسکي که ناشي از
نامناسب بودن و عدم کفايت فرآيندها و روشها ،افراد و سيستمهاي داخلي و يا ناشي از وقوع رويدادهاي خارج

از موسسه اعتبارياست .تاثيرات اي شاخه از ريسک گاه ممک است به حدي گسترده باشد که به
ورشکستگي موسسات اعتباري بيانجامد .از اي رو ،مراجع نظارتي و موسسات اعتباري در سراسر
دنيا ،تالشهاي فراواني را جهت شناخت دقيق و مديريت موثر اي ريسک آغاز نمودهاند .اقدامات
ياد شده در صدد تعريف و تبيي ريسک عملياتي ،پي

بيني رفتار و در نهايت کاه

در قالب سه محور ”شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري“؛ ”پاي

آن هستند و
“

و گزارشدهي“ و ”کنترل و کاه

ريسک عملياتي پيگيري ميشوند.
اگرچه اهميتي که به اي شاخه نسبتاً جوان ريسک داده ميشود در درجه نخست،
مرهون گستردگي حيطه عملکرد آن و تاثيرات بالقوه زيادي است که گاه ممک است يک موسسه
اعتباري را تا آستانه ورشکستگي سوق دهد ليک پس از منظور نمودن مقاديري براي پوش

آن

در نسبت کفايت سرمايه توافقنامه بال  ،2جايگاه اي ريسک اهميتي دو چندان يافت.
نظر به اهميت و لزوم برخورداري بانکها و موسسات اعتباري کشور از نظام مناسبي
براي مديريت اثربخ

ريسک عملياتي ،به پيوست”مجموعه رهنمودها براي مديريت موثر ريسک

عملياتي“جهت اجرا و فراهمسازي بستر الزم براي مديريت موثر اي ريسک ابالغ ميگردد .در اي
خصوص الزم است بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ،با طراحي سازمان مناسب و تمهيد
ساز و کارهاي اجرايي الزم ،زمينه اجراي موثر اي بخشنامه را فراهم آورده ،برحس اجراي آن
نظارت دقيق و مستمر نمايند.
شايان ذکر است که در تهيه اي مجموعه ،از منابع تخصصي فراواني به خصوص اسناد
کميته نظارت بانکي بال (از جمله توافقنامه کفايت سرمايه بال  )2استفاده شده است .از آنجا که
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رويکرد بانک مرکزي ،هدايت تدريجي شبکه بانکي کشور به سمت پيادهسازي توافقنامه بال 2
ميباشد و اجراي محور اول اي توافقنامه در زمينه کفايت سرمايه ،منوط به کمي نمودن ريسک
عملياتي است ،اجراي موثر اي رهنمود بسيار ضروري ميباشد.
در ضم  ،مجموعه پيوست در بخ

پاياني خود مشتمل برالزامات احتياطيمهمي است

که تحت عنوان ”مباحث ويژه مديريت ريسک عملياتي“تدوي شدهاند .اي مباحث شامل الزامات
احتياطي براي هريک از موضوعات ”فرآيندها“” ،ريسکقانوني (ريسک حقوقي)“” ،کارکنان“” ،محصوالت و
خدمات جديد“” ،استمرار عمليات کاري“” ،برونسپاري امور“” ،سيستمهاي فنآوري اطالعات“” ،سيستمها و

خدمات پرداخت“ و ”شناسايي کافي مشتريان“است و اجراي موثر اي رهنمود ،مستلزم رعايت دقيق
مفاد الزامات هريک از اي مباحث ميباشد.
با عنايت به مراتب فوق ،خواهشمند است دستور فرمايند رهنمودهاي پيوست ن پس از
اتخاذ تدابير الزم در سطوح هيات مديره و مديريت ارشد ن به تمامي واحدهاي ذيربط در آن
بانک/موسسه ابالغ و ضم نظارت موثر برحس اجراي آن ن پس از مدت  6ماه ن گزارشي از
پيشرفت کار در زمينه مذکور براي اي بانک ارسال شود/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

مجموعه ي رهنمودها براي ” مديريت مؤثر
ريسک عملياتي“

آبان 1386
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فهرست مطالب

 -1اهداف
 -2تعاريف
 -3رويدادهاي موثر در بروز ريسک عملياتي
-1-3

رويدادهاي مربوط به فرآيندها و روشها

 -2-3رويددهاي مربوط به درونسازمان
 -3-3رويدادهاي مربوط به اختالالت کاري و نواقص سيستم
 -4-3رويدادهاي مربوط به خارج از موسسه

 -4محيط ريسک عملياتي
-1-4

ساختار سازماني براي مديريتريسک عملياتي،

وظايف و مسئوليتها
7

 -1-1-4هيات مديره،وظايف و مسئوليتها
 2-1-4مديريت ارشد ،وظايف و مسئوليتها
 -3-1-4کميته عالي مديريت ريسک ،وظايف و مسئوليتها
 -4-1-4کميته فرعي ريسک عملياتي ،وظايف و مسئوليتها
 -5-1-4واحد مديريت ريسک عملياتي ،وظايف و مسئوليتها
 -6-1-4کميته حسابرسي ،وظايف و مسئوليتها
 -7-1-4واحد حسابرسي داخلي ،وظايف و مسئوليتها
 -8-1-4حسابرس مستقل ،وظايف و مسئوليتها

 -2-4فرهنگ ريسک عملياتي
 -3-4اطالعات ،ارتباطات و نظام گزارشدهي
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افشاي اطالعات مربوط به ريسک عملياتي

 -5مديريت ريسک عملياتي شامل نظامها و رويهها براي شناسايي ،ارزيابي و
اندازهگيري ،پايش و گزارشدهي ،کنترل و کاهش ريسک عملياتي

-1-5

شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري ريسک عملياتي

 -2-5پايش ريسک عملياتي و گزارشدهي
 -3-5کنترل ريسک عملياتي و کاهش آن
پيوست شماره  -1جايگاه کميته عالي مديريت ريسک در ساختار
سازماني موسسه اعتباري (نمونه ايدهآل)

پيوست شماره  -2چارچوبي براي مديريت پيشرفته ريسک عملياتي (نمونه ايدهآل)
پيوست شماره  -3ابزارهاي شناسايي و ارزيابي ريسک عملياتي
استفاده از بانک اطالعاتي رويدادها و زيانهاي گذشته
استفاده از روش خود ارزيابي
تجزيه و تحليل سناريو
تجزيه و تحليل محيطي
استفاده از روش امتيازدهي
استفاده از روش ترسيم ريسک
نمودار جريان کار
ماتريس ريسک
استفاده از شاخصهاي ريسک

پيوست شماره  -4روشهاي اندازهگيري پوشش سرمايهاي براي ريسک عملياتي
-1روش شاخص پايه
 -2روش استاندارد شده

پيوست شماره  -5مصاديق فعاليتهاي خطوط کاري هشتگانه
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 -6مباحث ويژه مديريت ريسک عملياتي
ضمايم:
-1-6الزامات احتياطي براي فرآيندها
 -2-6الزامات احتياطي براي ريسک حقوقي
 -3-6الزامات احتياطي براي کارکنان
 -4-6الزامات احتياطي براي محصوالتو خدمات جديد
 -5-6الزامات احتياطي براياستمرار عمليات کاري
 -6-6الزامات احتياطي برايبرونسپاري امور
 -7-6الزامات احتياطي برايسيستمهاي فنآوري اطالعات
 -8-6الزامات احتياطي برايسيستمها و خدمات پرداخت
 -9-6الزامات احتياطي برايشناسايي کافي مشتريان
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بسمه تعالي

مجموعهي رهنمودهابراي مديريت مؤثر ريسک عملياتي

 -1اهداف:
در اجراي موثر بند ”ب“ از ماده  11قانون پولي و بانکي کشور ،مصوب تيرماه
 1351و اصالحات پس از آن و به منظور کمک به حفظ و ارتقاي کارآيي موسسات اعتباري
از طريق تشويق آنها به اتخاذ تدابير الزم براي پيشگيري از بروز زيانهاي احتمالي ناشي
از وقوع اختالالتي که به هر دليل ممک است در فرآيند انجام عمليات رخ دهد و نيز
اجتناب از بروز خساراتي که در صورت وقوع ،به موجب تکاليف مقرر در بند ”ج“ ماده 35
همان قانون مسيوليت جبران آن با موسسه اعتباري است” ،مجموعهي رهنمودها براي
مديريت موثر ريسک عملياتي“ که از اي پس ”رهنمود“ناميده ميشود ،تدوي ميگردد.

 -2تعاريف:
گستره شمول تعاريف ذيل ،محدود به اي ”رهنمود“ميباشد:
-1-2موسسه اعتباري :بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تحت عناوي مذکور از
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده ،تحت نظارت اي بانک قرار
دارد.
 -2-2مديريت ارشد اجرايي :مديرعامل /اعضاي هيات عامل و آن گروه از کارکنان ارشد
موسسه اعتباري است که مستقيماً زيرنظر هريک از اعضاي هياتعامل /مديرعامل
قرارداشته ،مسيوليت اجراي استراتژيها و سياستهاي مصوب هيات مديره /هيات عامل
را حسب مورد برعهده دارند.
 -3-2ريسک عملياتي :احتمال بروز زيان ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت فرآيندها و
روشها ،افراد و سيستمهاي داخلي و يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري.
اي تعريف شامل ريسک حقوقي (قانوني) نيزميباشد ،ليک ريسکهاي شهرت و
راهبردي را در بر نميگيرد.
 -4-2سيستم:ترکيبي از اجزا و قسمتهاي مختلف يک مجموعه است که به يکديگر
وابستهاند و روابط متقابل آنها به شکلي خاص و در جهت اهداف مشخصي است.
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سيستم در اي رهنمود ،شامل تمامي سيستمهاي دستي و رايانهاي و نيز شبکههاي
خدماترساني همچون آب و برق و گاز ،شبکههاي ارتباطي و  ...است که بروز هرگونه
اختالل در آنها بر روي ريسک عملياتي موسسه اعتباري تاثير ميگذارد.
 -5-2ريسک حقوقي (قانوني):احتمال بروز زيان ناشي از مشاوره يا مستندسازي
نامناسب ،اشتباهات حقوقي ،تفاسير و برداشتهاي متفاوت از قواني و مقررات و همچني
عدم کفايت قواني و مقررات موجود براي حل موضوعات حقوقي مبتالبه موسسه اعتباري
و نيز تغيير قواني و مقررات مزبور.
 -6-2ريسک شهرت :احتمال بروز زيان در اثر از دست دادن حس شهرت به داليلي از
جمله وضعيت نامطلوب مالي ،تنزل رتبه اعتباري و يا از دست دادن اعتماد عمومي.
 -7-2ريسک راهبردي (استراتژيک) :احتمال بروز زيان ناشي از تدوي برنامههاي
راهبردي و عملياتي نامناسب ،ايجاد تغيير نامناسب در اي برنامهها ،سازماندهي يا
تجديد سازماندهينامناسب موسسه و نيز پيادهسازي برنامهاي است که با عوامل دروني و
بروني محيط ناسازگار بوده و ميتواند بر درآمدها ،سرمايه و حيات حرفهاي موسسه
تاثيرگذار باشد.
 -8-2برنامه راهبردي :برنامهاي است بلندمدت (براي يک دوره  3تا  5ساله) که
تصويري کلي از اهداف ،نگرش و جهتگيري عملياتي موسسه اعتباري ارائه ميدهد.
 -9-2برنامه عملياتي :برنامهاي است کوتاه مدت (حداکثر يکساله) که چارچوب کلي
عمليات هر موسسه براي پشتيباني از اجراي برنامه راهبردي را مشخص نموده ،براي هر
واحد کاري ،اجراي برنامه را زمانبندي ميکند.
 -10-2مديريت ريسک عملياتي :عبارت است از فرآيند شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري،
تجزيه و تحليل و واکن

مناسب نسبت به ريسک عملياتي و نيز نظارت (شامل پاي

و

گزارشدهي و  ،)...مستمر بر آن با توجه به شرايط متغير محيطي (اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي ،تکنولوژيک و .)...
 -11-2برونسپاري:به مفهوم استفاده موسسه اعتباري از خدمات شخص ثالث (اعم از
وابسته يا غير از آن) براي انجام مستمر برخي فعاليتها در زمان حال يا آينده است.
برونسپاري ميتواند انتقال اوليه يک فعاليت (يا بخشي از آن) از موسسه
اعتباري به شخص ثالث ،يا انتقال بعدي يک فعاليت (يا بخشي از آن) ،از يک ارائه دهنده
خدمات به شخص ديگر باشد.
 -12-2استمرار عمليات کاري :توانايي موسسه اعتباري براي ادامه وظايف و خدمات خود ن
تحت هر شرايط ن به طور مستمر و بدون وقفه.

969

 -13-2مديريت استمرار عمليات کاري :رويکرد جامعي است که تمامي فعاليتهاي
موسسه اعتباري را در برگرفته ،شامل خط مشيها ،استانداردها و رويههايي است که
اطمينان ميدهند در صورت بروز اختالل ،بعضي از عمليات خاص ،شرايط خود را حفظ
نموده ،يا طي چارچوب زماني معي  ،به شرايط عادي خود باز ميگردند .هدف از مديريت
استمرار عمليات کاري ،به حداقل رسانيدن آثار منفي عملياتي،مالي ،قانوني ،شهرت ناشي
از بروز اختالل ميباشد.
 -14-2برنامهريزي استمرار عمليات کاري :به عنوان بخشي از مديريت استمرار عمليات
کاري ،تدوي برنامهاي است مکتوب و جامع براي انجام اموري که رويهها و سيستمهاي
ضروري را جهت تداوم يا بازيابي عمليات موسسه اعتباري ن در صورت بروز اختالل ن
مشخص مينمايد.
 -15-2سيستم پرداخت :سيستمي است که امکان استفاده از ابزارهاي متنوع پرداخت را
فراهم مينمايد .ابزارهاي پرداخت شامل کارتهاي پرداخت ،چک و ساير ابزارهايي است
که براي پرداخت ،برداشت يا انتقال وجوه مورد استفاده قرار ميگيرند.
 -16-2حفظ امنيت اطالعات :به مفهوم حفاظت از اطالعات و حفظ امنيت و تهيه نسخه
پشتيبان از آنها ،تحت شرايط عادي و اضطراري از طريق اقدامات اجرايي ،فني و ...
ميباشد.

 -3رويدادهاي موثر در بروز ريسک عملياتي:
از انواع رويدادهايي که ميتوانند زيانهاي عمده ناشي از ريسک عملياتي را در
پي داشته باشند ،عبارتند از:
 -1-3رويدادهاي مربوط به فرآيندها و روشها

عدم کفايت يا نامناسب بودن رهنمودها ،سياستها و رويهها؛
عدم کفايت ارتباطات و يا ايجاد وقفه در آنها؛
خطاهاي مربوط به ورود اطالعات؛
عدم سازگاري فرآيندها و روشها و يا ناکافي بودن آنها؛
مستندسازي ضعيف و ناقص اطالعات مشتريان؛
مستندسازي ضعيف و ناکافي امور حقوقي؛
عدم کفايت کنترلهاي امنيتي؛
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نقض قانون ،مقررات و عدم رعايت الزامات؛
نامناسب بودن تغييرات انجام شده در فرآيندها ،روشها ،ساختارها و  ...؛
وجود نارسايي در برنامههاي اقتضايي و يا احتياطي از جمله برنامههاي مربوط به استمرار
عمليات کاري؛
وجود نارسايي در مديريت وثائق؛
وجود نارسايي در مديريت اجرائي ،عرضه محصوالت و فرآيندها.
 -2-3رويدادهاي مربوط به درون سازمان

نقض دستورالعملهاي داخلي ،سياستها و رويهها؛
عدول از اختيارات واگذار شده؛
سوء استفاده کارکنان سازمان شامل اختالس ،ارتشا ،ارائه گزارشهاي غلط (عمدي يا
سهوي به ويژه در مورد مانده حسابها) ،سرقت ،مبادالت غيرقانوني به حساب شخصي
خود ،خيانت در امانت ،جعل اسناد و چکها ،دسترسي غيرمجاز به حساب مشتريان ،سوء
استفاده از اطالعات محرمانه مشتري ،فعاليتهاي تجاري نامناسب به حساب بانک ،حيف
و ميل اموال و داراييها ،ناديده گرفت مقررات ،انتشار انواع ويروسهاي رايانهاي در
رايانهها و شبکههاي رايانهاي ،پولشوئي وارائه محصوالت فاقد مجوز.
عدم کفايت تفکيک وظايف و کنترلهاي دوگانه؛
عدم شفافيت وظايف و مسيوليتها؛
بيتجربگي کارکنان؛
عدم برخورداري از کارکنان متخصص و پايبند به منشور اخالقي موسسه؛
عدم کفايت نظارت بر کارکنان؛
نقض قواني مربوط به سالمت و ايمني کارکنان؛

 -3-3رويدادهاي مربوط به اختالالت کاري و نواقص سيستم

عدم کفايت نحوه نگهداري و مديريت سختافزارها و نرمافزارها ،شبکه و ارائهدهنده
خدمت ) ،(Serverاختالالت کاري و نارسايي سيستمهاي مختلف (رايانهاي و )...از قبيل
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نواقص سختافزاري و نرمافزاري ،مشکالت مربوط به ارتباطات از راه دور ،قطع برق ،آب
و گاز ،استفاده از ف آوريهاي قديمي و غير استاندارد.
 -4-3رويدادهاي مربوط به خارج از موسسه

اعمال مجرمانه مانند کالهبرداري،سرقت ،جعل ،سوء استفاده از چک و جرايم رايانهاي؛
عملکرد اشتباه فروشنده و اختالفات با فروشنده داراييهاي مورد نياز موسسه اعتباري
(مانند تجهيزات ،مستغالت و )...؛
عمليات تروريستي و ناآراميهاي اجتماعي؛
بالياي طبيعي مانند زلزله ،آت

سوزي ،سيل و  ...؛

علل مختلفسياسي ،حقوقي و مقرراتي از جمله دعاوي مربوط به عملکرد استخدامي و ايمني
محيط کار(دعاوي مربوط به جبران خدمات کارکنان،فعاليتهاي سازمان يافتة نيروي کار،
دعاوي ناشي از وجود تبعيض و مسيوليت عمومي ،استخدام نامناسب کارکنان ،جبران
ناعادالنه خدمات کارکنان ،سوء رفتار با کارکنان که به مواردي همچون دعاوي حقوقي،
استعفا و اعتراضات منجر شود و .)...

 -4محيط ريسک عملياتي:
-1-4ساختار سازماني براي مديريت ريسک عملياتي ،وظايف و مسئوليتها

مديريت ريسک عملياتي مستلزم مشارکت طيف گستردهاي از افراد و واحدهاي سازماني
است .هريک از اي افراد و واحدها ،وظايف و مسيوليتهاي متفاوتي را در اي زمينه
برعهده دارند .الزم است هريک از افراد و واحدهاي مزبور ،درك روشني از وظايف ،سط
اختيارات و مسيوليتهاي خود در ساختار سازماني موسسه و نيز ساختار مديريت ريسک
آن داشته باشند .ايجاد واحدهاي سازماني و کميتههايي ويژه در ساختار سازماني موسسه
اعتباري ،به هيات مديره و مديريت ارشد در ايفاي مسيوليتهاي خود در زمينه شناخت و
مديريت ريسک عملياتي ياري ميرساند.
-1-1-4هيات مديره ،وظايف و مسئوليتها

هيات مديره ميبايست به اهميت نق

ريسک عملياتي به عنوان شاخه مجزايي از ريسک

که نياز به مديريت دارد آگاهي داشته ،تدابير الزم را براي مديريت موثر آن اتخاذ نمايد.
مسيوليت نهايي مديريت ريسک عملياتي برعهده هيات مديره ميباشد.
وظايف و مسيوليتهاي هيات مديره در رابطه با مديريت ريسک عملياتي شامل موارد ذيل
است:
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تصويبراهبردها ،سياستها و فرآيندهاي کلي ريسک عملياتي و نيز شيوه مديريت آن در
چارچوب استراتژي کلي موسسه اعتباري؛
تصويب ميزان ريسکپذيري موسسه در زمينه ريسک عملياتي؛
بررسي و تصويب رويکردهاي پيشنهادي کميته عالي مديريت ريسک (موضوع پيوست
شماره  2بخشنامه شماره  1172مورخ  )31/3/1386در زمينه شيوه مديريت ريسک
عملياتي و ابالغ رويکردهاي مصوب به مديريت ارشد جهت اجرا؛
بررسي گزارش دريافتي از کميته حسابرسي در مورد بازبيني و ارزيابي کفايت فرآيند
حسابرسي داخلي و رفع نارساييهاي کشف شده؛
بررسي و تصويب استراتژيها (راهبردها) ،خط مشيها و رهنمودهاي پيشنهادي از سوي
کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک؛
حصول اطمينان از اي که واحد حسابرسي داخلي به طور منظم ،کفايت و جامعيت مديريت
ريسک عملياتي موسسه را مورد ارزيابي قرار ميدهد؛
تصويب نظام مديريت ريسک عملياتي موسسه و بازنگري ادواري يا موردي آن (حسب
ضرورت)؛
اي نظام ميبايست ضم ارائه تعريفي شفاف ،دقيق و جامع از ريسک عملياتي ،در مورد
نحوه مديريت (شناسايي ،ارزيابي ،پاي

 ،گزارشدهي و کنترل/کاه

) آن ،رهنمودهاي

الزم را ارائه نمايد؛
تصويب و بازنگري ادواري (و يا موردي) چارچوب حاکميت شرکتي موسسه اعتباري به
منظور مديريت شفاف ريسک عملياتي؛
تصويب سياستهاي کلي در زمينه مستندسازي اقدامات کنترلي و فعاليتهاي مربوط به
مديريت تراکن

ها و حصول اطمينان از اجراي آنها؛

تصويب خط مشيهاي افشاي اطالعات مربوط به ريسک عملياتي موسسه اعتباري در
چارچوب قواني و مقررات و بازنگري ادواري و يا موردي آنها؛
تصويب خط مشيهاي الزم درخصوص محصوالت و خدمات جديد و بازنگري دورهاي آن
(به ضميمه شماره  4-6از مباحث ويژه مديريت ريسکعملياتي رجوع شود)؛
تصويب خط مشيهاي الزم براي مديريت ريسک عملياتي فعاليتهايي که برونسپاري
ميشوند(به ضميمه شماره  6-6از مباحث ويژه مديريت ريسکعملياتي رجوع شود)؛
حصول اطمينان از اي که براي مديريت ريسک عملياتي ،برنامهها و رويههاي مناسبي
وجود دارد؛
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حصول اطمينان از استقرار نظام جامعي از کنترلهاي داخلي در موسسه اعتباري (موضوع
بخشنامه شماره مب 1172/مورخ )31/3/1386؛
حصول اطمينان از وجود فرهنگ سازماني مناسب و توانمند براي مديريت کارآمد ريسک
عملياتي و تاکيد بر اجراي کنترلهاي داخلي مناسب در موسسه اعتباري؛
حصول اطمينان از اي که نظام مديريت ريسک عملياتي ،تحت حسابرسي داخلي جامع و
کارآمدي قرار دارد که به وسيله کارکنان شايسته ن برخوردار از استقالل عمل و آموزش
مناسب ن انجام ميشود؛
حصول اطمينان از اي که مسيولي حسابرسي داخلي به طور مستقيم در فرآيند مديريت
ريسک عملياتي مسيوليتي به عهده نداشته باشند؛
حصول اطمينان از اي که موسسه اعتباري از اصول مناسبي براي شناسايي ،ارزيابي،
پاي

 ،گزارشدهي ،کاه

و کنترل ريسک عملياتي استفاده ميکند؛

حصول اطمينان از وجود برنامههاي اقتضايي مناسب براي استمرار عمليات کاري و
بازنگري ادواري آنها(به ضميمه شماره  5-6از مباحث ويژه مديريت ريسکعملياتي
رجوع شود)؛
حصول اطمينان از استقرار يک نظام موثر و کارآمد گزارشدهي در سرتاسر موسسه
اعتباري و اي که اطالعات شفاف ،جامع ،مرتبط ،قابل اعتماد ،قياسپذير و مهم مربوط به
حوزههاي مختلف کاري موسسه اعتباري به موقع ،در اختيار کاربران ذيربط قرار ميگيرد؛
حصول اطمينان از اي که مديريت ارشد و نيز تمامي افرادي که مسيول مديريت ريسک
عملياتي هستند ضم آگاهي کامل به ريسکهاي عملياتي عمده در حوزههاي کاري خود ،از
وظايف و مسيوليتهاي خود در اي زمينه مطلع بوده و نيز از تجربه و دان

کافي در مورد

وظايف محوله برخوردار ميباشند .همچني وظايف و مسيوليتهاي خود در رابطه با
مديريت ريسک عملياتي را به شيوه مناسبي انجام ميدهند؛
حصول اطمينان از اجراي نظام مديريت ريسک عملياتي توسط مديريت ارشد؛
الزام مديران ارشد اجرايي به ارائه گزارش جامع و مکتوب ،درخصوص مديريت ريسک
عملياتي ،حداقل هر ش

ماه يکبار و نيز ارائه ساير گزارشهاي مورد نياز هيات مديره.

 -2-1-4مديريت ارشد ،وظايف و مسئوليتها

مسيوليت اجراي چارچوبهاي مصوب هيات مديره و نيز تعيي خط مشيها،
فرآيندهاي مديريت ريسک عملياتي درخصوص تمامي محصوالت ،فعاليتها ،فرآيندها و
سيستمهاي مهم موسسه اعتباري برعهده مديريت ارشد است.
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اهم وظايف و مسيوليتهاي مديريت ارشد در زمينه مديريت ريسک عملياتي به
شرح ذيل است:
تعيي و توسعه خط مشيها ،فرآيندها و رويههاي اجرايي ذيربط مديريت ريسک عملياتي
در زمينه تمامي محصوالت ،خدمات ،حوزههاي کاري فرآيندها و سيستمهاي مهم موسسه
اعتباري در چارچوب قواني و مقررات؛
اجراي استراتژيها (راهبردها) ،خط مشيها و رهنمودهاي پيشنهادي از سوي کميته
حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک که به تصويب هيات مديره رسيده باشد؛
ايجاد ساختار مديريتي مناسب براي مديريت موثر و کارآمد ريسک عملياتي؛
پيادهسازي نظام جامعي از کنترلهاي داخلي در موسسه اعتباري؛
پيشنهاد راهبردها و سياستهاي ذيربط ريسک عملياتي به هيات مديره ،جهت تصويب؛
پيشنهاد خط مشيهاي الزم براي مديريت ريسک عملياتي فعاليتهايي که برونسپاري
ميشوند؛
فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي برنامههاي اقتضايي مربوط به ريسک عملياتي از
جمله برنامههاي اقتضايي مربوط به استمرار عمليات کاري موسسه؛
تعيي ساختار سازماني براي مديريت ريسک عملياتي و ابالغ مسيوليتها و وظايف تمامي
واحدها و افراد به آنها؛
ارزيابي ميزان تناسب فرآيند مديريت ريسک عملياتي با نوع ريسک موجود در فعاليت
واحد ذيربط؛
تالش در جهت ايجاد فرهنگ سازماني مناسب و توانمند ن در گفتار و
عمل ن و تاکيد بر اجراي کنترلهاي داخلي مناسب در موسسه اعتباري؛
ارزيابي روايي فرآيند نظارت بر مديريت ريسک عملياتي؛
حصول اطمينان از سازگاري سياستهاي ريسکپذيري موسسه اعتباري با نظام جبران
خدمات کارکنان آن ،به گونهاي که مانع از نقض مقررات توسط کارکنان گردد؛
اجراي سياستهاي مصوب هيات مديره در زمينه استقرار يک نظام موثر و کارآمد
گزارشدهي در سرتاسر موسسه اعتباري؛
فراهم آوردن تمهيدات الزم براي آموزش کارکنان در زمينه مديريت ريسک عملياتي؛
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حصول اطمينان از وجود هماهنگي و ارتباط موثر بي کارکنان واحد ريسک عملياتي و
کارکنان ديگر واحدهاي ريسک و نيز بي آنها و ارائهدهندگان خدمات در خارج از
سازمان؛
حصول اطمينان از رعايت الزامات افشاي اطالعات مربوط به ريسک عملياتي؛
دريافت گزارشهاي منظم درخصوص ريسکهاي عملياتي و خسارات وارده؛
ارزيابي منظم به هنگام بودن ،صحت و مرتبط بودن رويههاي مورد استفاده و نظامهاي
گزارشگري.

-3-1-4کميته عالي مديريت ريسک ،وظايف و مسئوليتها

کميتهاي است تخصصي که از سوي هيات مديره موسسه اعتباري و به منظور ياري
رسانيدن به آن (در امر نظارت بر مديريت مؤثر ريسکهايي که موسسه اعتباري در
معرض آنها قرار دارد) تشکيل شده ،در چارچوب اختيارات ،مقررات ،خط مشيها و حدود
وظايف تعيي شده از سوي هيات مديره موسسه اعتباري انجام وظيفه مينمايد(موضوع
پيوست شماره  2بخشنامه شماره  1172مورخ .)31/3/1386
اهم وظايف و مسيوليتهاي کميته عالي مديريت ريسک در رابطه با مديريت ريسک
عملياتي ،عالوه بر وظايف و مسيوليتهاي کلي مندرج در پيوست شماره  2بخشنامه شماره
مب 1172/مورخ  31/3/1386اي بانک ن به شرح زير ميباشد:
تدوي چارچوبي براي خط مشيها ،راهبردها و دستورالعملهاي اجرايي ريسک عملياتيبا
مشارکت کميته فرعي مديريت ريسک عملياتي ن پس از دريافت نظرات واحد اجرايي
ريسک عملياتي به منظور پيشنهاد به هيات مديره .چارچوب پيشنهادي ميبايست با خط
مشيها و راهبردهاي کلي موسسه اعتباري سازگاري داشته و حتياالمکان ساير
ريسکهاي مهم موسسه اعتباري را پوش

داده و به گونهاي شفاف ،وضعيت ريسک

عملياتي را تبيي نمايد.
بررسي و پيشنهاد ميزان تحمل ريسک عملياتي به هيات مديره جهت تصويب؛
بررسي کفايت خط مشيها و سيستمهاي مربوط به مديريت ريسک عملياتي و مطابقت
خط مشيها با سط قابل قبول ريسک عملياتي مصوب هيات مديره؛
بررسي وضعيت ريسک عملياتي موسسه اعتباري ،شرکتهاي تابعه و وابسته به آن،
برحسب ميزان ريسکپذيري مقرر ،توسط هيات مديره و در صورت لزوم ،مشاوره با کميته
حسابرسي ،مديران واحدها ،حسابرسان داخلي و مستقل در اي زمينه؛

976

بررسي و اظهارنظر درخصوص رويکردهاي پيشنهادي کميته فرعي مديريت ريسک
عملياتي در مورد شيوههاي مديريت ريسک عملياتي و ارائه پيشنهادها در اي زمينه جهت
تصويب هيات مديره؛
دريافت مستمر اطالعات مربوط به برنامههاي مديريت ريسک عملياتي ،قبل از شروع و
طي مراحل اجرايي؛
بررسي اهداف و راهبردهاي پيشنهادي براي مديريت ريسک عملياتي و نيز اثربخشي خط
مشيهاي مديريت مالي و عملياتي موسسه اعتباري و ارائه توصيه در اي زمينه؛
بررسي شيوه پاي

و گزارشدهي عملکرد مديريت ريسک عملياتي؛

بررسي سياستها ،رويهها و فرآيندهاي پيشنهاد شده از سوي واحدهاي ذيربط در زمينه
مديريت ريسک عملياتي تمامي محصوالت ،فعاليتها ،فرآيندها ،سيستمهاي اصلي،
برونسپاريفعاليتها ،برنامههاي اقتضايي براي استمرار عمليات کاري و ارائه نقطهنظراتبه
هيات مديره در اي خصوص؛
حصول اطمينان از رعايت چارچوبهاي مصوب هيات مديره در زمينه مديريت ريسک
عملياتي؛
حصول اطمينان از مناسب بودن رويههاي مديريت ريسک عملياتي؛
بازبيني گزارشهاي ارائه شده از سوي مديران ذيربط در رابطه با ريسک عملياتي
موسسه اعتباري و بررسي اقدامات انجام شده از سوي آنها براي اداره مؤثر ريسکهاي
مزبور و ارائه پيشنهادهاي الزم به هيات مديره؛
ارزيابي عملکرد نظامهاي کنترل داخلي و مديريت ريسک عملياتي ،همکاري با کميته
حسابرسي براي بررسي گزارشهاي دريافتي مديران ذيربط در رابطه با اجرا ،تصويب و
کنترل آن و نيز گسترش نظامهاي کنترل داخلي؛
بررسي موارد عمده تخطي از حدود مقرر براي ريسک عملياتي ،دريافت و اظهارنظر در
مورد گزارشهاي توضيحي مديران در اي خصوص ؛
بررسي توصيههاي حسابرسان داخلي و مستقل در رابطه با مديريت ريسک عملياتي ؛
شناسايي هريک از اجزاي مديريت ريسک عملياتي که نياز به بهبود دارند و انجام اقدامات
اصالحي الزم براي رفع نارساييهاي موجود در آنها؛
بررسي پيشنهادهاي مديران ذيربط در مورد چگونگي به حداقل رسانيدن خسارات
(مستقيم و غيرمستقيم) ناشي از ريسک عملياتي هريک از خطوط کاري موسسه ،با توجه
به فراواني و شدت هريک از رويدادهاي موثر بر ريسک عملياتي ؛
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اطالعرساني به هيات مديره موسسه اعتباري در مورد ريسکهاي عمده و بالقوه عملياتي
که موسسه اعتباري در معرض آن قرار دارد و نيز اثربخشي سيستم مديريت ريسک
عملياتي؛
ارائه گزارش به هيات مديره در رابطه با نتايج حسابرسيهاي داخلي مربوط به ريسک
عملياتي و ميزان مناسب بودن اقدامات انجام شده توسط واحدهاي اجرايي.

 -4-1-4کميته فرعي ريسک عملياتي ،وظايف و مسئوليتها

به منظور بررسي موارد مرتبط با مديريت ريسک عملياتي ،کميته عالي مديريت ريسک
الزم است کميتهاي تحت عنوان « کميته فرعي ريسک عملياتي» ايجاد نمايد (به پيوست
شماره  1رجوع شود).
اعضاي کميته فرعي ريسک عملياتي از ميان مديران و يا کارشناسان واحدهاي ذيربط
موسسه اعتباري و پس از دريافت نقطه نظرات مشورتي کميته حسابرسي و کميته عالي
مديريت ريسک ،توسط هيات مديره تعيي ميشوند .توصيه ميشود در ترکيب کميته
فرعي ريسک عملياتي ،عضو يا اعضايي از واحدهاي ذيل نيز حضور داشته باشند:
 واحدهاي اجرايي مديريت ريسک؛
 واحد ف آوري اطالعات؛
 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:
 نظارت بر ريسک عملياتي در تمامي سطوح موسسه اعتباري و حصول اطمينان از رعايت
حدود مصوب هيات مديره؛
 پيشنهاد خطمشيهاي شفاف به کميته عالي مديريت ريسک در مورد روشهاي مديريت
ريسک عملياتي ،برون سپاري و استمرار عمليات کاري؛
 طراحي و پيشنهاد استراتژيهاي ريسک عملياتي به کميته عالي مديريت ريسک ،جهت
تصويب در هيات مديره؛
 بازبيني مستندات مربوط به فعاليتهاي در معرض ريسک عملياتي؛
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؛
تعيي حدود احتياطي مربوط به منابع حايز اهميت در معرض ريسک عملياتي؛
تعيي معيارهاي الزم براي برونسپاري و استمرار عمليات کاري.
 دريافت گزارش از واحدهاي اجرايي ذيربط در رابطه با اقدامات انجام شده در زمينه
ريسک عملياتي؛
 بازبيني نتايج حسابرسيهاي داخلي در رابطه با ريسک عملياتي و تناسب اقدامات
اصالحي انجام شده از سوي واحدهاي اجرايي با فراواني ،شدت و نوع ريسک عملياتي؛
 ارايه گزارش به کميته عالي مديريت ريسک در رابطه با کفايت منابع (از جمله منابع
انساني) براي مديريت موثر ريسک عملياتي.
 -5-1-4واحد مديريت ريسک عملياتي ،وظايف و مسئوليتها

 به منظور کنترل و پاي

اي موضوع که منابع در معرض ريسک عملياتي در چارچوب

معيارها و حدود مصوب هيات مديره قرار دارد و نيز براي تسهيل نظارت موثر بر مديريت
ريسک عملياتي و حس اجراي آن در فرايندهاي کنترلي ذيربط ،الزم است هيات مديره،
واحد اجرايي مديريت ريسک عملياتي را متناسب با اندازه ،پيچيدگي و تنوع فعاليتهاي
موسسه اعتباري ايجاد نمايد.
اي واحد اجرايي ،تحت عنوان «واحد مديريت ريسک عملياتي» (به پيوست شماره 1
رجوع شود ).ايجاد ميشود .عمده وظايف اي واحد به شرح ذيل است:
پيگيري اجراي سياستها و حدود احتياطي مقرر از سوي هيات مديره در زمينه ريسک
عملياتي و حصول اطمينان از اجراي چارچوبهاي تعيي شده؛
اجراي نظامها و رويههاي مرتبط با شناسايي ريسک ،نظام اطالعات مديريت و نيز ايجاد
نظامي براي ارائه هشدارهاي اوليه و شناسايي و اصالح به موقع نارساييها؛
انجام بررسيهاي الزم براي انتخاب رويکرد مناسب در رابطه با شيوههاي مديريت
ريسک عملياتي جهت پيشنهاد به کميته عالي مديريت ريسک؛
دريافت گزارشهاي ادواري و به روز از ساير واحدهاي اجرايي در مورد موضوعات مربوط
به ريسک عملياتي از جمله حفاظت فيزيکي و صيانت از اطالعات ،استمرار عمليات کاري،
برونسپاري امور و تطبيق با ضوابط ذيربط؛
دريافت گزارش از واحد اجرايي مديريت ريسک عملياتي ،در رابطه با آن گروه از
رويدادهاي دروني و بيروني که ممک است اثرات مهمي بر فعاليتهاي مديريت ريسک
عملياتي داشته باشند؛

979

مشارکت در تدوي چارچوبها و دستورالعملهاي مديريت ريسک عملياتي و ارزيابي آنها
به منظور تعيي شاخصهاي ريسک عملياتي و ارايه پيشنهادهايي در زمينه کنترل و
کاه

آنها؛

مشارکت يا ارايه پيشنهاد در زمينه سازماندهي نظام مديريت ريسک عملياتي واحدهاي
کاري مختلف بر اساس چارچوبها و دستورالعملهاي مقرر براي مديريت ريسک عملياتي؛
ابالغ خط مشيها ،رويهها و روشهاي مديريت ريسک عملياتي به تمامي واحدهاي کاري
ذيربط ؛
اطالع رساني کافي در زمينه مباحث مربوط به ريسک عملياتي به منظور شناخت و آگاهي
تمامي سطوح کارکنان موسسه اعتباري از مباحث مذکور؛
هماهنگي ،مشاوره يا مشارکت در تهيه ،آزمون و بررسي برنامه استمرار کاري براي يکايک
واحدهاي اجرايي و ارايه گزارش در مورد ريسکهاي مختلف به کميته فرعي ريسک
عملياتي و مديريت ذيربط؛
مطالعه ،پيگيري و توسعه دان

مربوط به ريسک عملياتي در موسسه اعتباري به منظور

گسترش و تجزيه و تحليل فنون جديد مديريت ريسک مذکور.

 -6-1-4کميته حسابرسي ،وظايف و مسئوليتها

کميتهاي است تخصصي که از سوي هيات مديره موسسه اعتباري و به منظور ياري
رسانيدن به آن (در امر نظارت بر مسيوليتهاي آنها در حيطه فرآيند گزارشگري مالي،
نظام کنترل داخلي ،فرآيند حسابرسي و فرآيند تطبيق با قواني و مقررات و ضوابط
اخالقي) تشکيل شده ،در چارچوب اختيارات ،مقررات ،خط مشيها و حدود وظايف تعيي
شده از سوي هيات مديره موسسه اعتباري انجام وظيفه مينمايد(موضوع پيوست شماره
 1بخشنامه شماره مب 1172/مورخ .)31/3/1386
اهم وظايف و مسيوليتهاي کميته حسابرسي در رابطه با مديريت ريسک عملياتي ،عالوه
بر وظايف و مسيوليتهاي کلي مندرج در پيوست شماره 1بخشنامه شماره مب1172/
مورخ  31/3/1386اي بانک ن به شرح زير ميباشد:
نظارت بر فرآيند تهيه گزارشهاي ساالنه و مياندورهاي در رابطه با ريسک عملياتي؛
همکاري با کميته عالي مديريت ريسک درخصوص ارزيابي محيط ريسک عملياتي و
چگونگي مديريت آن و ارائه نظرات مشورتي در اي خصوص به کميته مذکور؛
دريافت گزارشهاي منظم از واحد حسابرسي داخلي درخصوص هرگونه تغيير مهم در
وضعيت ريسک عملياتي و تشکيل جلسه با رئيس آن واحد ،در صورت لزوم؛
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دريافت گزارشهاي توضيحي از مسيولي واحدهاي ذيربط درخصوص علل بروز تغييرات
مهم در وضعيت ريسک عملياتي موسسه؛
بررسي گزارشهاي دريافتي و همکاري با کميته عالي مديريت ريسک درخصوص ارائه
راهکارهاي مناسب به منظور مديريت موثر ريسک عملياتي؛
ارزيابي کفايت نظام کنترل داخلي موسسه براي مديريت موثر ريسک عملياتي؛
ارزيابي کيفيت دستورالعملهاي اجرايي مديريت ريسک عملياتي و همکاري با کميته عالي
مديريت ريسک در رابطه با ارائه پيشنهادهاي الزم به هيات مديره؛
بررسي و تبادل نظر با مديران واحدهاي ذيربط ريسک عملياتي در مورد مقدار منابع عمده
در معرض ريسک مزبور و اقدامات انجام شده جهت نظارت و کنترل آن؛
بررسي ريسک عملياتي ناشي از معامالت غير متعارف (ناشي از تخلفات عمدي و سهوي)،
ازجمله با اشخاص وابسته؛
بررسي سياستهاي مديريت ريسک عملياتي و چگونگي شناسايي رويدادهاي موثر در
بروز ريسک مذکور و چگونگي مواجهه با آنها و همکاري با کميته عالي مديريت ريسک
براي ارائه پيشنهادهاي الزم به هيات مديره.
 -7-1-4واحد حسابرسي داخلي ،وظايف و مسئوليتها

واحد حسابرسي داخلي در ارزيابي اثربخشي ،کارآيي و ارتقاي استانداردهاي کنترلي
موسسه اعتباري و کمک به حفظ ثبات مالي آن ،از اهميت و جايگاه ويژهاي برخوردار است.
ساختار سازماني واحد حسابرسي داخلي موسسه ميبايست متناسب با اندازه ،ويژگيها،
گستره و نوع فعاليتهاي موسسه اعتباري باشد .به منظور افزاي

اثربخشي فعاليتهاي

کنترلي ،حسابرسان داخلي شاغل در اي واحد ميبايست واجد ويژگيهاي ذيل باشند:
برخورداري از دان

کافي حسابرسي و تجربه الزم؛

برخورداري از دان

کافي در مورد موضوعات و فعاليتهايي که تحت حسابرسي قرار

ميگيرند؛
برخورداري از استقالل کافي براي انجام وظيفه؛
براي تعريف استقالل ،به بند  21از بخش ”ب“ نشريه اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي
آئين رفتار حرفهاي (منتشره از سوي کميته فني سازمان حسابرسي) تحت عنوان احکام قابل اجرا در

مورد حسابداران حرفهاي مستقل رجوع شود؛
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برخورداري از دان

و توانمندي الزم براي انجام تجزيه و تحليل ،تصميمگيري و

مهارتهاي برقراري ارتباط از جمله نگارش و ارائه مطلب ،به ويژه ارائه پيشنهاد در مورد
حل مشکالت شناسايي شده؛
شناخت کافي از اصول و ضوابط حرفهاي حسابداري و حسابرسي.

واحد حسابرسي داخلي ميبايست ضم توجه به تمامي ريسکها ،کارآيي نظام مديريت
ريسک عملياتي را ن در زمينههاي مرتبط با فعاليتهاي آن واحد ن به طور مستمر مورد
آزمون و ارزيابي قرار دهد.
اهم وظايف و مسيوليتهاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با مديريت ريسک
عملياتي به شرح ذيل ميباشد:
بررسي و تطبيق تراکن

هاي انجام شده با برنامه حسابرسي و تائيد آنها ،به منظور

ارتقاي سيستم اطالعات مديريت؛
مشارکت در ارتقاي کارآيي فرآيند مديريت ريسک عملياتي موسسه اعتباري؛
بررسي ريسک عملياتي در حوزههاي تعيي شده و براساس برنامهها و معيارهاي مقرر در
دستورالعمل حسابرسي و تهيه گزارشهاي الزم در اي خصوص همراه با ارائه پيشنهاد
براي رفع مشکالت ،به کميته فرعي مديريت ريسک عملياتي و کميته حسابرسي؛
حصول اطمينان از انجام کامل و صحي تمامي تراکن

ها مطابق با اختيارات مصوب و

ارائه گزارش موارد عدم تطبيق؛
حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن گزارشهاي مالي و کنترلي؛
حصول اطمينان از انجام اقدامات اصالحي در مورد عمليات مغاير با قواني  ،مقررات و يا
مصوبات هيات مديره و خط مشيها و رويههاي تعيي شده از سوي مديريت ارشد؛
بررسي و حصول اطمينان از اي که سيستم حفاظت از داراييها در چارچوب مصوبات
هيات مديره قرار دارد؛
حصول اطمينان از اي که نظام مديريت ريسک عملياتي در حوزههاي مختلف کاري ،در
انطباق با دستورالعملهاي مصوب وجود دارند.

 -8-1-4حسابرس مستقل ،وظايف و مسئوليتها

منظور از حسابرس مستقل ،شخص حقيقي يا حقوقياي است که يا به طور مستقيم توسط
مجمع عمومي موسسه اعتباري و يا به طور غيرمستقيم ،توسط بازرس قانوني منتخب
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مجمع عمومي براي رسيدگي و اظهارنظر پيرامون تمامي امور مالي و حسابداري موسسه و
نيز انجام ديگر وظايف محوله انتخاب ميشود.
حسابرسان مستقل ميبايست عالوه بر برخورداري از دان

کافي و تجربه الزم در

زمينههاي مرتبط و حفظ استقالل عمل در تمامي مراحل حسابرسي ،از اهداف ،استراتژيها
و زمينههاي کاري موسسه اعتباري آگاهي کامل داشته باشند؛
اي اشخاص ميبايست اطالعات الزم و ضروري مورد نياز سهامداران را تهيه نمايند .در
اي راستا الزم است حسابرسان مستقل ،نظامهاي حسابرسي داخلي و مديريت ريسک
(از جمله مديريت ريسک عملياتي) را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند .حسابرسان
مستقل ميبايست با استفاده از روشهاي مختلف ،مکفي و متناسب با شرايط تجاري و
محيط کاري ،به ارزيابي گزارشهاي مالي بپردازند.

 -2-4فرهنگ ريسک عملياتي

استقرار و تعميق فرهنگ مناسبي در زمينه مديريت ريسک عملياتي ،زمينه اثربخشي
مديريت اي ريسک را فراهم ميآورد .هيات مديره و مديريت ارشد وظيفه دارند ،ضم
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،

مسيوليتهاي خود را در اي خصوص به نحو احس انجام دهند.
مهمتري عواملي که به ايجاد فرهنگ مناسبي در زمينه مديريت ريسک عملياتي ياري
ميرسانند عبارتند از:
اهداف موسسه ،ميزان ريسکپذيري موسسه در زمينه ريسک عملياتي ،چارچوب مديريت
ريسک ،نق

و مسيوليت براي اجراي چارچوب مزبور بايد به وضوح براي تمامي کارکنان

تبيي شود به گونهاي که هريک از افراد و واحدها به خوبي از وظايف و مسيوليتهاي خود،
در رابطه با مديريت ريسک عملياتي مطلع باشند؛
در فرهنگ ريسک عملياتي بايد بر معيارهاي عالي اخالقي تاکيد شود .اي فرهنگ
ميبايست به تمامي کارکنان و واحدهاي موسسه ابالغ شود .تدوي منشور اخالقي و نيز
اصول و ضوابطي براي انجام کار و پايبندي مديريت به آنها ميتواند به تعميق اي
فرهنگ در موسسه اعتباري ياري رساند؛
اثربخشي فرهنگ ريسک عملياتي منوط به حمايت هيات مديره و مديريت ارشد از اي
فرهنگ ن در گفتار و عمل ن و پايبندي کارکنان موسسه به هنجارها و ارزشهاي فرهنگ
مذکوردر تمامي سطوح سازمان است؛
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برخورداري از يک فرهنگ مناسب در زمينه مديريت ريسک عملياتي منوط به تفکيک
روش وظايف و مسيوليتها در کليه سطوح موسسه اعتباري است؛
از الزامات يک فرهنگ مناسب ريسک عملياتي ،واگذاري امور و مسيوليتها به افرادي
است که در زمينه شغلي خود از دان

 ،تجربه و تخصص کافي و نيز مهارتهاي فني الزم

برخوردارند؛
حيطه اختيارات و مسيوليتهاي هريک از افراد و واحدها ميبايست به گونهاي طراحي و
تبيي شود که مانع از ايجاد انگيزه براي سوء استفاده از اختيارات محوله و ناديده گرفت
ارزشهاي فرهنگ ريسک عملياتي شود؛
نظام حقوق و مزاياي کارکنان موسسه اعتباري ميبايست به گونهاي طراحي و به اجرا در
آيد که انگيزه کارکنان در تخطي از اصول و ضوابط مديريت ريسک عملياتي (مواردي
همچون اختالس )... ،را به حداقل ممک کاه

دهد؛

اثربخشي فرهنگ ريسک عملياتي مستلزم استقرار محيط مناسبي است که در آن ،هريک
از کارکنان بتوانند مسائل و مشکالت مربوط به ريسک عملياتي را به راحتي و آزادانه به
اطالع افراد و واحدهاي ذيربط در موسسه برسانند.

 -3-4اطالعات ،ارتباطات و نظام گزارشدهي

واحدهاي مختلف موسسه اعتباري به انواع متفاوتي از اطالعات در رابطه با
مديريت ريسک نياز دارند.
از عوامل مهم براي مديريت موثر ريسک عملياتي ،ارائه به موقع گزارشهاي
ادواري درخصوص وضعيت کلي اي ريسک به سطوحذيربط تصميمگيري و پاي

و ارائه

گزارشهاي موردي در رابطه با وقوع حوادث غيرمنتظره و تغيير در وضعيت ريسک
موسسه ميباشد.
تهيه به موقع گزارشهاي موردي براي تصميمگيرندگان ،اي امکان را براي
آنها فراهم ميآورد که به محض بروز زيان يا فراتر رفت شاخصها از آستانه مقرر (در
قالب يک سيستم هشدار دهنده اوليه) ،بتوانند به موقع اقدامات الزم را به عمل آورند.
اهم گزارشهاي موسسه اعتباري که ميبايست به طور روش و با جزييات
مناسب تشري شوند ،به شرح ذيل ميباشند:
عملکرد مالي؛
وضعيت مالي (از جمله سرمايه ،توانايي پرداخت بدهيها و نقدينگي)؛
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راهبردها و روشهاي مديريت ريسک؛
مقدار منابع در معرض ريسک (شامل ريسکهاي اعتباري ،بازار ،نقدينگي ،عملياتي ،قانوني
و ساير ريسکها)؛
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؛
گزارشهاي موردي؛
مواردي که از خط مشيهاي مقرر هيات مديره ن با مجوز يا بدون مجوز ن انحراف ايجاد
شده است؛
خط مشيهاي حسابداري؛
اطالعات اصلي در زمينه امور کاري ،مديريت و حاکميت شرکتي.
براي گردآوري ،بررسي و تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات آماري مختلف و ارائه
گزارشهاي مناسب ميبايست ابزارهاي الزم در اختيار افراد و واحدهاي ذيربط موسسه
اعتباري قرار گيرد؛
الزم است تمامي فرآيندها و روشهاي انجام کار مستندسازي شده ،در مورد هريک از
فعاليتهاي موسسه ،سوابق کافي نگهداري شود .اي سوابق ميبايست به گونهاي تهيه و
نگهداري شوند که بتوان آنها را به موقع در اختيار ناظران بانکي و ديگر افراد و مراجع
ذيصالح قرار داد؛
الزم است با ايجاد يک نظام منطقي و جامع؛ دادهها ،اطالعات و گزارشهاي موجود در
موسسه اعتباري طبقهبندي شده ،براي هر طبقه ضم تعريف افراد (به اعتبار شخص يا
پست سازماني) و واحدهاي سازماني مجاز ،سط دسترسي به طور دقيق تبيي شود؛
دستيابي به اهداف موسسه اعتباري و استقرار نظام مناسبي براي مديريت موثر ريسک
عملياتي ،مستلزم وجود سيستمي اثربخ

و مناسب از ارتباطات درتمامي موسسه است.

ساختار سازماني موسسه اعتباري بايد به گونهاي باشد که جريان آزاد اطالعات را در
تمامي سطوح (از باال به پايي  ،از پايي به باال و در عرض سازمان) تسهيل نمايد.
استقرار شبکههاي ارتباطي موثر و توسعه مجاري ارتباطي در ميان واحدهاي گوناگون
موسسه ،از وظايف مهم هيات مديره و مديريت ارشد است .اطالعاتي که در ارتباطات از
باال به پايي منتقل ميشوند عموماً شامل اهداف ،استراتژيها ،انتظارات ،سياستها و
رويهها است؛ در حالي که در ارتباطات از پايي به باال ،معموالً اطالعات مربوط به عملکرد

985

ريسک هر فعاليت منعکس ميشود .در ارتباطات هم عرض نيز کارکنان به تبادل اطالعات
با يکديگر ميپردازند.
شيوه ارتباط و نظامگزارشدهي در موسسه اعتباري ميبايست به گونهاي طراحي و
استقرار يابد که اطالعات مربوط به ريسک عملياتي موسسه به طور واض  ،صحي و به
موقع در اختيار افراد و واحدهاي ذيربط قرار گيرد .اطالعات ارسال شده ،ميبايست از
اي ويژگي برخوردار باشد که هيات مديره و مديريت ارشد با کمک آنها بتوانند نسبت به
اصالح به موقع خط مشيهاي جاري و رفع نارساييهاي موجود در نظام مديريت ريسک و
نظام کنترلي اقدامات الزم را به عمل آورند؛
الزم است هيات مديره و مديريت ارشد تدابيري اتخاذ نمايند تا موانع ارتباطي ميان افراد
را به حداقل ممک کاه

دهند؛

عمدهتري اي موانع شامل موانع ادراکي و شناختي ،موانع ناشي از تن

هاي اجتماعي،

موانع ارزشي (ناشي از تفاوتهاي فرهنگي) ،موانع زباني (مثل احتمال تفسير به راي يا
برداشتهاي متفاوت) ،موانع انگيزشي (ناشي از حاالت رواني افراد و هيجانات روحي
آنها) ،موانع ناشي از عدم اطمينان به منابع اطالعاتي ،موانع ناشي از عدم وضوح عاليم و
دريافت عاليم متناقض ،کيفيت صدا و موانع ناشي از بروز اختالل در ارتباطات ميباشند؛
از جمله راهکارهايي که هيات مديره و مديريت ارشد ميتوانند به کمک آنها فرآيند
ارتباطات را بهبود بخشند عبارتند از:
بهبود اثربخشي و کارآيي سيستم ارتباطي و رفع نارساييهاي آن با استفاده از سيستم
بازخور موثر و مناسب؛
توجه به عواملي نظير عوامل روحي ،رواني و فرهنگي و اهتمام به درك معاني در هنگام
مطالعه ارتباطات بي افراد؛
توجه به موانع عمده ارتباطي نظير تفاوتهاي فرهنگي ،زباني و انگيزشي و همچني
ناهماهنگيهاي شناختي و عوامل ايجاد اختالل در ارتباطات؛
استفاده از شيوه ارتباطات دو جانبه براي بهبود فرآيندها و سيستمهاي فرعي بازخور؛
شناسايي مراحل اصلي فرآيند پيچيده ارتباطات سازمان و عاليم و نمادهاي مورد استفاده
در آن ،براي بهبود و درك و تحليل آن.
هرگونه تغيير در شيوه گزارشدهي ،ف آوري اطالعات ،محتوا و مجراي ارائه گزارشها و
اثرات احتمالي آنها بر ريسک عملياتي موسسه و نيز شيوه تاثير آنها ميبايست مورد
بررسي قرار گرفته ،به تائيد مراجع ذيربط رسانيده شود.
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افشاي اطالعات مربوط به ريسک عملياتي

موسسه اعتباري ميبايست در مورد ريسکهاي عملياتي و حقوقي موارد الزم را افشا
نمايد .افشاهاي مربوط به ريسکهاي عملياتي بايد شامل اطالعات مربوط به انواع اصلي
ريسکهاي مزبور و نيز هرگونه مشکل خاص و حايز اهميت باشد و به اشخاص ذيربط
منعکس شود .در مواردي ،ممک است عالوه بر مديران و کارشناسان موسسه،
اطالعرساني در زمينه ريسک عملياتي به عموم نيز ضرورت يابد.
در ريسک حقوقي نيز موارد افشا ،شامل رويدادهاي حقوقي (از جمله اقدامات حقوقي در
جريان) و بررسي و تخمي مطالبات احتمالي بالقوهاي است که تغييرات محيط قانوني و
مقرراتي متوجه بانک ميکند .الزم است در مورد شيوه مديريت و کنترل ريسکهاي مزبور
از سوي موسسه اعتباري ،اطالعات الزم ارائه شود.

 -5مديريت ريسک عملياتي شامل نظامها و رويهها براي شناسايي ،ارزيابي و
اندازهگيري؛ پايش و گزارشدهي؛ کنترل و کاهش ريسک عملياتي؛
هر موسسه اعتباري صرفنظر از اندازه يا پيچيدگيهاي آن ن ميبايست
چارچوبي را براي مديريت ريسک عملياتي ايجاد نمايد .هدف اي چارچوب ،حصول
اطمينان از اي موضوع است که ريسکهاي عملياتي به شيوهاي سازگار و به طور جامع
مورد شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري؛ پاي

و کنترل (يا کاه

) قرار گرفته و گزارش

شوند .چارچوب ايدهآل براي مديريت پيشرفته ريسک عملياتي در پيوست شماره ( )2ارائه
شده است.
نظارت منظم بر وضعيت ريسک عملياتي موسسه اعتباري و وجوه عمدهاي که در
معرض زيان قرار دارند مستلزم به کارگيري فرآيندي موثر و کارآ از سوي هيات مديره و
مديريت ارشد ميباشد.
فعاليتهاي نظارتي منظم از اي مزيت برخوردارند که نارساييهاي موجود در
خط مشيها ،فرآيندها و رويههاي مربوط به اداره ريسک عملياتي را به سرعت کشف و
اصالح مينمايند .پيگيري و شناسايي سريع اي قبيل نارساييها ميتواند به کاه

قابل

مالحظه فراواني و يا شدت بالقوه زيانها بيانجامد.
در اي راستا ،موسسه اعتباري بايد نسبت به مديريت موثر آن گروه از
ريسکهاي عملياتي که جزء تفکيک ناپذير تمامي محصوالت ،فعاليتها ،فرآيندها و
سيستمهاي مهم به حساب ميآيند ،اقدام نمايد .عالوه بر اي  ،الزم است قبل از معرفي و
سپردن هرگونه تعهد درخصوص ارائه محصوالت ،فعاليتها ،فرآيندها ،سيستمهاي جديد
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و يا برونسپاري امور ،از وجود تمهيدات مناسب و مکفي براي مديريت موثر ريسک
عملياتي موجود در اي موارد ،اطمينان حاصل نمايد.
مديريت ريسک عملياتي از سه جزء ذيل تشکيل ميشود:
 -1-5شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري ريسک عملياتي؛
 -2-5پايش ريسک عملياتيو گزارشدهي؛
 -3-5کنترل ريسک عملياتي و کاهش آن.

 -1-5شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري ريسک عملياتي

به منظور کنترل و محدود نمودن ريسکهاي عملياتي ،که جزء تفکيکناپذير تمامي
محصوالت ،فعاليتها ،فرآيندها و سيستمهاي مهم ميباشند ،الزم است هيات مديره و
مديريت ارشد اقدامات الزم را از جمله شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري ريسکهاي بالقوه
به عمل آورند.
هيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري ميبايست اطمينان حاصل کنند که
ريسکهاي عملياتي موجود در فعاليتهاي موسسه ،بهطور منظم ،حداقل يکبار در سال يا
در مواقعي که وضعيت ريسکعملياتي موسسه به داليل مختلف تغيير ميکند ،مورد
شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري قرار ميگيرند؛
شناسايي ريسکهاي عملياتي ميبايست تمامي سطوح سازماني موسسه اعتباري ن از
مديريت تا کارکنان عملياتيرا ن در بر گرفته و نيز در تمامي واحدهاي کاري موسسه به اجرا
درآيد؛
فرآيند شناسايي ريسک عملياتي ميبايست در چارچوب خط مشيها و ديگر ضوابط تعيي
شده از سوي هيات مديره و مديريت ارشد به اجرا در آيد.

 -1-1-5ابزارهاي شناسايي و ارزيابي ريسک عملياتي

گام نخست در مديريت موثر ريسک عملياتي ،شناسايي دقيق ريسکهاي عملياتي موجود
در تمامي سطوح موسسه ،فرآيندها ،فعاليتها و محصوالت آن است .در شناسايي
ريسکهاي مزبور ،ميبايست به عوامل داخلي و خارجي مانند ساختار کاري ،ساختار
مديريت موسسه ،فرهنگ ريسک ،شيوه مديريت منابع انساني ،تغييرات سازماني ،ميزان
جابجايي کارکنان ،ارائه محصوالت جديد ،موقعيت رقابتي ،تحوالت ف آوري و  ...توجه
شود .شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري ريسک ميتواند توسط کارکنان مجرب موسسه يا
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اشخاص ثالث و در چارچوب خط مشيهاي موسسه انجام شود .ابزارهاي مناسب براي
شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري ريسک عملياتي بايد با ماهيت ،حيطه کاري عمليات و
ميزان ريسکپذيري موسسه اعتباري سازگار باشد.
اي ابزارها ميتوانند به طور انفرادي يا توامان مورد استفاده قرار گيرند .مصاديقي از
ابزارهاي شناسايي و ارزيابي ريسک عملياتي در پيوست شماره ( )3ارائه ميشود.

 -2-1-5اندازهگيري ريسک عملياتي (روشها)

پس از شناسايي ريسکهاي عملياتي موجود در موسسه اعتباري  ،فرآيندها و واحدهاي
کاري آن ،با کمک روشها و شاخصهاي مناسب ميبايست مقدار منابع در معرض ريسک
عملياتي موسسه اندازهگيري شود.
با توجه به اي که رويکرد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،اجراي استانداردهاي
کفايت سرمايه در توافقنامه بال  2ميباشد و نيز به دليل ضرورت منظور نمودن ريسک
عملياتي در محاسبه نسبت کفايت سرمايه ،در رويکرد مذکور ،الزم است موسسه اعتباري
به هر روش ممک ريسکهاي عملياتي خود را کمي نمايد .انتخاب روش براي اي کار ،به
اندازه ،حيطه و درجه پيچيدگي فعاليتهاي موسسه اعتباري بستگي دارد.
تاکيد ميگردد انتخاب هر روش منوط به تصويب هيات مديره موسسه اعتباري است،
مشروط بر آن که به تاييد مرجع نظارتي (بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران) نيز
رسانيده شود .در ضم الزم است اي نکته مورد توجه قرار گيرد که در صورت انتخاب
روش پيشرفتهتر براي محاسبه ريسک عملياتي ،موسسه اعتباري مجاز به تغيير آن به
روش سادهتر نميباشد .در شرايط خاص ن ادغام و يا خريد شرکتهاي مجاز و يا تمليک
ن موسسه اعتباري ميتواند پس از کسب موافقت مرجع نظارتي ،تا زمان تطبيق خطوط
کاري و فعاليتهاي شرکت(هاي) يادشده ،ريسک عملياتي آن شرکت(ها) را به روش
سادهتر محاسبه کند .در پيوست شماره ( )4به دو روش از روشهاي متداول اندازهگيري
پوش

سرمايهاي براي ريسک عملياتي اشاره ميشود.

 -2-5پايش ريسک عملياتي و گزارشدهي

پاي

ريسک عملياتي ابزاري است که به موسسه اعتباري کمک ميکند تا قابليت

سيستمهاي کنترلي و کارآمدي آنها را مورد ارزيابي قرار دهد .چنانچه سيستمهاي کنترلي
موسسه از کارآيي مکفي برخوردار باشند وضعيت ريسک آن بهبود مييابد .از اي رو،
موسسه اعتباري ميبايست داراي سيستمي مستمر و منسجم براي پاي

ريسکهاي

عملياتي و گزارشدهي امور مربوط به ريسک باشد .بعضي از نکات مهمي که در اي رابطه
ميبايست مورد توجه قرار گيرند ،به شرح ذيل ميباشند:
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موسسه اعتباري ميبايست با تمهيد ساز و کارهاي مناسب ،امکان گردش اطالعات و ارائه
به موقع گزارشهاي مربوط به ريسک عملياتي را به سطوح ذيربط فراهم آورد؛
گزارشهاي ريسک عملياتي موسسه اعتباري ميبايست داراي ويژگيهايي همچون
جامعيت ،مرتبط و به موقع بودن ،قابليت اعتماد و قياسپذيري بوده؛ از اهميت الزم نيز
برخوردار باشند .همچني در اي گزارشها ميبايست احتمال وقوع و فراواني و شدت
ريسکهاي عملياتي هر يک از حوزههاي فعاليت ،فرآيندها و خدمات موسسه اعتباري و نيز
شاخصهاي مربوط به اندازهگيري هر يک از ريسکهاي مذکور به دقت تعريف و مشخص
شوند؛
تعداد دفعات پاي

ريسک ،به روشها و عوامل ريسک که توسط موسسه اعتباري تعيي

شده است ،بستگي دارد .در صورتي که عوامل ريسک عملياتي به طور دائم و با سرعت
دچار تغيير شوند الزم است پاي

ريسک در فواصل زماني کوتاهتر (به طور مثال روزانه يا

هفتگي) انجام شود .چنانچه عوامل ريسک به طور جزئي و با روندي کند تغيير نمايند
پاي

ريسک به تشخيص مديريتهاي ذيربط و در فواصل زماني پيشنهادي آنها انجام

ميشود.
 -3-5کنترل ريسک عملياتي و کاهش آن

با کاه

احتمال وقوع رويدادهاي ريسک ميتوان زيانهاي ناشي از ريسکهاي عملياتي

را تقليل داد و از اي طريق ،آسيبپذيري موسسه اعتباري را نسبت به حوادث مزبور به
حداقل ممک کاه

داد .از آنجا که ”ارزش زيان مورد انتظار“ ،نتيجه حاصل ضرب دو

عامل ”احتمال وقوع ريسک عملياتي“ و ”خسارت ناشي از وقوع يا تاثير ريسک“ است،
تقليل هر يک از اي دو عامل ياد شده ،ميتواند به کاه

ارزش زيان مورد انتظاربيانجامد.

از اي رو ،در ارزيابي ريسکهاي عملياتي ،احتمال وقوع رويدادهاي ريسک و خسارات
ناشي از آنها بايد توسط واحدهاي کاري ذيربط محاسبه شوند؛
موسسه اعتباري ميبايست همزمان با شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري ريسکهاي
عملياتي ،درخصوص شيوه کنترل آنها نيز تصميمگيري نمايد .به عنوان مثال در اي مورد
تصميمگيري کند که آيا مصمم است ريسکهاي مزبور را تحمل نمايد يا آنها را محدود
کند يا از فعاليتي که موجب بروز اي ريسک است ،خارج شود؛
ارزيابي ريسکهاي عملياتي مستلزم تجزيه و تحليل عوامل دروني و بيروني موسسه است.
از جمله عوامل دروني ميتوان به تغييرات ساختاري و سازماني ،پيچيدگي محصوالت،
کيفيت نيروي انساني و ميزان جابجايي کارکنان اشاره نمود .پيشرفتهاي فني و گسترش
فعاليتهاي بي المللي ،از جمله عوامل بيروني تاثيرگذار بر ريسک عملياتي موسسه
اعتباري است؛
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موسسه اعتباري ميتواند ريسک عملياتي خود را با کاه

هريک از دو عامل ”احتمال

وقوع و فراواني“ ريسک عملياتي و ”خسارت ناشي از وقوع يا تاثير ريسک (شدت)“ و يا
تقليل هم زمان هر دو عامل مزبور بهبود بخشد .روش موثر براي کاه

”احتمال وقوع و

فراواني“ رويدادهاي ريسک عملياتي ،تقويت نظام کنترل داخلي موسسه اعتباري است.
”شدت“ رويدادهاي مزبور نيز ،عالوه بر تقويت نظام کنترل داخلي موسسه،

براي کاه

ميتوان براي استمرار عمليات کاري و بازگشت به حالت عادي برنامهريزي نمود و يا با
استفاده از روشهايي همچون بيمه ،تبديل به اوراق بهادار کردن داراييها و  ...ريسک را
به شخص ثالث منتقل کرد.
در صورت استفاده از بيمه براي پوش

ريسک عملياتي موسسه ،الزم است موارد ذيل

مورد توجه قرار گيرند؛
مديريت ارشد بايد ضم توجه به روند تغييرات در فعاليتهاي موسسه ،اطمينان حاصل
کند پوش

بيمهاي از کفايت الزم برخوردار بوده؛ به طور منظم مورد ارزيابي قرار ميگيرد؛

هنگام استفاده از خدمات بيمه براي پوش

ريسکهاي عملياتي ،موسسه اعتباري

ميبايست ضم ارزيابي اعتباري شرکت بيمه مورد نظر ،از سالمت مالي و توانايي آن در
ايفاي تعهدات

اطمينان حاصل نمايد؛

تمهيد تدابير الزم براي استمرار عمليات کاري ن در صورت بروز هرگونه اختالل ن از ديگر
مواردي است که موسسه اعتباري ميبايست به آن توجه ويژهاي داشته باشد.
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پيوست شماره 1
جايگاه کميته عالي مديريت ريسک در ساختار سازماني
موسسه اعتباري (نمونه ايدهآل)

هيات مديره

کميته عالي مديريت ريسک

کميته حسابرسي

کميته فرعي ريسک عملياتي

کميته فرعي ريسک نقدينگي

کميته فرعي ريسک بازار

نظارت

کميته فرعي ريسک اعتباري

...

...

هيات عامل

اجرا
واحد حسابرسي داخلي

واحدهاي سازماني

...

واحدهاي

واحد اجرايي

حسابداري و

مديريت

مالي

ريسک

واحد مديريت ريسک عملياتي

واحد مديريت ريسک نقدينگي

واحد مديريت ريسک بازار
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واحد مديريت ريسک اعتباري

...

...

...

پيوست شماره 2
چارچوبي براي مديريت پيشرفته ريسک عملياتي (نمونه ايدهآل)

مديريت سرمايه

کنترل ريسک

ترسيم ريسک

تجزيه و تحليل علل

بيان رويدادها

رويدادها

تخصيص سرمايه

اقدامات پيشگيرانه

مقايسه تحليلي از

براي رويدادهاي در

طريق امتيازدهي

اليهمديريت
کيفي

تجزيه و تحليل علل

شناساييرويدادها

رويدادهاي گذشته

يگذشته

شرف وقوع

انتقال ريسک از روشي

مشخص کردن

مثل بيمه کردن

اقداماتي براي

تجزيه و تحليل علل

شناسايي

وقوع زيانهاي

رويدادهاي بالقوه

گسترده

اليهمديريت
کمي

زيانهايدرشرف وقوع
مديريتريسک انواع ريسکها و خطوط کاري
روش ارزش در معرض خطر

بانک اطالعاتي
رويدادهاو زيانها

مديريت ترکيبي ريسک عملياتي
تجزيه و تحليل سناريو

سناريوي ريسک
بالقوه

بررسي حسابرسي و بازرسي
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اليه حسابرسي و
بازرسي

پيوست شماره 3

ابزارهاي شناسايي و ارزيابي ريسک عملياتي

استفاده از بانک اطالعاتي رويدادها و زيانهاي گذشته

اي بانک اطالعاتي به موسسه اعتباري کمک ميکند از احتمال وقوع و فراواني و شدت
ريسک عملياتي واحدهاي مختلف کاري آگاهي يافته ،ريسکهاي عملياتي را که در آينده
ممک است به وقوع پيوندد ن در صورت عدم تغيير قابل مالحظه عوامل محيطي ن برآورد
نمايد.
گردآوري اطالعات مربوط به زيانهاي گذشته ميبايست جزيياتي از موارد ذيل را نيز در
برگيرد:
انواع زيانها؛
علل ،تاثير و ارزش زيان؛
سط ريسک با توجه به احتمال وقوع و فراواني و شدت آن؛
واحد کاري مسيول؛
دستورالعملهاي موجود در رابطه با کنترل و کاه

ريسک.

استفاده از روش خود ارزيابي

هدف اصلي از اي روش جمعآوري مجموعهاي جامع از انواع ريسکهاي عملياتي جهت
بهبود فرآيندهاي مديريت ريسک عملياتي و ارتقاي عملکرد موسسه است .از جمله
ابزارهايي که در اي شيوه به کار گرفته ميشوند عبارتند از:
دريافت و جمعآوري نقطهنظرات کارکنان و واحدهاي مختلف درخصوص انواع ريسکهاي
عملياتي بالقوه و موجود ذيربط با استفاده از پرس

نامه؛

تشکيل گروههاي کاري براي شناسايي ريسکهاي عملياتي بالقوه و موجود در محصوالت،
فعاليتها ،فرآيندها و سيستمها؛
انجام مصاحبه با افراد و واحدهاي ذيربط ،به منظور تکميل نقطهنظرات جمعآوري شده در
رابطه با انواع ريسکهاي عملياتي بالقوه و موجود اثرگذار بر موسسه.
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تجزيه و تحليل سناريو

در اي روش ،بر اساس فروض مختلف احتمالي؛ سناريوهاي متفاوتي (براي آينده موسسه
يا هر يک از فرآيندها و واحدهاي کاري آن) تدوي ميگردد و براي هر سناريو ،ريسکهاي
عملياتي مربوط شناسايي شده؛ اثرات احتمالي آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرند؛

تجزيه و تحليل محيطي

در اي روش ،موسسه اعتباري اقدام به شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و نيز فرصتها
و تهديدهاي خارجي نموده ،بر ايناساس ،ريسکهاي عملياتي موجود در موسسه ،فرآيندها
وواحدهاي کاري آن را مورد شناسايي قرار ميدهد.

استفاده از روش امتيازدهي

با استفاده از روش امتيازدهي ،ارزيابيهاي کيفي به مقادير کمي تبديل ميشوند و پس از
ارزيابي فراواني و شدت زيانهاي حاصله ،با کمک اي روش ريسکهاي عملياتي مختلف
از نظر ميزان اهميت؛ درجهبندي و اولويتبندي ميگردند.

استفاده از روش ترسيم ريسک

در اي روش با استفاده از نمودارها ،جداول (ماتريسي و  )...و  ...ريسکهاي عملياتي و
نقاط ضعف موجود در فرآيندها و واحدهاي کاري شناسايي شده ،با توجه به آنها اقدامات
آتي مديريت اولويتبندي ميگردد .از مصاديق اي روش ميتوان به موارد ذيل اشاره
نمود:
نمودار جريان کار :با ترسيم اي نمودار ،ريسکهاي عملياتي مربوط به هر فعاليت و در هر
مرحله از کار شناسايي شده ،سپس با کمک عالئم تعريف شده ،بر روي آن مشخص
ميگردد؛
ماتريس ريسک :با استفاده از اي ماتريس ،احتمال وقوع و فراواني ريسکهاي عملياتي و
شدت اثرگذاري آنها از نظر کيفي طبقهبندي شده ،سپس نتايج حاصل از ترکيبهاي
مختلف احتمال وقوع و فراواني ريسکهاي عملياتي و شدت اثرگذاري آنها ،در جدولي
مانند جدول زير ترسيم و ريسکها اولويتبندي ميشوند:
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اولويتبندي ريسکهاي عملياتي
(براساس  9ناحيه ريسک)

احتمال وقوع و فراواني
زياد

متوسط

کم

ريسك متوسط

ريسك نسبتاً متوسط

ريسك كم

ريسك نسبتاً زياد

ريسك متوسط

ريسك نسبتاً متوسط

ريسك زياد

ريسك نسبتاً زياد

ريسك متوسط

شدت
کم

متوسط

زياد

به منظور اولويتبندي ريسکهاي عملياتي موسسه و اتخاذ استراتژي مناسب براي
مديريت مؤثر آنها ،الزم است با ترکيب کيفي عوامل ”احتمال وقوع و فراواني“ ريسک
عملياتي و ”شدت“ زيانهاي حاصله ،ماتريسي با حداقل  4ناحيه تشکيل داد .نمونهاي از
ماتريس مذکور در شکل زير ترسيم شده است:
اولويتبندي ريسکهاي عملياتي
(براساس  4ناحيه ريسک)

احتمال وقوع و فراواني

زياد

کم

2

1

کم

4

3

زياد

شدت

منطقه ( )1مربوط به آن گروه از رويدادهاي ريسک عملياتي است که احتمال وقوع و نيز
ميزان تاثير آنها کم است(مانند قطع برق).
منطقه ( )2مربوط به آن گروه از رويدادهاي ريسک عملياتي است که احتمال وقوع آنها
زياد است ولي ميزان تاثير آنها بر موسسه کم است (مانند اشتباهات نيروي انساني ،عدم
رعايت اصول حسابداري).
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منطقه ( )3مربوط به آن گروه از رويدادهاي ريسک عملياتي است که احتمال وقوع آنها
کم است ولي ميزان تاثير آنها بر موسسه زياد است (مانند تاثير بالياي طبيعي يا حوادثي
مانند  11سپتامبر بر فعاليت تعدادي از موسسات اعتباري بي المللي).
منطقه ( )4مربوط به آن گروه از رويدادهاي ريسک عملياتي است که احتمال وقوع و نيز
ميزان تاثير آنها بر موسسه زياد است.
ماتريس فوق ،رهنمودي کيفي و اوليه براي اولويتبندي رويدادهاي مربوط به ريسک
عملياتي موسسه اعتباري است.
موسسه اعتباري ميبايست براي هر يک از نواحي ماتريس فوق ،استراتژي مناسبي را
تدوي و به اجرا درآورد .در اي ارتباط ميتوان با انجام تقسيمبنديهاي بيشتر براساس
دو عامل ”احتمال وقوع و فراواني“ و ”شدت“ ،نواحي بيشتري را در ماتريس ”فراواني
نشدت“ ايجاد نموده ،استراتژيهاي دقيقتري را براي هريک از نواحي تدوي نمود.
نمونهاي از ماتريس ”فراواني ن شدت“ با تعداد نواحي بيشتر و همراه با تدابير
الزم براي هريک از نواحي آن در ذيل آمده است.

اولويتبندي ريسکهاي عملياتي
(براساس  16ناحيه ريسک)

بسيارزياد

زياد

کم

بسيار کم

احتمال وقوع و فراواني

4

3

2

1

بسيار کم

8

7

6

5

کم

12

11

10

9

زياد

16

15

14

13

بسيار زياد

شدت

استراتژيهاي موسسه اعتباري براي نحوه مواجهه با ريسکهاي عملياتي
پس از اولويتبندي آنها
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جزئي
اهميت متوسط

ناحيه ريسکهاي عملياتي با درجه اهميت ناحيه ريسکهاي عملياتي با درجه

اهميت

ناحيه ريسکهاي عملياتي حايز

اهميت بسيار (بحراني)

ناحيه ريسکهاي عملياتي حايز

شماره ناحيه

احتمالوقوعوفراوانيرويداد

شدت

1

بسيار کم

بسيار کم

2

کم

بسيار کم

تحمل ريسک

3

زياد

بسيار کم

تحمل ريسک

4

بسيار زياد

بسيار کم

کاه

ريسک

5

بسيار کم

کم

تحمل ريسک

6

کم

کم

تحمل ريسک

7

زياد

کم

کاه

ريسک

8

بسيار زياد

کم

کاه

ريسک

9

بسيار کم

زياد

کاه

ريسک

10

کم

زياد

کاه

ريسک

11

زياد

زياد

عدم پذيرش ريسک

12

بسيار زياد

زياد

عدم پذيرش ريسک

13

بسيار کم

بسيار زياد

عدم پذيرش ريسک

14

کم

بسيار زياد

عدم پذيرش ريسک

15

زياد

بسيار زياد

عدم پذيرش ريسک

16

بسيار زياد

بسيار زياد

عدم پذيرش ريسک
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استراتژي

اغماض نسبت به
ريسک

استفاده از شاخصهاي ريسک

در اي روش از مقاديري استفاده ميشود که اغلب به صورت شاخصهاي مالي بيان
ميشوند و به شناخت از وضعيت ريسک عملياتي موسسه کمک ميکنند .از مزاياي اي
شاخصها ،برخورداري از امکان بازنگري ادواري است .در استفاده از اي ابزار ،موسسات
اعتباري بايد توجه داشته باشند که شاخصهاي مزبور داراي ويژگيهاي ذيل باشند:
در مورد افزاي

خطر زيانهاي آتي ،نق

هشدار دهندهاي داشته باشند؛

آينده نگر بوده ،بتوانند علل بالقوه بروز ريسک عملياتي از قبيل رشد سريع ،ارائه
محصوالت جديد ،نقل و انتقال کارکنان ،فسخ معامالت ،از کار افتادن سيستم و  ...را به
موقع منعکس نمايند .از جمله اي شاخصها ميتوان به تعداد معامالت ناموفق ،نرخ نقل و
انتقال کارکنان ،فراواني يا ميزان اهميت اشتباهات اشاره نمود.
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پيوست شماره 4

روشهاي اندازهگيري پوشش سرمايهاي براي ريسک عملياتي
 -1روش شاخص پايه:

در اي روش الزم است موسسه اعتباري شاخصهاي اصلي ريسک عملياتي را در موسسه
مشخص نمايد .مقدار ريسک عملياتي ،معادل متوسط مجموع حاصل ضرب ضريب  در
درآمد ناخالص موسسه ،مشروط به مثبت بودن آن در هر سال ،طي سه سال مالي متوالي
است که از رابطه ذيل قابل محاسبه ميباشد.

iN

1  i  3,

 =1 K BIAمقدار پوش



   / i,

i

  GI



 K BIAرابطه)1

سرمايهاي ريسک عملياتي در روش شاخص پايه؛

 = GIدرآمد ناخالص ساالنهنطي سه سال قبل ن مشروط به مثبت بودنآن؛
 = iتعدادسالها از سه سال گذشته ،که در آن ،درآمد ناخالص مثبت است (حداقل يک و
حداکثر سه سال).
در صورتي که درآمد ناخالص يک سال منفي يا صفر باشد ،الزم است آن سال و درآمد
ناخالص متناظر آن از محاسبه خارج شود؛
چنانچه درآمد ناخالص موسسه اعتباري ،طي هيچ يک از سه سال گذشته مثبت نباشد،
مرجع نظارتي (بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران) نسبت به تعيي پوش

سرمايهاي

ريسک عملياتي موسسه اقداممينمايد.
= اي ضريب که پس از انجام مطالعات ميداني در اي مورد ،توسط کميته بال تعيي
شده است ،سط سرمايه مورد نيازرا (با توجه به زيان احتمالي) نسبت به درآمد ناخالص
موسسه بيان ميکند و در حال حاضر  ٪15است.
محاسبه درآمد ناخالص در رابطه فوق به شرح ذيل انجام ميشود:

1

- Basic Indicator Approach.
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در آمد ناخالص در محاسبه مورد نظر برابر حاصل جمع اقالم ( )1و ( )2و ( )3ميباشد الزم
استدر محاسبات مذکور به موارد ذيل توجه گردد:
ذخيره مطالبات مشکوكالوصول و هزينههاي عملياتي از مجموع درآمد ناخالص کسر
نميشوند؛
سود و زيان غيرمترقبه و سود و زيان حاصل از فروش سرمايهگذاريها و هرگونه سود و
زيان غيرعملياتي (خارج از فعاليت اصلي و عادي موسسه مندرج در بند ”موضوع
اساسنامه“) در محاسبه درآمد ناخالص منظور نميگردند.

 -2روش استاندارد شده:

در اي روش ،فعاليتهاي موسسه اعتباري به  8گروه کاري تقسيم ميشود .ريسک
عملياتي هر خط کاري ،از حاصل ضرب ضريب  متناظر در درآمد ناخالص هر خط کاري
قابل احتساب است.چنانچه مجموع حاصل ضربهاي درآمد ناخالص واحدهاي کاري
هشتگانه در ضرايب  متناظر آنها منفي يا مساوي صفر گردد ،براي آن عدد صفر
منظور ميشود .نحوه محاسبه در رابطه ذيل بيان ميشود:
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  18 ,0  / 3
رابطه )2



K TSA

 =1پوش

GI18

18


K TSA    Max
 years13

  GI

سرمايهاي در روش استاندارد شده

= درآمد ناخالص ساالنه يک سال مشخص ،مطابق رويهاي که در روش شاخص

پايه تعريف شده ،براي هريک از  8خط کاري انجام شود.
 = درصدي است ثابت که توسط کميته بال تعيي شده است و سط سرمايه مورد
نيازرا (با توجه به زيان احتمالي) نسبت به سط درآمد ناخالص هر واحد کاري مشخص
ميکند.
رابطه شماره ( )2به شکل ساده ذيل نيز قابل بيان است:

3 8

K TSA   GI . ij  / 3
 i 1 j 1

 = iتعداد سه سال متوالي از سنوات قبل؛
 = jتعداد خطوط کاري (هشت خط)؛
 = GIدرآمد ناخالص هر خط کاري؛
 = مطابق تعريف ارائه شده در قبل؛

چنانچه مجموع (  ) GI .براي هشت خط کاري در يک سال مالي منفي باشد به جاي عدد
منفي ،در رابطه فوق ،عدد صفر قرار داده ميشود.
چنانچه درآمد ناخالص در يک خط کاري به واسطه عدم وجود مصاديق عمليات بانکي قابل
محاسبه نباشد ،به جاي آن عدد صفر منظور ميشود.

مقدار ضرايب با توجه به خطوط کاري به شرح ذيل است.

1

- The Standardized Approach.
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خطوط کاري

ضريب 

تامين مالي شركتي

٪18

فروش و بازرگاني

٪18

بانكداري خرده

٪12

بانكداري تجاري

٪15

پرداخت و تسويه

٪18

خدمات عامليت

٪15

مديريت دارايي

٪12

واسطهگري خرده

٪12

الزم است موسسه اعتباري با تدوي و گسترش سياستهاي مشخص ،معيارهاي
مستندي را براي انطباق فعاليتهاي خود با خطوط کاري يادشده در جدول فوق داشته
باشد و نسبت به اصالح معيارها در هنگام تحوالت و تغييرات در فعاليتهاي تجاري اقدام
نمايد .براي اطالع از مصاديق خطوط کاري هشتگانه به پيوست شماره ( )5رجوع شود.
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پيوست شماره 5

مصاديق فعاليتهاي خطوط کاري هشتگانه

مصاديق خطوط کاري هشتگانه به شرح ذيل اعالم ميگردند:
تامين مالي شرکتي :شامل مواردي مانند اعطاي تسهيالت سنديکايي ،اعطاي تسهيالت به
شرکتهاي بزرگ براي ادغام با ديگر شرکتها ،تعهدات ناشي از پذيرهنويسي و  ...؛
فروش و بازرگاني:شامل مواردي مانند فروش اقساطي ،معامالت سلف ،مشارکت حقوقي،
معامالت ارزي ،سرمايهگذاريها و  ...؛
بانکداري خرد :افتتاح انواع سپرده ،اعطاي انواع تسهيالت ،صدور کارتهاي اعتباري و
ارائه خدمات بانکي به اشخاص در مقياس خرد؛
بانکداريتجاري :افتتاح انواع سپرده ،اعطاي تسهيالت و ارائه خدمات بانکي به اشخاص در
مقياس کالن و در کليه بخ

هاي اقتصادي؛

پرداخت و تسويه :ارائه انواع خدمات بانکي از قبيل پرداختها ،دريافتها ،حوالهها ،انتقال
وجوه ،صدور انواع چک .درخصوص مورد اخير ،خسارات ناشي از پرداختها و تسويههاي
مربوط به فعاليتهاي خود بانک ميبايست در خسارات مربوط به خط کاري ذيربط
گنجانيده شود.
خدماتعامليت :قبول عامليت توسط موسسه اعتباري براي اداره وجوه مشتريان ،افتتاح
سپرده قرضالحسنه ويژه و اعتبارات اسنادي(بانک گشاي

کننده و کارگزار) ،نگهداري

امانات ،ارائه خدمات مربوط به پذيرهنويسي و انتشار اوراق مشارکت؛
مديريتداراييها :مديريت وجوه صندوق بازنشستگي کارکنان؛
واسطهگريخرد------- :

چنانکه فعاليتهاي موسسه اعتباري به گونهاي باشد که فاقد مصداق مشخصي براي يک
يا تعداد بيشتري از خطوط کاري هشتگانه باشد الزم است در محاسبات مربوط به آن /
آنها عدد صفر براي درآمد ناخالص آن خط کاري منظور گردد.
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 -6مباحث ويژه
مديريت ريسک عملياتي
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ضميمه شماره 1-6
الزامات احتياطي برايفرآيندها

الزم است تمامي فرآيندهاي موسسه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند تا مخاطرات
آنها تدابير الزم

عملياتي مربوط به مراحل مختلف کار شناسايي شوند و براي کاه
اتخاذ شود.

مديريت فرآيندهاي کاري توسط اشخاص ذيربط بايد به گونهاي انجام شود که ضم
جلب رضايت مشتريان ،اثربخشي کار و جنبههاي کيفي آن را افزاي

دهد.

الزم است موسسه اعتباري فرآيندهاي مهم کاري خود را شناسايي نمايد و تقابل بي
واحدهاي سازماني درون موسسه و سازمآنهاي مختلف ،روابط و فعاليتها و پرداختهاي
برونمرزي را مورد توجه ويژه قرار دهد.
براي رويدادهاي با فراواني زياد و نيز تراکن

هاي حائز اهميت ،الزم است مستندسازي به

حد کافي انجام شده ،دستورالعملهاي الزم تدوي گردد .اي دستورالعملها در صورت
لزوم ميبايست مورد تجديدنظر قرار گرفته ،به هنگام شوند.
الزم است فرآيندها ،در مراحل مختلف ،به ويژه در رابطه با تحوالت مربوط به حيطه،
موضوع عمليات و يا تغييرات آن کنترل شوند .کيفيت کنترلها بايد به طور منظم مورد
ارزيابي قرار گيرند .مشارکت حداقل دو نفر براي اجراي تراکن

ها از مصاديق روشهاي

کنترلي است.
فرآيندهاي مهم بايد به طور مکتوب مستند شوند .اي مستندات ميبايست حتياالمکان به
طور يکسان مواردي مانند وظايف مرتبط با فرآيندها ،مراحل و وابستگيهاي متقابل آنها،
گردش اطالعات ،گزارشدهي ،اشخاص ذينفع فرآيند (مسيول فرآيند ،مشتريان ،کارکناني
که در فرآيند شرکت دارند ،واحدهاي سازماني ،ساير سازمآنها يا طرفهاي ذينفع) و
سيستمهاي مديريت اطالعات مربوط به فرآيندها را در برگيرند.
کارشناساني که مراحل مختلف کار را اجرا ميکنند ميبايست موظف شوند فرآيند انجام
کار را با دقت مکتوب نمايند .در صورت هرگونه تغيير در فرآيند ،الزم است اي توضيحات
به هنگام شوند.
براي اجراي پروژههاي بزرگ الزم است اصول متحدالشکلي تدوي و رعايت شوند .در
اي گونه موارد ،ارزيابي پروژهها ميبايست با فوريت بيشتري انجام شود.
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ضميمه شماره 2-6

الزامات احتياطي برايريسک حقوقي

تمامي فعاليتهاي موسسه اعتباري ممک است در معرض ريسک حقوقي قرار
گيرند .تفسير ،حوزه اجرا و اعتبار قانوني مواد و مقررات قابل اجرا با عوامل نامطميني سر و
کار دارند که ميتوانند سبب وارد آمدن زيانهاي قابل توجهي به موسسه اعتباري شده،
مسيوليت حقوقي و تعهدات احتمالي را براي موسسه اعتباري در پي داشته باشند .عالوه
بر اي  ،اختالفات و تفاسير متفاوت در رابطه با اعتبار و مفاد قراردادها ممک است اثرات
نامطلوبي بر فعاليتهاي موسسه اعتباري داشته باشد.
هيات مديره بايد ريسکهاي حقوقي حايز اهميت موسسه اعتباري را شناسايي نموده،
اطمينان حاصل کند که مديريت اي ريسکها به شيوه مناسبي انجام ميشود؛
مديريت ارشد بايد براي مديريت موثر ريسک حقوقي ،تدابير الزم را جهت شناسايي،
ارزيابي ،پاي

و کاه

ريسک حقوقي در خطوط کاري مختلف موسسه اتخاذ نمايد؛

موسسه اعتباري بايد از قواني و مقررات ناظر بر فعاليتهاي خود آگاهي کامل داشته
باشد .به ويژه کارکنان آن ميبايست بر اي مقررات تسلط کافي داشته باشند؛
مسيوليتهاي مربوط به مديريت ريسک حقوقي ميبايست به طور شفاف تبيي شوند؛
به منظور مديريت مناسب ريسکهاي حقوقي ،موسسه اعتباري بايد دان

و مهارت کافي

در مورد شيوه انعقاد قراردادها و ساير تعهدات قانوني داشته باشد .به منظور حصول
اطمينان از اعتبار قانوني قراردادها ،موسسه اعتباري بايداز قواني الزماالجرا درخصوص
حدود اختيارات تصميمگيري اشخاصي که در انعقاد قرارداد شرکت مينمايند ،اطالع کافي
داشته باشد؛
مستندسازي قرارداد بايد به طور مناسب انجام شود .اعتبار قانوني قراردادها ،احتمال
تفاسير متفاوت از آنها و بروز اختالفات در اي زمينه ميبايست تحت پاي

قرار گيرد؛

الزم است موسسه اعتباري تغييرات مربوط به قواني و مقررات را در سطوح ملي و
بي المللي پيگيري نمايد تا در چارچوب قواني جاري کشور ،براي انطباق با الزامات
بي المللي جديد آمادگي داشته باشد؛
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موسسه اعتباري بايد از شيوه قانوني زمينههاي فعاليت خود آگاهي داشته باشد .عالوه بر
اي  ،شرکتهاي مادر بايد اطمينان حاصل کنند که شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها ،از
قواني و مقررات ناظر بر فعاليتهاي خود اطالع دارند؛
موسسه اعتباري که فعاليتهاي برونمرزي دارد بايد به اي موضوع توجه داشته باشد که
اصول قانوني فعاليتها و رويهها در کشورها متفاوت است .از اي رو ،الزم است از قواني و
مقررات کشور ميزبان آگاهي داشته باشد.
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ضميمه شماره 3-6

الزامات احتياطي براي کارکنان

هيات مديره و مديريت ارشد ميبايست اطمينان حاصل کنند که موسسه اعتباري از
کارکناني برخوردار است که واجد دان

 ،بين

 ،توانايي ،مهارت و تجربه کافي در زمينه

رويارويي با ريسکهاي عملياتي مربوط به امور محوله به آنها هستند.
مديريت ارشد بايد اطمينان يابد که در صورت بروز هرگونه اختالل در روند عمليات
موسسه ،از کارکنان واجد شرايط کافي براي بازگرداندن به موقع امور به حالت عادي
برخوردار است .در اي زمينه ميبايست تدابير احتياطي الزم براي جايگزيني افراد
ذيصالح (در صورت وقوع بيماري ،حادثه ،يا هرگونه رويداد غيرمنتظره ديگر) اتخاذ شود.
هيات مديره ميبايست براي نظامهاي پاداش ،اصول و ضوابطي را تصويب نمايد .اي
اصول ميبايست اطمينان دهند که جهتگيري نظامهاي پاداش ،به گونهاي نيست که از
رويههاي نامطلوب و ريسکپذيري غيرقابل کنترل حمايت کنند.
هيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري ميبايست امکانات الزم را براي آموزش
مباحث مربوط به شيوه مديريت مؤثر ريسک عملياتي ،براي کارکنان در تمامي سطوح
فراهم آورند.
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ضميمه شماره 4-6

الزامات احتياطي براي محصوالت و خدمات جديد

موسسه اعتباري بايد دستورالعملهايي براي تبيي فرآيند ارائه محصوالت و خدمات جديد
داشته باشد .تصميمگيري در مورد ارائه محصوالت يا خدمات جديد بايد منطبق با حدود
اختيارات مقرر توسط هيات مديره باشد و در هر مورد ميبايست مستندات مربوط پيوست
گردد.
مخاطرات مربوط بايد پي

از ارائه محصوالت و خدمات جديد بررسي شوند .عالوه بر

اي  ،در زمان ارائه خدمات جديد و نيز زماني که محصوالت و خدمات با روشي جديد به
طور همزمان ارائه ميشوند ميبايست ارزيابي مجددي انجام گيرد.
به منظور نظارت اثربخ

 ،نظامهاي کنترل داخلي و مديريت ريسک ميبايست با توجه به

ويژگيهاي مربوط به محصوالت و خدمات جديد تعديل و اصالح شوند.
زماني کهموسسه اعتباري فعاليتهاي خود را به بازارهايي که در آن فاقد تجربه بوده
گسترش ميدهد بايد مراقبت ويژه به عمل آورد و از فعاليتي که از انجام آن منع شده
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؛
مطالعه ريسک (ارزيابي ريسکهاي مربوط به محصول يا خدمت)؛
اجراي نظام کنترل داخلي و مديريت ريسک (حداقل در مورد ريسکهاي اعتباري ،بازار،
نقدينگي و عملياتي)؛
کنترل فرآيند مربوط به محصول يا خدمت (بازاريابي ،شناسايي مشتري ،فروش ،توليد،
تسويه و پرداختها)؛
بررسي مسائل حقوقي و اختيار انعقاد قرارداد؛
کفايت سيستمهاي ف آوري اطالعات ،مبادله دادهها و امنيت اطالعات؛
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کفايت رويههاي حسابداري داخلي و مستقل؛
بازبيني موضوعات مربوط به ماليات؛
بازبيني قيمتگذاري ،گزينههاي موجود براي ارزشگذاري و مدلهاي قيمتگذاري؛
ارزيابي تاثير ارائه خدمات و محصوالت جديد بر سودآوري و کفايت سرمايه؛
بررسي نيازهاي آموزشي کارکنان و وجود دستورالعملهاي الزم در اي خصوص.
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ضميمهشماره 5-6

الزامات احتياطي براياستمرار عمليات کاري

مديريت استمرار عمليات کاري ،بخ

مهمي از مديريت ريسک عملياتي است.

اي فعاليت ،رويکردي کلنگر به عمليات کاري داشته؛ شامل خط مشيها ،استانداردها و
رويههايي براي حصول اطمينان از اي موضوع است که در صورت وقوع هرگونه اختالل،
ميتوان عمليات ويژه را در شرايط عادي خود حفظ نمود و يا در يک الگوي زماني مناسب،
آن را به شرايط معمول خود بازگرداند .هدف از اي فعاليت ،به حداقل رساندن تبعات
عملياتي ،مالي ،قانوني ،شهرت و ديگر پيامدهاي مهمي است که از ايجاد اختالل ناشي
ميشود .مديريت موثر استمرار عمليات کاري به جاي تمرکز بر روي منشاء ايجاد اختالل،
به تاثير آن توجه مينمايد .اي امر به فعاالن صنعت مالي و مراجع آن ،اي توانايي را
ميدهد که در پيگيري طيف وسيعي از اختالالت ،از انعطاف الزم برخوردار باشند .هرچند
سازمآنها نميتوانند ماهيت ريسکهايي را که در معرض آن قرار دارند ،ناديده بگيرند .به
عنوان مثال ،سازمآنهايي که در مناطق زلزلهخيز قرار دارند معموالً براي تاثير اختالالت
عملياتي عمدهاي که ناشي از زلزله است ،برنامهريزي ميکنند .مديريت موثر استمرار
عمليات کاري معموالً شامل تجزيه و تحليلهاي تاثير اختالالت ،استراتژيهاي بازگشت
عمليات به حالت عادي و برنامههاي استمرار عمليات کاري و نيز برنامههايي براي آزمون،
آموزش و اطالعرساني ،برنامههاي مربوط به ارتباطات و مديريت بحران است .در ذيل به
اهم مواردي که ميبايست در اي خصوص مورد توجه موسسات اعتباري قرار گيرند اشاره
ميشود:
موسسه اعتباري ميبايست براي مديريت استمرار عمليات کاري ،رويکردهاي موثر و
جامعي داشته باشد .هيات مديره و مديريت ارشد ،در زمينه استمرار عمليات کاري موسسه
داراي مسيوليت جمعي هستند؛
الزم است مديريت استمرار عمليات کاري ،بخ

جداييناپذيري از برنامه کلي مديريت

ريسک موسسه را تشکيل دهد .سياستها ،استانداردها و فرآيندهاي مربوط به مديريت
استمرار عمليات کاري ميبايست در تمامي موسسه و يا حداقل ،در عمليات مهم آن به
اجرا درآيند .مديريت جامع استمرار عمليات کاري بايد نه تنها ابعاد فني ،بلکه جوانب
انساني را نيز در برگيرد؛
هيات مديره و مديريت ارشد ميبايست اطمينان يابند که براي گزارش موارد مربوط به
استمرار عمليات کاري به آنها ،تدابير الزم اتخاذ شده است .اي موارد شامل گزارشهاي
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مربوط به وضعيت اجرا و پيادهسازي عمليات ،وقايع روي داده ،نتايج آزمون نظام مديريت
استمرار عمليات کاري و برنامههاي عملياتي مربوط به تقويت توان بازگشت عمليات
موسسه به حالت عادي است .مديريت استمرار عمليات کاري موسسه ميبايست توسط
يک شخصيت مستقل همچون حسابرسان داخلي يا مستقل مورد بازبيني قرار گرفته؛
يافتههاي مهم آنها به موقع به اطالع هيات مديره و مديريت ارشد بانک رسانيده شود؛
وظايف ،مسيوليتها و اختيارات تمامي واحدها و کارکنان درخصوص استمرار عمليات کاري
ميبايست به دقت تعريف و مشخص شده ،به آنها ابالغ شود .در صورت ايجاد اختالل در
عمليات موسسه ،ميتوان اقدام به تشکيل گروه مديريت بحران؛ متشکل از مديراني نمود
که براساس موضوع و متناسب با سط مسيوليت مديريتي آنها انتخاب شدهاند .الزم
است مديريت ارشد ن متناسب با شدت اختالل ن در ارائه واکن

مناسب به آن مشارکت

نمايد؛
برنامهريزي استمرار عمليات کاري ،به مفهوم آمادگي براي رويارويي با قطع فعاليتهاي
کاري است به گونهاي که موسسه بتواند به عمليات خود ادامه داده ،زيانهاي ناشي از
اختالالت مختلف کاري را کاه

دهد .اي اختالالت ممک است به دليل صدمات وارده به

کارکنان ،ابزار کاري ،سيستمهاي ف آوري يا مبادله اطالعات ،اقدامات بي المللي ،خسارات
ناشي از آب ،آت

سوزي و فرسودگي تجهيزات باشند؛

در برنامهريزي استمرار عمليات کاري موسسه ،با توجه به اي که کدام يک از فعاليتهاي
بانک عليرغم بروز اختالل ميتواند تدوام يابد ميبايست برنامههايي براي خطوط کاري
مهم تدوي شود؛
مسيوليت به هنگام نمودن و حصول اطمينان از کفايت برنامههاي موسسه براي استمرار
عمليات اصلي آن بر عهده هيات مديره است .مديريت ارشد بايد برنامهريزي استمرار
عمليات کاري موسسه را براي کارکنان تبيي نمايد؛
موسسه اعتباري بايد مدلي شفاف براي آمادگي ،حفظ و آزمون برنامههاي استمرار عمليات
کاري آن و نيز براي کنترل برنامهريزي مذکور داشته باشد؛
برنامهريزي استمرار عمليات کاري موسسه اعتباري ،با ترسيم فرآيندهاي کاري اصلي آن
آغاز ميگردد .در اي برنامهريزي ،اولويت به فرآيندها داده ميشود و حداقل زمان بازگشت
به حالت عادي ،براي اي فعاليتها ،يا حداکثر زمان قابل قبول براي قطع آنها ن به
گونهاي که اختالل قابل مالحظه در آن فعاليت تلقي نشود ن تعريف ميگردد .مدلهاي
جايگزي و رويههاي بازگشت به شرايط عادي براي رويارويي با اختالل بايد براي
فرآيندهاي داراي اولويت ،طرحريزي شود .به ويژه بايد نسبت به برگشت و به هنگام
شدن اطالعات اصلي براي بازگشت فعاليتها به حالت عادي اطمينان حاصل شود؛
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از آنجا که ممک است بازگشت کامل عمليات به حالت عادي ،مستلزم دسترسي به منابع
مورد نيازي باشد که در زمان ايجاد اختالل دسترسي به آنها محدود است موسسه
اعتباري ميبايست از طريق تجزيه و تحليل تاثيرات کاري فعاليتها ،به شناسايي آن گروه
از وظايف و عملياتي اقدام نمايد که بازيابي آنها از اولويت بيشتري برخوردار است و براي
بازگشت آنها به حالت عادي ،اهدافي را وضع نمايد؛
هيات مديره و مديريت ارشد بايد با ايجاد فرهنگ مناسبي در تمامي موسسه ،بر اولويت
بيشتر استمرار عمليات کاري تاکيد نمايند .اي امر ميبايست از طريق تهيه منابع مالي و
انساني کافي ،رويکرد مديريت استمرار عمليات کاري موسسه را اجرا و مورد حمايت قرار
دهد؛
سطوح بازيابي عمليات (بازگشت به حالت عادي) و زمان آن براي بعضي از فعاليتهاي
خاص ميبايست تعريف شود؛
با توجه به اي که شدت ،گستره و مدت اثرگذاري اختاللهاي عملياتي متفاوت ميباشد
الزم است توانايي نظام مديريت استمرار عمليات کاري ن در مقاطع زماني مناسب ن مورد
بررسي و آزمون قرار گيرد .اهم مواردي که ميبايست در اي زمينه مورد توجه قرار گيرند
عبارتند از:
اطمينان حاصل شود که سايت جايگزي به اندازه کافي از محل اصلي عمليات (سايت
اصلي) دور است و در صورت امکان ،از زيرساختهاي فيزيکي مشابه استفاده نميکند.
اي موضوع سبب به حداقل رسيدن ريسک تاثير آنها از رويداد مشابه ميشود .به عنوان
مثال بهتري حالت آن است که سايت جايگزي از شبکه ارتباطي و برق متفاوتي استفاده
نمايد (شبکه برق و ارتباطات هر دو سايت يکسان نباشد)؛
بايد اطمينان حاصل شود در مواقعي که به واحدهاي اصلي خسارات جدي وارد شده يا
دسترسي به مناطق متاثر از بروز اختالل ،محدود ميباشد؛ سايت جايگزي براي بازگشت
به حالت عادي يا حفظ عمليات و خدمات مهم ،از سيستمها و تجهيزات مورد نياز و نيز
دادههاي جاري کافي برخوردار است؛
از آنجا که در خالل بروز يک اختالل ،امکان عدم دسترسي به کارکنان سايت اصلي (اوليه)
وجود دارد الزم است در برنامه استمرار عمليات کاري ،شيوه تامي کارکنان مورد نياز که
داراي تخصص و مهارتهاي کافي باشند ،گنجانده شود (به عنوان مثال از طريق تامي
آنها از مناطق جغرافيايي مختلف ،استقرار کارکنان دائمي در سايت
جايگزي و .)...
سيستمهاي ف آوري اطالعات و تجهيزات با توجه به اي که آنها با چه سرعتي
بايد به وضعيت عادي خود ن پي

ازبروز اختالل ن بازگردند بايد اولويتبندي شوند.

برنامههاي بازگشت به شرايط عادي بايد براي سيستمهاي ف آوري اطالعات تدوي
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شوند .اي برنامهها بايد تشري نمايند که سيستمهاي مختلف ف آوري اطالعات چگونه
ميتوانند در صورت بروز اختالل ،مجدداً فعال شوند .نسخهبرداريهاي پشتيبان و
تجهيزات رايانهاي آماده جايگزيني بايد در مکاني دور از مرکز معمول ف آوري اطالعات
قرار داده شوند تا از امکان از بي رفت همزمان اطالعات و اطالعاتپشتيبان پيشگيري
شود؛
برنامههاي استمرار عمليات کاري موسسه اعتباري بايد بر مبناي تجزيه و تحليل تهديدها
و آسيبپذيري فعاليتهاي آن باشد .در اي برنامهها بايد به اي تهديدها و آسيبها توجه
شود .حيطه برنامهها بايد با توجه به ماهيت ،حوزه و پيچيدگي عمليات موسسه اعتباري
تعديل شود .اي برنامهها بايد عمليات را در صورتبروز اختالل پي

برده ،اطالعات دروني

موسسه و نيز اطالعات اشخاص ذينفع موسسه اعتباري ،در زمان ايجاد اختالل را در
برگيرد؛
موسسه اعتباري بايد براي رويارويي با بروز اختالالت در فعاليتهاي اشخاص ذينفع
خارجي مثل پيمانکارها ،ارائهدهندگان خدمات به موسسه اعتباري و نيز مشتريان مهم
آمادگي داشته باشد؛
مسيوليت نهايي فعاليتهايي که برونسپاري ميشوند همچنان برعهده هيات مديره و
مديريت ارشد موسسه اعتباري است و برونسپاري امور ،رافع مسيوليت اي دو سط
مديريتي نميباشد؛
الزم است موسسه اعتباري براي حفظ موثر ارتباطات خود با شخصيتهاي حقيقي و
حقوقي درون و بيرون از موسسه (در صورت بروز يک اختالل مهم) ،رويههاي الزم را
اتخاذ نموده ،به اجرا درآورد .در اي زمينه ميتوان از رويهها و پروتکلهايي جامع (همه
جانبه) در زمينه ارتباطات اضطراري و نيز به کارگيري افرادي براي هماهنگي استفاده نمود؛
به منظور تبادل اطالعات و حفظ موثر ارتباطات موسسه اعتباري با موسسات و مراکز
برونمرزي ،در صورت بروز اختالل ،موسسه اعتباري ميبايست اقدامات الزم را به عمل
آورد (از جمله اي اقدامات ميتوان به امضاي پروتکلهايي براي همکاري ،تبادل اطالعات
و تسويه در موقعيتهاي بحراني اشاره نمود)؛

موسسه اعتباري ميبايست در مقاطع زماني مناسب (به طور ادواري و با توجه به شرايط
محيط دروني و بيروني موسسه) ،برنامههاي استمرار عمليات کاري موسسه را مورد آزمون
قرار داده؛ اثربخشي آنها را ارزيابي کند و در صورت نياز ،آنها را به روزآوري نمايد.
آزمون برنامههاي ياد شده ميبايست به طور منظم انجام شود .افراد مسيول کنترل به
هنگام نمودن و آزمون برنامههاي استمرار عمليات کاري موسسه اعتباري بايد مشخص و
پاسخگو باشند؛
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فرآيند برنامهريزي استمرار عمليات کاري موسسه اعتباري موارد ذيل را نيز در بر ميگيرد:
تدوي اصول مربوط به آمادگي و ساير دستورالعملهاي کلي براي استمرار عمليات کاري؛
تهيه و تدوي برنامههاي استمرار عمليات کاري؛
آموزش کارکنان واحدهاي کاري براي اجراي برنامه استمرار عمليات کاري؛
ايجاد سازمان بحران و تهيه و نگهداري فهرست اشخاص رابط؛
تهيه و تدوي رويههاي الزم براي فعاليتهاي اطالعرساني؛
تهيه برنامههاي بازگشت به شرايط عادي از طريق سيستم ف آوري اطالعات؛
نگهداري برنامههاي استمرار عمليات کاري و بازگشت به حالت عادي؛
آزمون برنامههاي استمرار عمليات کاري و برنامههاي بازگشت به شرايط عادي؛
پاي

برنامهريزي استمرار عمليات کاري ،هماهنگ نمودن اي برنامهها و ارزيابي ميزان

مناسب بودن آنها.
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الزامات احتياطي برايبرونسپاري امور

برونسپاري امور موسسه اعتباري ميتواند ريسکهاي متعددي از جمله
ريسکهايعملياتي و شهرت را متوجه موسسه نمايد .از اي رو ،مبادرت به اي امر
ميبايست در چارچوب اصول و سياستهاي مشخص و پس از انجام بررسيها و مطالعات
الزم انجام شود.
فعاليتها و خدماتي را ميتوان برونسپاري نمود که قانونگذار انجام آنها را
راساً به موسسه اعتباري تکليف نکرده باشد .عالوه بر اي  ،برونسپاري امور نبايد به
گونهاي انجام شود که به موضوع اصلي فعاليت موسسه اعتباري خدشه وارد نمايد.
در برونسپاري ،بررسيهاي مورد نياز شامل تهيه گزارش هزينه ن فايدهاي است
که ميبايست ضم اشاره به داليل توجيهي ضرورت انجام برونسپاري ،نقاط ضعف و
قوت مديريتي و اهداف آتي موسسه اعتباري در اي خصوص را در برگيرد .اهم مواردي که
ميبايست در رابطه با برونسپاري مورد توجه قرار گيرند به شرح ذيل ميباشند:
الزم است موسسه اعتباري براي برونسپاري امور خود ،سياستها و معيارهايي را تدوي
نمايد .مسيوليت نهايي تمامي امور مربوط به برونسپاري امور موسسه اعتباري در
چارچوب سياستهاي تعيي شده برعهده هيات مديره است .سياستهاي برونسپاري
ميبايست موارد ذيل را در برگيرد:
معيارها براي تشخيص مناسب بودن برونسپاري امور از جمله حفظ کارآيي و اختيارات
نظارتي موسسه بر آن فعاليت؛
تعيي حداکثر قابل قبول براي برونسپاري کلي امور موسسه اعتباري؛
درجه ريسکپذيري موسسه اعتباري براي تحمل ريسکهاي ناشي از برونسپاري امور.
موسسه اعتباري بايد برنامه جامعي براي مديريت ريسک امور برونسپاري شده تدوي
نمايد .اي برنامه ،براي ارزيابي ريسکهاي مربوط ميبايست موارد ذيل را در برگيرد:
حيطه امور برونسپاري شده؛
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اهميت امور برونسپاري شده؛
نحوه مديريت امور برونسپاري شده؛
پاي

و کنترل ريسک امور برونسپاري شده؛

نحوه پوش

ريسکهاي بالقوه توسط ارائهدهنده خدمات برونسپاري شده.

از ديگر مواردي که در برنامه جامع مديريت ريسک امور برونسپاري شده ميبايست مورد
توجه قرار گيرند ميتوان به نکات ذيل اشاره نمود:
بروز هرگونه اختالل در انجام امور برونسپاري و تاثير آن بر وضعيت مالي ،شهرت و
عملياتي موسسه اعتباري و خسارات ناشي از آن؛
تاثير برونسپاري امور بر نحوه اجراي الزامات قانوني و مقرراتي موسسه اعتباري؛
بررسي ارتباط و همبستگي متقابل بي امور برونسپاري شده با ساير فعاليتهاي موسسه
اعتباري؛
تاثير وجود رابطه مالکيتي بي موسسه اعتباري و ارائهدهنده خدمات برونسپاري؛
شخصيت حقوقي ارائهدهنده خدمات برونسپاري به ويژه از نظرنظارت پذيري آن (مراجع
نظارتي ذيربط) ؛
بررسي و امکان کنترل ريسکها ،به ويژه در موارد متعدد بودن ارائهدهندگان خدمات
برونسپاري شده؛
بررسي نحوه حفاظت از اطالعات و امنيت آنها؛
بررسي ريسک کشوري ،ريسک سياسي و شرايط قانوني در مورد برونسپاري امور به
ارائهدهندگان خارجي خدمت و ارائهدهندگان داخلي که در خارج از کشور فعاليت دارند؛
تعيي نحوه و مکان رسيدگي به اختالفات موسسه اعتباري با ارائهدهندگان خدمات
برونسپاري در خارج از کشور؛
بررسي نحوه حفظ امنيت ف آوري اطالعات توسط ارائهدهنده خدمات برونسپاري؛
بررسي هزينه حق انتخابهاي جايگزي براي موسسه اعتباري در صورت بروز اختالل در
ادامه فعاليت ارائهدهنده خدمات برونسپاري؛
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تدوي الزامات احتياطي براي موظف نمودن ارائهدهنده خدمات برونسپاري به حفظ
اطالعات موسسه اعتباري و مشتريان و نيز ممانعت از افشاي آنها به اشخاص (به جز
مراجع ذيصالح)؛
پي

بيني فرآيند انجام اقدامات اصالحي به هنگام وقوع رويدادهاي غيرمنتظره؛

الزم است موسسه اعتباري نسبت به شناسايي کافي اشخاصي که انجام امور به آنها
برونسپاري شده است ،اقدامات الزم را به عمل آورد؛
با توجه به اي که تغيير ارائه کننده خدمات برونسپاري ،مستلزم صرف هزينه ميباشد از
اي رو ،انتخاب ارائهدهنده خدمات برونسپاري ،توسط موسسه اعتباري ميبايست
براساس باالتري استانداردها و با دقت انجام شود .در مورد ارائهدهندگان خدمات
برونسپاري که در خارج از کشور فعاليت ميکنند الزم است وضعيت اقتصادي ،سياسي و
قانوني کشور مربوطه نيز مورد بررسي قرار گيرد؛
به منظور پيشگيري از ريسک عدم اجراي تعهدات توسط ارائهدهنده خدمات برونسپاري،
الزم است روابط بي موسسه اعتباري و ارائهدهنده خدمات و نيز حقوق ،تعهدات و شروط
مورد نظر آنها ،به طور شفافدر قرارداد منعقده قيد شود ،در قرارداد منعقده:
الزم است مادهاي از قرارداد ،به نحوه فسخ قرارداد
) (termination clauseاختصاص داده شود و امکان انتقال فعاليت به شخص ثالث و
شرايط احتمالي آن و يا انتقال مجدد فعاليت به موسسه اعتباري ،پي

بينيهاي الزم انجام

شود؛
الزم است با ارائهدهنده خدمات برونسپاري شروطي مبني بر حفاظت از اطالعات موسسه
اعتباري و مشتريان گنجانده شود؛
الزم است شروطي درج گردد که به موجب آنها براي انجام وظايف ناظران بانک مرکزي
جمهوري اسالمي هيچگونه محدوديتي توسط ارائهدهنده خدمات برونسپاري ايجاد نشود
و حق ناظران مزبور براي نظارت بر امور برونسپاري شده ن در موسسه ارائهدهنده اي
خدمات ن محفوظ بماند.
انتقال فعاليتهاي کاري يا ساير امور برونسپاري به يک نمايندگي ،نافي مسيوليت
موسسه اعتباري در قبال تعهدات

نميباشد .از اي رو ،هر موسسه اعتباري از سوي ارائه

دهنده خدمات ،در برابر خسارت وارده موظف به پاسخگويي به مشتريان يا ساير طرفهاي
قراردادش ميباشد؛
مديريت ارشد مسيوليت دارد از فراهم شدن ترتيبات الزم براي مديريت ريسک عملياتي
و کنترل اموري که برونسپاري شدهاند اطمينان حاصل کند .عالوه بر اي  ،مديريت ارشد،
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موظف است از کيفيت اطالعات مربوط به اموري که برونسپاري شدهاند و کنترل منظم
امنيت آنها اطمينان حاصل کند .در اي زمينه:
موسسه اعتباري بايد از استمرار امور برونسپاري شده اطمينان حاصل کند و براي
رويارويي با بروز هرگونه اختالل مهم در فعاليتهاي پيمانکار و ارائه دهنده خدمات آمادگي
داشته باشد؛
موسسه اعتباري بايد اطمينان حاصل کند که ارائه دهنده خدمات برونسپاري ،از منابع و
دان

فني الزم براي ارائه آن خدمات برخوردار است؛

موسسه اعتباري بايد تدابيري اتخاذ نمايد که از تمرکز امور برونسپاري شده مختلف نزد
يک ارائهکننده خدمات ،پيشگيري شود؛
موسسه اعتباري بايد اطمينان حاصل کند که تمامي اطالعات مورد نياز در زمينه مديريت
ريسک و کنترلهاي داخلي براي انجام نظارت توسط موسسه اعتباري و يا مراجع
ذيصالح قابل دسترسي است.
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الزامات احتياطي برايسيستمهاي فنآوري اطالعات

هيات مديره بايد اطمينان حاصل نمايد که سيستمهاي ف آوري اطالعاتموسسه اعتباري از
کفايت الزم برخوردار بوده و متناسب با ماهيت و حوزه عمليات آن ميباشد .کفايت و
متناسب بودن سيستمهاي ف آوري اطالعات ميبايست به طور مستمر نسبت به
فعاليتهاي موسسه و الزامات مقرر توسط هيات مديره مورد ارزيابي قرار گيرد .عالوه بر
اي  ،ميبايست بررسي شود که اي سيستمها تا چه حد فعاليتهاي تجاري را مطابق با
مصوبات هيات مديره مورد پشتيباني قرار ميدهند؛
براي ثبت الکترونيکي ،انتقال ،پردازش ،بايگاني و نگهداري اطالعات ،موسسه اعتباري
بايد از سازمان ،نظام کنترل داخلي و نيروي متخصص الزم ،برخوردار باشد .بخشي از اي
وظايف يا تمامي آنها ميتوانند برونسپاري شوند مشروط بر اينکه موسسه اعتباري
اطمينان حاصل کند که شرکت عرضه کننده خدمات ف آوري اطالعات در انطباق با اصول
ارائه شده تحت عنوان ”الزامات احتياطي براي برون سپاري امور“ ،ضميمه شماره (،)6-6
اي رهنمود قرار دارد؛
به منظور تامي نيازهاي حال و آينده موسسه اعتباري ،هيات مديره بايد راهبردي را
تصويب کند که در مورد وجود ،حفظ و گسترش محيط ف آوري اطالعات اطمينان ايجاد
کند .عالوه براي  ،هيات مديره بايد اطمينان يابد که موسسه از رويههاي الزم براي
بودجهبندي و پاي

هزينههاي ف آوري اطالعات برخوردار است؛

موسسه اعتباري بايد مدلهاي اجرا ،استانداردها ،رويهها و کنترلهايي را براي حوزههاي
فرعي مختلف ف آوري اطالعات تعريف کند به گونهاي که بتواند بي واحدهاي کاري و
واحدهاي ارائه دهنده خدمات ف آوري اطالعات هماهنگي ايجاد نمايد .در اي زمينه،
مديريت ارشد موظف است برنامهريزي ،پاي

و ارزيابي امور مربوط به ف آوري اطالعات

را انجام دهد .در صورت لزوم ،ميبايست گروه مجزايي ،شامل نمايندگاني از واحدهاي
مختلف کاري را براي انجام اي هماهنگيها تعيي نمايد؛
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موسسه اعتباري بايد اطمينان حاصل کند که واحد ف آوري اطالعات مستقل از کاربران،
واحد ف آوري اطالعات مسيول بهبود و عملکرد سيستمهاي ف آوري اطالعات است تا
جايي که کاربران از قابل اتکا بودن اطالعات پردازش شده ،اطمينان حاصل کنند؛
الزم است وظايف توسعه سيستم و توليد از يکديگر مجزا باشند به گونهاي که کارکنان
فقط بر اساس رويههاي مشخص و تحت مراقبت ،به اطالعات يکديگر دسترسي داشته
باشند؛
موسسه اعتباري بايد اطمينان حاصل کند که واحد حسابرسي داخلي از قابليت الزم براي
ارزيابي عملکرد و کنترلهاي داخلي فعاليتهاي ف آوري اطالعات برخوردار است؛
موسسه اعتباري بايد رويههايي را براي گسترش سيستمها و کنترل کيفي آنها ايجاد
نمايد تا اطمينان حاصل کند که سيستمها به همان ترتيبي که برنامهريزي شدهاند ،کار
ميکنند؛
عالوه بر اي  ،بايد روش مستند سازي ثابتي در مورد سيستمها وجود داشته باشد تا اي
اطمينان ايجاد شود که آنها ميتوانند حتي در صورت تعويض کارکنان اصلي ،به کار گرفته
شده ،بهبود يابند؛
موسسه اعتباري بايد براي خريداري نرمافزارها و سختافزارها يا انعقاد قراردادها با ارائه
کنندگان خدمات ،رويه تعريف شدهاي داشته باشد تا به کمک آن ،از انطباق تجهيزات
خريداري شده و قراردادهاي منعقده با نيازهاي موسسه اعتباري ،استانداردهاي معتبر و
استمرار خدمات اطمينان حاصل شود؛
موسسه اعتباري بايد ريسک ناشي از قطع خدمات مربوط به ف آوري اطالعات را (در اثر
عواملي مثل آت

سوزي ،سيل ،قطع برق ،خرابي سختافزار و  )...از طريق رويهها و

مدلهايي که با امنيت فيزيکي سر و کار دارند و نيز از طريق تجهيزات آماده جايگزيني ،به
حداقل رساند .عالوه بر اي  ،ميبايست دسترسي به اقالم حياتي (مانند سختافزارها،
برق ،وسايل ارتباط جمعي ،اسناد و  )...با تعيي افراد مشخص ،محدود گردد.
به منظور حفظ امينت اطالعات ،الزم است بي امور اداري و سازماني ،پرسنلي ،فيزيکي،
تبادل اطالعات و امنيت آنها ،سختافزار و نرمافزار تفکيک مناسبي انجام شود .امنيت
کلي اطالعات شامل حفظ محرمانه بودن اطالعات ،درستي و در دسترس بودن آنها
ميباشد .در اي خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است:
دسترسي به سيستم بايد کنترل شود .استنکاف از انجام تراکن

ها در سيستمهاي

اطالعات و شناسايي و تاييد طرفهاي مرتبط متقابل بايد به طور مناسب انجام شود.
عالوه بر اي  ،از قابليت پيگيري دقيق تراکن

هاي پردازش شده در سيستمهاي اطالعات

بايد اطمينان حاصل شود؛
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سط امنيت اطالعات موسسه اعتباري به طور کلي و سط امنيت سيستمهاي مختلف
اطالعات ن با توجه به ماهيت و حوزه عمليات ،جدي بودن تهديدها ن و نيز سط کلي
توسعه تکنولوژيکي موسسه بايد از کفايت الزم برخوردار باشند؛
هيات مديره موسسه اعتباري موظف است اطمينان حاصل نمايد که امنيت اطالعات
موسسه در حد کفايت قرار دارد .عالوه بر اي هيات مديره بايد سط کلي امنيت اطالعات
در موسسه را تعريف و تصويب نمايد؛
هيات مديره بايد منابع کافي فراهم نمايد و مسيوليتها را براي حفظ کفايت سط امنيت
اطالعات تعريف کند و آن را به طور منظم مورد ارزيابي قرار دهد .در صورت عدم
دسترسي به متخصص امنيت اطالعات ،موسسه اعتباري ميتواند کار ارزيابي را به شخص
يا اشخاص خارج از سازمان که از تخصص و صالحيت کافي براي اي کار برخوردارند
واگذار نمايد .در ضم در مورد نارساييهاي شناسايي شده ميبايست اقدامات الزم انجام
شود؛
سط امنيت اطالعات در موسسه ميبايست بر اساس ارزيابي ريسکهاي مرتبط با آن به
طور منظم بررسي شود .در ارزيابيهاي ريسک ،منابع و وظايف اصلي موسسه اعتباري بايد
مشخص شوند .تهديدها و آسيبپذيري منابع و کارکرد موسسه از ناحيه تهديدهاي مورد
بحث و تاثير آنها بر عمليات موسسه ميبايست مورد ارزيابي قرار گيرند .به منظور
مديريت ريسکهاي شناسايي شده ،کنترلهاي کافي بايد انجام شود .اي ريسکها در
زمان ارائه خدمات و فنون جديد ميبايست ارزيابي شوند؛
ارزيابي ريسکهاي مربوط به امنيت اطالعات بايد با مديريت ريسک موسسه مرتبط باشد
تا اطمينان حاصل شود که هيات مديره و مديريت ارشد از کل اثرات ريسکهاي مهم در
فعاليتهاي موسسه آگاهي دارند؛
موسسه اعتباري بايد فرد  /افرادي را به عنوان مسيول نگاهداري اطالعاتي که ذخيره و
پردازش ميشوند و سيستمهايي که مورد استفاده قرار ميگيرند مشخص نمايد .اي فرد /
افراد در مورد اصول به کارگيري ،حق دسترسي و امنيت اطالعات و سيستم مسيوليت
دارند؛
موسسه اعتباري بايد از نظر الزامات امنيتي مرتبط ،اطالعات ذخيره و پردازش شده را
طبقهبندي نمايد و مقرراتي براي سط دسترسي به طبقات مختلف اطالعات تدوي کند؛
موسسه اعتباري بايد براي دسترسي به اطالعات ،برنامهها و سيستمها ،مجوز اعطا نمايد و
سيستمهايي را که بر طبق اصول متحدالشکل مصوب مديريت مورد استفاده قرار ميگيرند
تحت پاي

قرار دهد .مجوز ،بايد مطابق با وظايف کاربران داده شود .به منظور محدود

نمودن سط دسترسي به اطالعات ،برنامه و سيستم ،موسسه اعتباري ميبايست براي
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کاربران مجاز از ابزارهاي فني (شناسههاي کاربران ،کلمه عبور و  )...استفاده کند و ترتيبي
اتخاذ نمايد که هرگونه گزارش در مورد نقض شرايط مجوز ،مورد رسيدگي قرار گيرد؛
موسسه اعتباري بايد شرايط اصول مربوط به امنيت اطالعات را که به تصويب هيات مديره
رسيده است به هنگام نمايد .تدوي دستورالعملهايي براي مديريت مجوز دسترسي،
مقابله با نرمافزارهاي مخرب و استفاده از اينترنت و پست الکترونيکي از جمله اهداف
معمول براي امنيت اطالعات محسوب ميشوند .موسسه اعتباري بايد به طور شفاف امنيت
اطالعات را تعريف نمايد .در اي رابطه الزم است کارکنان،به طور منظم براي آشنايي با
مسيوليتهاي خود در زمينه امنيت اطالعات آموزش داده شوند .ارتقاي دان

کارکنان در

زمينه امنيت اطالعات ،بايد طي فرآيند مستمري انجام شود و مسيوليتهاي مرتبط با آن
در سط مديريت مشخص شود.
رويدادهاي مربوط به امنيت اطالعات ميبايست مورد توجه ويژه قرار گرفته ،تجزيه و
تحليل ،نگهداري و به فرد مسيول آن گزارش گردد؛
امنيت خدمات  On-lineشامل امنيت رويهها (مثل مراحل دستي) ،برنامههاي کاربردي،
سيستمهاي فني و انتقال دادهها ميشود؛
پي

از ارائه خدمات جديد به صورت  ،On-lineالزم است موسسه اعتباري با انجام

بررسيهاي کافي از مناسب بودن ارائه خدمات اطمينان حاصل کند .ريسکهاي مهم
موجود در اي خدمات و اقدامات مرتبط با مديريت ريسک بايد مستندسازي شوند و
مديريت ريسک بايد به تناسب آن توسعه داده شود.
طراحي نظام کنترلهاي داخلي و مديريت ريسک عمليات  ، On-lineسيستمهاي ف آوري
اطالعات و فرآيندهاي داخلي آن ميبايست براساس ماهيت و حيطه عمليات موسسه
اعتباري و تهديدهايي که متوجه آن عمليات است انجام شوند؛
موسسه اعتباري بايد به طور ادواري کل ريسکهاي موجود در عمليات
 On-lineرا ارزيابي کند يا انجام اي ارزيابي را به اشخاص ثالث واگذار نمايد .موسسه
اعتباري بايد به طور مستمر سيستمهاي ف آوري اطالعات  ،امنيت آنها و نيز کفايت
حفاظت آنها در برابر بروز اختاللهاي مختلف و سوء استفادههاي احتمالي را مورد ارزيابي
قرار داده ،بهبود بخشد؛

موسسه اعتباري پي

از ارائه هر خدمت ميبايست با کمک اقدامات حداقلي ذيل ،از

کفايت امنيت اطالعات ذيربط اطمينان حاصل کند:
تجزيه و تحليل فرآيند ارائه خدمت و اقدامات الزم براي مديريت ريسک آن؛
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بررسي امنيت ويژه سيستم ف آوري اطالعات و نيز پاي

مستمر سطوح مختلف

سيستمهاي مزبور؛
تجزيه و تحليل آسيبپذيري سيستم ،ف آوري اطالعات و کفايت آن  ،به هنگام نمودن و
انجام اصالحات الزم در اي زمينه؛
پيگيري مستمر هرگونه اختالل ،سوء استفاده يا تالش براي سوء استفاده و ارائه گزارش
در مورد آن به مديريت ذيربط در چارچوب ضوابط مقرر؛
تدوي برنامههاي ويژه بازگشت سيستم به حالت عادي ،به منظور حصول اطمينان از
استمرار عمليات کاري موسسه؛
تدارك تجهيزات آماده جايگزيني (در صورت بروز اختالل) پي

از اجراي برنامههاي ويژه

مربوط به استمرار عمليات کاري حصول اطمينان از مؤثر بودن آنها براي بازگشت عمليات
به وضعيت عادي؛
آزمون عملکرد سيستمها در صورت لزوم و حصول اطمينان از اينکه سيستمهاي ف آوري
اطالعات ،در ساعاتي که استفاده از آنها توسط کاربران موازي به حداکثر خود ميرسد از
توان کافي برخوردارند؛
تجهيز سيستمها به برنامههاي مناسب ضد ويروس و ساز و کارهاي الزم براي رويارويي
با نرمافزارهاي مخرب؛
پشتيباني از سيستمها و ساير خطوط ارتباطي مربوط به اطالعات در برابر حمالت به
سيستمها و نيز بار اضافي تحميلي به آنها؛
پي

بيني تجهيزات آماده جايگزيني براي رويارويي با موانع ناشي از سنگيني بار در مواقع

اتصال به شبکه اينترنت؛
حصول اطمينان از اي که براي کنترل دسترسي به سيستمهاي مختلف ف آوري اطالعات،
ساز و کارهاي مناسبي وجود دارد و مديريت مناسبي در زمينه صدور مجوز دسترسي به
اطالعات و سيستمهاي ف آوري اعمال ميشود؛
اتخاذ تدابير الزم براي تفکيک شبکههاي اينترنت از شبکههاي داخلي از طريق تجهيزات
امنيتي؛
آزمون منظم سيستمهاي ف آوري اطالعات ،به ويژه پس از انجام هرگونه تغيير در آنها؛
شناسايي نارساييهاي امنيتي موجود در سيستمهاي ف آوري اطالعات و رفع سريع آنها
به منظور پيشگيري از استفاده غير مجاز و سوء استفادههاي احتمالي؛
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حصول اطمينان از اي که انتقال اطالعات بي مشترياني که از خدمات
 On-lineاستفاده ميکنند با ارائهدهنده خدمت و نيز پردازش اطالعات در سيستمهاي
ارائهدهنده خدمت به درستي انجام شده و کليه طرفهاي مذکور در فوق ،به حفظ محرمانه
بودن اطالعات پايبند هستند؛
شناسايي و تائيد طرفهاي مقابل در سيستم ،با شيوهاي مطمي و در حد کفايت؛
تجهيز سيستمهاي ف آوري اطالعات به ساز و کارهاي تائيد و ردگيري حسابرسي ،به
منظور حصول اطمينان از دقت و درستي دادهها و ستادهها ،مناسب بودن مجوزها ،بازيابي
اطالعات در صورت بروز وقفه در پردازش آنها و برخورداري از قابليت ردگيري
تراکن

ها؛

امکانپذير بودن ردگيري دقيق تراکن

هاي پردازش شده در سيستمهاي ف آوري

اطالعات؛
وجود کنترلهاي الزم در سيستمهاي ف آوري اطالعات ،به منظور تطبيق تراکن

هاي

انجام شده در سيستمهاي فرعي مختلف؛
امکان رديابي زنجيره تراکن

ها از مشتري تا سيستم اصلي موسسه؛

مخفي نگهداشت کلمات عبور هر مشتري در قالب رمز ،در سيستم و نيز در زمان انتقال
آنها بي سيستمهاي مختلف؛
خودداري از انجام توامان وظايف ايجاد ،پردازش و ابالغ شناسه و کلمه عبور ويژه
مشتريان ،توسط يک فرد (به دليل مخاطرهآميز بودن آن)؛
حصول اطمينان از اي که سيستمهاي ف آوري اطالعات موسسه ميتوانند هرگونه اتصال
به سيستم يا تالش براي انجام اي امر و نيز استفاده از سيستمهاي ف آوري اطالعات را
به طور صحيحي ثبت نمايند؛
کنترل منظم گزارشهاي مربوط به اتصال  /اتصالها به سيستم؛
وجود رويههايي براي گزارش تالشهاي غيرمجاز با هدف دسترسي به سيستمها و ساير
موارد سوءاستفاده از اتصالها و نيز کنترل و انطباق گزارشها با الزامات قانوني؛
رعايت اصل محرمانه نگهداشت اطالعات و حريم خصوصي مشتريان؛
وجود دستورالعملهايي مشتمل بر اطالعات کافي در مورد ارائهدهنده خدمات ،تخصيص و
مسيوليتها به بي ارائهکننده خدمت و کاربر و استفاده مطمي از خدمت توسط کاربر.
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ضميمه شماره 8-6

الزامات احتياطي برايسيستمها و خدمات پرداخت

ثبات سيستمهاي پرداخت از اهميت بسيار بااليي برخوردار است .نظر به اي که
تمامي پرداختهاي جامعه از طريق اي سيستمها انجام ميشوند ،مدت زماني که
سيستمهاي مورد بحث دچار توقف و يا اختالل ميگردند براي اقتصاد کشور بسيار حياتي
است ،زيرا عالوه بر ايراد لطمه به پرداختهاي مشتريان ،به اقتصاد کل کشور نيز آسيب
جدي وارد مينمايد .از جمله مواردي که در رابطه با سيستمها و خدمات پرداخت
ميبايست مورد توجه قرار گيرد ميتوان به نکات ذيل اشاره نمود:
الزم است هيات مديره براي سيستمهاي پرداختي که موسسه اعتباري در آن عضويت
دارد و نيز براي خدمات پرداختي که به مشتريان ارائه ميکند اصولي را تدوي نمايد .اي
اصول ،ميبايست به گونهاي باشند که عالوه بر اي که عمليات جاري موسسه را در بر
ميگيرند تحوالت آتي در اي زمينه را نيز مدنظر قرار دهند؛
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؛
مديريت ارشد مسيوليت دارد از کفايت تخصص ،منابع و کنترلهاي داخلي براي عملکرد
اثربخ

و مطمي خدمات پرداخت اطمينان حاصل کند؛

موسسه اعتباري بايد ريسکهاي مربوط به سيستمها و خدمات پرداختي را که ارائه
ميشود ،شناسايي و آن را به طور منظم به هنگام نمايد؛
سيستمهاي پرداخت موسسه اعتباري بايد مطمي و ام باشند؛
موسسه اعتباري بايد تدابيري اتخاذ نمايد تا بروز اختالالت در سيستمهاي پرداخت مورد
استفاده خود را به حداقل برساند .سيستمها و خدمات پرداخت ميبايست با تجهيزات
آماده جايگزيني (در صورت بروز اختالل) پشتيباني شوند؛
موسسه اعتباري الزم است قبل از به کارگيري ف آوريها و ابزارهاي جديد پرداخت،
نسبت به دريافت مجوزهاي الزم از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران اقدام نمايد.
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موسسه اعتباري ميبايست نتايج حاصل از ارزيابيهاي خود از ريسک خدمات پرداخت و
ف آوريهاي جديد را قبل از اجرا براي دريافت مجوزهاي الزم به بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران ارائه نمايد .هرگونه تغيير در خدمات پرداخت جاري نيز مستلزم رعايت مورد
فوق ميباشد.
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ضميمه شماره 9-6

الزامات احتياطي براي شناسايي کافي مشتريان

الزم است موسسه اعتباري سياستها و رويههاي شفافي در رابطه با شناسايي و
پذيرش مشتريان تدوي نمايد .اهم نکاتي که در اي رابطه ميبايست مورد توجه قرار
گيرد به شرح ذيل ميباشند:
موسسه اعتباري ميبايست تمامي اطالعات مورد نياز براي شناسايي هر مشتري جديد را
تهيه نمايد .کيفيت و کميت اي اطالعات به نوع متقاضي (اشخاص حقيقي و حقوقي)،
گردش مالي مورد انتظار از حساب افتتاح شده بستگي دارد؛
در مورد اشخاص حقيقي ،الزم است حداقل ،اطالعات ذيل اخذ شود:
نام و نامخانوادگي فرد ،مليت ،شماره شناسنامه ،کدملي،تاريخ و محل تولد ،نام پدر ،نشاني
کامل و ثابت ،شماره تلف  ،شغل ،نوع حساب و ماهيت روابط بانکي مربوط به آن ،امضا؛
در مورد اشخاص حقوقي ،الزم است اطالعات ذيل اخذ شود:
نام موسسه ،تصوير روزنامه رسمي مبني بر ثبت شرکت ،اصل يا رونوشت (کپي) تائيد
شده گواهينامه ثبت شرکت ،شرکتنامه و اساسنامه ،مصوبه هيات مديره درخصوص
افتتاح يک حساب (به نام شرکت) و تعيي هويت فرد/افرادي که حق برداشت از آن
حساب را دارند ،محل اصلي عمليات تجاري موسسه ،آدرس پستي ،شمارههاي تلف و
دورنگار؛

الزامات مربوط به شناسايي مشتري ،به زمان افتتاح حساب محدود نميشود بلکه پس از
افتتاح حساب براي هريک از مشتريان (اشخاص حقيقي و حقوقي) الزم است عملکرد
حساب وي به طور مستمر تحت نظارتقرار گيرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب ،مبادالتي
که خارج از فعاليتهاي معمول آن حساب قرار دارد ،شناسايي شوند؛
موسسه اعتباري ميبايست سيستم جامعي از مديريت اطالعات را ايجاد نمايد ،که در آن،
اطالعات مربوط به تمامي مشتريان گردآوري و پردازش شده ،در اختيار کارکنان ذيربط
تمامي واحدها و گروههاي بانکي وابسته قرار گيرد؛
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الزم است اطالعات مربوط به اشخاص مرتبط مشتريان (اشخاص حقيقي و حقوقي،
براساس تعاريف مندرج در آئي نامه اشخاص مرتبط ،موضوع بخشنامههاي شماره مب/
 1964و شماره مب 1965 /مورخ  29/11/1382بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران)
در سيستم جامع اطالعات مديريت نگهداري شود.
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شماره  :مب  3602 /؛ ضرورت افزا ي ش سرما ي ه پا ي ه موسسه اعتبار ي ،درصورت ي كه نسبت كفا ي ت سرما ي ه
آن به دل ي ل سرما ي ه گذار ي در موسسات اعتبار ي د ي گر به كمتر از حدمقرر (  8درصد ) كاهش ي ابد
تاريخ21/8/1386 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي
شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

با سالم؛
همانگونه که مستحضرند به موجب مفاد بندهاي  7-3و  10-3از دستورالعمل
سرمايهگذاري موسسات اعتباري مصوب يکهزار و هشتاد و يکمي جلسه مورخ 18/1/1386
شوراي محترم پول و اعتبار ن موضوع بخشنامه شماره مب 182/مورخ  26/1/1386ن هرگونه
سرمايهگذاري موسسات اعتباري در موسسات اعتباري ديگر (اعم از داخل يا خارج کشور) منوط
به موافقت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و مستلزم کسر مبلغ سرمايهگذاري شده از
سرمايه پايه موسسه اعتباري سرمايهگذار ميباشد .بديهي است ،چنانچه اي کسر مبلغ منجر به
کاه

نسبت کفايت سرمايه آن موسسه اعتباري از حداقل حد مقرر ( 8درصد) شود ،موسسه

اعتباري مکلف است نسبت به افزاي

سرمايه پايه خود به منظور ارتقاي نسبت کفايت سرمايه تا

حد مقرر اقدام نمايد .بر اي اساس ،مقتضي است مراقبت شود در صورتي که نسبت کفايت
سرمايه فعلي آن بانک کمتر از  8درصد است ،از انجام هرگونه سرمايهگذاري جديد در موسسات
اعتباري ديگر اجتناب شود .همچني چنانچه آن نسبت با انجام سرمايهگذاري جديد و کسر مبلغ
سرمايهگذاري شده از سرمايه پايه ،کمتر از  8درصد ميگردد ،انجام آن سرمايهگذاري صرفاً پس
از افزاي

سرمايه پايه الزم امکانپذير است/.ص
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

حسن معتمدي

3816

16-1615
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شماره  :مب  3876 /؛ تاك ي د بر مسئول ي ت مستق ي م ه ي ات مد ي ره بانك ها در اعطا ي تسه ي الت به واحدها ي
اقتصاد ي دارا ي بده ي معوق ( موضوع بند  1از دستورالعمل ضوابط فن ي و مال ي تشخ ي ص واحدها ي
موضوع تبصره ي ك تصو ي ب نامه شماره  / 30330ت  34925ه مورخ  30/02/1386ه ي ات محترم وز ي ران )
تاريخ11/9/1386 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

احتراما"
در اجراي مفاد بند  1از دستورالعمل ضوابط فني و مالي تشخيص واحدهاي موضوع تبصره يک بند
يک تصويبنامه شماره /30330ت  34925هن مورخ  30/2/1386هيات محترم وزيران مبني بر
لزوم اعطاي تسهيالت توسط بانکها به واحدهاي اقتصادي داراي بدهي معوق واجد شرايط
مندرج در دستورالعمل مذکور از محل منابع موضوع آيي نامه اجرايي گسترش بنگاههاي زودبازده
و کارآفري  ،رعايت نکات ذيل براي بانکها الزامي مينمايد:
چنانچه مستحضرند ،اعطاي تسهيالت توسط بانکها ميبايست بر پايه عقود مشخصي که در
تبصره ذيل ماده  3قانون عمليات بانکي بدون ربا احصا شدهاند ،انجام شود .طبيعي است هر يک
از اي عقود داراي ويژگيهاي خاصي بوده ،در بخ

يا بخ

هاي اقتصادي معيني کاربرد داشته و

براي تامي حوايج ويژهاي از متقاضيان به کار گرفته ميشوند .بر اي اساس ،اعطاي تسهيالت يا
در چارچوب مشارکت بانک در طرحي خاص (عقود مشارکتي) امکانپذير بوده و يا ضم خريد
کااليي توسط بانک (عقود مبادلهاي) انجام ميشود و يا منوط به انجام کار يا خدمتي مشخص
(عقود تعهدي) ميباشد .از اي رو ،آنچه که در اعطاي تسهيالت بايد همواره مطم نظر قرار
گيرد ،مشخص بودن ”موضوع تسهيالت“ است .بنابراي نميتوان انتظار داشت که تسهيالتي
بابت بازپرداخت بدهيهاي گذشته و معوق به متقاضيان اعطا شود .چرا که اي مهم در تزاحم با
رويهها و شيونات حاکم بر نظام بانکي کشورمان ميباشد.
با اي وجود ،بانکها عنداللزوم به تشخيص و مسيوليت مستقيم اعضاي هيات مديره خود ،در
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

اتکايي است و در صورت مساعدت بانک به بنگاه اقتصادي مزبور ،بازپرداخت تسهيالت جديد و
بدهيهاي معوق براي آن واحد ميسر خواهد شد ،ميتوانند نسبت به اعطاي تسهيالت جديد به
چني واحدهايي اقدام کنند .ليک بايد توجه داشت تشخيص و تصميمگيري پيرامون موضوع در
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حيطه اختيارات و مسيوليتهاي هيات مديره بانکها بوده و هيچ فرد ،کارگروه و مرجع ديگري
نبايد در اي رابطه تکليف جديدي را به بانکها تحميل کند.
در صورت موافقت اعضاي هيات مديره بانکها به اعطاي تسهيالت جديد به واحدهاي اقتصادي
موضوع دستورالعمل پي

گفته ،الزم است بانکها نظارتهاي خاص و ويژه بر حس اجراي امور

آن بنگاهها و نحوه مصرف و بازگشت تسهيالت اعطايي معمول داشته و نسبت به اخذ تامي کافي
به منظور حصول اطمينان از حس اجراي قرارداد فيمابي  ،حفظ منافع بانک و مآال" بازگشت
منابع و سود مورد انتظار خود اقدام نمايند.
خاطرنشان ميسازد ،بانکها در صورت تمليک وثايق توثيقي نزد خود موظفند در اسرع وقت
نسبت به فروش آنها اقدام نموده و از درگير شدن در مديريت واحدهاي تمليکي خودداري
کنند/.ب
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حسن معتمدي
16-1615
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حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  ; 4276 /تاك ي د بانك مركز ي جمهوري اسالمي ايران بر ضرورت رعا ي ت ضوابط مندرج در
بخشنامه شماره مب  1382 /مورخ  08/06/1385جهت تحو ي ل چك پول ها ي منتشره به بانك ها
تاريخ6/10/1386 :
بسمه تعالي

برايمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي و شرکتدولتي پستبانک ارسالگرديد.

باسالم
احتراماً به استحضار ميرساند برحسب دستور جناب آقاي دکتر مظاهري رئيسکل محترم
بانک مرکزي ،تحويل چک پولهاي منتشره به بانکهاي متقاضي منوط به رعايت ضوابط مندرج
در بخشنامه شماره مب 1382/مورخ  8/6/1385ميباشد .از اي

رو ،خواهشمند است دستور

فرمايند واحدهاي ذيربط در آن بانک ترتيبي اتخاذ نمايند تا بخشنامه مذکور به طور دقيق اجرا
شود .همچني خواهشمند است براي انجام کليه اقدامات الزم درخصوص چاپ و انتشار چک پول،
هماهنگيهاي الزم با اداره نشر اسکناس و خزانه به عمل آيد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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صديقه رهبرشمسکار
3831-3

شماره  :مب  4413 /؛ ابالغ نقطه نظر پ ي شنهاد ي سازمان بازرس ي كل كشور در مورد شرا ي ط عموم ي
حساب جار ي ر ي ال ي  /ارز ي
تاريخ16/10/1386 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي
شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال ميگردد

محترماً؛
پيرو بخشنامه شماره مب 1369/مورخ  10/4/1386اي اداره درخصوص بندهاي
پيشنهادي ”سازمان بازرسي کل کشور“ راجع به ”شرايط عمومي حسابجاري ريالي ارزي“
بانکها بدي وسيله اعالم ميدارد که سازمان بازرسي کل کشور پيشنهاد قبلي خود ،مطروحه در
بند يک از بخشنامه فوقالذکر را به شرح زير اصالح نموده است:
”بانک براي وصول هر نوع مطالبات خود و خسارات ناشي از معامالت بانکي حق و اختيار دارد از
هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزي و ريالي و موجودي حسابهاي ارزي و ريالي اعم
از سپردههاي ثابت ،موقت ،حسابهاي جاري ،پسانداز و غيره و هر نوع مال و طلب نزد خود
تحت هر عنوان که باشد ،تا معادل مطالبات خود ،قبل از ابالغ به مشتري اعم از متعهد،ضام ،
راه و غيره مسدود نموده و سپس مراتب را به مشتري اعالم و در صورت عدم اقدام توسط
مشتري ظرف  10روز نسبت به برداشت و تسويه بدهي وي از محل مسدود شده اقدام
نمايد“/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

اميرحسين امينآزاد
3831-5
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شماره  :مب  4980 /؛ ممنوع ي ت اعطا ي تسه ي الت جهت خر ي د و فروش سهام به كارگزاران بورس اوراق
بهادار در قالب عقد مضاربه مطلق
تاريخ30/11/1386 :

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پستبانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد.

به موجب بررسيهاي به عمل آمده و بنا به استعالمهاي متعدد واصله به اي اداره به منظور کسب
مجوز الزم جهت اعطاي تسهيالت به کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در قالب عقد مضاربه
مطلق بدينوسيله موکدا" به اطالع ميرساند اعطاي تسهيالت جهت خريد و فروش سهام با
استفاده از عقد مضاربه مطلق چه به لحاظ مقرراتي و چه به لحاظ ماهيت عقد مذکور با اشکال
مواجه است و انجام اي عمليات نميتواند در قالب عقد مضاربه صورت پذيرد .در مورد ساير عقود
نيز نيازمند بررسي دقيق است.
خواهشمند است مراتب فوق به کليه واحدهاي تابعه آن بانک ابالغ گردد/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816
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صديقه رهبرشمسکار
3831-3

شماره  :مب  5001 /؛ مدت زمان نگهدار ي از جوا ي ز برندگان قرعه كش ي حساب ها ي قرض الحسنه
بانك ها و موسسات اعتبار ي
تاريخ4/12/1386 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي،غيردولتي،شرکت دولتي پستبانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم
پيرو بخشنامه شماره نب 4709/مورخ  30/6/1376اي مديريت کل به نظام بانکي کشور،
متضم ابالغ فتواي مورخ  15/5/1376حضرت آيتاهلل غالمرضا رضواني عضو محترم فقهاي
شوراي نگهبان مبني بر نگهداري جوايز قرعهکشي حسابهاي قرضالحسنه پسانداز توسط
بانکها به مدت  4نوبت قرعهکشي پس از قرعهکشي اصلي ،بدينوسيله به استحضار ميرساند که
پيشنهاد اخير برخي از بانکها داير بر تقليل در مدت زمان مذکور حداکثر تا  6ماه بعد از تاريخ
قرعهکشي ،مجددا" با حضرت آيت اهلل رضواني مطرح گرديد .اظهار نظر ايشان پيرامون موضوع
فوق ،به شرح ذيل ميباشد:
”درصورتيکه ترتيبي دادهشود که سپردهگذاران بدانند که در صورت تاخير از مدت معي  ،بانکها
موظف به نگهداري جايزه نيستند و اقدام به فروش ميشود ،اشکالي ندارد“.
با عنايت به مراتب فوق ،خواهشمند است ترتيباتي اتخاذ فرمايند که مفاد بخشنامه حاضر ،ضم
ابالغ به کليه واحدها و شعب ذيربط آن بانک ،به طريق مقتضي به اطالع عموم سپردهگذاران
رسيده و بر حس اجراي آن نظارت الزم و کافي معمول گردد/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبرشمسکار

حميد تهرانفر

3831-3

3816

1037

شماره  :مب  5056 /؛ نحوه اخذ جرا ي م تاخ ي ر تاد ي ه از تسه ي الت سررس ي د گذشته ومعوق
تاريخ5/12/1386 :

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پستبانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم
پيرو بخشنامه شماره مب 3876/مورخ 11/9/1386اي مديريتکل به بانکهاي کشور در رابطه
با بند  1از تصويبنامه شماره /30330ت34925هن مورخ  30/2/1386هيات محترم وزيران
درخصوص ”اعطاي تسهيالت جديد به واحدهاي اقتصادي داراي بدهي معوق به سيستم بانکي“ ،
ضم جلب توجه جنابعالي به مفاد بند ( )7از تصويبنامه مذکور ،بدينوسيله به استحضار ميرساند
نظر به اينکه شوراي محترم پول و اعتبار پيرامون نحوه تسويه وجوه دريافتي از مشتريان داراي
بدهي سررسيد گذشته و معوق ،تصميم جديدي اتخاذ ننموده و تکليف مندرج در بند يادشده نيز،
مورد ايراد هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قواني و مقررات عمومي کشور (مجلس
شوراي اسالمي) قرار گرفته است ،لذا بدينوسيله تاکيد مينمايد که مصوبه نهصد و سي و يکمي
جلسه مورخ  12/10/1378شوراي پول و اعتبار درخصوص ”نحوه اخذ جرايم تاخير تاديه از
تسهيالت سررسيد گذشته و معوق“ ،کماکان به قوت خود باقي است و بانکها ميبايست بر
اساس همان رويه عمل نمايند/.ب
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حسن معتمدي
16-1615

1038

حميد تهرانفر
3816

شماره  :مب  5072 /؛ آئ ي ن نامه نحوه واگذار ي دارائ ي ها ي غ ي رضرور و اماكن رفاه ي بانك ها و آئ ي ن نامه
وصول مط البات سررس ي دگذشته ،معوق و مشكوک الوصول موسسات اعتبار ي ( ر ي ال ي  /ارز ي (
تاريخ6/12/1386 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي،غيردولتي،شرکت دولتي پستبانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم
پيرو بخشنامههاي شماره مب 5036/و مب 5037/مورخ  5/12/1386اي اداره موضوع ابالغ
مصوبات هيات محترم وزيران به شمارههاي /175043ت436هن مورخ  30/10/1386و
/175051ت437هن مورخ  30/10/1386با عناوي به ترتيب ”آيي نامه نحوه واگذاري
داراييهاي غيرضرور و اماک رفاهي بانکها“ و ”آيي نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ،معوق
و مشکوكالوصول موسسات اعتباري (ريالي/ارزي)“ خواهشمند است دستور فرمائيد ضم اجراي
مصوبات يادشده ،نظرات آن بانک نيز به اي اداره ارسال گردد/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبرشمسکار

حميد تهرانفر

3831-3

3816

1039

شماره  :مب  5115 /؛ نحوه اطالع رسان ي در مورد بخشوده شدن جرا ي م د ي ركردتسه ي الت در ي افت ي
اشخاص حق ي ق ي و حقوق ي
تاريخ8/12/1386 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گردد

با سالم؛
پيرو بخشنامههاي شماره مب 5037/مورخ  5/12/1386و شماره مب 5072/مورخ
 6/12/1386به پيوست تصاوير نامه شماره  189718مورخ  21/11/1386جناب آقاي احمدرضا
انصاري رئيس دفتر محترم رياست جمهوري و نامه شماره  182689مورخ 10/11/1386
معاونت محترم نظارت و هماهنگي در سياستهاي اقتصادي ،علمي و فرهنگي رياست جمهوري
درخصوص درخواست اطالعرساني در مورد بخشوده شدن جرايم ديرکرد تسهيالت دريافتي
اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مصوبه شماره /175051ت 437مورخ  30/10/1386هيات
محترم وزيران جهت اطالع و اقدام الزم ايفاد ميگردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

سيميندخت حکاك

3816

3831-2

1040

شماره  :مب  5317 /؛ نحوه نگهدار ي حساب ها ي دولت ي نزد بانك ها
تاريخ22/12/1386 :
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي و شرکت دولتي پستبانک ارسال گرديد.

احتراما"
پيرو بخشنامه شماره مب 2017/مورخ  27/8/1385اي اداره درخصوص نحوه نگهداري
حسابهاي دولتي نزد بانکها بدينوسيله مراتب زير جهت اجرا ابالغ ميگردد:
کليه سازمانهاي دولتي ،وزارتخانهها و شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و
شهرداريها موضوع بند ”د“ ماده  10قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران مجاز ميگردند به تشخيص خود نزد هر يک از بانکهاي موجود اعم از
دولتي يا غيردولتي افتتاح حساب نمايند.
انتخاب بانک مورد نظر توسط نهادهاي مذکور در بند فوق ،در مورد آن بخ

از وجوهات آنها که

از محل بودجه عمومي دولت تامي ميگردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي
ميباشد .آن بانک موظف است در اي خصوص تعهدي از صاحب حساب اخذ نمايد که بر مبناي
آن صاحب حساب متعهد گردد وجوه مذکور را تنها با اجازه وزارت امور اقتصادي و دارايي به
حسابهاي خود منظور نمايد.
در اجراي بند ”الف“ ماده  12قانون پولي و بانکي کشور نگهداري حسابهاي وزارتخانهها و
موسسات دولتي  ...به عهده بانک مرکزي است .همچني به موجب بند ”ز“ ماده ” “10همان قانون
اي بانک اختيار دارد که به هر يک از بانکهاي کشور نمايندگي دهد .بر اي اساس الزم است
کليه بانکهايي که حسابهاي نهادهاي موضوع ماده ” “12فوقاالشاره را نگهداري مينمايند ابتدا
با اداره حسابداريکل و بودجه اي بانک قرارداد نمايندگي امضاء نمايند.
بانکهاي عامل پس از افتتاح حساب کماکان ميبايست  100درصد وجوه دولتي را به روش
تعيي شده به بانک مرکزي منتقل نمايند.
هنگام افتتاح حساب توسط بانک ،دريافت تائيديه بانک قبلي مبني بر پرداخت بدهيهاي معوق و
تعيي تکليف بدهيها و تعهدات جاري الزامي است.

1041

نظر به اي که نگهداري حسابهاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسل و شرکتها و
موسسات وابسته به موجب قانون نحوه اجراي مقررات پولي و بانکي کشور در بانک سپه مصوب
سال  1353مجلسي وقت به بانک سپه واگذار شدهاست لذا الزم است حسابهاي وزارت دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسل ن استثنائا" ن کماکان نزد بانک سپه نگهداري شود.
اي بخشنامه تا زمان تداوم بند ”د“ ماده  10قانون برنامه چهارم توسعه نافذ بوده و چنانچه اي
ماده قانوني در قواني بعدي تنفيذ گردد مفاد اي بخشنامه به قوت خود باقي است.
شايان ذکر است از تاريخ صدور اي بخشنامه ،بخشنامه شماره مب 2017/مورخ 27/8/1385
اي اداره کان لم يک ميشود/.ب
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

1042

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

سال 1387

1043

شماره  :مب  257 /؛ نحوه ساماندهي منابع قرض الحسنه موسسات اع تباري و ترويج فرهنگ قرض الحسنه
در بين مردم ( موضوع تصويب نامه شماره  / 211422ت  39394هـ مورخ  26/12/1386هيات محترم
وزيران )
تاريخ28/1/1387 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه ارسال گردد

با سالم؛
به پيوست تصوير تصويبنامه شماره /211422ت39394هن مورخ 26/12/1386
هيات محترم وزيران درخصوص ”نحوه ساماندهي منابع قرضالحسنه موسسات اعتباري و ترويج
فرهنگ قرضالحسنه در بي مردم“ ايفاد ميگردد.
خواهشمند است ترتيباتي اتخاذ فرمايند که مفاد بخشنامه حاضر به کليه واحدها و شعب
ذيربط آن بانک ابالغ و برحس اجراي آن نظارت الزم و کافي معمول گردد/.ص
پيوست :يک برگ.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816

1044

شماره  :مب  348 /؛ آيين نامه نظام سنجش اعتبار ( موضوع مصوبه شماره  / 211829ت  / 39396ه مورخ
 26/12/86هيات محترم وزيران (
تاريخ2/2/1387 :

بسمنه تعالني

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک
و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.
باسالم
احتراما؛ به پيوست آيي نامه "نظام سنج

اعتبار" موضوع مصوبه شماره /211829ت 39396

/ه مورخ  26/12/86هيات محترم وزيران جهت اجرا ايفاد ميشود.
خواهشمند است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت
کافي به عمل آيد.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفـر
3816

صديقه رهبر شمسکار
3-3831

1045

شماره  :مب  349 /؛ آيين نامه مستندساز ي جر ي ان وجوه در كشور ( موضوع مصوبه شماره  / 211815ت
 / 39395ه مورخ  1386 / 2 / 26ه ي ات محترم وز ي ران (
تاريخ2/2/1387 :

بسمنه تعالني

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک
و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

باسالم
احتراما؛ به پيوست آيي نامه "مستندسازي جريان وجوه در کشور" موضوع مصوبه شماره
/211815ت / 39395ه مورخ  26/12/86هيات محترم وزيران جهت اجرا ايفاد ميشود.
خواهشمند است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت
کافي به عمل آيد.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفـر
3816

صديقه رهبر شمسکار
3-3831

1046

شماره  / 506 :هـ ؛ تعيين سقف وام قرض الحسنه براي بانك هاي قرض الحسنه و بانك هاي تجاري
تاريخ7/2/1387 :

بسمنه تعالني
مديران عامل بانک هاي دولتي ،غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري
با سالم؛
پيرو نامه شماره /344هن مورخ  29/1/1387و مجموعه سياستي -نظارتي سيستم بانکي
در سال  1387که به پيوست آن ابالغ شده است ،بدينوسيله اعالم ميشود:
- 1مبلغ يکصد ميليون ريال مندرج در بند  ،3-8سقف رقم قرض الحسنه قابل پرداخنت
توسط بانکهاي قرض الحسنه است که بر اساس ماده  35مصوبه /39398/211853هن منورخ
 26/12/1386هيات محترم وزيران تصويب و ابالغ شده است .پرداخت تسهيالت قرضالحسنه
توسط ساير بانکها کماکان بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي قبلي خواهد بود.
- 2سپرده قانوني بانک ها نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مندرج در بنند ، 20
ناظر بر بانکهاي تجاري ،خصوصي و دولتي است  .سپرده قانوني باننکهناي تخصصني و باننک
قرضالحسنه تغييري نيافته و کماکان طبق همان ضوابط و مصوبات قبلي ميباشند.

طهماسب مظاهري

1047

شماره  / 868 :هـ ؛ دستورالعمل نحوه سفارش ،تو زيع و جمع آوري ايران چك بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران
تاريخ24/2/1387 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي ارسال گرديد

با سالم؛
به پيوست ”دستورالعمل نحوه سفارش ،توزيع و جمعآوري ايران چک بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران“ ارسال ميگردد .خواهشمند است دستور فرماييد تا اقدامات الزم براي
پيادهسازي هرچه سريعتر مفاد دستورالعمل انجام گيرد و بر حس اجراي آن نظارت شود.
يادآور ميگردد اي بانک از تاريخ  ،25/2/1387آمادگي دارد نسبت به عرضه ايران چک
بانک مرکزي اقدام نمايد/.ص

طهماسب مظاهري

1048

” دستورالعمل نحوه سفارش ،توزيع و جمع آوري ايران چک
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران “
الف ن مقدمه
برخورداري از يک نظام جامع و توانمند پرداخت ،از جمله اهداف کالني است که مراجع و
سياستگذاران پولي کشورها همواره در پي دستيابي به آن هستند .اي نظام ميبايست مشتمل بر
ساز و کارها و ابزارهاي فراگير ،کارآمد ،کارا و مناسبي باشد که متناسب با شرايط و واقعيات
اقتصادي روز جامعه ،تکامل و بهبود يافتهاند به گونهاي که نيازهاي متنوع خرد و کالن عموم
شهروندان را به نحوي شايسته مرتفع نمايند .بديهي است اختالل در کارکرد هريک از سازوکارها
و ابزارهاي پرداخت اي نظام ن به درجات مختلف ن اثربخشي و کارآيي آنها را مختل ساخته،
زمينه اقبال جامعه به ساز و کارها و ابزارهاي جايگزيني را فراهم ميآورد که گاه ،تبعات منفي و
گسترده اقتصادي را در پي دارند.
چاپ و انتشار انواع چک پول (ايران چک ،بانک چک) توسط بانکها و با شرايط کنوني؛
عالوه بر آن که متضم ريسک نقدينگي براي آنها است درافزاي

برخي شاخصهاي عمده

اقتصادي از جمله ميزان نقدينگي و نرخ تورم موثر است .از اي رو ،ساماندهي اي ابزار از مدتها
پي

 ،ضروري مينمود.
به منظور تحقق اي مهم ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با تهيه و ابالغ

”دستورالعمل نحوه انتشار ،خريد و فروش انواع چک پول (ايران چک ،بانک چک)“ (موضوع
بخشنامه شماره مب 1382/مورخ  )8/6/1385به شبکه بانکي کشور ،گام نخست را در اي زمينه
برداشت و اينک با ابالغ اي دستورالعمل در پي تکميل اقدامات گذشته و هدايت موثر شبکه
بانکي کشور در اي زمينه است .الزم به ذکر است که چاپ و انتشار ايران چک بانک مرکزي و
ممنوعيت چاپ چک پول (ايران چک ،بانک چک) توسط بانکها از ابتداي سال  ،1387به موجب
مصوبه جلسه مورخ  8/12/1386هيات محترم وزيران است که طي بخشنامه شماره
/201712ت39305هن مورخ  21/12/1386معاون اول محترم رئيس جمهور ابالغ شده است.
شايسته است هريک از بانکها و موسسات اعتباري کشور با بهرهگيري از فنآوريهاي
روز و بهبود روشهاي انجام کار ،استفاده از ديگر ابزارهاي پرداخت از جمله ابزارهاي پرداخت
الکترونيکي را در دستور کار خود قرار دهند تا ضم کاه

تدريجي اتکاي خود به چک پولهاي

موجود و بالتبع حذف تبعات منفي اي اوراق از عرصه اقتصادي کشور ،بي
رضايت خاطر شهروندان و کاه

هزينههاي خود برآيند.
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از پي

در پي

ب ن تعاريف
چکپول :منظور از چک پول در اي دستورالعمل ،هر يک از انواع بانک چک يا ايرانچک ميباشد.
بانک چک :چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط
نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت ميگردد .اي گونه چکها با استفاده از نام کوتاه آن بانک و به
دنبال آن کلمه چک از قبيل سپه چک  ،رفاه چک  ،ملي چک و  ...نامگذاري ميشوند .در نامگذاري
اي اوراق  ،ميتوان به جاي عنوان بانک (قبل از کلمه چک)  ،از واژههاي ديگري نيز استفاده نمود
ليک تصري نام بانک بر روي اوراق به نحوي آشکار ضروري است.
ايران چک :چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب تمامي بانکهايي که با
يکديگر قرارداد دارند يا توسط نمايندگان و کارگزاران آنها پرداخت ميگردد.
ايران چک بانک مرکزي:سندي است که به موجب مصوبه جلسه مورخ  8/12/1386هيات محترم
وزيران و توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران چاپ و منتشر شده و از اي پس به اختصار
”ايران چک بانک مرکزي“ ناميده ميشود.
مبلغ اسمي :به مبالغ ريالي مندرج بر روي هر برگ چکپول يا ايران چک بانک مرکزي اطالق
ميشود.

ج ن مقررات مربوط به جمعآوري انواع چکپول (بانک چک ،ايران چک) صادره از سوي بانکها
ماده  -1از تاريخ ابالغ اي بخشنامه ،اخذ سفارش جديد از بانکها و نيز چاپ انواع چک پول
(بانک چک ،ايران چک) براي آنها ممنوع بوده و بانکها صرفاً مجاز به استفاده از موجودي چک
پول خود(چاپ شده و در جريان توليد) ن براساس مفاد دستورالعمل ”نحوه انتشار ،خريد و فروش
انواع چک پول (ايران چک ،بانک چک)“ موضوع بخشنامه شماره مب 1382/مورخ  8/6/1385ن
هستند.
ماده  -2سفارشاتي که قرارداد آن ها بي بانک متقاضي و واحد توليدي منعقد شده و يا پس از
انعقاد قرارداد توليد ،اقدام خاصي در مورد آن ها انجام نشده است کان لم يک تلقي مي شوند.
واحدهاي توليدي تنها مجاز به چاپ چک پول هايي هستند که در جريان توليد بوده و در مرحله اي
قرار دارند که توليد آن ها را نمي توان متوقف کرد و يا اي اقدام  ،هزينه فراواني را براي واحد
توليدي در پي دارد.
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ماده  -3سازمان توليد اسکناس و مسکوك و شرکت چاپ و نشر بانک ملي ايران ميبايست در
اسرع وقت نسبت به تحويل چک پولهاي موجود درخزائ خود و يا در جريان توليد به بانکهاي
ذيربط ن در چارچوب مقررات و ضوابط موجود ن اقدام نمايند.
ماده  -4بانکها موظفند طي حداکثرش

ماه (دوره گذار) ،تمام موجودي چکپول اعم از چاپ

شده و در جريان توليد خود را مصرف نمايند.
ماده  - 5مادامي که مشتريان بانکها چکپول (بانک چک ،ايران چک) خود را جهت بازخريد به
بانکها ارائه ميکنند (حتي پس از طي دوره گذار ،موضوع ماده  4اي دستورالعمل)؛ بانکها موظف
هستند نسبت به بازخريد آنها وفق مواد  16الي  19بخشنامه شماره مب 1382/مورخ 8/6/1385
اقدام نمايند و تعهد بانکها درخصوص بازخريد اي اوراق به هيچوجه از بي نميرود.
ماده  -6بانکها موظف هستند موجودي انواع چک پول (بانک چک ،ايران چک) خود را در پايان
هر ماه و به تفکيک مجموع ريالي هريک از انواع چک پول (بانک چک ،ايران چک) و نيز ترکيب و
مقدار ريالي هريک از اقالم فوق را به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران گزارش نمايند.
ماده  -7الزم است تمامي شعب بانک با ارائه ترکيبي از وسايل پرداخت ،به گونهاي عمل نمايند
که حق انتخاب بي اسکناس و ساير ابزارهاي پرداخت (از جمله ايران چک بانک مرکزي) براي
مشتري محفوظ بماند.
ماده  -8بانکها موظفند درخصوص نحوه بازخريد انواع چک پولهاي در دست اشخاص و نحوه
جمعآوري آنها ،به نحو مقتضي و مکفي اطالعرساني نمايند.

د ن مقررات مربوط به توليد و سفارش ايران چک بانک مرکزي
ماده  -9به منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط به سفارش و ديگر موارد ايران چکهاي بانک
مرکزي و دسترسي به آمار و اطالعات دقيق در مورد اي چکها ،الزم است امور مربوط به اوراق
مذکور در يکي از واحدهاي هر بانک متمرکز شده و کليه مکاتبات و هماهنگيهاي الزم با بانک
مرکزي ،از طريق اي واحد انجام شود.
ماده  -10اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزي در هر سال ،ايران چکهاي مورد نياز سال بعد
را پي

بيني نموده ،آن را در کميته پولي و بانکي بانک مرکزي مطرح مي نمايد .پس از تصويب

برنامه توليد در کميته مزبور ن حداقل  6ماه پي

از پايان سال ن اي برنامه جهت اجرا به سازمان

توليد اسکناس و مسکوك ( يا هر چاپخانه ديگري که توسط بانک مرکزي تعيي گردد) ابالغ
ميشود.
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ماده -11سازمان توليد اسکناس و مسکوك ( يا هر چاپخانه ديگري که توسط بانک مرکزي
تعيي گردد) پس از چاپ ايران چکهاي بانک مرکزي ،آنها را مطابق تشريفات معمول اداري (از
جمله تنظيم صورتجلسه و صدور اسناد مربوط) ،به اداره نشر اسکناس و خزانه تحويل ميدهد.
ماده -12بانکهايي که متقاضي دريافت ايران چکهاي بانک مرکزي هستند ميبايست
درخواست خود را به اداره نشر اسکناس و خزانه اي بانک ارسال نمايند .درخواستهاي مزبور
ميبايست مشتمل بر مجموع ريالي ايران چکهاي درخواستي ،تعداد و مقدار ريالي هريک از انواع
آن باشند .واحدهاي ذيربط در بانک مرکزي نيز پس از انجام بررسيهاي اوليه ،آن ها را همانند
اسکناس در اختيار بانک ها و موسسات اعتباري قرار مي دهند.
ماده -13بانک متقاضي ميبايست معادل صد در صد مبلغ ريالي سهميه مذکور را به صورت
اسکناس و مسکوك در اختيار اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزي قرار داده ،يا درخواست
نمايد بانک مرکزي از حساب جاري آن برداشت نمايد .در صورت موافقت بانک مرکزي ،انتخاب
ترکيبي از دو راه کار فوق نيز ممک ميباشد.
ماده -14در صورتي که بنا به تشخيص بانک مرکزي ،امکان برداشت تمام يا بخشي از معادل
ريالي ايران چکهاي درخواستي از حساب جاري بانک متقاضي به دالئلي همچون بدهکار بودن
آن ،ناهمخواني با سياستهاي پولي و  ...وجود نداشته باشد عرضه ايران چکهاي درخواستي
فقط از طريق پرداخت صد درصد مبلغ ريالي سهميه تعيي شده يا راهکارهاي جايگزيني خواهد
بود که بانک مرکزي و بانک متقاضي ن در چارچوب مقررات و مصوبات جاري ن بر روي آن توافق
نمايند.
ماده  -15تمامي مراحل طراحي و چاپ ايران چک بانک مرکزي توسط اي بانک انجام ميشود.
ماده -16هزينههاي طراحي ،چاپ و انتشار ايران چک بانک مرکزي توسط اي بانک تامي و
پرداخت ميشود.
ماده -17الزم است ويژگيهاي امنيتي ايران چکهاي بانک مرکزي به گونهاي باشند که امکان
جعل آنها به حداقل ممک کاه

يابد.

هن ن مقررات مربوط به توزيع ايران چک بانک مرکزي توسط بانکها
ماده -18بانکها ،ايران چک بانک مرکزي را براساس درخواست مشتريان در اختيار آنها قرار
ميدهند .واگذاري اي اوراق به مشتريان مستلزم احراز هويت و اخذ امضا از آنها نيست.
ماده -19ايران چک بانک مرکزي در صورت برگشت به بانک ابطال نشده ،مجدداً به جريان
گذاشته ميشود.
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و ن مقررات مربوط به جمعآوري و امحا ايران چکهاي فرسوده بانک مرکزي
ماده -20بانکها بايد براساس دستورالعمل مربوط به اسکناس ،ايران چکهاي فرسوده بانک
مرکزي را جمعآوري و کنترل نموده ،آنها را به بانک مرکزي ارسال نمايند.
ماده -21ايران چکهاي فرسوده بانک مرکزي که به روش فوق از بانکها جمعآوري ميشوند
پس از طي تشريفات قانوني و اداري معمول ،امحا ميشوند .تفکيک و سالمسازي ايران چکهاي
مذکور و شناسايي نسخ اصلي و جعلي آنها ميبايست با استفاده از ماشي هاي تفکيک که مجهز
به سنسورهاي شناسايي هستند ،انجام پذيرد.
ماده  -22به منظور نظارت دقيق بر مراحل امحاي اوراق مذکور ،کميتهاي تحت عنوان ”کميته
نظارت بر امحاي ايران چکهاي بانک مرکزي“ و متشکل از افراد ذيل در بانک مرکزي تشکيل
ميشود:
يکي از اعضاي هيات عامل بانک مرکزي به انتخاب رئيس کل؛
مديرکل نظارت بر امور بانکها و موسسات اعتباري؛
مديرکل حراست بانک مرکزي و بانکها؛
مدير اداره نشر اسکناس و خزانه؛
مدير اداره بررسيهاي حقوقي؛
مدير اداره بازرسي و حسابرسي داخلي؛
رئيس هيات نظار بانک مرکزي.
رياست کميته فوق برعهده عضو هيات عامل مذکور در رديف  1ميباشد و تصميمات اي کميته
پس از رويت و موافقت رئيس کل بانک مرکزي نافذ است .وظايف دبيرخانهاي اي کميته برعهده
اداره نشر اسکناس و خزانه ميباشد و اسناد مربوط به انتشار و امحاي ايران چکهاي بانک
مرکزي توسط اي اداره صادر و نسخهاي از آن براي ثبت در حسابهاي بانک مرکزي به اداره
حسابداريکل و بودجه اي بانک ارسال ميشود.

ز ن دوره گذار
ماده  -23با توجه به لزوم برنامهريزي جامع و زمانبر بودن مراحل چاپ و انتشار ايران چکهاي
بانک مرکزي ،بانکها ميتوانند ظرف حداکثر مدت تعيي شده در ماده  4اي دستورالعمل ،از
موجودي چک پول هاي خود به مشتريان عرضه نمايند .پس از اي مدت ،عرضه چک پول به
مشتريان ممنوع ميباشد و بانکها تنها ميتوانند اقدام به بازخريد چک پولهاي در دست
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اشخاص ن براساس ضوابط و مقررات جاري از جمله بخشنامه شماره مب 1382/مورخ
 8/6/1385ن نمايند.
ماده -24طي دورهگذار ،رعايت مواد  9و  10بخشنامه شماره مب 1382/مورخ  8/6/1385مبني
بر رعايت نسبت مانده مجاز چک پولهاي صادره ،الزامي نميباشد (با اطالع و هماهنگي با بانک
مرکزي).
ماده -25بانکها موظف هستند که نقدينگي خود را به گونهاي مديريت نمايند که پي

از اتمام

دورهگذار و به محض دريافت ايران چکهاي بانک مرکزي؛ اي اوراق را به مرور ،در حداقل زمان
ممک و به گونهاي جايگزي چک پولهاي فعلي نمايند که اختاللي نيز در نظام پرداخت و
مديريت نقدينگي آن بانک ايجاد نشود.

اي دستورالعمل در  25ماده و در .................مي جلسه مورخ  ........................هيات عامل بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد و رعايت مفاد آن براي تمامي بانک هايي که
مجوز تاسيس و فعاليت خود را از اي بانک دريافت مي دارند ؛ الزامي است.
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” دستورالعمل نحوه سفارش ،توزيع و جمع آوري
ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران“
الف ـ مقدمه

برخورداري از يک نظام جامع و توانمند پرداخت ،از جمله اهداف کالني است که مراجع و
سياستگذاران پولي کشورها همواره در پي دستيابي به آن هستند .اي نظام ميبايست مشتمل بر
ساز و کارها و ابزارهاي فراگير ،کارآمد ،کارا و مناسبي باشد که متناسب با شرايط و واقعيات
اقتصادي روز جامعه ،تکامل و بهبود يافتهاند به گونهاي که نيازهاي متنوع خرد و کالن عموم
شهروندان را به نحوي شايسته مرتفع نمايند .بديهي است اختالل در کارکرد هريک از
ساز و کارها و ابزارهاي پرداخت اي نظام ن به درجات مختلف ن اثربخشي و کارآيي آنها را مختل
ساخته ،زمينه اقبال جامعه به ساز و کارها و ابزارهاي جايگزيني را فراهم ميآورد که گاه ،تبعات
منفي و گسترده اقتصادي را در پي دارند.
چاپ و انتشار انواع چک پول (ايران چک ،بانک چک) توسط بانکها و با شرايط کنوني؛
عالوه بر آن که متضم ريسک نقدينگي براي آنها است درافزاي

برخي شاخصهاي عمده

اقتصادي از جمله ميزان نقدينگي و نرخ تورم موثر است .از اي رو ،ساماندهي اي ابزار از مدتها
پي

 ،ضروري مينمود.
به منظور تحقق اي مهم ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با تهيه و

ابالغ”دستورالعمل نحوه سفارش ،توزيع و جمعآوري ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران “(موضوع
بخشنامه شماره مب 1382/مورخ  )8/6/1385به شبکه بانکي کشور ،گام نخست را در اي زمينه
برداشت و اينک با ابالغ اي دستورالعمل در پي تکميل اقدامات گذشته و هدايت موثر شبکه
بانکي کشور در اي زمينه است .الزم به ذکر است که چاپ و انتشار ايران چک بانک مرکزي و
ممنوعيت چاپ چک پول (ايران چک ،بانک چک) توسط بانکها از ابتداي سال  ،1387به موجب
مصوبه جلسه مورخ  8/12/1386هيات محترم وزيران است که طي بخشنامه شماره
/201712ت39305هن مورخ  21/12/1386معاون اول محترم رئيس جمهور ابالغ شده است.
شايسته است هريک از بانکها و موسسات اعتباري کشور با بهرهگيري از فنآوريهاي
روز و بهبود روشهاي انجام کار ،استفاده از ديگر ابزارهاي پرداخت از جمله ابزارهاي پرداخت
الکترونيکي را در دستور کار خود قرار دهند تا ضم کاه
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تدريجي اتکاي خود به چک پولهاي

موجود و بالتبع حذف تبعات منفي اي اوراق از عرصه اقتصادي کشور ،بي
رضايت خاطر شهروندان و کاه

از پي

در پي

هزينههاي خود برآيند.

ب ـ تعاريف

چکپول:منظور از چک پول در اي دستورالعمل ،هر يک از انواع بانک چک يا ايرانچک ميباشد.
بانک چک :چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط
نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت ميگردد .اي گونه چکها با استفاده از نام کوتاه آن بانک و به
دنبال آن کلمه چک از قبيل سپه چک  ،رفاه چک  ،ملي چک و  ...نامگذاري ميشوند .در نامگذاري
اي اوراق  ،ميتوان به جاي عنوان بانک (قبل از کلمه چک)  ،از واژههاي ديگري نيز استفاده نمود
ليک تصري نام بانک بر روي اوراق به نحوي آشکار ضروري است.
ايران چک:چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب تمامي بانکهايي که با
يکديگر قرارداد دارند يا توسط نمايندگان و کارگزاران آنها پرداخت ميگردد.
ايران چک بانک مرکزي:سندي است که به موجب مصوبه جلسه مورخ  8/12/1386هيات محترم
وزيران و توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران چاپ و منتشر شده و از اي پس به
اختصار”ايران چک بانک مرکزي“ناميده ميشود.
مبلغ اسمي:به مبالغ ريالي مندرج بر روي هر برگ چکپول يا ايران چک بانک مرکزي اطالق ميشود.

ج ـ مقررات نحوه جمعآوري انواع چکپول (بانک چک ،ايران چک) صادره از سوي بانکها

ماده  -1از تاريخ ابالغ اي بخشنامه ،اخذ سفارش جديد از بانکها و نيز چاپ انواع چک پول
(بانک چک ،ايران چک) براي آنها ممنوع بوده و بانکها صرفاً مجاز به استفاده از موجودي چک
پول خود(چاپ شده و در جريان توليد) ن براساس مفاد دستورالعمل ”نحوه انتشار ،خريد و فروش انواع

چک پول (ايران چک ،بانک چک)“موضوع بخشنامه شماره مب 1382/مورخ  8/6/1385ن هستند.
ماده  -2سفارشاتي که قرارداد آن ها بي بانک متقاضي و واحد توليدي منعقد شده و يا پس از
انعقاد قرارداد توليد ،اقدام خاصي در مورد آن ها انجام نشده است کان لم يک تلقي مي شوند.
واحدهاي توليدي تنها مجاز به چاپ چک پول هايي هستند که در جريان توليد بوده و در مرحله اي
قرار دارند که توليد آن ها را نمي توان متوقف کرد و يا اي اقدام  ،هزينه فراواني را براي واحد
توليدي در پي دارد.
ماده  -3سازمان توليد اسکناس و مسکوك و شرکت چاپ و نشر بانک ملي ايران ميبايست
متناسب با نياز بانکها (به تشخيص اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزي) نسبت به تحويل
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چک پولهاي موجود درخزائ خود و يا در جريان توليد به بانکهاي ذيربط ن در چارچوب
مقررات و ضوابط موجود ن اقدام نمايند.
ماده  -4بانکها حداکثر تا سه ماه از تاريخ ابالغ اي دستورالعمل (دوره گذار) ،ميتوانند به
فروش چک پول خود مبادرت نمايند.
تبصره-الزم است بانکها ترتيبي اتخاذ نمايند تا طي دوره گذار ،ضم توديع سپرده قانوني انواع
چک پول (ايران چک ،بانک چک) نزد بانک مرکزي؛ مابقي آن را جزو منابع مسدود تلقي نموده و از
اعطاي تسهيالت از محل آن خودداري کنند.

ماده  - 5مادامي که مشتريان بانکها چکپول (بانک چک ،ايران چک) خود را جهت بازخريد به
بانکها ارائه ميکنند (حتي پس از طي دوره گذار ،موضوع ماده  4اي دستورالعمل)؛ بانکها موظف
هستند نسبت به بازخريد آنها وفق مواد  16الي  19بخشنامه شماره مب 1382/مورخ 8/6/1385
اقدام نمايند و تعهد بانکها درخصوص بازخريد اي اوراق به هيچوجه از بي نميرود.
ماده  -6بانکها موظف هستند موجودي انواع چک پول (بانک چک ،ايران چک) خود را در پايان
هر ماه و به تفکيک مجموع ريالي هريک از انواع چک پول (بانک چک ،ايران چک) و نيز ترکيب و
مقدار ريالي هريک از اقالم فوق را به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران گزارش نمايند.
ماده  -7الزم است تمامي شعب بانک با ارائه ترکيبي از وسايل پرداخت ،به گونهاي عمل نمايند
که حق انتخاب بي اسکناس و ساير ابزارهاي پرداخت (از جمله ايران چک بانک مرکزي) براي
مشتري محفوظ بماند.
ماده  -8بانکها موظفند درخصوص نحوه بازخريد انواع چک پولهاي در دست اشخاص و نحوه
جمعآوري آنها ،به نحو مقتضي و مکفي اطالعرساني نمايند.

د ـ مقررات مربوط به نحوه طراحي ،توليد ،برنامهريزي و سفارش ايران چک بانک مرکزي

ماده -9تمامي مراحل طراحي و چاپ ايران چک بانک مرکزي توسط اي بانک انجام ميشود.
ماده  -10هزينههاي طراحي ،چاپ و انتشار ايران چک بانک مرکزي (از جمله حق تمبر و ديگر
عوارض دولتي) توسط اي بانک تامي و پرداخت ميشود.
ماده  -11الزم است ويژگيهاي امنيتي ايران چکهاي بانک مرکزي به گونهاي باشند که امکان
جعل آنها به حداقل ممک کاه

يابد.

ماده  -12به منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط به سفارش و ديگر موارد ايران چکهاي بانک
مرکزي و دسترسي به آمار و اطالعات دقيق در مورد اي چکها ،الزم است امور مربوط به اوراق
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مذکور در يکي از واحدهاي هر بانک متمرکز شده و کليه مکاتبات و هماهنگيهاي الزم با بانک
مرکزي ،از طريق اي واحد انجام شود.
ماده -13اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزي در هر سال ،ايران چکهاي مورد نياز سال بعد
را پي

بيني نموده ،آن را در کميته پولي و بانکي بانک مرکزي مطرح مي نمايد .پس از تصويب

برنامه توليد در کميته مزبور ن حداقل  6ماه پي

از پايان سال ن اي برنامه جهت اجرا به سازمان

توليد اسکناس و مسکوك ابالغ ميشود.
ماده  -14سازمان توليد اسکناس و مسکوك پس از چاپ ايران چکهاي بانک مرکزي ،آنها را
مطابق تشريفات معمول اداري (از جمله تنظيم صورتجلسه و صدور اسناد مربوط) ،به اداره نشر
اسکناس و خزانه تحويل ميدهد.
ماده  -15بانکهايي که متقاضي دريافت ايران چکهاي بانک مرکزي هستند ميبايست
درخواست خود را به اداره نشر اسکناس و خزانه اي بانک ارسال نمايند .درخواستهاي مزبور
ميبايست مشتمل بر مجموع ريالي ايران چکهاي درخواستي ،تعداد و مقدار ريالي هريک از انواع
آن باشند .واحدهاي ذيربط در بانک مرکزي نيز پس از انجام بررسيهاي اوليه ،آن ها را همانند
اسکناس در اختيار بانک ها و موسسات اعتباري قرار مي دهند.
ماده -16بانک متقاضي ميبايست معادل صد در صد مبلغ ريالي سهميه مذکور را به صورت
اسکناس و مسکوك در اختيار اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزي قرار داده ،يا درخواست
نمايد بانک مرکزي از حساب جاري آن برداشت نمايد .در صورت موافقت بانک مرکزي ،انتخاب
ترکيبي از دو راه کار فوق نيز ممک ميباشد.
ماده  -17در صورتي که بنا به تشخيص بانک مرکزي ،امکان برداشت تمام يا بخشي از معادل
ريالي ايران چکهاي درخواستي از حساب جاري بانک متقاضي به دالئلي همچون بدهکار بودن
آن ،ناهمخواني با سياستهاي پولي و نظاير آن وجود نداشته باشد عرضه ايران چکهاي
درخواستي فقط از طريق پرداخت صد درصد مبلغ ريالي سهميه تعيي شده يا راهکارهاي
جايگزيني خواهد بود که بانک مرکزي و بانک متقاضي ن در چارچوب مقررات و مصوبات جاري ن
بر روي آن توافق نمايند.
هـ ـ مقررات مربوط به توزيع و فروشايران چک بانک مرکزي

ماده -18بانکها ،ايران چک بانک مرکزي را براساس درخواست مشتريان در اختيار آنها قرار ميدهند.
ماده -19هنگام فروش اي اوراق،الزم است مشتري نسبت به اعالم هويت کتبي خود (شامل
شماره ملي) بر روي اعالميه فروش اقدام نمايد .متصدي بانکي نيز بايد اقدام به تکميل بندهاي
مربوط به اوراق فروختهشده (شماره سريال ،نوع و مبلغ اوراق) بر روي اعالميه مزبور نمايد.
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ماده -20متصدي بانکي ،پس از تطبيق مشخصات تکميلشده از سوي مشتري (در برگه فروش) با
مدارك رسمي و معتبر شناسايي وي ن به نحو مقتضي و طبق دستورالعمل مربوط ن احراز هويت
نموده؛ و اقدام به اخذ امضاي مشتري بر روي برگه فروش مينمايد.
ماده -21متصدي بانکي ميبايست هنگام فروش ايران چک بانک مرکزي ،آن را ممهور به مهر
شعبه و تاريخ نمايد.

و ـ مقررات مربوط به بازخريد ،جمعآوري و امحاي ايران چکهاي فرسوده بانک مرکزي

ماده -22به هنگام بازخريد ،دارنده ايران چک بانک مرکزي هويت کتبي خود (شامل شماره ملي)
را بر روي اعالميه بازخريد يادداشت نموده ،آن را امضا مينمايد .متصدي بانک نيز بايد از صحت
هويت مشتري اطمينان حاصل کند.
ماده -23متصدي بانک موظف است ايران چکهاي بانک مرکزي را از نظر اصالت و جعل
شناسايي نموده؛ شماره سريال آنها را وارد سيستم رايانهاي مربوط نمايد و پس از تاييد سيستم و
اطمينان از اي که اوراق مزبور در فهرست سياه (سرقتي ،مسدودي و  )...قرار ندارند؛ وجه آن را
پرداخت يا به حساب مشتري واريز نمايد.
ماده -24در صورتي که پس از ورود شماره سريال ايران چک بانک مرکزي ،سيستم از پذيرش
آن امتناع نمايد پرداخت وجه چک تنها از طريق منظور نمودن آن در حساب مشتري و طي مراحل
مربوط به اتاق پاياپاي و اداره معامالت ريالي بانک مرکزي امکانپذير ميباشد.
ماده -25

در صورت ابطال ايران چک بانک مرکزي ،الشه آن پس از ظهرنويسي سوراخ

شده؛ از ارائه مجدد آن به مشتريان اجتناب ميشود .ايجاد سوراخ بر روي ايران چک بايد به
گونهاي باشد که شماره سريال و نيز  MICRآن مخدوش نشود.
ماده -26

پس از جمعآوري و ابطال ايران چکهاي بانک مرکزي به روش فوق ،الزم

است اوراق مزبور در چارچوب ترتيبات داخلي هر بانک نگهداري شود به گونهاي که امکان
دسترسي و کنترل آنها براي واحد بازرسي داخلي هر بانک و بازرسان بانک مرکزي ممک باشد.
ماده -27اطالعات مربوط به ايران چکهاي بانک مرکزي که از مشتريان بازخريد و ابطال شده
است (از جمله شماره سريال) ،در پايان هر روز براي بانک مرکزي ارسال ميشود .بانک مرکزي
نيز پس از کنترل اطالعات دريافتي ،حساب بانک مربوط را به ميزان جمع مبالغ ريالي ايران
چکهاي مزبور بستانکار مينمايد.
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ز ـ مقررات نحوه تبادل اطالعات مربوط به شماره سريال ايران چک

ماده -28بانک مرکزي در ساعت  18هر روز فهرست شماره سريالهاي فروخته شده توسط
بانک مرکزي به سيستم بانکي را طي فايلي با فرمت شماره يک پيوست اي دستورالعمل ،از
طريق شبکه بي بانکي در اختيار همه بانکها قرار ميدهد.
ماده -29بانکها هر روز فهرست ايران چکهاي خريداري شده توسط خود و بانکهاي ديگر را
براي کنترل ،وارد سيستم رايانهاي خود خواهند نمود.
ماده -30بانکها در هر روز فهرست شماره سريالهاي مسدود شده  /رفع مسدودي توسط
مراجع قضايي را از طريق سيستم شبکه بي بانکي ،طي فايلي با فرمت شماره دو پيوست اي
دستورالعمل ،تا ساعت  14آن روز در اختيار بانک مرکزي قرار ميدهند.
ماده -31بانک مرکزي فهرست کليه شماره سريالهاي مسدودي  /رفع مسدودي را مشابه فرمت
فايل مسدودي ماده  30از ساعت  16به بعد بر روي شبکه قرار ميدهد و بانکها ملزم به اعمال
اي فهرست تا  72ساعت بعد در سيستمهاي رايانهاي خود ميباشند.
ماده -32بانکها به طور روزانه اطالعات مربوط به شماره سريالهاي باز خريد و ابطال شده را
طي فايلي با فرمت شماره سه پيوست اي دستورالعمل ن از طريق شبکه ن در اختيار بانک مرکزي
قرار ميدهند .بانک مرکزي بعد از بررسي فايل مربوط ،نسبت به تسويه آن اقدام نموده و ضمناً در
مورد شماره سريالهايي که سيستم از پذيرش آنها امتناع ميکند و نيز داليل رد آنها،
اطالعرساني الزم را به بانکها انجام ميدهد.
ماده -33بانک مرکزي در ساعت  18هر روز ،فهرست کليه شماره سريالهاي ابطال شده توسط
بانکها را طي فايلي با فرمت ماده  32بر روي شبکه قرار ميدهد.

ح ـ دوره گذار

ماده -34با توجه به لزوم برنامهريزي جامع و زمانبر بودن مراحل چاپ و انتشار ايران چکهاي
بانک مرکزي ،بانکها ميتوانند ظرف حداکثر مدت تعيي شده در ماده  4اي دستورالعمل ،از
موجودي چک پول هاي خود به مشتريان عرضه نمايند .پس از اي مدت ،عرضه چک پول به
مشتريان ممنوع ميباشد و بانکها تنها ميتوانند اقدام به بازخريد چک پولهاي در دست
اشخاص ن براساس ضوابط و مقررات جاري از جمله بخشنامه شماره مب 1382/مورخ
 8/6/1385ن نمايند.
ماده  -35بانکها موظف هستند که نقدينگي خود را به گونهاي مديريت نمايند که پي

از اتمام

دورهگذار و به محض دريافت ايران چکهاي بانک مرکزي؛ اي اوراق را به مرور ،در حداقل زمان

1060

ممک و به گونهاي جايگزي چک پولهاي فعلي نمايند که اختاللي نيز در نظام پرداخت و
مديريت نقدينگي آنها ايجاد نشود.
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شماره  :مب  350 /؛ آيين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به
اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانك هاي دولتي ( موضوع مصوبه شماره  / 211849ت  39399مورخ
 26/12/1386هيات محترم وزيران )
تاريخ 3/2/1387 :
"بسمه تعالي"

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،شرکت دولتي پستبانک ارسال گرديد.

احتراماً؛
به پيوست تصوير نامه شماره /211849ت  39399مورخ  26/12/1386هيات محترم
وزيران درخصوص آئي نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به
اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک هاي دولتي ايفاد مي گردد .خواهشمند است ترتيباتي اتخاذ
فرمايند که مفاد آيي نامه مزبور به کليه شعب ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت کافي و الزم
معمول گردد/.گ
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
3816

پيوست :يک نسخه آيي نامه فوقاالشاره.
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صديقه رهبر شمسکار
3-3831
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شماره  :مب  351 /؛ آيين نامه تامين نقدينگي شركت هاي بزرگ ،آزادسازي منابع بانكي از تسهيالت
كالن و اختصاص آن به ساير بخش ها ،تقويت توليد در بخش هاي اقتصادي و توزيع عادالنه ( موضوع
تصويب نامه شماره  / 211436ت  39397ه ـ مورخ  26/12/1386هيات محترم وزيران )
تاريخ3/2/1387 :

»بسمه تعالي«

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي،
شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

احتراماً؛
به پيوست تصويبنامه شماره /211436ت39397هن مورخ  26/12/1386هيات
محترم وزيران درخصوص تامي نقدينگي شرکتهاي بزرگ ،آزادسازي منابع بانکي از تسهيالت
کالن و اختصاص آن به ساير بخ

ها ،تقويت توليد در بخ

هاي اقتصادي و توزيع عادالنه

تسهيالت به همراه ضميمه آن جهت انجام اقدامات الزم توسط آن بانک ابالغ ميگردد/.ص
پيوست 2 :برگ.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

سيميندخت حکاك

3816

3831-2
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شماره  :مب  1121 /؛ اعالم حد مجاز وضعيت باز ارزهاي دالر و يورو نسبت به سرمايه پايه بانك ها تا
پايان سال 1387
تاريخ22/3/1387 :

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک،
موسسات اعتباري توسعه و سينا ارسال ميگردد
باسالم
پيرو نامه بخشنامههاي شماره مب 1345 /و مب 2979/به تاريخهاي  27/12/1380و
 21/12/1385اي اداره ،بدي وسيله به استحضار ميرساند حد مجاز وضعيت باز ارزهاي دالر و
يورو نسبت به سرمايه پايه بانکها تا پايان سال  1387معادل 20درصد ميباشد.
ضمنا حدود مجاز وضعيت باز ارزي براي هر يک از ساير ارزها و همچني مجموع ارزها (به ترتيب
 10درصد و  30درصد) به قوت خود باقي است و بانکها الزم است اي حدود را با دقت رعايت و
مراقبت نمايند.
اضافه مينمايد اعتبار اي بخشنامه تا پايان سال  87ميباشد و پس از آن الزم است به وضعيت
قبلي بازگشت شود/.ب

اداره مطالعات و مقررات بانکي
فروزنده شجاعي

مهناز بهرامي
3816

4-3831
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شماره  :مب  1284 /؛ ممنوعيت استفاده از اعتبار در حساب جاري با استفاده از عقد مضاربه مطلق
تاريخ2/4/1387 :

بسمنه تعالني

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک
و موسسات اعتباري ارسال ميگردد.
باسالم
بدينوسيله به استحضار مي رساند که طرح "اعتبار در حسابجاري در قالب عقد مضاربه مطلق "
نخستي بار در سال  ، 1381به منظور اخذ مجوز جهت اجرا  ،از سوي يکي از بانک هاي کشور به
بانک مرکزي منعکس شد .
طرح مزبور از ابعاد شرعي  ،قانوني و مقرراتي در اي اداره مورد بررسي قرار گرفت  .نتيجه
بررسي ها  -که در مجموع حاکي از ديدگاه مثبت اي مديريت نسبت به پيشنهاد ارائه شده بود –
در نوزدهمي جلسه کميسيون محترم اعتباري در آن سال مطرح گرديد .کميسيون با اجراي
پيشنهاد مذکور ،در چارچوب مضاربه مطلق و در بخ

بازرگاني  ،موافقت نمود .

موافقت با پيشنهاد مذکور با اي فرض صورت گرفت کهبانک هادر اجرا ( با رعايت ساير ضوابط و
مقررات از جمله اطمينان از واقعي بودن و مصرف بجاي تسهيالت ) در مراحل مختلف  ،برفعاليت
مشتري نظارت و امکان محاسبه و حصول سود را فراهم مي نمايند.
بر اي اساسضم ابالغ مصوبه کميسيون به بانک پيشنهاد دهنده  ،مراتب طي نامه اي به شوراي
هماهنگي بانک ها نيز منعکس گرديد تا ساير بانک ها در صورت تمايل و پس از هماهنگي وکسب
موافقت از بانک طراح بتوانند نسبت به اجراي طرح مبادرت ورزند .
با گذشت زمان ،گزارش هاي متعددي دال بر استفاده نامناسب از عقد مذکور به اي مديريت
واصل شد .نتيجه بررسي ها نشان مي دادکه در فرآيند اجرايي کار ،اصول مزبور از سوي بانک ها
ناديده گرفته شده و خصوصا" اصل نظارت بر مصرف تسهيالت  ،مخدوش گرديده است .
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مشکالت اجرايي مترتب بر روش تامي مالي فوق  ،مجددا" طي گزارشي جهت اخذ رهنمود به
کميسيون اعتباري منعکس شد  .گزارش مذکور در جلسه مورخ  22/2/1387کميسيون مطرح و
نهايتا مقرر شد تا استفاده از اين عقد براي موضوع اعتبار در حساب جاري متوقف شدهو بانک ها از روش
مشابه در اين مورد ( خريد دين) استفاده نمايند .

خواهشمند است مراتب را يادداشت فرمايند .

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي
3816

صديقه رهبر شمس کار
3831 - 3
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شماره  / 2625 :هـ ؛ پاس خ به برخي سواالت مطروحه در خصوص ايران چك بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران
تاريخ30/5/1387 :

بسمه تعالي
جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،موسسه هاي اعتباري توسعه
و سينا ارسال مي گردد.
باسالم؛
پيرو بخشنامه شماره  /868ه مورخ  1387/2/24در مورد ايران چک بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران و در پاسخ به برخي سواالت مطروحه از سوي شبکه بانکي کشور در
اي

خصوص و به منظور تسريع و تسهيل جريان امور اعالم ميدارد بانک ها صرفًا ايران

چکهايي را که به داليلي همچون فرسودگي ،پشت نويسيهاي مکرر و  ...امکان استفاده مجدد
از آنها وجود ندارد و يا مورد پذيرش مشتريان نيست  ،از جريان گردش وجوه خارج نمايند و
براي جايگزيني با ايران چک جديد و يا دريافت وجه معادل آن ،به بانک مرکزي ارسال کنند .
بديهي است ابطال آنها توسط بانک مرکزي انجام خواهد شد ،لذا گردش مجدد ايران چک
مجاز ميباشد.
در مورد ماده  21دستورالعمل مربوط نيز صرفًا در نوبت نخست نسبت به ممهور نمودن
چک به مهر شعبه اقدام شود و در دفعات بعد  ،نيازي به درج مهر شعبه و تاريخ بر روي آنها
نيست .به عبارت ديگر کارکرد ايران چک بانک مرکزي بي

مردم و در روابط مردم و بانک ها

مشابه گردش اسکناس خواهد بود.
مقتضي است نسبت به ابالغ امر به شعب بانک /موسسه اعتباري اقدام و بر حس
اجراي آن نظارت گردد  .واحد انفورماتيک بانک ها/موسسه اعتباري ،گردش کار در شعب را بر
اي اساس تنظيم خواهند نمود.
طهماسب مظاهري
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شماره  / 2876 :هـ ؛ رفع ابهامات مشتريان و شعب بانك ها در خصوص ايران چك بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران
تاريخ13/6/1387 :

بسمه تعالي
جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،موسسه هاي اعتباري توسعه
و سينا ارسال مي گردد.

پيرو بخشنامه هاي شماره  /868ه مورخ  24/2/1387و شماره  /2178ه مورخ
 2/5/1387و شماره /2625هن مورخ  30/5/1387از آنجا که در اجراي اي طرح برخي سؤاالت
از طرف مشتريان و شعب بانک ها مطرح گرديده است  ،نکات زير به عنوان پاسخ به سؤاالت
و تسهيل امور مربوط به ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به استحضارم يرسد:
 -1بانک توزيع کننده ايرا ن چک صرفًا در ن وبت نخست مي بايست نسبت به
ممهور نمودن ايران چک به تاريخ و مهر شعبه اقدام نمايد که اي
نام بانک را نيز شامل باشد .هم چني

مهر بايد

الزم است چنانچه ايرا نچ ك فاقد

مهر به شعبه بانک ارائه شود ،شعبه درياف تکننده نسبت به ممهور کردن آن
اقدام کند و آن را در جريان قرار دهد.
 -2ايران چک هاي فرسوده و غيرقابل استفاده بايد مشابه اسکناس فرسوده به
بانک مرکزي ارسال گردند و نبايد پانچ( سوراخ ) يا گوشه آن پاره شود .
بانک مرکزي پس از تحويل گرفت

نسبت به امحاء آنها و تسويه حساب با

بانک تحويل دهنده اقدام مي نمايد.
 -3براساس اطالع و اصله  ،برخي از شعب بانکها به موجب بخشنامه هاي
داخلي( با توجه به انتشار و توزيع ايران چک هاي پانصد هزار ريالي در
روزهاي اول ) صرفًا ايران چک هاي مذکور را از مشتريان پذيرفته و از
پذيرش ايران چک هاي با رقم باالتر( يک ميليون ريالي )خودداري مي
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نمايند  .الزم است ضم

آموزش متصديان امر ،اطالع رساني مناسب

درخصوص پذيرش ايرا نچ کهاي بانک مرکزي با ارقام مختلف از مشتريان
انجام شود.
 -4ظهر نويسي ايران چکها توسط مشتريان ضروري نيست .ليک

چنانچه

برخي از ايران چک ها توسط مشتريان ظهرنويسي شود ،اعتبار آن مخدوش
و کاه

نمي يابد و شعب بانک ها بايد ايران چک هاي ظهرنويسي شده را

نيز مشابه ساير ايران چک ها بپذيرند.
 -5بانک توزيع کننده ايران چک صرفًا در زمان فروش نسب ت به تکميل
اعالميه فروش و ارائه آن به مشتري اقدام نمايد  .بديهي است در مراحل
بعدي  ،جهت سهولت گردش ايران چکها ،نيازي به تکميل اعالميه هاي
خريد يا فروش مجدد نم يباشد.

طهماسب مظاهري
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شماره  :مب  2351 /؛ ابالغ نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري بانك ها و موسسات
اعتباري غيربانكي ( موضوع ماده  17بسته سياستي  -نظارتي سيستم بانكي كشور در سال ) 1387
تاريخ24/6/1387 :
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.

همانطور كه استحضار دارند بند دوم مادهي  17بسته سياستي نظارتي بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران براي
سال 1387مقرر مي دارد "پرداخت سود علي الحساب صرفاً در مواردي که بانک نسبت به محاسبه سود قابل
وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه گذاري خود اقدام و ميزان سودي که با حداکثر
اطمينان محاسبه و به بانک مرکزي ارائه و تاييد آن بانک را اخذ کند ،مجاز است ".در اجراي بند فوق ،و با
توجه به ارزيابي عمومي از شرايط اقتصادي كشور و وضعيت ترازنامه هاي بانکها و مؤسسات اعتباري و به
منظور كاهش ارجاعات موردي ،بانک مركزي ،مقررات و طيف معيني از نرخ سود علي الحساب سپردههاي
سرمايهگذاري قابل اعالم به عموم را به شبکه ي بانکي كشور (اعم از بانکهاي دولتي ،غيردولتي و مؤسسات
مالي و اعتباري) با هدف ايجاد و گسترش شرايط رقابتي  ،به شرح ذيل جهت اجرا ابالغ ميكند:
با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتي در ميان بانکها و مؤسسات اعتباري ،مفاد بخشنامهي حاضر در خصوص
عموم بانکهاي خصوصي و دولتي و مؤسسات اعتباري و همچنين مؤسساتي كه مجوز تبديل و تطبيق از بانک
مركزي اخذ نمودهاند به صورت يکسان حکمفرماست.
شبکه بانکي كشور(توضيح داده شده در مقدمه بخشنامه) ملزم هستند با توجه به انواع عمليات اعتباري خود
سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه اعتباري (گردش عمليات شامل

درآمد و هزينه)را بر اساس بررسي هاي كارشناسي و ترازنامه اي ناشي از گردش كل
عمليات (با لحاظ وضعيت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پيشبيني نمايند .نرخ سود عليالحساب انواع
ي بانك يا
سپرده هاي بانکها و مؤسسات اعتباري بر مبناي برآورد فوق و مستخرج از برآوردهاي سودآور ِ
مؤسسه اعتباري و طبق مقررات و ضوابط اين دستورالعمل بايد تعيين شود.
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گزارش برآورد سودآوري بانکها و مؤسسات بايد بر اساس اصول و ضوابط و استانداردهاي مالي و حسابداري
و منطبق بر اطالعات كامل و دقيق مؤسسه و مستند به عملکرد گذشته و پيشبينيآينده وارقام مستخرجه از
دفتر كل بانک يا مؤسسه با ثبت صحيحذخائر مطالبات مشکوک الوصول ،معوق و سررسيد گذشته ،بر اساس
مقررات باشد.
گزارش فوق بايد در هيأت مديره بانک يا مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته و پس از اصالحات الزم به تصويب
هيأت مديرهبرسد .يک نسخه از اين گزارش به همراه كليه مستندات مربوط به مديريتكل نظارت بر بانکها
ومؤسسات اعتباري بانک مركزي ارسال و يک نسخه از آن گزارش ،با همة مستندات مربوط به همراه اعالم
وصول بانک مركزي ،در دبيرخانه هيأت مديره نگهداري شود و قابل ارائـه باشد.
سود قابل پيشبيني براي سپردهگذاران معادل سود حاصل از تسهيالت اعطائيبعالوه سود اوراق مشاركت و
وجه التزام دريافتي بابت تسهيالت پس از كسر حقالوكالة بانک يا مؤسسه (بابت هزينه هاي مرتبط) و به نسبت
منابع حاصل از سپرده ها و منابع داخلي بانک يا مؤسسه ،محاسبه خواهد شد.
نرخ سود علي الحساب قابل اعالم به عموم حداقل يك واحد درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند  5فوق
خواهد بود .اين رقم براي مؤسساتي که نسبت کفايت سرمايه آنها از  6درصد کمتر باشد ،بايد حداقل 1/5
درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند  5فوق باشد.
اقدامات بانک يا مؤسسه اعتباري در مورد اعالم رسمي نرخ سود عليالحساب سپردهها به عموم و انجام
تبليغات مربوط با توجه به موارد ذيل قابل اجرا خواهد بود:
 -1-7چنانچه نرخ سود عليالحساب موضوع بند  6فوق ،مساوي يا کمتر از جدول
بند  4-7زير باشد ،و  72ساعت پس از تحويل مصوبهي هيأت مديره به بانک مركزي ،مورد ايراد بانک مركزي
قرار نگيرد ،هيأت مديرة بانک يا مؤسسه مجاز است نسبت به اعالم رسمي آن سود عليالحساب اقدام و
فعاليتهاي تبليغاتي الزم را انجام دهد.
 - 2-7چنانچه نرخ سود عليالحساب موضوع بند  6فوق ،بيشتر از ارقام مندرج در جدول بند  4-7زير باشد و
هيأت مديرة بانک يا مؤسسه پيشبيني سودآوري باالترينمايد و تأكيد داشته باشد كه سود قابل تحصيل بانک
يا مؤسسه پس از كسر حقالوكاله بانک و كسر حاشيه ريسكبند  6فوق ،بيش از جدول بند  4-7زير است،
موضوع را با ذكر داليل و مستندات همراه با گزارشهاي كارشناسي به مديريت كل نظارت بر بانکها و مؤسسات
اعتباري بانک مركزي ارائـه و در صورت اخذ تأييد کتبي بانك مرکزي مجاز خواهد بود نسبت به اعالم نرخها
اقدام كند.
 - 3-7چنانچه نرخ سود عليالحساب موضوع بند  6فوق ،کمتر از ارقام مندرج در جدول بند  4-7زير باشد،
بانک يا مؤسسه مجاز نيست بيش از ميزان محاسبه شده بند  5فوق سود عليالحساب براي سپردهگذاران خود
اعالم نمايد.
 -4-7جدول نرخهاي سود علي الحساب سپردههاي سرمايهگذاري:

1074

سپرده كوتاه مدت عادي(حداقل  3ماه)

حداكثر  9درصد

سپردههاي با سررسيد يکساله

حداكثر  15درصد

سپردههاي با سررسيد دوساله

حداكثر  16درصد

سپردههاي با سررسيد سهساله

حداكثر  17درصد

سپردههاي با سررسيد چهار ساله

حداكثر  18درصد

سپردههاي با سررسيد پنج ساله و بيشتر

حداكثر  19درصد

در مورد سود عليالحساب "سپردههاي ويژه"  ،هـر بانک يا مؤسسه بايد مشخصات سپرده ويژه موردنظـر و
ويژگيهاي خاصّ آن سپرده و پيشبيني سودآوري طرح يا فعاليتي كه درنظر دارد از محلّ آن سپردهگيري
انجام شود ،با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هيأت مديره بانک يا مؤسسه به مديريت كل
نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري بانک مركزي ارائه نمايد تا پس از بررسيهاي الزم در بانک مركزي به
صورت موردي براي "سپرده ويژه" مورد نظر مجوز الزمصادر گردد ،مجوز مربوط به سپرده ويژه ،عالوه بر
تعيين نرخ سود عليالحساب ،شامل شرايط و ويژگيهاي آن سپردهگذاري نيز خواهد بود.
پس از اتمام سال مالي و تصويب صورتهاي مالي حسابرسي شده در مجمع عمومي ،در صورت فزوني نرخ سود
قطعي بر نرخ سود علي الحساب ،مابه التفاوت نرخ سود عليالحساب و نرخ سود قطعي بايد در حداقل زمان
ممکن به مشتريان اعالم و پرداخت شود.
مفاد اين بخشنامه جهت سپرده هايي كه از تاريخ اول آبان ماه )1/8/1387( 1387دريافت ميشود ،الزم
االجرا بوده و بانکها و مؤسسات اعتباري و موسساتي كه مجوز تبديل و تطبيق از بانک مركزي اخذ نموده اند
موظفند كليه اقدامات و همچنين نصب پالكاردها و تبليغات خود را بر آن اساس تنظيم كنند.

مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالرحمن نديمي بوشهري
1615 -16

1075

مهناز بهرامي
3816

شماره  :مب  2378 /؛ ابالغ شرايط الزم براي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي جهت افزايش سقف
تسهيالت و تعهدات كالن آن ها از  ٪ 5به  ٪ 20سرمايه پايه
تاريخ26/6/1387 :
بسمه تعالي

براي کليه مديران عامل محترم بانکهاي رفاهکارگران ،توسعه صادرات ،صنعت و معدن ،
سامان،کارآفرين ،پارسيان  ،اقتصادنوين ،سرمايه ،پاسارگاد و شرکت دولتي پست بانک وموسسات
اعتباري توسعه و سينا ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراما" بدي وسيله مفاد تصميمات متخذه در سيوسومي صورتجلسه کميسيوناعتباري مورخ
 6/6/1387در ارتباط با ماده  24بسته سياستي -نظارتي سيستم بانکي کشور را به شرح ذيل به
استحضار ميرساند:
" در اجراي ماده  24بسته سياستي -نظارتي سيستم بانکي مقرر شد سقف فردي تسهيالت و تعهدات (
اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي) جهت تصميمگيري در هياتمديره هر بانک براي بانکهايي که در بانک
مرکزي اضافهبرداشت ندارند ( ماندهحساب اضافهبرداشت آنها در  30روز متوالي بدهکار نشده باشد)  ،با رعايت
ساير مقررات کماکان معادل  20درصد سرمايه پايه آن بانک باشد" .

شايان ذکر است آن بانک صرفاً تا زماني ميتواند از ترتيبات اتخاذشده در مصوبه فوق بهرهمند
باشد که مانده حسابجاري آن بانک نزد اداره معامالت ريالي بانکمرکزي جمهوري اسالمي ايران
منفي نباشد.
خواهشمنداست دستور فرمايند مراتب در اسرع وقت به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس
اجراي آن نظارت گردد.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
فرهاد خالتي

مهناز بهرامي

1-3831

3816
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شماره  :مب  2398 /؛ ابالغ نرخ توديع سپرده قانوني بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي نزد
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ( تشريح و تبيين مفاد ماده  20بسته سياستي  -نظارتي
سيستم بانكي كشور در سال ( 1387
تاريخ27/6/1387 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،موسسات اعتباي توسعه و سينا و شرکت
دولتي پست بانک ارسال گرديد

با سالم؛
به منظور تشري و تبيي هرچه بيشتر مفاد ماده  20بسته سياستي ن نظارتي سيستم
بانکي در سال  1387موضوع بخشنامه شماره /2205هن مورخ  3/5/1387اي بانک و ضم
تاکيد بر الزماالجرا بودن بند  2بخشنامه شماره /506هن مورخ  7/2/1387موارد زير درخصوص
نرخ توديع سپرده قانوني ابالغ ميگردد:
نسبت سپرده قانوني موسسات اعتباري غيربانکي با بانکهاي تجاري يکسان است.
نسبت سپرده قانوني مناطق آزاد براي کليه بانکها و موسسات اعتباري کماکان  ٪10است.
نسبت سپرده قانوني حساب پسانداز کارکنان سهم دولت و حساب پسانداز کارکنان سهم
مستخدم در کليه بانکها و موسسات اعتباري معادل نسبت سپرده قانوني سپردههاي بلندمدت
پنجساله ميباشد.
موسسات اعتباري غيربانکي ميتوانند به منظور توديع سپرده قانوني ،مانده سپرده قرضالحسنه
جاري خود نزد بانکها را ابتدا از مانده سپردههاي ديداري خود و سپس (در صورت وجود مازاد) به
ترتيب از سپردههاي کوتاهمدت و بلندمدت يکساله الي پنج ساله کسر نمايند.
خواهشمند است دستور فرمايند ،ترتيباتي اتخاذ شود تا تغييرات ناشي از اجراي اي
بخشنامه در توديع سپرده قانوني مربوط به هفته منتهي به  28/6/1387اعمال گردد/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

سيميندخت حکاك
2-3831

3816
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شماره  :مب  2412 /؛ آزادسازي سپرده قانوني به ميزان  2درصد منابع سپرده اي
تاريخ28/6/1387 :
بسمه تعالي

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه هاي
اعتباري توسعه و سينا ارسال گرديد.

باسالم،
با توجه به چاپ و انتشار «ايران چک بانک مرکزي» و لزوم خريد آن توسط بانک ها و
موسسات اعتباري ،حجم موجودي نقدي بانک ها و موسسات اعتباري فاقد اثر پول آفريني بوده و
الزم است انگيزه بانک ها و موسسات اعتباري در پول رساني به مردم به ويژه بهره برداري
مناسب از ماشي هاي خودپرداز تقويت شود ،لذا بانک مرکزي از روز پنج شنبه مورخ
 28/6/1387به بانک هاو موسسات اعتباري اجازه مي دهد تا سقف دو واحد درصد از سپرده هاي
قانوني خود نزد بانک مرکزي مرتبط با منابع سپرده اي خود را به صورت موجودي نقد (اسکناس،
مسکوك و ايران چک بانک مرکزي) نگهداري نمايند .اداره حسابداريکل و بودجه بانک مرکزي با
احتساب مانده موصوف ،نسبت به آزادسازي بخشي از وجوه سپرده قانوني هر بانک اقدام مي
نمايد .بديهي است در مورد بانک هاي بدهکار ،مبالغ آزاد شده صرف تسويه بخشي از اضافه
برداشت آن بانک ها مي گردد/.گ
مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالرحمن نديمي بوشهري
1615 -16

1078

مهناز بهرامي
3816

شماره  / 3118 :هـ ؛ ابالغ دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسات اعتب اري
تاريخ30/6/1387 :
»بسمه تعالي«
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،موسسات اعتباري توسعه و سينا و پست
بانک ارسال گرديد
در اجراي بندهاي ماده ( )1از ”آييننامه مستندسازي جريان وجوه در کشور“ ،موضوع تصويبنامه
شماره /211815ت39395هن مورخ  26/12/1386هيات محترم وزيران و نيز به منظور کمک به مديريت
يکپارچه ريسک شناسايي مشتريان موسسات اعتباري به پيوست اي نامه ”دستورالعمل چگونگي شناسايي

مشتريان موسسات اعتباري“ ابالغ ميگردد.
موسسات اعتباري در اجراي مديريت موثر ريسکها ،ناگزير از انجام فعاليتهاي مختلف از طريق
فرآيندهاي متنوع و بعضاً پيچيدهاي هستند که هريک از آنها در جاي خود از اهميت ويژهاي برخوردارند .شناسايي کافي
مشتريان موسسات اعتباري در فرآيند مديريت ريسکها جايگاه ويژهاي دارد.
شناسايي مشتري نقطه آغازي فعاليت بانکي و از مبادي ورودي ريسکهاي بانکي است .فقدان دقت
کافي براي انجام آن ،ميتواند موسسات اعتباري را در معرض آفاتي نظير پولشويي يا تامي مالي فعاليتهاي
غيرقانوني قرار دهد و ريسکهايي نظير ريسک عملياتي ،حقوقي و شهرت را به آنها تحميل کند.
با توجه به نکات پي

گفته ،توصيه موکد شده است که هيات مديره بانکها و موسسات اعتباري

سياستها و رويههاي مشخصي را براي ”چگونگي شناسايي مشتريان“ تدوي نمايند .فرآيند جامع ”مديريت

يکپارچه ريسک شناسايي مشتري“ بايد مبتني بر برنامهاي باشد که در آن مديريت ريسک ،خط مشي پذيرش
مشتري ،روشهاي شناسايي مشتري و فرآيند نظارت بر حسابها به شکل يکساني براي تمام شعب و
موسسات وابسته به موسسه پي

بيني شده باشد

نکته حايز اهميت ديگر در مورد اي فرآيند اي که ،اجراي آن ميبايست مستمر بوده ،از پويايي الزم
برخوردار باشد ،و شناسايي مشتريان و به هنگام نمودن اطالعات مربوط به آنها ،مادامي که ارتباط آنها با
موسسات ياد شده برقرار است همچنان در موسسه اعتباري تداوم داشته باشد.
مقتضي است ضم ابالغ اي دستورالعمل به تمامي واحدهاي ذيربط ،برحس اجراي مفاد آن نظارت
فرماييد/.ص
طهماسب مظاهري
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي

دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان
موسسات اعتباري

کارگروه تدوين مقررات احتياطي
شهريور1387

1080

فهرست مطالب
تعاريف
سياست پذيرش مشتري
رويههاي شناسايي مشتري
نظارت مستمر بر حسابها
مديريت ريسك
نگهداري سوابق مشتريان و معامالت آنها
گستره شمول دستورالعمل
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 3-5-87دستورالعمل شناسايي مشتريان .کارگروه

»بسمه تعالي«

دستورالعمل
چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري

به منظور فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بند 8از ماده  14قانون پولي وبانكي كشور مصوب تير
ماه  1351و اصالحات پس از آن ونيز بند الف از ماده  7قانون مبارزه با پولشويي،مصوب دوم بهمن ماه  1386مجلس
شوراي اسالمي ومديريت انواع ريسكهاي بانكي بهويژه ريسكهاي عملياتي و شهرت ،دستورالعمل ”چگونگي
شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري " به شرح زير تدوين ميشود:

تعاريف
ماده -1گستره تعاريف ارائه شده در اين ماده ،محدود به اين دستورالعمل است.
-1-1

بانك مركزي :بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران؛

-2-1

موسسات اعتباري :بانكها ،موسسات اعتباري غيربانكي و ديگر موسسات پولي و اعتباري اعم از صندوقهاي

قرضالحسنه ،تعاونيهاي اعتبار ،صرافيها و شركتهاي ليزينگ؛
-3-1

مديريت ارشد  :اعضاي هيات عامل  /مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايي و كاركنان ارشد مؤسسه اعتباري

است كه مستقيما زير نظر هر يك از اعضاي هيات عامل/مديرعامل قرار داشته ،مسئوليت اجراي استراتژيها و سياستهاي
مصوب هيات مديره يا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دارند.
-4-1

ريسك عملياتي:احتمال بروز زيان ناشي ازنامناسب بودن و عدم كفايت فرآيندها و روشها،افراد و سيستم هاي

داخلييا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري از جمله وقفههاي عملياتي،جرايممشتريان،محصوالت وعملكرد
كاري،عملكرد استخدامي و ايمني محيط كار؛
-5-1

ريسك شهرت:احتمال بروز زيان در اثر از دست دادن حسن شهرت به داليلي از جمله وضعيت نامطلوب

مالي،تنزل رتبه اعتباري و يا از دست دادن اعتماد عمومي؛
شناسايي مشتري :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مستقل ،معتبر و قابل
اتكا.
-7-1

مشتري:
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شخص حقيقي يا حقوقي كه در مؤسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگييا وكالت ازسوياو حساب
بانكي به نام وي افتتاح شود؛
شخص حقيقي يا حقوقي كه با موسسه اعتباري داراي روابط كاري است(از طريق برون سپاري ،عمليات بيمه و )...؛
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه طرف مقابل موسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطه با ديگر خدمات بانكي است و
از ناحيه وي ممكن است ريسكهاي مختلفبهويژه ريسكهاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.
-8-1مشتري گذري :مشتري است كه به منظور دريافت خدمت بانكي خاصي به موسسه اعتباري مراجعه كرده و ارايه اين
خدمت مستلزم تشكيل پرونده نميباشد .ارتباط مشتري گذري با موسسه اعتباري فاقد ويژگي "استمرار" است.
متقاضيان وصول وجه چك ،حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري ميباشند.
 -9-1مشتري دايمي :مشتري است كهارتباط وي با موسسه اعتباري ،واجد ويژگي مهم استمرار است وبه دليل نوع و
ماهيت خدمات موردنياز ،تشكيل پرونده جهت درج اطالعات هويتي و ديگر اطالعات مورد نياز براي وي ضرورت دارد.
 -10-1مصاديق خدمات بانكي عبارتند از:
افتتاح انواع حساب ؛
اعطاي تسهيالت؛
عمليات اعتبارات اسنادي؛
حواله انواع وجوه؛
خريد و فروش ارز اعم از نقدي ،حوالهاي ،چك مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛
صدور انواع ضمانتنامهها و ظهرنويسيآنها؛
خريد دين ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانكي (از جمله بروات ،چك وسفته)و ظهر نويسي آنها؛
صدور انواع چكهاي بانكي؛
خدمات مربوط به كارتهاي پرداخت الكترونيكي و بانكداري الكترونيك؛
اجاره صندوق امانات؛
خريد و فروش گواهي سپرده (عام و خاص) و اوراق بهادار.
ماده  -2موسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اين دستورالعمل ،سياستهاورويههاي شفافي راتدوين
نموده؛آنها را ساليانه مورد بازنگري قرار دهد .اين سياستها و رويهها ميبايست موارد زير را در برگيرند:
سياست پذيرش مشتري؛
رويههاي شناسايي مشتري؛
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نظارت مستمر بر حسابها؛
مديريت ريسك.

سياست پذيرش مشتري
ماده -3موسسه اعتباري موظف است براي پذيرش مشتري ،معيارهاي مشخص و شفافي داشته باشد .دراين معيارها
ميبايست موارد ذيل مورد توجه قرارگيرند:
گشايش هر نوع حساب منوط به شناسايي مشتري و بر اساس اسناد معتبر ميباشد.
موسسه اعتباري ميبايست قبل از افتتاح حساب ،كنترلهاي الزم رااعمال كند تا اطمينان يابد مشخصات متقاضي
افتتاح حساب با مشخصات اشخاصي كه افتتاح حساب براي آنها مجاز نيست ،انطباق نداشته باشد.
ماده  -4موسسه اعتباري موظف است مشتريان(حقيقي  ،حقوقي ) خود را با توجه بهريسكي كه احتمال ميدهد از
ناحيه آنها و به واسطه عواملي همچون موقعيت اجتماعي و شغلي ،وضعيت مالي،نوع و ماهيت فعاليت حرفهاي ،پيشينه
مشتري،موطن اصلي ،حسابهاي مرتبط يا ديگر شاخصهاي موثر (به تشخيص موسسه اعتباري) متوجه موسسه مي
شود؛ طبقهبندي نمايد.
ماده  -5طبقهبندي مذكور در ماده ( )4بايد به گونهايانجام شود كه دريافت اطالعات از مشتريان بر اساسطبقه
تخصيص داده شده به آنها انجام شود.بدين ترتيب ،از مشترياني كه داراي حداقل ريسك مي باشند،اخذ حداقل
اطالعات الزم كفايت ميكندو درخصوص مشترياني كه در طبقات در معرض ريسك بيشتر قرار گرفتهاند،اطالعات
ميبايست در سطح گستردهتري دريافت شود.
ماده  -6موسسه اعتباري موظف به حفظ و نگهداري اطالعات مشتريان بوده و همچنين الزم است براي پيشگيري
از افشاي آنها تدابير الزم را اتخاذ نمايد.
ماده  - 7بهمنظور به هنگامنمودن اطالعات،موسسه اعتباري بايد در متن قرارداد منعقده ،مشتري را مكلف سازد
هرگونه تغيير در اطالعات ارايه شده خود را بامستندات مربوط ودر اسرع وقت به اطالع موسسه اعتباري برساند.
ماده  -8موسسه اعتباري موظف است ظرف يكسال از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل نسبت به شناسايي مشتريان
موجود خود و حصول اطمينان از صحت اطالعات آنها بر اساس مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايد.
ماده  -9درصورتيكه موسسه اعتباري به داليلي همچون عدم همكاري مشتري نتواند اطالعات الزم را براي
شناسايي وي بهدست آوردو يا مشتري اقدام به ارايه اطالعات غيرواقعي نمايد،موسسه اعتباري ميتواند پس از توضيح
مراتب به مشتري،از گشايش حساب براي وي خودداري نمايد يا در صورتي كه براي او حسابي افتتاح شده باشد از ارايه
هرگونه خدمت به آن مشتري خودداري نمايد.الزم است مفاد اين بند به نحو مقتضي در قرارداد بين موسسه اعتباري و
مشتري منظور شود.
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ماده -10موسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را كه مبادرت به اعالماطالعات غيرواقعي نمودهاند،
مطابق فرم پيوست و ساز وكاري كه توسط بانك مركزي اعالم ميشود به اداره اطالعات بانكي اين بانك اطالع دهند.
رويههاي شناسايي مشتري

ماده  -11موسسه اعتباري موظف است سياستهاي مناسبي را براي شناسايي مشتريان ،اتخاذ كند.
تبصره :سياستهاي شناسايي مشتري بايد بهگونهاي تدوين شود که امکان پيگيريهاي نظارتي ،انتظامي و
قضايي توسط مراجع ذيصالح فراهم باشد.

ماده -12براي شناسايي مشتريان جديد ،موسسه اعتباري بايد براساس نوع خدمتي كه مشتريان مزبور متقاضي
دريافت آن هستند ،اطالعات الزم را در حد كفايت دريافت نمايد.
ماده -13شناسايي مشتري ميبايست متناسب با نوع و اهميت خدمات بانكي مورد تقاضاي مشتري (افتتاح انواع
حساب ،دريافت ساير خدمات بانكي و يا معامالتي كه مبالغ آنها بيش از آستانههاي تعريف شده از سوي مراجع ذيربط
است) و طي مراحل ذيل انجام شود.
-1-13دريافت اطالعات الزم:

موسسه اعتباري ميبايست با توجه به طبقه تعريف شده براي مشتري ،اطالعات مورد نياز براي شناسايي مشتريان
جديد (حقيقي و حقوقي) را به شرح زير كسب نمايد.
براي اشخاص حقيقي ايراني:

نام و نام خانوادگي ،شماره ملي ،شماره شناسنامه ،شماره سريال شناسنامه ،محل صدور ،تاريخ تولد ،نام پدر ،نشاني
كامل محل سكونت و كد پستي ،شماره تلفن محل سكونت ،شغل ،نوع حساب و انتظاري كه از عملكرد آن حساب
ميرود و امضا.
تبصره  :1در مورد محجورين الزم است عالوه بر شخص محجور ،اطالعات مذکور درخصوص ولي ،قيم و
وصي نامبرده نيز دريافت شود.
تبصره  :2چنانچه با برقراري سيستم برخط با سازمان ثبت احوال کشور ،امکان دريافت برخي از اطالعات
موردنياز فراهم باشد ،دريافت مجدد اين اطالعات از مشتري ضرورت ندارد.
براي اشخاص حقيقي خارجي:

نام و نام خانوادگي ،مشخصات كامل آنها (مطابق با مندرجات گذرنامه) ،شماره و مشخصات پروانه اقامت بهويژه تاريخ
پايان اقامت ( انقضاي موعد) ،نشاني كامل محل سكونت در ايران و كد پستي ،شماره تلفن محل سكونت ،شغل و
امضا.
در صورت تجديد اقامت ،تاريخ جديد بايد اخذ شود.
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براي اشخاص حقوقي ايراني:

در مورد اشخاص حقوقي ايراني الزم است متناسب با نوع و اهميت خدمات ونيز طبقه مشتري ،اطالعات ذيل دريافت
شود:
نام شخص حقوقي ،تاريخ ،شماره ثبت و كد شناسايي ( در صورت وجود) ،موضوع فعاليت ،مشخصات فرد يا افرادي كه
حق برداشت از حساب شخص حقوقي را دارند و سمت آنها ،مشخصات و نشاني محل سكونت اعضايهيات مديره،
هيات عامل/مدير عامل ،حسابرس (حسابرسان) مستقل ،بازرس يا بازرسان قانوني و سهامداراني (شركايي) كه بيش از
 20درصد سهام (سرمايه) شخص حقوقي را در اختيار دارند (در مورد ساير شركتها و مؤسسات ،مشخصات و نشاني
موسسين يا هيات امنا و اركان مشابه) ،محل اصلي فعاليت ،نشاني و كد پستي دفتر مركزي ،شمارههاي تلفن و دورنگار
آن ،اسامي صاحبان امضاي مجاز و نمونه امضاي آنها و اطالعات مربوط به نحوه رسميت داشتن كليه اسناد مالي و
مكاتبات مربوط ،مدت و حدود اختيارات هيات مديره و مدير عامل و يا اركان مشابه موسسه در مورد حسابها ،شماره
اقتصادي (هنگام اعطاي تسهيالت).
از آنجا كه به موجب ماده  587قانون تجارت،موسسات و تشكيالت دولتي و بلدي ،به محض ايجاد و بدون احتياج به
ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند،اخذ تاريخ و شماره ثبت اين گونه سازمان ها فاقد موضوعيت است ولي الزم
است اطالعات جايگزين در اين رابطه اخذ و در سوابق نگه داري شود.
براي اشخاصحقوقي خارجي:

در مورد شركتهاي تابعه ،دفاتر نمايندگي  ،شعب و يا هرگونه واحدهايسازماني وابسته اشخاص حقوقي خارجي در
ايران ،الزم است عالوه برمشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي واحدهاي مزبور در ايران ،مشخصات شركت مادر در
خارج از كشور (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقوقي) و نيز مشخصات اعضاي هيات مديره ،مديران ارشد و ساير
اركان مشابه هر يك از آنهادر خارج از كشور (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي) اخذ شود.
تبصره  :1به منظور افتتاح حساب بانکي براي مشتريان مربوط به طبقاتي که در معرض ريسک بيشتر قرار دارند،
ضروري است هدف شخص از افتتاح حساب اعالم شود (در مورد تمامي مشتريان مذکور در بند .)1-13
تبصره  :2در صورتيکه سازمان ثبت شرکتها براي اشخاص حقوقي " کد شناسايي" مشخصي تعيين کرده باشد،
تطبيق مشخصات متقاضي با توجه به کد مربوط احراز و ثبت ميشود.

 -2-13دريافت مدارك معتبر:

موسسه اعتباري بايد اطالعات مربوط به شناسايي مشتريان حقيقي را از طريق اخذ حداقل ،اصل يكي از مدارک
شناسايي معتبر از آنها (بهتناسب طبقه مشتري از نظر ريسك و خدمات بانكي مورد درخواست).احراز نمايد .شناسايي
مشتريان حقوقي با رويت اصل كليه مدارک ثبتي مندرج در اين ماده انجام ميشود.
مدارک شناسايي معتبر عبارتند از:
براي اشخاص حقيقي ايراني:

کارت ملي معتبر؛

1086

شناسنامه؛
گواهينامه رانندگي معتبر؛
گذرنامه معتبر.
تبصره :در مورد محجورين الزم است عالوه بر مدارك فوق ،سند رسمي دال بر تاييد سمت ولي ،قيم و وصي
نيز دريافت شود.
براي اشخاص حقيقي خارجي:

گذرنامه معتبر؛
پروانه اقامت دايم (صرفا براي افتتاح حساب جاري).
براي اشخاص حقوقي:

اصل يا تصوير تاييدشده (مصدق) گواهينامه ثبت شركت ،شركتنامه؛
اظهار نامه ثبت شركت يا اساسنامه (با توجه به وضعيت شركت)؛
تصوير روزنامه رسمي مبني بر ثبت شركت؛
مصوبه هياتمديره مبني بر افتتاح حساب (به نام شركت) و معرفي صاحبان امضاي مجاز؛
تعهدنامه اشخاص حقوقي مذكور مبني بر اعالم هر نوع تغيير ـ بالفاصله پس از وقوع ـ كه در شركتنامه يا اساسنامه
و يا براساس تصميمات هيات مديره در خصوص افتتاح حساب و معرفي صاحبان امضاي مجاز ايجاد مي شود.
تصوير ”گواهي نامه ثبت نام“ (از متقاضيان دريافت تسهيالت).
در مورد اشخاص حقوقي خارجي ترجمه رسمي اسناد و مدارک ثبت آنها.
گواهي ثبت شخص حقوقي خارجي ميبايست به تاييد كنسولگريكشور موطن اصلي آن شخص در ايران و يا
كنسولگري ايران در كشور موطن اصلي برسد (درصورت عدم استقرار كنسول گري مزبور در كشورهاي طرفين ،تاييد
اين گواهي از سوي كنسول گري يا سفارتخانه ذيربط به تشخيص وزارت امور خارجه ج.ا.ا .مورد پذيرشاست).
همچنين اين گواهي ميبايست به تاييد اتاق بازرگاني كشور موطن اصلي (در مورد اشخاص حقوقي تجارتي) و يا مقام
نظارتيمسئول در آن كشور (در مورد اشخاص حقوقي غيرتجارتي) رسانيده شود.
ماده  -14در خصوص آن گروه از مشتريان گذري كه متقاضي دريافت خدمات بانكي (نظير وصول وجهچك و يا
حواله وجوه) با مبالغ حايزاهميت (درچارچوب ضوابط مربوط به
پيشگيري از پولشويي) هستند ،ضروري است شماره ملي مشتري ،از طريق ارتباط برخط با سازمان ثبت احوال كشور،
استعالم و تاييديه آن در سوابق نگهداري شود.
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تبصره :درصورت عدم امکان برقراري ارتباط برخط با سازمان ثبت احوال کشورو همچنين در مورد اشخاص
خارجي (حقيقي/حقوقي) ،الزم است هويت مشتري برحسب شرايط مندرج در ماده ( )13احراز شود.

ماده  -15بهمنظور مستندسازي اطالعات هويتي مشتري حقيقي ،الزم است تصوير كارت ملي  /شناسنامه براي
اشخاص حقيقي ايراني،گذرنامه معتبر  /پروانه اقامت دايم(درخصوص افتتاح حساب جاري ،هر دو مدرک يادشده) براي
اشخاص حقيقي خارجي دريافت شود.
تبصره :درخصوص اشخاص حقيقي ايراني ،پس از تجديد و تکميل سيستم جامع گردآوري اطالعات مشتريان
در بانک مرکزي و فراهمشدن امکان شناسايي مشتريان براساس شماره ملي ،موسسه اعتباري ميتواند صرفا
به نگهداري تصويري از کارت ملي در پرونده مشتري اکتفا نمايد

ماده -16بهمنظور مستندسازي اطالعات هويتي مشتري حقوقي،الزم است تصوير گواهينامه ثبت شركت ،اساسنامه،
روزنامه رسمي مبني بر ثبت شركت و مصوبه هياتمديره مبني بر افتتاح حساب (به نام شركت) و معرفي صاحبان
امضاي مجاز براي اشخاص حقوقي ايراني وتصوير ترجمه رسمي اسناد و مدارک ثبت آنها ،تصويرگواهي ثبت شخص
حقوقي خارجي كه به تاييد كنسولگريكشور موطن اصلي آن شخص در ايران و يا كنسولگري ايران در كشور موطن
اصلي رسيده باشد((درصورت عدم استقرار كنسول گري مزبور در كشورهاي طرفين ،تصوير تاييديه اين گواهي از سوي
كنسول گري يا سفارتخانه ذيربط به تشخيص وزارت امور خارجه ج.ا.ا.و موردتاييد اتاق بازرگاني كشور موطن اصلي
(در مورد اشخاص حقوقي تجارتي) و يا مقام نظارتيمسئول در آن كشور دريافت شود (در مورد اشخاص حقوقي
غيرتجارتي)) .
تبصره  : 1تمامي مستندات مذکور در مواد ( )15و ( )16اين دستورالعمل  ،مي بايست پس از رويت دارنده
امضاي مجاز درموسسه اعتباري ،تطبيق با اصل مدارك مذکور ،تاييد و درج عبارت "تصوير برابر اصل
است"بر روي آن ها توسط وي  ،در سوابق مشتري نگهداري شود.
تبصره  :2مستندسازي نشاني مشتري (درصورت ضرورت اخذ آن) ،ميبايست براساس مدارك مستند و
روش هاي مطمئن و قابل اثبات از جمله اخذ سند مالکيت محل سکونت يا محل فعاليت ،اجارهنامه ،قبوض
مربوط به خدمات عمومي شهري مثل قبض آب ،برق و يا تلفن انجام شود.
تبصره :3درصورتي که وکيل ،وصي ،قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري متقاضي
دريافت خدمات بانکي باشد ،الزم است موسسه اعتباري نسبت به شناسايي هويت نماينده شخص (اشخاص) و
مستندسازي مدارك وي نيز مطابق با مفاد اين مقررات اقدام نمايد.

ماده  -17در خصوص آن گروه از خدمات بانكي كه در چارچوب قوانين و مقررات خاص مستلزم دريافت اطالعات و
مدارک ديگري نيز باشند ،موسسه اعتباري ميبايست عالوه بر رعايت ضوابط مندرج در اين دستورالعمل ،براي
شناسايي مشتري ،مقررات ذيربط را نيز اعمال نمايد.

نظارت مستمر بر حسابها
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ماده  -18موسسه اعتباري ميبايست سيستم جامعي از مديريت اطالعات را ايجاد نمايد و ترتيبي اتخاذ كند كه
اطالعات مربوط به مشتريان در اين سيستم گردآوري و پردازش شده؛ و در اختيار واحدهاي ذيربط قرار گيرد.
ماده  -19بهمنظور كنترل موثر ريسكهاي ناشي از عدم شناسايي كافي مشتري ،الزم است حساب وي ـ متناسب با
طبقه تخصيص داده شده ـ تحت نظارت قرار گيرد.
ماده -20موسسه اعتباري موظف است تراكنشهاي پيچيده،كالن و غيرمعمول حساب مشتريان را كه مشكوک به
نظر مي رسند  ،تحت پايش قرار دهد.
ماده  -21به منظور اعمال رويه واحد در سطح شعب ،الزم است هيات مديره موسسه اعتباري ،آستانهاي را كه در
صورت عبورگردش حساب هر طبقه از آن ،موسسه اعتباري موظف به پايش آن حساب ميشود ،در چارچوب ضوابط
مربوط به پيشگيري از پولشويي تعيين كند.
ماده  -22در رابطه با تحركات غير معمول حساب (به عنوان مثال نقل و انتقال حجم قابل مالحظه وجه نقد برخالف
رويههاي معمول فعاليت مشتري يا گردش غيرمتعارف حساب
وي) الزم است شاخصهاي مهمي از پيشينه حساب مشتري مانند مبدا ،منبع وجوه ،نوع عمليات و ساير عوامل موثردر
ريسك مورد توجه قرار گيرند.
ماده - 23درمورد حسابهاي در معرض ريسك بيشتر ،موسسه اعتباري موظف است سيستمي ايجاد كندكه حساب
هاي ياد شده به طور ادواري نيز تحت پايش قرار گيرند.
ماده-24نظام كنترل داخلي موسسه اعتباري بايد از توانمندي الزم براي گزارشدهي تحركات مشكوک و
غيرمعمول حسابها (سپردهگذاري يا برداشت بيش از آستانههاي تعيين شده) برخوردار باشد.
مديريت ريسک
ماده  - 25هيات مديره ،مديريت ارشدو يا رده سازماني معادل آن در موسسه اعتباري ميبايست از وجود برنامه هاي
موثرشناسايي مشتريان و پيادهسازي آن ها از طريق ايجاد رويههاي مناسب اطمينان حاصل كند .اين برنامهها
بايدامكان نظارت موثر مديريت بر سيستمها ،كنترلها ،تفكيك وظايف و آموزش كاركنان رافراهم آورند.
مسئوليت نهايي تصميمات اخذ شده در اين خصوص بر عهده هيات مديره يا اركان معادل آن در موسسه اعتباري
است.
ماده - 26مسئوليت اجرايسياستها و رويههاي هيات مديره در خصوص شناسايي كافي مشتريان برعهده مديريت
ارشد موسسه اعتباري است.به منظور ارتباطبا موسسات و سازمانهاي ذيربطو پاسخگوييبه آن ها در اين خصوص،
الزم است موسسه اعتبارييكي از كاركنان ارشد خود را به اين مهم اختصاص دهد.
ماده – 27واحدي كه وظيفه تطبيق را در موسسه اعتباري برعهده دارد (يا يكي از واحدهاي موسسه به انتخاب هيات
مديره)  ،ميبايست سياستها و رويههاي شناسايي مشتريان (تعيين شده از سوي هيات مديره يا رده سازماني معادل
آن در موسسه اعتباري)را با قوانين ومقررات ذي ربط تطبيق داده و نتيجه را جهت ارائه گزارش به هيات مديره ،به
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كميته حسابرسي(موضوع پيوست شماره  1بخشنامه شماره 1172مورخ 31/3/1386بانك مركزي تحت عنوان
رهنمودهايي براي نظام موثر كنترل داخلي در موسسات اعتباري) منعكس نمايد.
ماده  - 28مسئوليت ارزيابي گزارشهاي دريافتي از واحد /واحدهايي كه وظيفه تطبيق را بر عهده دارند(،از جمله
واحد حسابرسي داخلي ويا واحد تطبيق ) ـ در رابطه با اجرايسياست ها و رويههاي مصوب "چگونگي شناسايي
مشتريان" وارائه پيشنهادات الزم به هيات مديره ـبرعهده كميته حسابرسي است.
ماده -29حسابرسان داخلي ميبايست اجرايسياستها ورويههاي شناسايي مشتريان را در شعب و تمامي سطوح
موسسه اعتباري مورد بررسي قرار داده ،هر گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به كميته حسابرسي گزارش
نمايند.
ماده - 30موسسه اعتباري مي بايست برنامههاي آموزشي مستمري را در مورد "چگونگي شناسايي مشتريان"براي
كاركنان خود تدارک ببيند.اين برنامههاي آموزشي بايد به گونهاي طراحي شوند كه كاركنان به شناخت كافي و منطقي
نسبت به ضرورت ،اهميت و نحوه اجرايسياستها و رويههاي شناسايي مشتريان دست يابند.
تبصره  : 1موسسه اعتباري موظف است هر سال يکبار تمامي اطالعات و اسناد مربوط به حسابهاي مشتريان را
مورد بازبيني قرارداده؛ هرگونه تغيير در اطالعات مزبور را در پرونده مشتري منظورنمايد.
تبصره  : 2خدمات بانکي با مبالغ جزيي ـ در چارچوب ضوابط مربوط به پيشگيري ازپول شويي ـ از شمول اين
دستورالعمل مستثني است .اين گونه خدمات ،وفق مقررات مربوط انجام مي شود.

نگهداري سوابق مشتريان و معامالت آنها
ماده  - 31هيات مديره موسسه اعتباري مي بايست اطمينان حاصل كند كه براي نگهداري و پردازش مناسب
اطالعات ،تدابير الزم انديشيده شده و سيستمهاي توانمند در موسسه استقرار يافتهاند بهگونهاي كه در مواقع ضرور،
مراجع ذيربط به سرعت و با سهولت بتوانند به اطالعات مورد نظر دست يابند (موضوع فصل پنجم از بخشنامه شماره
1172مورخ 31/3/1386بانك مركزي تحت عنوان" رهنمود هايي براي نظام موثر كنترل
داخلي در موسسات اعتباري" ) .
ماده  -32موسسه اعتباري بايد تمامي مدارک و مستندات مربوط به هويت مشتري را حداقل  ،به مدت  10سال پس
از بسته شدن حساب وي نگهداري نمايد.
ماده  -33موسسه اعتباري موظف است سوابق تراكنش هاي مالي را به مدت حداقل  10سال نگه داري نمايد.الزم
است در اين سوابق اطالعات مربوط به نوع تراكنش،مبلغ و نوع ارز،تاريخ انجام تراكنش و طرفين تراكنش ،شماره
حسابهايي كه تراكنش از طريق آن ها انجام شده است و مشخصات صاحب/صاحبان حساب درج شوند.
ماده  -34در صورت بهرهگيري از روشها و فن آوري هاي نوين جهت حفظ و نگه داري مدارک ومستندات مذكور،
الزم است هيات مديره موسسه اعتباري اطمينان حاصل كند كه مستندات مزبور داراي وجاهت قانوني بوده ،امكان
پيگيري هاي نظارتي ،انتظامي و قضايي رادر آينده با دقت و سرعت الزم فراهم مي كند.
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گستره شمول دستورالعمل
ماده  -35اين دستورالعمل براي تمامي شعب بانكها و موسسات اعتباري خارجي در كشور ،موسسات اعتباري واقع
در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ،وواحدهاي بانكي ايراني در خارج از كشور كه مقررات شناسايي مشتريان در كشور
ميزبان ،پايينتر از حد ضوابط تعيين شده در اين دستورالعمل است نيز الزم االجرا ميباشد.
اين دستورالعمل در  35ماده و 13تبصره در جلسه مورخ  23/5/87كميسيون اعتباري به تاييد رسيد.
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شماره  :مب  2435 /؛ لغو مصوبه  591مجمع عمومي مشترک بانك ها و جايگزيني بسته سياستي -
نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
تاريخ31/6/1387 :

»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،موسسههاي اعتباري توسعه و سينا و
شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد.

در اجراي بسته سياستي ن نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،که پس از
تاييد رياست محترم جمهوري به کليه بانکهاي کشور ابالغ گرديد ،ماده سه و تبصرههاي ماده
سه بسته سياستي نظارتي ،جايگزي مصوبه  591مجمع عمومي مشترك بانکها گرديده است لذا
مي بايست بسته سياستي ن نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مالك عمل
قرارگيرد/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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شماره  :هـ  3180 /؛ تسهيل در گردش كار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
تاريخ2/7/1387 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،موسسات اعتباري توسعه و سينا و
شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد
باسالم؛
پيرو بخشنامههاي اي بانک درخصوص ايران چک هاي بانک مرکزي و در پاسخ به سواالت مطروحه
از سوي شبکه بانکي کشور ،موارد ذيل را به اطالع مي رساند:
همانطور که در بخشنامه مورخ  13/6/1387تاکيد شد بانک توزيع کننده ايران چک صرفاًدر زمان فروش (در
اولي مرحله ارائه ايران چک) نسبت به تکميل اعالميه فروش اقدام مي کند و در مراحل بعدي نيازي به تکميل
فرم اعالميه هاي خريد و يا فروش مجدد نمي باشد ،لذا ثبت مشخصات مشتري و ايران چک بانک مرکزي در
سيستم رايانه اي مورد ندارد.
با توجه به اي که کارکرد ايران چک بانک مرکزي بي مردم و در روابط مردم وبانک ها مشابه گردش اسکناس
است و مبادالت آن در سيستم رايانه اي ثبت نمي شود لذا ثبت و بازخواني اطالعات از سيستم براي پيگيري
چک هاي مفقودي و مسروقه ،امکان پذير نخواهد بود.
بانک ها و موسسات اعتباري بايد ايران چک هاي بانک مرکزي را که مازاد بر نياز آنها است يا فرسوده و غيرقابل
استفاده مجدد باشد ،مشابه اسکناس به بانک مرکزي تحويل دهند.
در صورت ارائه ايران چک هاي بانک مرکزي که قسمتي از آن جدا شده و يا ناخوانا شده باشد (ايران چک هاي
ناقص)  ،شعب منتخب بانک ملي ايران در سراسر کشور موظفند پس از احراز اصالت آنها ،معادل ريالي اي گونه
ايران چک ها را مشابه دستورالعمل مربوط به اسکناس هاي ناقص و پوسيده ارزيابي و به مشتري پرداخت
نمايند.
بانک ها و موسسات اعتباري ميتوانند پس از هماهنگي با بانک مرکزي (اداره نظامهاي پرداخت) از ايران
چکهاي بانک مرکزي در دستگاه هاي خودپرداز ( )ATMاستفادهنمايند .در مورد ايران چکهائي که در دستگاه
هاي خودپرداز ( )ATMقرار ميگيرند ،تکميل اعالميه فروش بند  1فوق الزامي نميباشد.
در خ اتمه مقتضي است مراتب به نحو مطلوب به شعب ابالغ گردد و آموزش الزم به متصديان امر
داده شود تا گردش کار بطور منظم و با سهولت انجام گيرد/.گ

طهماسب مظاهري
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شماره  :مب  2453 /؛ ضرورت دريافت شماره اقتصادي اشخاص حقوقي براي اعطاي تسهيالت
تاريخ3/7/1387 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،موسسات اعتباي توسعه و سينا و شرکت
دولتي پست بانک ارسال گرديد

احتراماً؛
پيرو بخشنامه شماره /3118هن مورخ  ،30/6/1387موضوع ابالغ دستورالعمل چگونگي
شناسايي مشتريان موسسات اعتباري خواهشمند است دستور فرماييد ،در صفحات  6و 8
دستورالعمل اصالحات به شرح ذيل انجام شود:
در بخ

دريافت اطالعات الزم براي اشخاص حقوقي ايراني (در صفحه  )6و در انتهاي بند

مربوط:
عبارت ”شماره اقتصادي(هنگام اعطاي تسهيالت)“ اضافه شود.
به منظور کنترل صحتشماره اقتصاديدر بند مربوط به دريافت مدارك معتبر( ،در صفحه  )8الزم
است تصويري از ”گواهي نامه ثبت نام“ از اشخاص حقوقي متقاضي دريافت تسهيالت اخذ و در
سوابق نگهداري شود.
شايان ذکر است موارد ياد شده به موجب درخواست شماره  49729مورخ  26/5/1387سازمان
امور مالياتي کشور به دستورالعمل اضافه شده است.
خواهشمند است دستور فرمايند درخصوص انجام اي اصالحات ،اقدامات الزم را
معمول دارند/.ص
اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

صديقه رهبرشمسکار
3-3831

3816
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شماره  :مب  15484 /؛ دستورالعمل اجراي مواد  24و  26بسته سياستي  -نظارتي سيستم بانكي كشور
تاريخ14/7/1387 :
بسمه تعالي
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،پست بانک و موسسه هاي اعتباري توسعه
و سينا ارسال گرديد.

بااحترام،
با توجه به مفاد ماده  1بسته سياستي-نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
(بخشنامه شماره /2205هن مورخ  )3/5/1387و هدف آن مبني بر يکسان سازي سياست هاي
پولي و نظارتي براي کليه بانک هاي دولتي ،غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي ،بدي وسيله
دستورالعمل اجراي ماده  24و ماده  26بسته سياستي-نظارتي و اصالحيه آيي نامه تسهيالت و
تعهدات کالن -موضوع بخشنامه شماره مب 1968/مورخ  29/11/1382به شرح ذيل
ابالغميگردد:
تسهيالت و تعهدات کالن موضوع بند  2-1بخشنامه شماره مب 1968/مورخ  29/11/1382به
شرح ذيل تعريف مي شود:
”مجموع مانده تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد مي باشد که از  5درصد سرمايه پايه
بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي تجاوز مي کند“.
حداکثر مجموع تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد موضوع بند  2-2آيي نامه ياد شده
به شرح ذيل اصالح مي شود:
مجموع تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد” ،براي آن گروه از بانک ها و موسسات
اعتباري غيربانکي که در  30روز اخير متوالي ،مانده حساب اضافه برداشت آنها نزد بانک مرکزي
بدهکار نشده باشد ،حداکثر معادل  ٪20سرمايه پايه آن ها و براي ساير بانک ها /موسسات
اعتباري غيربانکي حداکثر تا  5درصد سرمايه پايه آن ها اعالم مي گردد“.
تبصره :ميزان سرمايه پايه براي محاسبه سقف ياد شده مي بايست به تاييد اداره نظارت بر
موقعيت مالي بانک ها رسيده و در صورت لزوم مورد تجديد نظر قرار گيرد.
بندهاي ذيل جايگزي بندهاي  1-1-2و  2-1-2ماده  2بخشنامه شماره مب 1968/مورخ
 29/11/1382تحت عنوان «مبناي گزارش دهي» شده و همچني بمنزله دستور اجراي ماده  24و
 26بسته سياستي-نظارتي مي باشد:
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الف -بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند تسهيالت وتعهدات مربوط به هر ذينفع واحد
را که مبلغ آن بي  10تا  50ميليارد ريال مي باشد ،مطابق فرم شماره ( )1و از طريق خط
الکترونيکي  FTPبه مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي گزارش نمايند.
ب -بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد
راکه مبلغ آن بي

از  50ميليارد ريال باشد و همچني تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع

واحد را که مبلغ آن ها از  5تا  20درصد سرمايه پايه آن بانک/موسسه اعتباري مي باشد ،مطابق
فرم هاي شماره ( )2و ( )3و از طريق خط الکترونيکي  FTPبه مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي
گزارش نمايند. .فرم هاي پيوست بخشنامه شماره ن م 1404/مورخ  27/12/1386نيز کماکان
بايستي به بانک مرکزي ارسال شود.
چنانچه ظرف يک هفته از تاريخ وصول فرم هاي موضوع بند ب 3-فوق از سوي مديريت کل
اعتبارات بانک مرکزي مالحظهاي به آن بانک يا موسسه اعتباري اعالم نشود بانک يا موسسه
اعتباري مي تواند با مسيوليت نهايي هيات مديره خود نسبت به اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات
اقدام نمايد.
مفاد اي بخشنامه که دستورالعمل اجرايي مواد  24و  26بسته سياستي-نظارتي بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران تلقي مي شود مي بايست جايگزي بندهاي ياد شده از بخشنامه هاي
شماره مب 1968/مورخ  29/11/1382و شماره مب 2378/مورخ  20/6/1387شود.
مقتضي است ضم ابالغ اي بخشنامه به تمامي واحدهاي ذي ربط بر حس اجراي مفاد
آن نظارت فرماييد/.گ
مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالرحمن نديمي بوشهري
1615 -16

مهناز بهرامي
3816
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شماره  87/19280 :؛ مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني موسسات اعتباري به اور اق بهادار
تاريخ21/7/1387 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسات
اعتباري توسعه و سينا ارسال ميگردد.

با سالم؛
احتراما ،به استحضار ميرساند اجراي موثر فراز پاياني ماده  5قانون"تسهيل اعطاي
تسهيالت بانکي و کاه

هزينههاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزاي

منابع

مالي و کارايي بانکها “ ،همراه بارويکرد موجود در کشور ،مبتني بر ضرورت ارائه ابزارهاي نوي
مالي و بهکارگيري شيوههاي جديد تامي مالي موجب شد که بازار هاي پول وسرمايه ،پس از
انجام مطالعات کارشناسي،هر يک از جايگاه وظايف و مسيوليت هاي قانوني خود،بستر هاي الزم
براي طراحي يکي ازاي ابزارها را فراهم نمايند.انتشار اوراق رهني که با هدف تبديل مطالبات
رهني موسسات اعتباري به اوراقبهادار انجام مي شود اهدافي مانند افزاي

نقدينگي ،گسترش و

تنوع فعاليتها ونيز بهبود نسبت کفايت سرمايه موسسات ياد شده را پي مي گيرد.
چنانچه استحضار دارند ،فعاليت اصلي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي بهعنوان واسطهگري
وجوه ،قبول سپرده و اعطاي تسهيالت ميباشد ،ولي عدم تطابق زماني سررسيد سپردهها و
تسهيالت همواره شکاف زماني را در جذب نقدينگي بيشتر و تامي منابع مورد نياز متقاضيان
تسهيالت ايجاد ميکند .عمليات "تبديل مطالبات رهني به اوراق بهادار " از طريق افزاي
نقد در اختيار بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ،امکان اعطاي تسهيالت را افزاي

وجوه
داده،

گردش آن را تسريع مي نمايد.
اي عمليات به عنوان يک شيوه جديد تامي مالي" براي موسسات اعتباري در کشور
محسوب ميشود که در مقايسه با برخي روشهاي ديگر تامي مالي(از جمله اضافه برداشت از
بانک مرکزي) هزينه کمتري را به موسسات اعتباري و در نتيجه به اقتصاد کشور تحميل مينمايد.
عالوه بر اي ،در شرايط حاضر  ،از طريق کاه

ريسکهاي بانکي  -به ويژه ريسکهاي اعتباري،

نقدينگي و بازارونيز توزيع آنها بي اشخاصي خارج از موسسه اعتباري که از توانايي بيشتر
پذيرش ريسک برخوردارند  ،به بهبود نسبت کفايت سرمايه آن ها کمک مي کند.
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البته گفتني است اي شيوه تامي مالي  ،ضم اينکه اثرات مطلوبي بر عملکرد بانکها و
موسسات اعتباري غيربانکي برجاي ميگذارد به اي دليل که آن ها مي تواننددر فرآيند اجراي
عمليات ،در جايگاههايي متفاوت ن به طور جداگانه و يا همزمان ن ايفاي نق

کنند ممک است

اشکال ديگري از ريسک هاي بانکي ،از جمله ريسکهاي عملياتي وشهرت رابه موسسات
ياد شده تحميل نمايد.
با توجه به نکات پي

گفته  ،مقررات احتياطي که با هدف کمک به مديريت موثر

ريسکهاي ناشي از اي ابزارتحت عنوان" مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني موسسات
اعتباري به اوراق بهادار" تدوي گرديده ،ايفاد مي شود .
خواهشمند است ضم ابالغ اي مقررات به تمامي واحدهاي ذيربط ،برحس اجراي
مفاد آن نظارت فرماييد/.ص

اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبرشمسکار

مهناز بهرامي

3-3831

3816
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شماره  24117 / 87 :تاكيد بر ضرورت ارائه گزارش توجيهي بانك ها براي اعالم نرخ سود سپرده هاي
سرمايه گذاري
تاريخ7/1387/29 :
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.

احتراماً ،در اجراي بخشنامه شماره مب 2351/مورخ  24/6/1387که از تاريخ 1/8/1387
الزماالجرا مي باشد ،صرفاً آن دسته از بانک ها و مؤسسات اعتباري که گزارش برآورد سودآوري
خود شامل توجيه نرخ سود علي الحساب را با رعايت بندهاي  6 ،5 ،4 ،3و  7تدوي نموده و پس
از تصويب هيات مديره جهت بررسي به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تحويل داده اند،
مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي مشتريان خود طبق مقررات ابالغي اي
بانک خواهند بود.
مؤکداً يادآوري ميگردد بانک ها و موسسات اعتباري قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق
و عنداللزوم اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،به هيچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد
سپردههاي سرمايه گذاري مدت دار با مشتريان خود نخواهند بود.
خواهشمند است دستور فرماييد در اسرع وقت نسبت به تهيه و ارسال مدارك مورد نظر به اي
بانک اقدام گردد/.گ
مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالرحمن نديمي بوشهري
1615 -16

مهناز بهرامي
3816
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شماره  36932 :؛ حداقل الزامات تحت عنوان " مجموعه رهنمودها براي مديريت موثر ريسك كشوري "
تاريخ20/8/1387 :
بسمه تعالي
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي و موسسه هاي اعتباري توسعه و
سيناارسال گرديد.

به منظور کمک به اجراي موثر ماده  38از بسته سياستي ن نظارتي بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران ن موضوع بخشنامه شماره /2205هن مورخ  5/5/1387اي بانک
درخصوص آماده سازي بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي براي اعمال استانداردهاي بال ،2
چنانکه استحضار دارند يکي از سه محور توافق نامه بال  ،2مربوط به الزامات سرمايه اي است.
تجديد نظر در مقررات کفايت سرمايه ،مستلزم انجام اصالحاتي در نحوه ي محاسبه کفايت
سرمايه است که از آن جمله تغيير در رويکرد روش ارزيابي مشتريان از روش اعمال ضرايب کلي
ريسک به روش تعيي ضرايب براساس رتبه بندي هر مشتري مي باشد.
عنايت دارند که انجام اي مهم ،نيازمند بسترسازي مناسب است و زماني که موسسات ياد شده
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
نيز اهميت يافته و مي بايست در محاسبات مربوط براي اندازه گيري ريسک اعتباري منظور شود.
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.
مجموعه تدوي شده تحت عنوان ”مجموعه رهنمودها براي مديريت مؤثر ريسک
کشوري“ الزامات حداقلي را براي بانک ها و موسسات اعتباري که داراي فعاليت برون مرزي
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
مديريت ريسک کشوري (شامل شناسايي ،ارزيابي ،اندازه گيري) مي پردازد .و تعيي حدود و
پاي

آنها و گزارش دهي مستمر از جمله اقدامات مؤثر براي کنترل اي ريسک محسوب

ميشوند .در دورهاي که در اي دستورالعمل تحت عنوان دوره گذار تعريف شده است ،يعني تا
زماني که اصالحات الزم در ديگر اقالم تشکيل دهنده نسبت کفايت سرمايه انجام شود مقتضي
است عالوه بر ارسال اطالعات بر مبناي مقررات کفايت سرمايه موضوع بخشنامه هاي شماره
مب 1964/و مب 1965/مورخ  29/11/82و نيز مقررات ذخيره گيري موضوع بخشنامه شماره
مب 2823/مورخ  ،5/12/1385به منظور بسترسازي الزم براي اجراي مقررات بال  ،2اطالعات
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مربوط به ريسک کشوري آن بانک/موسسه اعتباري به شرح جداول پيوست شماره  2مجموعه
ارسالي به اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک ها ي اي بانک ارسال شود.
خواهشمند است ضم ابالغ اي دستورالعمل به تمامي واحدهاي ذي ربط دستور
فرماييد اقدامات الزم در زمينه پياده سازي مفادآن انجام شده و بر حس اجراي آن نظارت
فرماييد/.گ
اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبر شمس کار

مهناز بهرامي

3-3831

3816

1101

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

«اداره مطالعات و مقررات بانکي»

مجموعه رهنمودها براي ” مديريت مؤثر
ريسک کشوري“

تدوين از :کارگروه تدوين مقررات احتياطي
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فهرست مطالب

اهداف
تعاريف
چارچوب نظارتي ريسک کشوري
 -1-3نظارت مؤثر هيات مديره و مديريت ارشد
 -2-3خطمشيها و رويههاي مناسب براي مديريت مؤثر ريسک کشوري
 -3-3نظام گزارشدهي ريسک کشوري
مديريت ريسک کشوري
 -1-4شناسايي و ارزيابي ريسک کشوري
 -2-4اندازهگيري ريسک کشوري (با استفاده از روشهاي متداول ازجمله رتبهبندي)
 -3-4تعيين حدود
 -4-4پايش و گزارشدهي ريسک کشوري
ذخيره گيري
دوره گذار

1103

بسمه تعالي

مجموعه رهنمودهابراي مديريت مؤثر ريسک کشوري

 -1اهداف
در اجراي مؤثر بند الف از ماده  10قانون پولي و بانکي کشور ،بند ”ز“ از ماده  10قانون
برنامه چهارم توسعه فرهنگي -اجتماعي و اقتصادي درخصوص رعايت الزامات بي المللي
در مورد نسبت کفايت سرمايه موسسات اعتباري و نيز بندهاي  2و  6از ماده  2قانون
عمليات بانکي بدونربا (بهره) ،مصوب شهريور ماه  1362و به منظور پيشگيري از تسري
آثار ناشي از تحوالت نامطلوب سياسي ،اجتماعي و اقتصادي کشورهاي خارجي بر
موسسات اعتباري ،و کمک به حفظ ثبات مالي شبکه بانکي کشور و تسهيل گردش مؤثر و
کارآمد وجوه و اعتبارات ن به ترتيبي که بازگشت منابع و تحصيل منافع حاصل از خدمات
اعتباري ارايه شده ،به حداکثر مطلوب افزاي

يابد ن ”مجموعه رهنمودها براي مديريت

مؤثر ريسک کشوري“ که از اي پس به اختصار ”رهنمود“ ناميده ميشود ،تدوي ميگردد.

 -2تعاريف
گستره شمول تعاريف ذيل ،محدود به اي رهنمود ميباشد:
-1-2موسسه اعتباري :بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تحت عناوي مذکور از
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده ،تحت نظارت اي بانک قرار
دارد .اي مجموعه ناظر بر موسسات اعتباري و واحدهاي بانکي تابعه

و وابسته (موسسات اعتباري مستقل فرعي ،شعب ،باجهها ،سرپرستيها و دفاتر نمايندگي)
در خارج از کشور ميباشد.

 -2-2مديريت ارشد :اعضاي هيات عامل  /مديرعامل و آن گروه از کارکنان ارشد موسسه
اعتباري است که مستقيماً زيرنظر هريک از اعضاي هيات عامل /مديرعامل قرار داشته،
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مسيوليت اجراي استراتژيها و سياستهاي مصوب هيات مديره يا هيات عامل را حسب
مورد برعهده دارند.

 -3-2خدمات اعتباري:در اي رهنمود ،آن گروه از خدمات بانکي است که به موجب آنها،
موسسه اعتباري بخشي از منابع در اختيار خود را براي تامي نيازهاي مالي طرف مقابل
تخصيص داده ،يا براي خود تعهد ايجاد مينمايد.

-4-2طرف مقابل :شخص  /اشخاص خارجي (اعم از حقيقي و حقوقي ازجمله دولتها و
شرکتهاي خارجي) که به موجب استفاده از خدمات اعتباري به طور مستقيم يا
غيرمستقيم به موسسه اعتباري متعهد ميشود /ميشوند .اي تعريف ،اشخاص ايراني را
که داراي فعاليتهاي برونمرزي قابل مالحظه هستند نيز در بر ميگيرد.
موارد ذيل از جمله مصاديق طرف مقابل محسوب ميشوند:
 -1دريافت کنندگان خدمات اعتباري (تعهد مستقيم)؛
 -2شخص /اشخاصي که تمامي يا بخشي از تعهدات دريافت کنندگان خدمات اعتباري را
تعهد يا تضمين ميکند /ميکنند (تعهد غيرمستقيم)؛
 -3ساير موارد مانند مدير شرکت مدني و همچنين مديون اصلي در اسناد خريد دين.

 -5-2قصور :عدم ايفاي به موقع تمام يا قسمتي از تعهدات ناشي از دريافت خدمات
اعتباري ،توسط طرف مقابل (به داليلي همچون عدم تمايل ،عدم توانايي مالي ،وجود موانع
درانجام تسويه و .) ...
 -6-2ريسک کشوري :احتمال بروز زيان ناشي از قصور طرفهاي مقابل و هرگونه تاثير
منفي بر منافع موسسه اعتباري ،به دليل رويدادها و شرايط نامطلوب ناشي از تحوالت
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي در کشور محل فعاليت آنها ميباشد .تصميمات دولت طرف
مقابل مبني بر ملي کردن داراييهاي خارجي و يا سلب مالکيت از اشخاص خارجي،
تغييرات ناگهاني در سياستهاي کنترل ارزي و کاه

ارزش پول ملي (به دليل تصميمات

دولت خارجي يا تعامالت بازار) نيز از مصاديق اي نوع ريسک ميباشند .ريسک کشوري
ممک است در هر يک از سبدهاي زيرمجموعه سبد اعتباري کل (موضوع بند 8-2
بخشنامه شماره  1548مورخ  18/4/1386بانک مرکزي ج.ا.ا تحتعنوان ”مجموعه
رهنمودهايي براي مديريت موثر ريسک اعتباري) مصداق پيدا کند.
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انواع ريسکهاي کشوري به شرح ذيل اعالم ميشوند:

ريسک حکومتي :احتمال بروز زيان ناشي از عدم توانايي يا تمايل دولت خارجي براي ايفاي
تعهدات آن بر حسب پول خارجي .انکار بدهي توسط دولت خارجي از مصاديق اي نوع
ريسک محسوب ميشود.
ريسک انتقال :احتمال بروز زيان ناشي از عدم توانايي کافي متعهد براي ايفاي تعهدات
به دليل مشکالت مربوط به کمبود يا فقدان ذخاير ارزي و ديگر موانع تسويه.
ريسک سرايت :احتمال بروز زيان ناشي از تاثيرگذاري تحوالت نامطلوب کشور طرف مقابل
بر کشورهاي منطقه و بالعکس ،به صورت تسري مشکالتي مثل تنزل رتبه اعتباري ،دشوار
شدن دسترسي به منابع تامي مالي با وجود برخورداري طرف مقابل /کشورهاي منطقه از
وضعيت اعتباري مناسب.
ريسک پول ملي :احتمال بروز زيان ناشي از اي که داراييهاي نقد گيرنده وام ن به دليل
کاه

ارزش پول ملي کشور متبوع وي ن براي ايفاي تعهدات

بر حسب پول خارجي

کافي نباشد.
ريسک اقتصاد کالن :احتمال بروز زيان ناشي از تاثير نامطلوب تصميمات دولت خارجي (در
سط اقتصاد کالن) بر گيرنده وام ،از جمله تاثير نامطلوب نرخهاي بهره باال در نتيجه
اقدامات دولت براي حمايت از پول ملي و . ...
ريسک کشوري غيرمستقيم :احتمال بروز زيان ناشي از اي که توانايي آن گروه از تسهيالت
گيرندگان داخلي موسسه اعتباري که داراي فعاليت برونمرزي قابل مالحظهاي با
کشورهاي خارجي ميباشند ،به دليل وخامت شرايط اقتصادي ،اجتماعي يا سياسي يا وقوع
بالياي طبيعي در کشورهاي مذکور براي ايفاي تعهداتشان  ،با مشکل مواجه شوند.
با توجه به اينکه ريسک کشوري تاثير قابل مالحظهاي بر فعاليتهاي برونمرزي موسسه اعتباري دارد،
الزم است براي هر يک از منابع در معرض خطر (از جمله اقالم زيرخط تمامي طرفهاي مقابل دولتي و
خصوصي مقيم کشور خارجي) ،ريسک کشوري مربوط ارزيابي و اندازهگيري شود.

 -7-2منابع در معرض ريسک کشوري :شامل آن بخ

از اقالم باالي خط و زير خط

ترازنامه است که در معرض ريسک کشوري قرار دارند .موارد زير از جمله مصاديق اي
منابع محسوب ميشوند:
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مطالبات از اشخاص خارجي (دولتها و ديگر اشخاص خارجي)؛
تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و يا از محل منابع خارجي؛
خريد دي و اسناد تنزيل شده مدتدار خارجي؛
سرمايهگذاري در اوراق بهادار خارجي و ساير موارد مجاز به موجب بخشنامههاي بانک
مرکزي؛
 -8-2رتبه ريسک کشوري :نتايج حاصل از تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي ،حقوقي و  ...يک کشور است که با توجه به تعاريف مذکور در بند  6-2اي
مجموعه ،به صورت نماد (مثال" اعداد و يا حروف) نماي

داده ميشود.

 -9-2ريسک بازار:احتمال بروز زيان ناشي از نوسانات نامطلوب در نرخها يا قيمتهاي
بازار از جمله نوسانات نامطلوب در نرخهاي سود و ارز و قيمت داراييها(.تنزل کيفي
سرمايهگذاريها،دارائيها در اثر تغييرات نامطلوب قيمتها در بازار).

 -3چارچوب نظارتي ريسک کشوري
به منظور کنترل مؤثر ريسک فعاليتهاي بي المللي ،الزم است موسسه اعتباري فرآيندي
را براي مديريت کارآمد ريسک کشوري طراحي کرده و به اجرا درآورد .فرآيند مديريت
ريسک کشوري هر موسسه اعتباري به حجم و پيچيدگيفعاليتهاي بي المللي ،اندازه و
قابليتهاي ف آوري موسسه و  ...بستگي دارد.
عناصر اصلي در چارچوب نظارتي ريسک کشوري ،شامل اجزاي ذيل است:
 -1-3نظارت موثر هيات مديره و مديريت ارشد
 -2-3خطمشيها و رويههاي مناسب براي مديريت مؤثر ريسک کشوري
 -3-3نظام گزارشدهي ريسک کشوري
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 -1-3نظارت مؤثر هيات مديره و مديريت ارشد

هيات مديره و مديريت ارشد ميبايست به اهميت ريسک کشوري به عنوان يکي از
اصليتري ريسکهايي که فعاليتهاي بي المللي موسسه اعتباري در معرض آن قرار
دارد ،آگاهي داشته و تدابير الزم را براي مديريت مؤثر آن اتخاذ نمايند .مسيوليت نهايي
مديريت ريسک کشوري بر عهده هيات مديره ميباشد.
وظايف و مسيوليتهاي هيات مديره در رابطه با مديريت ريسک کشوري شامل موارد ذيل
است:
 -1-1-3تصويب راهبردها ،سياستها و فرآيندهاي کلي ريسک کشوري در چارچوب
استراتژي کلي موسسه اعتباري؛
 -2-1-3بازنگري و تصويب ادواري خطمشيهاي مربوطبه مديريت فعاليتهاي
بي المللي موسسه اعتباري به منظور حصول اطمينان از انطباق آنها با اهداف و برنامههاي
استراتژيک موسسه؛
 -3-1-3نظارت بر عملکرد مديريت ارشد در زمينه اجراي راهبردها ،سياستها و
فرآيندهاي کلي ريسک کشوري موسسه؛
 -4-1-3تصويب ميزان ريسکپذيري موسسه در زمينه ريسک کشوري؛
 -5-1-3بررسي و تصويب پيشنهادهاي کميته عالي مديريت ريسک (موضوع پيوست
شماره  2بخشنامه شماره  1172مورخ  )31/3/1386در زمينه مديريت ريسک کشوري و
ابالغ آن به مديريت ارشد جهت اجرا؛
 -6-1-3تصويب و تعيي دقيق مقدار منابع ”حايز اهميت“ در معرض ريسک کشوري؛
 -7-1-3بررسي و تصويب حدود پيشنهادي از سوي کميته عالي مديريت ريسک براي
منابع قابل قبول در معرض ريسک کشورهاي مختلف؛
 -8-1-3حصول اطمينان از اينکه مقدار منابع در معرض ريسک کشوري ،در سطحي قابل
قبول و متناسب با مقدار سرمايهاي است که براي پوش

ريسک اعتباري موسسه در نظر

گرفته شده است.
 -9-1-3بررسي و تصويب استراتژيها (راهبردها) ،خطمشيها و رهنمودهاي پيشنهادي
کميته عالي مديريت ريسک ،در زمينه ”مديريت ريسک کشوري“؛
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 -10-1-3تصويب نظام مديريت ريسک کشوري موسسه و بازنگري ادواري يا موردي آن
(حسب ضرورت)؛
 -11-1-3تصويب خطمشيهاي افشاي اطالعات مربوط به ريسک کشوري موسسه
اعتباري در چارچوب قواني و مقررات و بازنگري ادواري يا موردي آنها؛
 -12-1-3حصول اطمينان از اينکه براي مديريت ريسک کشوري ،برنامهها و رويههاي
مناسبي وجود دارد؛
 -13-1-3حصول اطمينان از اينکه نظام مديريت ريسک کشوري توسط کارکنان
شايستهاي راهبري ميشودکه از تخصص و آموزش کافي در زمينه مديريت اي ريسک
برخوردار بوده ،به وظايف و مسيوليتهاي خود آگاهي داشته ،و آنها را به شيوهي مناسبي
انجام ميدهند.
 -14-1-3حصول اطمينان از اينکه موسسه اعتباري از روش مناسبي براي شناسايي،
ارزيابي ،پاي

 ،گزارشدهي ،کاه

و کنترل ريسک کشوري استفاده ميکند؛

 -15-1-3حصول اطمينان از وجود برنامههاي اقتضايي مناسب براي مديريت موثر
ريسک کشوري و بازنگري ادواري آنها؛
 -16-1-3حصول اطمينان از استقرار يک نظام موثر و کارآمد گزارشدهي در زمينه
”مديريت ريسک کشوري“؛
 -17-1-3حصول اطمينان از اجراي نظام مؤثر مديريت ريسک کشوري توسط مديريت
ارشد؛
 -18-1-3الزام مديران ارشد اجرايي به ارائه گزارشهاي ادواري و موردي جامع و
مکتوب ،درخصوص وضعيت ”مديريت ريسک کشوري“ موسسه.
مديريت ارشد موسسه اعتباري نيز در زمينه مديريت ريسک کشوري داراي وظايف و
مسيوليتهايي است که از جمله مهمتري آنها اجراي چارچوبهاي مصوب هيات مديره و
تعيي خطمشيها و فرآيندهاي مديريت ريسک کشوري ميباشند.
اهم وظايف و مسيوليتهاي مديريت ارشد در زمينه مديريت ريسک کشوري به شرح ذيل
است:

1109

ارائه پيشنهاد در زمينه راهبردها ،خطمشيها و فرآيندهاي کلي ”مديريت ريسک کشوري“
به هيات مديره؛
تصويب دستورالعملهاي اجرايي براي اجراي خطمشيهاي مصوب هيات مديره در زمينه
”مديريت ريسک کشوري“؛
اجراي استراتژيها (راهبردها) ،خطمشيها و رهنمودهاي مصوب هيات مديره در زمينه
مديريت ريسک کشوري و ابالغ آنها به تمامي کارکنان ذيربط موسسه؛
ايجاد ساختار سازماني مناسب (بر حسب ضرورت) براي مديريت مؤثر و کارآمد ريسک
کشوري ؛
اجراي سياستهاي مصوب هيات مديره در زمينه استقرار يک نظام مؤثر کارآمد
گزارشدهي در زمينه ”مديريت ريسک کشوري“؛
فراهم آوردن تمهيدات الزم براي آموزش کارکنان در زمينه ”مديريت ريسک کشوري“؛
حصولاطمينان از وجود هماهنگيو ارتباط مؤثر بي واحدهايذيربط موسسه اعتباري در
زمينه موضوعات مرتبط با ريسککشوري“؛
دريافت گزارشهاي منظم درخصوص وضعيت ريسک کشوري موسسه.
در زمينه مديريت ريسک کشوري -همچون ساير ريسکهاي موسسه اعتباري -کميته
عالي مديريت ريسک (موضوع پيوست شماره  2بخشنامه شماره  1172مورخ
 )31/3/1386داراي وظايف و مسيوليتهايي است که بر حسب ضرورت از سوي هيات
مديره تعيي شده و به کميته مذکور ابالغ ميگردد.

 -2-3خطمشيها و رويههاي مناسب براي مديريت مؤثر ريسک کشوري

الزم است سياستها و رويههاي مصوب هيات مديره در زمينه ريسک کشوري از شفافيت
کافي برخوردار بوده ،پس از مستندسازي مناسب به کليه کارکنان ذيربط ابالغ شود.
سياستها و رويههاي مذکور ميبايست موارد ذيل را در برگيرند:
تعريف شفافي از انواع مختلف ريسکهاي کشوري ارائه نمايند.
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حدود کلي منابع در معرض ريسک کشوري را با توجه به حد ريسکپذيري موسسه در
زمينه فعاليتهاي بي المللي و نيز حد قابل قبول براي هر فعاليت در هر کشور را به تفکيک
مشخص کند.
توصيههاي الزم را در مورد بازنگري حدود و انجام تغييرات اصالحي مورد نياز ،به منظور
واکن

مناسب به ريسک ارائه نمايد.

حوزه اختيارات و حدود مسيوليت و پاسخگويي تصميمگيرندگان (فرد ،کميته و يا واحد
مسيول) در زمينه مديريت ريسک کشوري را به طور شفاف تبيي کند.
فعاليتها ،سرمايهگذاريهاي مجاز در سط بي المللي ،ابزارهاي مالي مجاز و نيز انواع
وثايق مورد قبول را (با در نظر گرفت قواني و مقررات کشورها) تعيي کند.
در ارائه خدمات اعتباري به طرفهاي مقابل ،بر رعايت اصول شناسايي دقيق مشتري تاکيد
داشته باشد و ارائه اي خدمات صرفا" تحت تاثير ساير عوامل مانند وثيقه و  ..قرار نگيرد.
حداقل شرايط استاندارد براي مستندسازي را متناسب با الزامات قانوني کشورها تعيي
نمايد.
باتوجه به وضعيت کلي کشورهاي هدف ،فعاليتهاي مطلوب تجاري درهرکشور و نيز
فعاليتهايي را که موسسه اعتباري تمايلي به انجام آنها ندارد ،مشخصکند.
روشهاي شناسايي ،اندازهگيري ،پاي

 ،گزارشدهي و ذخيرهگيري را براي مديريت

ريسک کشوري و در صورت لزوم ،براي انواع ريسکهاي کشوري ،مشخص کند.
رويهها و برنامههاي اقتضايي موسسه اعتباري را براي چگونگي مواجهه با ريسک
کشورهايي که به هر دليلي ،شرايط کلي آنها رو به وخامت ميگذارد و نيز استراتژي
شفافي براي خروج از آنها تبيي کند.
انواع گزارشهاي مورد نياز مديريت را در زمينه ريسک کشوري ،با ذکر ويژگيهاي آنها
مشخص نمايد.
سياستها و رويههاي ريسک کشوري ،ميبايست به گونهاي اتخاذ شوند که وضعيت
معوقههاي جاري و پي

بيني روند تغييرات آنها در هر کشور را به دقت مورد توجه قرار

دهند.
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 -3-3نظام گزارشدهي ريسک کشوري

به منظور مديريت موثر ريسک کشوري ،الزم است موسسه اعتباري سيستم گزارشدهي
منسجم ،قابل اتکا و جامعي را طراحي کند .اي سيستم بايد به گونهاي باشد که
گزارشهاي مربوط ،کليه منابع در معرض ريسک کشوري را در برگيرد .ارائه به موقع
گزارشهاي ادواري درخصوص وضعيت کلي ريسک کشوري و همچني گزارشهاي
موردي (در صورت وقوع حوادث غيرمنتظره) به مسيولي ذيربط ،جهت اتخاذ تصميم
مناسب براي چگونگي مواجهه با ريسک کمک ميکند .به منظور مديريت مؤثر ريسک
کشوري ،موسسه اعتباري ميبايست نظام جامعي را براي گزارشدهي ريسک کشوري
ايجاد نمايد .اهم مواردي که در اي زمينه ميبايست مورد توجه قرار گيرند به شرح ذيل
ميباشند:
نظام گزارشدهي ميبايست داراي نظامهاي فرعي و پايگاههاي داده جامعي باشد که
امکان جمعآوري دادهها و اطالعات مختلف مورد نياز ،نگهداري و پردازش آنها را فراهم
آورد .اي نظام ميبايست به گونهاي طراحي شود که امکان بازيابي اطالعات پردازش
شده را بر حسب معيارهاي گوناگون براي کارشناسان و مديران ذيربط فراهم آورد.
سيستم گزارشدهي بايد به گونهاي باشد که تمامي عمليات برونمرزي موسسه را در
برگيرد.
شيوه ارتباط و نظام گزارشدهي در موسسه اعتباري ميبايست به گونهاي طراحي شود و
استقرار يابد که اطالعات مربوط به ريسک کشوري موسسه به طور واض  ،صحي و به
موقع در اختيار افراد و واحدهاي ذيربط قرار گيرد .اطالعات ارسال شده ميبايست از اي
ويژگي برخوردار باشد که هيات مديره و مديريت ارشد با کمک آنها بتوانند نسبت به
اصالح به موقع خطمشيهاي جاري و رفع نارساييهاي موجود در نظام مديريت ريسک
کشوري و نظام کنترلي مربوط ،تدابير الزم را اتخاذ نمايند.
موسسه اعتباري ميبايست سيستمها و رويههايي را براي تضمي صحت گزارشهاي خود
درخصوص مطالبات برونمرزي و ذخاير ريسک کشوري مربوط به آنها طراحي و ايجاد
نمايد.
نظام گزارشدهي ميبايست از اي توانمندي برخوردار باشد که به محض وقوع
رويدادهايي که داراي اثرات عمدهاي بر طرفهاي مقابل ميباشند ،مراتب را در اسرع وقت
به سطوح ذيربط در موسسه منعکس نمايد.
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در نظام گزارشدهي ،ميبايست روش اعتبار سنجي و يا رتبهبندي ريسک کشوري
موسسه اعتباري تشري شود.
به منظور ارائه گزارشهاي جامع در زمينه ريسک کشوري و براي افزاي

کارآيي و

کارآمدي نظام گزارشدهي از طريق گردآوري ،بررسي و تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات
مختلف ،الزم است ابزارهاي مورد نياز در اختيار افراد و واحدهاي ذيربط موسسه اعتباري
قرار گيرد.
گزارشهاي ريسک کشوري ميبايست به شرح پيوست شماره  2اي رهنمود ،هر سه ماه
يک بار به بانک مرکزي ارسال شود.

 -4مديريت ريسک کشوري
از آنجا که الزم است تحوالت مختلف جهاني و منطقهاي و تاثيرات آنها بر شرايط
طرفهاي مقابل و نيز خود موسسه اعتباري (داراي فعاليت برون مرزي) ،به طور منظم
بررسي شود ،و به منظور مديريت ريسک کشوري (شناسايي ،ارزيابي ،پاي
و کنترل/کاه

 ،گزارشدهي

آن) ،موسسه اعتباري ميبايست سيستم مناسبي را ايجاد نمايد .اي

سيستم ،عالوه بر گردآوري اطالعات مربوط ،بايد آنها را به شيوهاي مناسب پردازش
نمايد به گونهاي که براي موسسه اي امکان را فراهم آورد که تحليلي از دورنماي وضعيت
طرف مقابل داشته باشد .سيستم مديريت ريسک کشوري ،بخشي از سيستم جامع
مديريت ريسک موسسه اعتباري به حساب ميآيد .از اي رو ،الزم است موسسه اعتباري،
اي سيستم را به گونهاي طراحي نمايد که ضم توجه به الزامات ذي ربط براي
سيستمهاي ف آوري اطالعات (ضميمه شماره ” 7-6مجموعه رهنمودها براي مديريت
مؤثر ريسک عملياتي“ موضوع بخشنامه شماره  3244مورخ  )3/8/1386داراي
ويژگيهاي ذيل باشد:
متناسب با اندازه ،حجم و پيچيدگي عمليات وامدهي بي المللي موسسه باشد؛
از جامعيت کافي برخوردار باشد تا بتواند تمامي منابع عمده در معرض ريسک و جزئيات
آنها را (در حد کفايت) در برگيرد ،به گونهاي که موسسه اعتباري توان ارائه تحليل
مناسب از انواع مختلف ريسک را داشته باشد؛
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براي انجام تجزيه و تحليلهاي مناسب در مورد هر کشور ،طبقهبندي الزم را بر حسب
نوع وامگيرنده  ،منابع در معرض خطر ،وثايق ،سررسيد و  ...ارائه دهد؛
توان محاسبه منابع در معرض ريسک کشوري را با احتساب ريسک انتقال و يا بدون
احتساب آن داشته باشد؛
توان محاسبه منابع در معرض ريسک کشوري را بر مبناي انفرادي و تلفيقي داشته باشد؛
توان اندازهگيري انواع مختلف منابع در معرض خطر را داشته باشد.

 -1-4شناسايي و ارزيابي ريسک کشوري

پس از طراحي و استقرار سيستم مذکور ،موسسه اعتباري ميبايست با استفاده بهينه از
آن اقدام به شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري ريسک کشوري نمايد .در اي رابطه:
الزم است موسسه اعتباري وضعيت منابع در معرض ريسک کشوري خود را به طور منظم
شناسايي نموده؛ مورد ارزيابي و اندازهگيري قرار دهد.
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.
موسسه اعتباري ميبايست با ايجاد بانک اطالعاتي جامع ،معتبر و متناسب با اهميت،
حجم و پيچيدگي عمليات بي المللي ،امکان برخورداري از اطالعات الزم (موضوع پيوست
شماره  1اي رهنمود) را براي انجام تجزيه و تحليل ريسک کشوري فراهم آورد.
به منظور شناسايي ،ارزيابي و اندازهگيري ريسک کشوري از طريق بررسي عوامل اثرگذار
بر آن (موضوع پيوست شماره  1اي رهنمود) ،توصيه ميشود اطالعات مورد نياز از
نشريات مراجع معتبر ملي و بي المللي (از جمله صندوق بي المللي پول ،بانک جهاني ،بانک
تسويه بي المللي ،سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي و  ،...کتب و جزوات ،گزارشها
و مجالت تخصصي) اخذ و مورد استفاده قرار گيرند.
هنگام گردآوري اطالعات مربوط به کشورهاي طرف مقابل ،موسسه اعتباري ميبايست از
رعايت استانداردها و ضوابط منتشره توسط مراجع ذيصالح بي المللي از جمله صندوق
بي المللي پول (ضوابط مربوط به رويههاي مناسب شفافيت در سياستهاي پولي و مالي،
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ضوابط مربوط به رويههاي مناسب در سياستهاي مالي و استاندارد انتشار اطالعات خاص
و عام) ،اطمينان حاصل نمايد.
به منظور ارزيابي مؤثر ريسک کشوري الزم است مسيول (مسيولي ) مديريت اي ريسک،
در ارتباط مؤثر و متقابل با ساير واحدهاي ذيربط در موسسه باشد (باشند).

 -2-4اندازهگيري ريسک کشوري (با استفاده از روشهاي متداول از جمله رتبهبندي)

نظر به ايرادات وارده به تقسيمبندي مندرج در توافقنامه بي المللي در زمينه اندازهگيري
سرمايه و استانداردهاي سرمايه منتشره در سال  1988توسط کميته نظارت بر بانکداري
بانک تسويه بي المللي (موسوم به توافقنامه بال )Iکه براساس آن کشورها به دو گروه
عمده عضو و غير عضو سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي تقسيمبندي ميشوند و با
توجه به اينکه بانک مرکزي در نظر دارد رويکرد خود را در زمينه روش محاسبه نسبت
کفايت سرمايه ،به توافقنامه بي المللي در زمينه اندازهگيري سرمايه و استانداردهاي
سرمايه منتشره در ژوئ سال  2006توسط کميته يادشده (موسوم به توافق نامه بال ،)II
معطوف سازد ،بنابراي الزم است رويه جاري در تقسيمبندي کشورها به دو گروه ”الف“ و
”ب“ (موضوع بخشنامههاي شماره مب 1964/و مب 1965/مورخ  )29/11/1382مورد
تجديد نظر قرار گيرد.
طراحي سيستم مناسبي براي ارزيابي و اندازهگيري ريسک کشوري نيز در راستاي
دستيابي به اي هدف ميباشد .يکي از روشهاي متداول براي ارزيابي ريسک کشوري،
استفاده از سيستمي براي رتبهبندي کشورها است.
اي سيستم بايد امکان شناسايي تمامي ابعاد ريسک کشوري را داشته باشد به گونهاي
که عالوه بر برخورداري از ويژگيهاي مندرج در پيوست شماره ” 2مجموعه رهنمودهايي
براي مديريت موثر ريسک اعتباري“ (موضوع بخشنامه شماره مب 1548/مورخ
 ،)19/4/1386توان ايجاد ارتباط بي ريسکهاي اعتباري و بازار را نيز در ارزيابيها دارا
باشد .در صورت استفاده از رتبهبندي ريسک کشوري ميبايست موارد ذيل رعايت شوند:

 -1-2-4موسسه اعتباري نبايد به موسسات رتبهبندي يا ديگر منابع مستقل  -به عنوان
تنها ابزار پاي

ريسک کشوري -اتکا نمايد.
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 -2-2-4موسسه اعتباري بايد اطالعات دريافتي از مديران واحدهاي بانکي خود ،مستقر
در کشور ذيربط را در ارزيابيهاي ريسک کشوري ملحوظ نمايد.
 -3-2-4رتبهاي که پس از انجام فرآيند الزم به يک کشور اختصاص مييابد نبايد بهتر از
رتبهاي باشد که يک موسسه رتبهبندي بي المللي براي آن کشور تعيي نموده است.
 -4-2-4رتبههاي ريسک کشوري ميبايست به طور ادواري مورد بازنگري قرار گيرند .در
مورد کشورهايي که موسسه اعتباري در آنها داراي ”منابع حائز اهميت“ در معرض ريسک
است ،الزم است بازبيني رتبه آنها حداقل ،سالي يک بار انجام شود .همچني در صورت
بروز تحوالت عمده و اثرگذار در طرف مقابل ،موسسه بايد بالفاصله اثر تحوالت انجام
شده بر رتبه ريسک کشوري آن را مورد بررسي قرار دهد.
 -5-2-4الزم است موسسه اعتباري ،تغييرات مربوط به رتبههاي ريسک کشوري
طرفهاي مقابل را به نحو مقتضي در نظام طبقهبندي داراييهاي خود ملحوظ نمايد .به
عنوان مثال،

چنانچه رتبه ريسک کشوري طرف مقابل تنزل يابد ،مقتضي است تغييرات الزم در

طبقهبندي داراييهاي آن موسسه اعمال شود .همچنين در صورتي که نتيجه بررسيهاي انجام شده،
منجر به اتخاذ تصميم مبني بر عدم ضرورت تغيير طبقه (تنزل  /ارتقا) دارايي باشد ،الزم است داليل

توجيهي آن به طور مستند در گزارشي مکتوب ارائه شود.

 -3-4تعيين حدود

به منظور کنترل منابع در معرض ريسک کشوري ،الزم است موسسه اعتباري فعال در
عرصه بي المللي ،حدودي را بر حسب سرمايه پايه خود تعيي نمايد.
با توجه به حجم فعاليت برونمرزي و پيچيدگي آن ،موسسه اعتباري ميبايست سيستمي
را براي تعيي  ،نگهداري و بازنگري حدود منابع در معرض ريسک کشوري با لحاظ نمودن
مراتب ذيل ايجاد نمايد.
 -1-3-4هنگام تصميمگيري درباره تعيي حد طرف مقابل موارد زير را مورد توجه قرار
دهد:
استراتژي کلي فعاليتهاي بي المللي موسسه اعتباري؛
رتبه ريسک کشوري طرف مقابل و ريسکپذيري موسسه اعتباري؛
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فرصتهاي تجاري کشور با منظور نمودن جوانب احتياطي الزم؛
سياستهاي موسسه اعتباري درخصوص حمايت از فعاليتهاي بي المللي مشتريان خود.
 -2-3-4موسسه اعتباري ميبايست براي انجام فعاليتهاي برونمرزي خود ،حدود کلي
منابع در معرض ريسک کشوري را تعيي کند .تصويب اي حدود بر عهده هيات مديره
ميباشد.
 -3-3-4به منظور کنترل و پيشگيري از ريسک سرايت ،ضروري است موسسه اعتباري
عالوه بر تعيي حدود کلي به تفکيک هر کشور ،حدود منابع در معرض خطر را در سطحي
گستردهتر (به عنوان مثال در سط منطقه) نيز مورد توجه قرار دهد.
 -4-3-4چنانچه عمليات بي المللي موسسه اعتباري ”حايز اهميت“ باشد ،الزم است
موسسه اعتباري ضم تعيي حدود کلي ،با تعيي حدود فرعي ،کنترل دقيقتري جهت
مديريت اي ريسک اعمال نمايد .حدود فرعي ميتوانند بر مبناي معيارهايي از جمله موارد
ذيل طبقهبندي شوند:
نوع ريسک کشوري (ريسک حاکميتي ،ريسک انتقال و )...؛
نوع شخصيت دريافت کننده خدمات اعتباري (دولتها ،موسسات مالي ،شرکتها و )...؛
حوزه اقتصادي فعاليت دريافت کننده خدمات اعتباري؛
منطقه جغرافيايي؛
نوع ارز؛
سررسيد (وام هاي بلندمدت ،کوتاهمدت و )...؛
مطالبات تضمي شده و يا تضمي نشده از طرف مقابل؛
منابع در معرض ريسک اعتباري و بازار سرمايه (وامهاي تجاري ،تامي مالي و )...؛
 -5-3-4حدود مصوب هيات مديره در زمينه ريسک کشوري ميبايست به تمامي کارکنان
و واحدهاي ذيربط ابالغ شود.
 -6-3-4حدود منابع در معرض ريسک کشوري ميبايست ساالنه حداقل يک بار مورد
بازنگري قرار گيرند .در صورت مشاهده هرگونه تغيير قابل توجه در وضعيت ريسک
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کشوري طرف مقابل ،ضروري است اي بازنگريها ،در بازههاي زماني کوتاهتري انجام
شوند.

 -4-4پايش و گزارشدهي ريسک کشوري

مستمر و مؤثر ريسک کشوري ،الزم است موسسه اعتباري نظام جامع و

به منظور پاي

مناسبي را براي پاي

و گزارشدهي اي ريسک ،طراحي و به مرحله اجرا درآورد .اي

نظام ميبايست به گونهاي باشد که هرگونه تغيير حائز اهميت در شرايط اقتصادي،
سياسي ،اجتماعي و  ...کشورهاي طرف مقابل را به موقع شناسايي و به سطوح مديريت
ذيربط منعکس نمايد .الزم است در نظام مزبور شيوه ارتباط بي تمامي کارکنان و
واحدهاي مربوط به روشني تبيي شده ،نحوه گردش گزارشها به طور شفاف تعيي گردد.
 -1-4-4پايش:

سيستم پاي

ريسک کشوري بايد به گونهاي طراحي شود که امکان مراقبت مستمر منابع

در معرض ريسک کشوري را از نظر رعايت حدود مقرر فراهم آورد.
موسسه اعتباري ميبايست شرايط منابع در معرض ريسک کشوري را به طور ادواري
مورد پاي

قرار دهد .عالوه بر اي  ،ميبايست از اي توانمندي برخوردار باشد که به

موقع ،موارد غيرعادي را نيز شناسايي نموده و به منظور حفظ منافع خود اقدامات مقتضي
را به عمل آورد.
موسسه اعتباري بايد سيستمي براي پاي

شرايط جاري خود در هر يک از کشورهايي که

در آن داراي منابع در معرض ريسک ”حايز اهميت“ است داشته باشد.
تخصيص منابع و امکانات موسسه اعتباري براي پاي

ريسک کشوري ميبايست

متناسب با حجم منابع در معرض خطر و سط ريسک هر کشور باشد.
براي ارزيابي و پاي

 ،واحدهاي بانکي فعال برونمرزي موسسه اعتباري ميتوانند به

عنوان منبع مهمي جهت گردآوري اطالعات مورد نياز مورد استفاده قرار گيرند.
موسسه اعتباري در فرآيند مديريت ريسک کشوري نبايد با اتکاي صرف به مجاري
ارتباطي غيررسمي ،مبادرت به اتخاذ تصميمات شتابزده و غيرمنطقي نمايد.
به منظور پاي

ريسک کشوري موسسه اعتباري ميتواند از اطالعات موسسات مستقل

رتبهبندي ريسک کشوري و ديگر منابع مستقل استفادهکند.
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به منظور پاي

ريسک کشوري ،ضروري است موسسه اعتباري تدابيري اتخاذ نمايد که

امکان بازديدهاي ادواري توسط مسيولي ذيربط از وضعيت منابع در معرض ريسک و نيز
شرايط هر کشور فراهم آيد.
به منظور اطالعرساني به موقع در مورد وضعيت منابع در معرض ريسک کشوري ،الزم
است بي مديريت ارشد و مسيولي ذيربط ريسک کشوري ارتباط منظم و مستمر وجود
داشته باشد.
واحدهاي ذيربط در موسسه اعتباري ميبايست در مورد منابع خارجي در معرض ريسک
خود بهطور دورهاي آزمون بحران انجام دهند و نتايج حاصل را به هيات مديره و مديريت
ارشد گزارش نمايند.
به کارگيري آزمون بحران ،به منظور پاي

ريسک کشوري ،لزوما" به مفهوم استفاده از

مدلهاي مالي پيچيده نيست بلکه موسسه اعتباري ميبايست به هر روش ممک  ،تاثير
سناريوهاي متفاوت را بر وضعيت ريسک کشوري خود مورد ارزيابي قرار دهد .سط
منابعي که براي اي کار اختصاص مييابد به درجه اهميت منابع در معرض ريسک کشوري
موسسه نسبت به کل عمليات آن بستگي دارد.
نظام کنترل داخلي موسسه ميبايست از توانمندي الزم براي کنترل فرآيند مديريت
ريسک کشوري برخوردار باشد .وجود ساز و کار حسابرسي مناسب براي حصول اطمينان
از صحت اطالعات مورد استفاده مديريت ذيربط ،کنترل رعايت خطمشيها و حدود مقرر
هيات مديره و تفکيک مناسب وظايف کارکنان بخ

اعطاي تسهيالت و کارکنان مسيول

تجزيه و تحليل ريسک کشوري (اعطاي رتبه و تعيي حد) از آن جمله ميباشد.

 -2-4-4گزارشدهي

اطالعات مربوط به ريسک کشوري ميبايست جامع ،مرتبط ،به موقع ،قابل اعتماد،
قياسپذير و حايز اهميت باشد.
واحد مديريت ريسک ميبايست گزارشهاي مربوط به منابع در معرض ريسک کشوري را
به طور منظم از طريق مراجع ذيربط براي هيات مديره ارسال نمايد.
الزم است در مورد منابع حائز اهميت در معرض ريسک کشوري ،اي گزارشها حداقل به
صورت فصلي تهيه و براي هيات مديره ارسال شود .در شرايطي که بروز وضعيت بحراني
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در کشور /کشورهاي طرف مقابل به گونهاي باشد که به دليل حجم فعاليتها ،بر سالمت
موسسه اعتباري اثرگذار باشد ،الزم است اي گزارشها در فاصلههاي زماني کوتاهتري
تهيه شوند.
در تهيه گزارشهاي مربوط به وضعيت هر کشور و ريسک مرتبط با آن ،موسسه اعتباري
ميبايست مواردي نظير ثبات پولي ،انعطافپذيري ترازپرداختها ،امکان بازپرداخت
بدهيهاي خارجي ،توان بازپرداخت مستمر بدهيهاي بخ
آسيبپذيري بخ

عمومي ،عملکرد مالي ،ميزان

بانکي ،دورنماي رشد اقتصادي آن کشور ،امنيت داخلي و خارجي

کشور مربوط و  ...را مدنظر قرار دهد.

 -5ذخيرهگيري

با توجه به اهداف و تکاليف مقرر در دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات
اعتباري (موضوع مصوبه يکهزار و هفتاد و چهارمي جلسه مورخ  9/10/1385شوراي پول
و اعتبار و بخشنامه شماره مب 2823/مورخ  )5/12/1385و با هدف واقعي کردن ارزش
اي مطالبات و اظهار صحي آنها در صورتهاي مالي -ضم رعايت کامل الزامات
ذخيرهگيري در دستورالعمل مذکور -الزم است موسسه اعتباري با بررسي دقيقتر منابع
در معرض ريسک کشوري ،عوامل اثرگذار بر منابع در معرض اي ريسک را نيز در
طبقهبندي منابع ذيربط لحاظ نمايد .بدي منظور الزم است در بررسي عوامل ذيربط بند
”ج“ هر يک از طبقات داراييهاي معرفي شده در دستورالعمل فوق ،ترتيبي اتخاذ گردد که
متغيرهاي مربوط به ريسک کشوري نيز در ارزيابيها لحاظ شوند.
در اي رابطه ميبايست به موارد ذيل توجه شود:
خط مشيهاي مصوب هيات مديره ميبايست به طور دقيق و شفاف ،تمامي ابعاد و جزئيات
مربوط به شيوه تعيي و محاسبه ذخاير ريسک کشوري را تبيي نمايند.
اي خط مشيها ميبايست در چارچوب دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات
موسسات اعتباري (موضوع بخشنامه شماره مب 2823/مورخ  5/12/1385اي بانک)
باشند.
الزم است ذخيره ريسک کشوري مطابق با خط مشيهاي مصوب هيات مديره -در
چارچوب دستورالعمل فوقالذکر -محاسبه و منظور گردد .رويههاي حسابداري مربوط به
ذخيرهگيري ميبايست دائمي بوده و به وضوح ميزان و نوع ذخيره منظور شده را نشان
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دهد .در صورت ايجاد هرگونه تغيير در رويههاي مذکور ،الزم است داليل توجيهي به طور
شفاف به بانک مرکزي ارائه شود.
موسسه اعتباري ميبايست به طور ادواري از کفايت ذخاير ريسک کشوري -متناسب با
احتمال بروز زيان ناشي از اي ريسک -اطمينان حاصل نمايد.
الزم است مجموع منابع در معرض ريسک کشوري موسسه اعتباري به همراه جزئيات
ذيربط ،در صورتهاي مالي ساالنه افشا شوند.

دوره گذار:

موسسات اعتباري موظف هستند عالوه بر ارسال اطالعات بر مبناي مقررات کفايت
سرمايه موضوع بخشنامههاي شماره مب 1964/و مب 1965/مورخ  29/11/1382و
مقررات ذخيرهگيري موضوع دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري
بخشنامه شماره مب 2823/مورخ  ،5/12/1385در قالب فرمهاي موجود ،به منظور
بسترسازي الزم براي اجراي توافقنامه بال  ،IIاطالعات مربوط به ريسک کشوري خود را
به شرح جداول پيوست شماره ( )2اي مجموعه به اي بانک ارسال نمايند.
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پيوست شماره 1

عوامل تاثيرگذار بر ريسک کشوري

عوامل اقتصاد کالن
ساختار بدهي خارجي کشور نسبت به شاخصهاي اقتصادي ذيل از مهمترين عوامل اقتصادي
تاثيرگذار بر ريسک کشوري محسوب ميشود:

بدهي جاري کوتاهمدت کشور طرف مقابل و تاثير بالقوه بروز بحران نقدينگي (در آن) براي
ايفاي تعهدات دريافت کنندگان خدمات اعتباري؛
دولتي و توانايي دولت براي درآمدزايي کافي

ساختار بدهي خارجي نسبت به بدهي بخ
از محل مالياتها و ساير منابع به منظور پوش

تعهدات

.

شرايط و آسيبپذيري حساب جاري کشور نيز حايز اهميت است و ميبايست از طريق موارد ذيل در
مديريت ريسک کشوري منظور شود:

سط ذخاير بي المللي کشور از جمله وضعيت بازار معامالت آتي مراجع پولي کشور (به
ويژه زماني که رژيم ثابت نرخ ارز حاکم باشد)؛
سط پوش

واردات توسط ذخاير بي المللي کشور؛

اهميت صادرات کااليي به عنوان يک منبع درآمدي ،وجود هر نوع ساز و کار تثبيت قيمت و
آسيبپذيري کشور نسبت به کاه

بازارهاي صادراتي آن يا تنزل قيمت کاالي صادراتي؛

استعداد بروز نوسانات شديد نرخهاي ارز و تاثير آن بر قيمت صادرات و واردات مربوط.
نقش منابع خارجي سرمايهاي براي تامين نيازهاي مالي از مالحظات مهم ديگري است که در تجزيه
و تحليل ريسک کشوري ميبايست مدنظر قرار گيرد ،از طريق عواملي همچون:

دسترسي کشور خارجي به بازارهاي مالي بي المللي و اثرات بالقوهي از دست دادن
نقدينگي بازار؛
ارتباطات کشور خارجي با اعتبار دهندگان بخ
اعتبارات بيشتر به وامگيرندگان آن کشور؛
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خصوصي و نظر بانکداران براي اعطاي

جايگاه فعلي کشور خارجي در بي اعتباردهندگان رسمي و چندجانبه از جمله صندوق
بي المللي پول و بانک جهاني؛
روند سرمايهگذاريهاي خارجي و توانمندي کشور طرف مقابل براي تداوم جذب
سرمايههاي آتي؛
فرصتها براي خصوصيسازي موسسات دولتي؛
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
بانکي و وجود هرگونه مسيوليت بالقوه ناشي از تعهدات احتمالي که يک سيستم بانکي
ضعيف ميتواند به دولت تحميل کند؛
وجود اعتبارات سياستي و تکليفي يا ديگر مداخلههاي دولت که ميتواند اثرات نامطلوبي بر
سالمت سيستم بانکي کشور يا ساختار رقابتپذيري صنايع داشته باشد.
تعيي آستانهاي براي منابع در معرض خطر داخلي و خارجي ،که ممک است با عبور از آن،
روندها و شرايط اقتصاد کالن ،بر وضعيت ريسک اعتباري طرفهاي مقابل در کشور مربوط
تاثير نامطلوبي بر جاي گذارد.

اوضاع اجتماعي ،سياسي و حقوقي
تجزيه و تحليل ريسک کشوري بايد اوضاع اجتماعي ،سياسي و حقوقي از جمله موارد زير را مورد
توجه قرار دهد:

منابع بالقوه انساني و طبيعي کشور؛
تمايل يا توانايي دولت براي شناخت مشکالت اقتصادي يا بودجهاي و اجراي اقدامات
اصالحي مناسب؛
منازعات سياسي ،منطقهاي يا برخوردهاي نظامي که بتواند اثر نامطلوبي بر دولت آن
کشورداشته باشد؛
هرگونه رويکرد دولتي نسبت به تعيي قيمتها ،نرخهاي بهره يا کنترلهاي ارزي (خارج از
تعامالت بازار)؛
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درجه حمايت سيستم حقوقي کشور خارجي از حقوق اعتباردهندگان و سرمايهگذاران
خارجي؛
استانداردهاي حسابداري کشور خارجي و قابل اتکا بودن و شفافيت اطالعات مالي؛
درجه حمايت قواني کشور و سياستهاي دولت از معامالت الکترونيکي طرفي تجاري و
آمادگي آن براي کمک به ارتقا و توسعه ف آوري به صورتي مطمي و سالم؛
وجود پي

بينيهاي الزم در سياستهاي دولت ،براي کمک به ارتقاي اثربخشي مديريت

منابع در معرض خطر موسسه؛
سط پايبندي به استانداردهاي حقوق بي الملل و رويههاي تجاري؛

عوامل ويژه مربوط به موسسات
نهايتا" در تجزيه و تحليل ريسک کشوري يک موسسه بايد عوامل مرتبط به ماهيت منابع در معرض
خطر واقعي (يا مصوب) در کشور مربوط لحاظ شود از جمله:

استراتژي کاري موسسه و برنامههاي مديريت منابع در معرض ريسک کشوري براي
کشور مورد نظر؛
ترکيب منابع در معرض ريسک کشوري از جمله :انواع وامگيرندگان ،سرمايهگذاريها،
توزيع سررسيدها ،انواع و کيفيت وثايق ،وجود تضمي ها و محل استفاده از منابع در
معرض ريسک کشوري (در تجارت يا سرمايهگذاري) و نيز وجود هر نوع ويژگيهاي
متمايز ديگر در سبد اعتباري کل؛
دورنماي شرايط صنايع خاص مورد حمايت در آن کشور؛
حدي که احتمال ميرود تحوالت اقتصادي يا سياسي کشور خارجي بر خطوط کاري
منتخب موسسه تاثيرگذارد (براي مثال ،نرخ بيکاري يا ايجاد تغييرات در قواني محلي
ورشکستگي ممک است بر بعضي از فعاليتها بي

از فعاليتهاي ديگر اثرگذار باشد)؛

براي موسسات فعال در بازارهاي سرمايه ،الزم است ميزان تاثيرپذيري آنها نسبت به
تغييرات قيمت ناشي از نوسانات بازار لحاظ شود .زماني که ارزش بازار دعاوي عليه طرف
مقابل خارجي موسسه اعتباري افزاي

مييابد ،ممک است سالمت مالي طرف مقابل

تضعيف شود و در نتيجه ،ريسک عدم بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباري افزاي
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يابد

(اي مساله به ويژه در رابطه با معامالت ابزارهاي مشتقه در خارج از بورس موضوعيت
مييابد)؛
وقوع تحوالت سياسي يا اقتصادي که بر ريسک اعتباري هر يک از طرفهاي مقابل
خارجي اثرگذار باشد .به عنوان مثال ،طرفهاي مقابل خارجي داراي بازارهاي صادراتي
مطمي يا آن گروه از طرفهاي مقابل خارجي داراي روابط تجاري نزديک با موسسات
توليدي مستقر در کشورهاي توسعه يافته ،منابع در معرض خطر به مراتب کمتري را
نسبت به موسسات فعال در بازار محلي ،به خود اختصاص ميدهند؛
توانايي موسسه در مديريت اثربخ

منابع در معرض خطر از طريق نمايندگي در کشور

طرف مقابل ،نمايندگي منطقهاي و يا هرگونه ترتيبات ديگري که از دريافت به موقع
گزارشها و واکن

مناسب نسبت به هرگونه مشکلي اطمينان ميدهد.
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پيوست شماره 2
(جدول )1
گزارش منابعدر معرض ريسک کشوري (ناخالص)( سه ماهه  .......سال )......
ارقام به ميليون ريال

نام موسسه اعتباري:
منابع در معرض ريسک کشوري (ناخالص)

اسامي کشورها

رتبههاي

منابع در معرض ريسک کشوري (اقالم باالي خط)

کل منابع در معرض ريسک کشوري (ناخالص)

منابع در معرض ريسک کشوري (اقالم زير خط)
قراردادها و ابزارهاي مشتقه

اعتبارات احتمالي

کشوري
باسررسيد حداکثر  6ماه

با سررسيد بين 6ماه تا
يکسال

با سررسيد بيش از يک سال

باسررسيد حداکثر  6ماه

با سررسيد بين 6ماه تا
يکسال

با سررسيد بيش از يک سال

باسررسيد حداکثر  6ماه

با سررسيد بين 6ماه تا
يکسال

با سررسيد بيش از يک سال

باسررسيد حداکثر  6ماه

با سررسيد بين 6ماه تا
يکسال

با سررسيد بيش از يک سال

كشور الف
كشور ب
كشور ج
.
.
.
ساير كشورهايي كه
رتبهبندي شدهاند:
كشورهايي كه رتبهبندي
نشدهاند

جمع كل

توضيحات:
منابع در معرض ريسک کشوري ساير کشورها (از جمله مربوط به کشورهاي رتبهبندي شده و رتبهبندي نشده) ،به صورت کلي در هريک از رديفهاي مربوط آورده شود.
قراردادها و ابزارهاي مشتقه ميبايست براساس روش منابع در معرض خطر جاري به اضافه منابع بالقوه در معرض خطر آتي ارائه شوند.
گزارش ميبايست منابع در معرض ريسک کشوري غيرمستقيم ،موضوع بند  7-2رهنمود را در برگيرد.
در مواقعي که رتبه ريسک کشوري تعيي شده توسط موسسه با رتبه ريسک کشوري موسسات رتبهبندي مستقل متفاوت باشد به ترتيبي که رتبه ريسک کشوري تعيي شده توسط موسسه رتبهبندي مستقل ،پايي تر (درجه ريسک باالتر) باشد در آن صورت الزم است رتبه پايي تر به عنوان رتبه
ريسک کشوري منظور شود.
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 تبديل (موضوع بخشنامههاي شماره  1964و  1965مورخ  ،)29/11/1382به منابع در معرض خطر اقالم باالي خط اضافه گردد.
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پيوست شماره 2
(جدول )2
گزارش منابعدر معرض ريسک کشوري (خالص)( سه ماهه  .......سال )......
ارقام به ميليون ريال

نام موسسه اعتباري:
منابع در معرض ريسک کشوري (خالص)
منابع در معرض ريسک کشوري (اقالم بااليخط)
اسامي کشورها

منابع در معرض ريسک کشوري (اقالم زيرخط)
اعتبارات احتمالي

رتبههاي کشوري
با سررسيد حداکثر  6ماه

با سررسيد بين 6ماه تا
يکسال

باسررسيد بيش از يکسال

کل منابع در معرض ريسک کشوري (خالص)

با سررسيد حداکثر 6ماه

قراردادها و ابزارهاي مشتقه
با سررسيد بين 6ماه تا
يکسال

با سررسيد بيش از يکسال

با سررسيد حداکثر  6ماه

با سررسيد بين 6ماه تا
يکسال

باسررسيد بيش از يکسال

با سررسيد حداکثر 6ماه

با سررسيد بين 6ماه تا
يکسال

باسررسيد بيش از يکسال

كشور الف
كشور ب
كشور ج
.
.
.
ساير كشورهايي كه رتبهبندي
شدهاند:
كشورهايي كه رتبهبندي
نشدهاند

جمع كل

توضيحات:
منابع در معرض ريسک کشوري ساير کشورها (از جمله مربوط به کشورهاي رتبهبندي شده و رتبهبندي نشده) ،به صورت کلي در هريک از رديفهاي مربوط آورده شود.
خالص منابع در معرض خطر پس از کسر کليه ذخاير محاسبه شده و وثايق نقدي ( مشروط بر آن که اي موارد ،خود ،در معرض ريسک کشوري نباشند) از مجموع منابع در معرض ريسک کشوري حاصل ميشود.

قراردادها و ابزارهاي مشتقه ميبايست براساس روش منابع در معرض خطر جاري به اضافه منابع بالقوه در معرض خطر آتي ارائه شوند.
گزارش ميبايست منابع در معرض ريسک کشوري غيرمستقيم ،موضوع بند  7-2رهنمود را در برگيرد.
در مواقعي که رتبه ريسک کشوري تعيي شده توسط موسسه با رتبه ريسک کشوري موسسات رتبهبندي مستقل متفاوت باشد به ترتيبي که رتبه ريسک کشوري تعيي شده توسط موسسه رتبهبندي مستقل ،پايي تر (درجه ريسک باالتر) باشد در آن صورت الزم است رتبه پايي تر به عنوان رتبه
ريسک کشوري منظور شود.
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 تبديل (موضوع بخشنامههاي شماره  1964و  1965مورخ  ،)29/11/1382به منابع در معرض خطر اقالم باالي خط اضافه گردد.
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پيوست شماره 2
(جدول )3
گزارش منابع در معرض ريسک کشوري (خالص) ( سه ماهه  .......سال )......
سرمايه پايه ................ :ميليون ريال

نام موسسه اعتباري:

کل منابع در معرض ريسک کشوري (خالص)
ارقام به ميليون ريال

اسامي کشورها

رتبههاي کشوري
با سررسيد حداکثر 6ماه

با سررسيد بين 6ماه تا يکسال

کلمنابعدر معرض ريسککشوري(خالص) (بدون توجه به سررسيد)

نسبت کل منابع در معرض ريسک کشوري(خالص)(بدون توجه به سررسيد) به سرمايه پايه

ارقام به ميليون ريال

(درصد)

باسررسيد بيش از يکسال

كشور الف
كشور ب
كشور ج
.
.
.
ساير كشورهايي كه رتبهبندي شدهاند:
كشورهايي كه رتبهبندي نشدهاند

جمع كل
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پيوست شماره 2
(جدول )4
گزارش مطالبات غيرجاري برونمرزي* ( سه ماهه  .......سال )......
نام بانک:

اسامي کشورها

کل منابع در معرض ريسک کشوري (ناخالص) (بدون توجه به سررسيد)...................... :ميليون ريال

رتبههاي کشوري

نوع مطالبات در معرض
ريسک کشوري

نوع ارز

مطالباتي که از سررسيد يا قطع پرداخت

مطالباتي که از سررسيد يا قطع پرداخت

اقساط آنها

اقساط آنها

بيش از  2ماه و کمتر از  6ماه گذشته

بيش از  6ماه و کمتر از  18ماه گذشته

كشور الف
كشور ب
كشور ج
.
.
.
ساير كشورهايي كه
رتبهبندي شدهاند:
كشورهايي كه رتبهبندي
نشدهاند

جمع كل

*منظور ،مطالبات غيرجاري از طرف مقابل ،موضوع بند  4ماده  2اي رهنمود ميباشد.
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کل مطالبات غيرجاري در معرض
مطالباتي که بيش از  18ماه از سررسيد يا

ريسک کشوري (ناخالص)

قطع پرداخت اقساط آنها گذشته

(بدون توجه به سررسيد)
ارقام به ميليون ريال

نسبت کل مطالبات غيرجاري در معرض ريسک کشوري
به کل منابع در معرض ريسک کشوري (ناخالص)
(درصد)

شماره  55556/87 :؛ اعالم مدارک شناسايي قابل قبول براي اتباع خارجي جهت افتتاح حساب
قرض الحسنه پس انداز
تاريخ16/9/1387 :
"بسمه تعالي"
جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،پست بانک و موسسههاي اعتباري توسعه
و سينا ارسال گرديد.

احتراماً؛
حسب درخواست شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه وزارت کشور که طي نامه شماره
 13069/14مورخ  21/8/1387به اي بانک ارسال شده است به استحضار ميرساند دفترچه
پناهندگي ،کارت هويت ويژه اتباع خارجي ،برگه آماي

و گذرنامه هرکدام به تنهايي اسناد معتبر

اقامتي محسوب ميگردند و ميتوانند به عنوان مدارك قابل شناسايي مشتري جهت افتتاح
حساب مورد استفاده قرار گيرد.
يادآور ميشود که مدارك اشاره شده در فوق ،صرفاً جهت افتتاح حساب قرضالحسنه
پسانداز قابل قبول است و افتتاح حساب جاري و ارائه تسهيالت به صرف وجود اسناد فوق
امکانپذير نبوده و تابع مقررات خاص خود ميباشد.
خواهشمندست ضم ابالغ موارد يادشده به واحدهاي ذيربط آن بانک بر حس اجراي
آن نظارت فرماييد/ .گ

اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبر شمس کار

مهناز بهرامي

3-3831

3816
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شماره  67345/87 :؛ تعيين سقف مجاز اعطاي تسهيالت به شركتهاي ليزينگ وابسته به بانكها و
موسسات اعتباري
تاريخ3/10/1387 :
"بسمه تعالي"
جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي دولتي (به استثناء بانکهاي کشاورزي و رفاه) ،بانکهاي
غيردولتي (به استثناء بانکهاي سامان و سرمايه) و مؤسسه اعتباري سينا ارسال ميگردد.

با سالم؛
بدي وسيله شرح بند دوم از چهل و ششمي صورتجلسه کميسيون اعتباري مورخ 5/8/1387
درخصوص شرکتهاي ليزينگ متعلق به بانکها را به استحضار ميرساند؛
«حداکثر مجموع تسهيالت اعطايي و تعهدات ايجاد شده توسط هر بانک يا مؤسسه اعتباري
غيربانکي براي شرکت يا شرکتهاي ليزينگ ،که تمام يا بخشي از سهام شرکت متعلق به بانک
يا مؤسسه اعتباري است به نحوي که بتواند حداقل يک عضو هيأت مديره شرکت را انتخاب
نمايد ،معادل  5درصد سرمايه پايه بانک يا مؤسسه اعتباري ميباشد .در محاسبه اي نسبت
قيمت تمام شده سهام در جمع تسهيالت منظور ميگردد».
خواهشمند است ضم ابالغ اي مقررات به تمامي واحدهاي ذيربط ،بر حس اجراي مفاد آن
نظارت فرماييد.

مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

حميد تهرانفر

3816

16-1516
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شماره  101835/87 :؛ شرايط اعطاي تسهيالت قرض الحسنه ازدواج
تاريخ17/11/1387 :
»باسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک و موسسه
اعتباري توسعه و سينا ارسال ميگردد

محترماً
در خصوص اعطاي تسهيالت قرضالحسنه ازدواج به متقاضيان حائز شرايط به اطالع ميرساند:
اقرارنامه رسمي ازدواج و يا هر سند مشابه که در اديان و مذاهب مختلف توسط مقامات عالي
روحاني و رسمي آنان مورد تاييد باشد معادل عقدنامه ازدواج تلقي ميگردد.
اعطاي تسهيالت قرضالحسنه به کليه اتباع ايراني خارج از کشور که گواهي ازدواج آنها توسط
سفارت جمهوري اسالمي ايران در خارج از کشور صادر شده است در چارچوب ضوابط و مقررات
ابالغي بالمانع است.
در خصوص افرادي که عقدنامه آنها مفقود و يا در اثر حوادثي قهري از قبيل آت

سوزي ن زلرله و

 ...از بي رفتهاند ارائه المثناي سند مربوطه کفايت ميکند و در صورت عدم امکان المثني ،حکم
مرجع قضائي کافي است.
اعطاي تسهيالت قرضالحسنه ازدواج صرفاً منوط به وقوع عقد نکاح ميباشد خدمت نظام وظيفه
و هر تکليف ديگري که بر عهده زوجي ميباشد ن جز آنچه تصري شده باشد ن مانعي در اي امر
نيست/.م
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر
1615-16
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مهناز بهرامي
3816

شماره  126331/87 :؛ دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري
مدت دار با احتساب حق الوكاله بكارگيري سپرده ها
تاريخ19/12/1387 :

بسمنه تعالني
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک
و موسسههاي اعتباري توسعه و سينا ارسال ميگردد.
باسالم
به طوريکه استحضار دارند به موجب دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي
سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار با احتساب حقالوکاله به کارگيري سپردهها ،پيوست بخشنامه
شماره مب 1799/مورخ  18/10/1382درآمد تسهيالت اعطايي به بانکها نبايد در محاسبه سود
مشاع منظور گردد .حال آنکه اي موضوع منجر به بروز مشکالتي در خصوص نحوه محاسبه سود
مشاع در بانکهاوموسسات اعتباري گرديدهاست .بر همي اساس موضوع در شصت و هفتمي
جلسه مورخ  29/10/1387کميسيون محترم اعتباري اي بانک مطرح و کميسيون مقرر نمود که
از اي پس درآمد تسهيالت اعطايي به بانکها و سود دريافتي از محل سپردههاي سرمايهگذاري
مدتدار بي بانکي در محاسبه سود مشاع لحاظ گردد .بر همي اساس دستورالعمل فوقالذکر
مورد اصالح و بازنگري قرار گرفت .لذا بدي وسيله به پيوست دستورالعمل جديداجرايي چگونگي
محاسبه سود قطعي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار با احتساب حقالوکاله به کارگيري
سپردهها ارسال ميگردد .خواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل مذکور را جايگزي
دستورالعمل قبلي نموده و مراتب سريعاً به کليه شعب و واحدهاي ذيربط ابالغ گردد.
بديهي است ،از تاريخ ابالغ اي بخشنامه  ،دستورالعمل پيوست مالك محاسبه سود قطعي
سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار خواهد بود/123390.چ
مديرت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

حميد تهرانفر

3816

16-1615
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سال 1388
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شماره  7038/88 :؛ لزوم اعالم اقدامات انجام شده توسط بانك ها در اجراي الزامات ماده  5قانون
اجراي سياست هاي كلي اصل  44قانون اساسي
تاريخ19/1/1388 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع مديران عامل محترم بانک هاي غيردولتي  ،بانک ملت ،موسسات اعتباري توسعه و شهر و
موسساتي که داراي مجوز تطبيق و تبديل هستند  ،ارسال ميگردد.

با سالم؛
همان گونه که مستحضرند " قانون اجراي سياست هاي کلي اصل  44قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران" در جلسه مورخ  8/11/1386مجلس محترم شوراي اسالمي تصويب و براي
اجرا به کليه دستگاههاي اجرايي ابالغ گرديده است .موضوع ماده  5قانون فوقالذکر عبارتاست
از سقف مجاز تملک سهام بانکهاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي
واسطه پولي که قبل و بعد از تصويب آن قانون تاسيس شده و يا ميشوند و همچني بانکهاي
دولتي است که سهام آنها واگذار ميگردد .مزيد استحضار ماده  5قانون صدرالذکر چني اشعار
ميدارد:
ماده 5ن بانکهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي که قبل و
بعد از تصويب اي قانون تأسيس شده يا ميشوند و بانکهاي دولتي که سهام آنها واگذار
ميشود صرفاً در قالب شرکتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند.
سقف مجاز تملک سهام بهطور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شرکت سهامي عام يا تعاوني
سهاميعام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي ده درصد ( )10%و براي اشخاص حقيقي و
ساير اشخاص حقوقي پنج درصد ( )5%تعيي ميشود .معامالت بي

از سقفهاي مجاز در اي
سقف سهم مجاز از طريق

ماده توسط هر يک از اشخاص مذکور باطل و ملغياألثر است .افزاي

ارث نيز مشمول اي حکم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ،ظرف
مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود .افزاين

قهري سنقف مجاز سهام به

هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سهماه به سقفهاي مجاز اي ماده کاه

يابد.

تبصره1ن اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اي ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر،
فرزندان و همسران آنان ،برادر ،خواهر ،پدر و مادر منحصراً تا سقفي مجاز هستند سهام داشته
باشند که نتوانند مشترکاً بي

از يک عضو هيأت مديره را در اي بنگاه تعيي کنند.
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تبصره2ن دولت مکلف است با پيشنهاد بانک مرکزي که به تأييد شوراي پول و اعتبار ميرسد،
اقدامات قانوني الزم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع
اي ماده به انجام رساند.
تبصره3ن بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اي

قانون موظفند ظرف يکسال از تاريخ تصويب

اين قانون خود را با شرايط اي ماده تطبيق دهند.
تبصره4ن تعاونيهاي اعتباري قرضالحسنه و صندوقهاي قرضالحسنهاي که منحصراً به امر
قرضالحسنه ميپردازند ،از شمول اي ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود ميباشند.

خواهشمند است از اقدامات انجام شده در اجراي قانون صدرالذکر اي مديريت کل را مطلع
فرمايند.
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

حميد تهرانفر

3816

16-1615

پيوست  :دارد
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شماره  10870/88 :؛ ابالغ ضوابط سياستي  -نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388
تاريخ23/1/1388 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،پست بانک و
موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

باسالم؛
به استناد بند (الف) ماده  18قانون پولي و بانکي کشور ،بدينوسيله ضوابط سياستي-نظارتي شبکه
بانکي کشور در سال  1388مصوب شوراي پول و اعتبار در جلسه کميسيون اقتصاد در  51ماده
بشرح پيوست ابالغ مي گردد.
مقتضي است با ابالغ ضوابط مذکور به کليه واحدهاي ذيربط ،بر حس اجراي مفاد آن نظارت
فرمايند/.گ
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

حميد تهرانفر

3816

16-1615
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شماره  16832/88 :؛ اعالم تاريخ اجراي ضوابط سياستي  -نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388
تاريخ30/1/1388 :
"بسمه تعالي"

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،موسسات اعتباري توسعه و شهر ،شرکت
دولتي پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ايران ارسال گرديد.

پيرو بخشنامه شماره  10870/88مورخ  23/1/1388بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
درخصوص ابالغ ضوابط سياستي-نظارتي شبکه بانکي کشور در سال  ،1388مقتضي است به
واحدهاي ذيربط اعالم گردد که مفاد ضوابط مذکور از تاريخ  1/2/1388الزم االجرا مي باشد.
يادآوري مي نمايد که هرگونه تفسير و برداشت از مفاد ضوابط سياستي-نظارتي شبکه بانکي
کشور در سال  1388پس از هماهنگي با بانک مرکزي و اخذ نظرات مکتوب اي بانک امکان پذير
ميباشد/159344/.گ
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امين آزاد

مهناز بهرامي

3831-5

3816
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شماره  19546/88 :؛ اصالحيه دستورالعمل نحوه انتشار ،خريد و فروش انواع چك پول  ،موضوع
بخ شنامه شماره مب  1382 /مورخ 1385/06/08
تاريخ2/2/1388 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

با سالم؛
پيرو بخشنامه شماره مب 1382/مورخ  8/6/1385در خصوص چک پولهاي (بانک
چک ،ايران چک) منتشره از سوي بانکها به استحضار ميرساند:
با توجه به کاه

شديد حجم چک پول (بانک چک ،ايران چک) در دست اشخاص ،رعايت نسبت

مانده مجاز چک پولهاي صادره ن موضوع ماده  9بخشنامه مذکور ن ضرورتي ندارد ليک الزم
است آن بانک/موسسه ،نقدينگي خود را به گونهاي مديريت نمايد که بتواند به بهتري نحو
ممک ؛ پاسخگوي نيازهاي مشتريان باشد (موضوع سرفصلهاي مندرج در مخرج کسر مذکور).
رعايت مواد  16الي  19بخشنامه فوقالذکر در زمينه خريد چک پول همچنان الزامي است .ليک
الزم است ترتيبي اتخاذ شود تا چک پولهاي (بانک چک ،ايران چک) منتشره از سوي بانکها،
حداکثر ظرف مدت  3ماه از تاريخ ابالغ اي بخشنامه در شعبي غير از شعبه صادرکننده پذيرفته
شوند و پس از انقضاي اي مدت ،پرداخت چک پول (بانک چک ،ايران چک) صرفاً از طريق شعبه
فروشنده و يا واريز وجه آن به حساب اشخاص (از طريق اتاق پاياپاي) امکانپذير
شود/130810/.م

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

حميد تهرانفر

3816

16-1615
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شماره  22243/88 :؛ اصالحيه پيوست شماره (  ) 1د ستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي
سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با احتساب حق الوكاله بكارگيري سپرده ها
تاريخ6/2/1388 :

بسمنه تعالني

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک
و موسسههاي اعتباري توسعه و شهر ارسال ميگردد.
باسالم
پيرو بخشنامه شماره  126331مورخ  19/12/87اي بانک در خصوص ابالغدستورالعمل
اجرايي جديد چگونگي محاسبه سود قطعي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار با احتساب
حقالوکاله به کارگيري سپردهها به استحضار ميرساند ،پيوست شماره  1بخشنامه مذکور با
عنوان صورت ريز تسهيالت اعطايي ،سرمايهگذاري و مشارکت ،اصالح و بشرح پيوست ايفاد
ميگردد .لذا خواهشمند است دستور فرمايند پيوست اخيرالذکر را جايگزي پيوست شماره 1
قبلي نموده و مراتب سريعاً به کليه شعب و واحدهاي ذيربط ابالغ گردد/157463.چ

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

سيميندخت حکاك

3816

3831- 2
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شماره  23765/88 :؛ پيگيري در مورد ايجاد واحد تطبيق و ارزيابي در بانك ها و موسسات اعتباري
غيربانكي و ارائه توضيحاتي در اين خصوص
تاريخ7/2/1388 :
"بسمه تعالي"
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،موسسات اعتباري توسعه و شهر ،شرکت
دولتي پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ايران ارسال گرديد.

احتراماً پيرو ماده  39بسته سياستي ن نظارتي سال  1387که طي بخشنامه شماره /2205ه
مورخ  3/5/87اي بانک ابالغ گرديد ونيز با توجه به ماده 32بسته سياستي نظارتي سال ,1388
موضوع بخشنامه شماره  10870/88مورخ , 23/1/1388خواهشمند است دستور فرمايند
اقداماتي که در راستاي ايجاد واحد ارزيابي و تطبيق انجام شده است ،طي گزارشي به اي اداره
ارسال شود.
در رابطه با چگونگي ايجاد واحد ارزيابي و تطبيق ،ارائه توضيحات ذيل ضروري مي نمايد:
چنانچه استحضار دارند ،در بخشنامه شماره مب 1172/مورخ  31/12/1386اي بانک ” ،تحت
عنوان رهنمودهايي براي نظام موثر کنترل داخلي در موسسات اعتباري“  ،وظايف مربوط به کميته
هاي حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک ن به عنوان بازوهاي مشورتي هيات مديره(موضوع
پيوست هاي شماره ( )1و شماره ( )2بخشنامه ياد شده) ن تشري شده است .در" بند "3-1
پيوست شماره( )1بخشنامه ياد شده  ،يکي از اهداف ايجاد کميته حسابرسي ،نظارت بر رعايت

قوانين و مقررات مرتبط ،الزامات نظارتي و سياست هاي موسسه اعتباري از جمله خط مشي هاي مربوط
به منشور اخالقي اعالم شده است.
براساس بخشنامه شماره مب 3244/مورخ  3/8/1386اي بانک ،تحت عنوان ”مجموعه
رهنمودها براي مديريت ريسک عملياتي“ ريسک تطبيق از جمله مخاطراتي اعالم گرديده که از
مصاديق ريسک عملياتي محسوب ميشود.
نظر به اي که در بند  4-5پيوست شماره ( )2بخشنامه شماره مب 1172/مورخ ، 31/3/1386
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
ميتواند پيشنهاد خود را در زمينه ساختار سازماني واحد تطبيق به کميته عالي مديريت ريسک
ارائه نمايد .کميته مذکور پس از بررسي  ،پيشنهاد نهايي خود را در اي خصوص ن از جمله ايجاد
واحدي مستقل در زيرمجموعه واحد ريسک عملياتي براي انجام امور تطبيق و يا انجام امور
تطبيق در همان واحد ن جهت تصميم گيري به هيات مديره گزارش ميکند.
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نظر به اهميت موضوع و دقتي که مي بايست توسط اي واحد در زمينه رعايت مقررات ،به ويژه
مقررات مبارزه با پولشويي به عمل آيد ،توصيه مي شود اي واحد به طور مستقل ،در زيرمجموعه
واحد مديريت اجرايي ريسک عملياتي ايجاد شود.
با توجه به نکات ياد شده ،چنانچه مالحظه مي فرمايند اقدامات آن بانک در زمينه پيادهسازي
بخشنامههاي ياد شده ،مي تواند به تسريع هرچه بيشتر در ايجاد واحد مذکور کمک کند.
در پايان ،مجددا خواهشمند است دستور فرمايند اقدامات انجام شده براي ايجاد واحد ارزيابي و
تطبيق در آن بانک را در اسرع وقت به اي اداره گزارش نمايند/158975/.گ

اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبرشمسکار

مهناز بهرامي

3-3831

3816

1142

شماره  24027/88 :؛ ارائه توضيحات تكميلي درخصوص ماده  26بسته سياستي  -نظارتي بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران در سال  - 1388موضوع " تسهيالت و تعهدات كالن "
تاريخ7/2/1388 :

بسمنه تعالني

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،موسسات اعتباري توسعه و شهر و
شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد.

باسالم
احتراما،با توجه به مفاد ماده  26بسته سياستي – نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در
سال  ، 1388که طي نامه شماره  10870/88مورخ  23/1/1388به بانکها ابالغ شده است،
مراتب زير را به استحضار ميرساند:
تسهيالت و تعهدات کالن عبارت است از  " :مجموع مانده تسهيالت اعطايي و تعهدات ايجاد شده
به/براي هر ذينفع واحد  ،که حداقل معادل  5درصد سرمايه پايه بانک باشد".

حداکثر مجموع تسهيالت و تعهدات کالن موضوع "بند  "2-2آيي

نامه"تسهيالت و تعهدات کالن"

ن بخشنامه شماره مب 1968/مورخ 29/11/1382ن به شرح زير اصالح ميشود:
"حداکثر مجموع تسهيالت اعطايي و تعهدات به /براي هر ذينفع واحد ،براي واحدهاي توليدي 15درصد و
براي واحدهاي غير توليدي 10درصد سرمايه پايه بانک تعيين ميشود".

عبارت زير به عنوان تبصره  3بند  ،2-2به آيي نامه افزوده ميشود:
اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات به /براي هر ذينفع واحد ،بيش از حدود مقرر در اين بخشنامه و تا سقف 20
درصد سرمايه پايه بانک ،منوط به موافقت بانک مرکزي است".
مبناي گزارش دهي ن موضوع "بند  "1-2آيي نامه ياد شده ن به شرح ذيل اصالح ميشود:
"بانک ها موظفند اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات کالن هر ذينفع واحد را،با توجه به حدود مقرر در
اين بخشنامه  ،در قالب فرم هاي اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک ها بهطور ادواري به اين بانک گزارش
نمايند" .

با ابالغ اي بخشنامه ،بخشنامه شماره مب 15484/مورخ  14/7/1387کان لم يک
تلقي مي شود.
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الزم به تاکيد است ،ساير مواد آيي نامه "تسهيالت و تعهدات کالن" ،کماکان به قوت خود
باقي است.

اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبر شمس کار

مهناز بهرامي

3-3831

3816

1144

شماره  57370/88 :؛ دستورالعمل ناظر بر تسهيالت و تعهدات سنديكايي
تاريخ17/3/1388 :
»بسمه تعالي«

براي کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه و شهر ارسال شد.

احتراماً ،همانگونه که استحضار دارند يکي از روشهاي کنترل ريسک تمرکز در موسسات
اعتباري ،تعيي حدي تحت عنوان ”سقف تسهيالت و تعهدات کالن“ ،براي مشتريان موسسات
ياد شده ميباشد .اگر چه تعيي اي حد ،به دليل تاثيرگذاري آن بر پيشگيري از تسري مشکالت
مالي تسهيالت گيرنده به موسسات اعتباري ،به سالمت شبکه بانکي کمک ميکند ولي از ديدگاه
مجريان طرحهاي بزرگ که نيازمند منابع مالي قابل توجه ميباشند همواره اي نوع حدود ،به
عنوان مانعي تلقي شده که تامي مالي پروژههاي بزرگ را بسي دشوار ميسازد.
يکي از راهکارهايي که مراجع نظارت بانکي ،از جمله بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي
رفع اي مشکل ارائه مي نمايند ،اعطاي تسهيالت با روش سنديکايي است .استفاده از اي روش،
به اي دليل که بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي با مشارکت يکديگر به تامي مالي طرحها
و نيازهاي سرمايهاي پروژههاي سنگي ميپردازند ،از ريسک تمرکز پيشگيري ميکند .ولي اي
پيامد را هم دارد که به دليل تعدد تسهيالت دهندگان و نيز وظايف و نق

هاي متفاوت آنها،

فرآيند کار را نسبتاً پيچيده ميکند .به همي دليل است که ،تبيي کامل وظايف و مسيوليتهاي
تسهيالت دهندگان سنديکايي در برابر يکديگراز يک سو و با متقاضي از سوي ديگر ضرورت
مييابد.
دستورالعمل پيوست ،تحت عنوان "دستورالعمل ناظر بر تسهيالت و تعهدات سنديکايي“ با اي رويکرد
تهيه شده است ودر صدد است باهر چه ضابطهمندتر نمودن اعطاي اي نوع تسهيالت ،موسسات
ياد شده را تشويق نمايد با رعايت کامل مقررات احتياطي اي بانک ،ضم توزيع ريسک اعتباري،
منابع درآمدي خود را نيز تنوع بخشند.
خواهشمند است ضم ابالغ دستورالعمل ياد شده به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک،
بر حس

اجراي آن نظارت فرمايند/197569/.م

اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبر شمس کار

مهناز بهرامي

3-3831

3816
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي

دستورالعمل ناظر بر تسهيالت و تعهدات
سنديکايي

خرداد 1388
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فهرست مطالب

اهداف
تعاريف
مسيوليت مؤسسه اعتباري پيشگام
مسيوليت مؤسسه اعتباري عامل
مسيوليت اعضاي سنديکا
نکات الزمالرعايه در مشارکتنامه
نکات الزمالرعايه در قرارداد تسهيالت سنديکايي
مديريت تسهيالت سنديکايي
الزامات احتياطي
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دستورالعمل ناظر بر
تسهيالت و تعهدات سنديکايي
اهداف:

به منظور تأمي مالي منابع مورد نيازمتقاضي ،بي

از سقف فردي مقرر ن موضوع بخشنامه

تسهيالت و تعهدات کالن به شماره مب 1968/مورخ  29/12/82و اصالحات پس از آن ن و نيز با
هدف توزيع ريسک اعتباري ،بانکها ،مؤسسات اعتباري غيربانکي و بانکهاي خارجي ميتوانند به
موجب مفاد اي دستورالعمل ،از روش سنديکايي(کنسرسيومي) استفاده کنند.
مستندات قانوني:

ماده  8آيي نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب  12/10/62هيات محترم
وزيران.
تبصره  2بند  2-2آيي نامه تسهيالت وتعهدات کالن،بخشنامه شماره  1968مورخ
1382/11/29
ماده  – 1تعاريف:
گستره تعاريف ارائه شده در اين ماده محدود به اين دستورالعمل است.

مؤسسه اعتباري:بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي است که مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي
دريافت کرده،تحت نظارت آن بانک قرار دارد.بانک هاي خارجي که داراي مجوز فعاليت از مرجع
نظارتي کشوري که در آن فعاليت مي کنند هستند ،نيز در گستره شمول اي دستورالعمل قرار مي
گيرند.
تسهيالت و تعهدات سنديکايي(کنسرسيومي) :روشي براي تاٌمي مالي با مشارکت چند مؤسسه اعتباري
است که ازطريق آن اعطاي تسهيالت در قالب عقودي ن از جمله مشارکت مدني ،فروش اقساطي،
اجاره به شرط تمليک و سلف ن و يا ايجاد تعهدات از روشهايي مانند گشاي

اعتبار اسنادي و

صدور ضمانتنامه ،در چارچوب قرارداد و شرايط مورد توافق با متقاضي انجام ميشود.
قرارداد تسهيالت و تعهدات سنديکايي:که از اي پس قرارداد ناميده ميشود ،قراردادي است الزم
االجرا که بي متقاضي و مؤسسات اعتباري عضو سنديکا منعقد ميشود و متضم تعهدات و
مسيوليتهاي طرف هاي قرارداد ميباشد.
متقاضي :در اي دستورالعمل صرفا شخص حقوقي ميباشد.
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مؤسسه اعتباري پيشگام :مؤسسهاي است که متقاضي،درخواست کتبي خود ،مبني بر دريافت
تسهيالت را به آن ارائه نموده  ،اقدامات الزم را جهت هماهنگي با مؤسسات اعتباري مايل به
اعطاي تسهيالت سنديکايي انجام ميدهد.
مؤسسه اعتباري عامل :مؤسسهاي است که براساس اکثريت آراي اعضاي سنديکا(متناسب با
سهمالشرکه آنان) انتخاب شده ،مديريت تسهيالت را مطابق مفاد قرارداد برعهده دارد .مؤسسه
اعتباري پيشگام ميتواند عاملنيز باشد.
اعضاي سنديکا :شامل مؤسسه اعتباري پيشگام ،عامل و همچني ديگر مؤسسات اعتباري ميباشند
که با پذيرش دعوتمؤسسه اعتباري پيشگام ،قراردادي مبني بر مشارکت در تامي مالي متقاضي،
در حد توافق شده منعقد ميکنند.
قرارداد مشارکت اعضاي سنديکا  :که در اي دستورالعمل مشارکت نامه ناميده ميشود ،قراردادي
است که بي اعضاي سنديکا منعقد شده و تعهدات و مسيوليتهاي اعضا و نيز ديگر موارد حائز
اهميت در آن قيد ميشود.
حساب ويژه:حسابي است نزد بانک عامل ،که بابت اعطاي تسهيالت سنديکايي افتتاح مي شود.
سرفصل و ساير مشخصات اي حساب توسط اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها به موسسات
اعتباري ابالغ ميشود.
کميته تسهيالت سنديکايي:که از اي پس کميته ناميده ميشود،کميتهاي است متشکل از نمايندگان
تاماالختيار اعضاي سنديکا.
ماده  -2وظايفمؤسسه اعتباري پيشگام

موسسه اعتباري پيشگام ملزم به انجام وظايف ذيل است:
ايجاد و ساماندهي امور مربوط به تسهيالت سنديکايي؛
مذاکره با متقاضي در خصوص:
موارد مصرف تسهيالت؛
شرايط تسهيالت( نرخ سود ،سررسيد ،نوع تضمي ها ،شرايط برداشت و شيوههاي بازپرداخت،
هزينههاي مرتبط)؛
شناسايي متقاضي و امکان سنجي طرح پيشنهادي با استفاده از مجموعهاي از اطالعات در
چارچوب مفاد دستورالعمل چگونگيشناسايي مشتريان و مجموعه رهنمودها براي مديريت مؤثر
ريسک اعتباري (موضوع بخشنامههاي شمارهي /3118ه مورخ 1387 /30/6و مب 1548/مورخ
 )19/4/1386به ويژه در موارد ذيل:
ميزان برخورداري متقاضي از شرايط اوليه براي دريافت تسهيالت سنديکايي؛
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وضعيت حقوقي و مالي متقاضي؛
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
ارجاع مجموعه اطالعات گردآوري و پردازش شده به متقاضي بهمنظور رؤيت و نيز اخذ تاييديه
کتبي از وي مبني بر معتبر و کامل بودن آنها؛
ارسال دعوتنامه براي مؤسسات اعتباري که احتمال مشارکت آنها در اي تسهيالت وجود دارد،
به انضمام:
کليه اطالعات دريافتي مربوط به متقاضي(بهطور منصفانه)؛
نسخهاي از مت تعهدنامه(مبني بر اعالم موافقت اعضاي سنديکا با سهم تعيي شده براي
هريک از آنها از کل تسهيالت مورد 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.
اتخاذ تدابير الزم براي امضاي قرارداد ،بي تسهيالتگيرنده و اعضاي سنديکا؛
همکاري با مؤسسه اعتباري عامل در خصوص مديريت تسهيالت و نيز شناسايي بهموقع مشکالت
احتمالي و اعالم کتبي آن به اعضاي سنديکا در اسرع وقت؛
ساير مسيوليتهاي پي

بينيشده در مشارکتنامه.

ماده  -3وظايف مؤسسه اعتباري عامل

موسسه اعتباري عامل ملزم به انجام وظايف ذيل ميباشد:
ايجاد حساب ويژه براي مديريت وجوه تسهيالت و ثبت عمليات حسابداري مربوط به آن؛
اطالعرساني به اعضاي سنديکا در خصوص برنامه زمانبندي پرداخت سهم هريک؛ از کل
تسهيالت تعهد شده ،جهت واريز به حساب ويژه؛
انجام تشريفات رسمي و قانوني مربوط به تضمي ها و مديريت آنها؛
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پرداخت تسهيالت و انجام ساير خدمات مربوط؛
تبصره :در صورت برونسپاري هر يک از خدمات  ،الزم است به منظور تمرکز اسناد و اطالعات ،نسخهاي از
مستندات مربوط به اين خدمات ،نزد بانک عامل نگهداري شود.

دريافت اصل و سود از تسهيالتگيرنده و توزيع آنبي اعضا در اسرع وقت (واريز به حسابهاي
تعيي شده) و نيز دريافت کارمزد با توجه به ترتيبات پي

بيني شده؛

نظارت بر نحوه اجراي قرارداد توسط متقاضي؛
اطالعرساني به موقع به اعضا ،در صورت هرگونه نقض مفاد قرارداد توسط متقاضي؛
مديريت ،پاي

و نظارت بر نحوه استفاده از تسهيالت و ارائه گزارشهاي ادواريبه اعضا در اي

خصوص؛
بررسي مستمر وضعيت مالي متقاضي بهويژه ،هنگام وقوع بحرانهاي اقتصادي و همچني
رويدادهاي مهمي مثل ادغام ،تمليک و بطورکلي هر رخدادي که تا زمان تسويه نهايي تسهيالت
ممک است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضي اثرگذار باشد و تهيه گزارش در مورد آنها(با
قيد فوريت) ،جهت ارسال به تمامي اعضا؛
پيگيري و وصول مطالبات ،انجام اقدامات مناسب و بهموقع براي تسويه تسهيالت؛
انجام هماهنگيهاي الزم بهمنظور برگزاري جلسات کميته و مديريت آن.
بررسي نظرات مشورتي اعضا در خصوص تسهيالت مورد نظر؛
دريافت اطالعات الزم از مجريان پروژه ،هماهنگي با مراجع ذيربط و حصول اطمينان از رعايت
قواني و مقررات جاري؛
ماده  -4مسئوليت اعضاي سنديکا:

اعضاي سنديکا موظف به رعايت مواردذيل هستند:
بررسي و اظهار نظر در خصوص امکان سنجي طرح و ارزيابي ريسک اعتباري توسط هر عضو،
بهمنظور حصول اطمينان از قرار داشت ميزان ريسک مذکور در چهارچوب مصوبات هيات مديره.
واريز بهموقع سهم خود از کل تسهيالت تعهد شده ،به حساب ويژه؛
کسب اطالع از هرگونه تغيير حائز اهميت در عمليات روزانه و وضعيت اعتباري متقاضي؛
اطالعرساني به موقع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد غيرمتعارف
حضور فعال در جلسات کميته
ماده  - 5نکات الزمالرعايه درمشارکتنامه:
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ضروري است در مت مشارکتنامهحداقل ،موارد ذيل به روشني و در حد کفايت تصري شود:
مشخصات اصلي و تابعيت اعضا
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؛
تعيي کارمزد عامليت و سهم هريک از اعضا براي تامي آن و نحوه و زمان پرداخت آن؛
نحوه توزيع درآمدهاي حاصل از تسهيالت سنديکايي(سود و کارمزدها) ؛
چگونگي کنارهگيري هر يک از اعضا و نحوه انحالل سنديکا؛
رويه برخورد با اعضا در صورت عدم ايفاي تعهدات؛
چگونگي لغو عامليت موسسه اعتباري عامل و انتخاب جايگزي براي آن؛
چگونگي حل و فصل اختالفات؛
رويههاي برگزاري جلسات؛
ساير موضوعات الزمالرعايه بهموجب قواني و مقررات و يا مالحظات خاص اعضاي سنديکا.
تبصره :الزم است يک نسخه از مشارکتنامه به اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي
ارسال شود.
ماده  -6نکات الزمالرعايه در قرارداد تسهيالت سنديکايي

قرارداد تسهيالت سنديکايي ميبايست موارد زير را در برگيرد:
تعاريف و اصطالحات؛
تعيي عقد يا عقودي که اعطاي تسهيالت در چهارچوب آن انجام مي شود.
اطالعات اوليه در خصوص طرفهاي قرارداد؛
جزييات الزم در مورد تسهيالت ،شامل واحد پول موضوع قرارداد ،سررسيد ،نرخ سود ،محل
مصرف تسهيالت ،منابع و روشهاي بازپرداخت ،روشهاي تضمي  ،شرايط تمديد سررسيد؛
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سقف تسهيالت و برنامه زماني توافق شده براي انتقال وجوه ،توسط اعضا

پي

شرطها و الزامات براي اعطاي تسهيالت و انتقال آن از حساب ويژه؛

شناسايي انواع هزينههاي مرتبط با فرايند اعطاي تسهيالت سنديکايي(حقالعملها/کارمزدها)،
تعيي نرخ ،شيوه و زمان پرداخت آنها؛
تعهد متقاضي مبني بر پرداخت بهموقع اصل و سود تسهيالت به مؤسسه اعتباري عامل؛
تعهدات غيرمالي مبني برايجاد محدوديت در واگذاري داراييها ،تغيير در موضوع فعاليت ،افشاي
اطالعات واقعي ن بهطور شفاف ن و مصرف تسهيالت مطابق قرارداد؛
تعيي قانون حاکم (،)Applicable lawدر شرايطي که متقاضي  /يک يا تعدادي ازاعضاي
سنديکا،خارجي است.
شرايط تسويه؛
قواني مرتبط و ساير مستندات تکميلي.
ماده  -7مديريت تسهيالت سنديکايي:

مديريت وجوه تسهيالت صرفا برعهده بانک عامل ميباشد،ليک
ديگر وظايف به استناد توافق انجام شده در مشارکتنامه از سوي بانک عاملقابل تفويض به ساير
اعضا مي باشد .تفويض اختيارات مذکور ،نافي مسيوليتهاي بانک عامل نخواهدبود.
مسيوليت برگزاري جلسات کميته بر عهده مؤسسه اعتباري عامل ميباشد .درصورت درخواست
بي

از يک سوم اعضا ،مؤسسه اعتباري عامل ملزم به برگزاري جلسه خواهد بود.

موضوعات ذيل از جمله مواردي است که اطالع رساني و تصميم گيري در مورد آنها مي بايست
در جلسات يادشده انجام شود:
امهال تسهيالت و يا هرگونه تجديد نظر در قرارداد (از جمله تغيير در وثايق ،نرخ سود)؛
تجديدنظر در چگونگي واريز سهم هر يک از اعضا؛
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؛
تصميمگيري در خصوص مواردي مانندعدم ايفاي تعهدات توسط هر يک از اعضا؛
تصميم گيري در خصوص تغيير موسسه اعتباري عامل؛
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ساير موضوعات مهم به تشخيص اعضا.
مؤسسه اعتباري عامل در صورت بروز ريسکهاي حائز اهميت و تاثيرگذار بر بازپرداخت
تسهيالت ،ملزم به برگزاري جلسهکميته ميباشد .کميته ياد شده مسيول بررسي و اتخاذ تصميم
در خصوص چگونگي وصول تسهيالت از جمله تاکيد بر پايبندي به قرارداد جاري ،يا انعقاد
قرارداد استمهال ،ويا درصورت لزوم ،انجام پيگيريهاي حقوقي است
اعضاي سنديکا تحت هيچ شرايطي نميتوانند در طولدوره تسهيالت ،به همان پروژه تسهيالت
اعطا کنند ،مگر با اخذ موافقت کميتهو در چهارچوب مقررات تسهيالت و تعهدات کالن و
اصالحات پس از آن.
در صورت تشخيص تخطي متقاضي از تعهدات و امتناع وي از انجام اقدامات اصالحي ،مؤسسه
اعتباري عامل ،ملزم به تشکيل جلسه با حضور ساير
اعضا براي رسيدگي به موضوع و اعالم کتبي تصميمات اتخاذ شده به متقاضي است .موارد ذيل از
مصاديق تخطي متقاضي تلقي ميشوند:
فاقد اعتبار تشخيص داده شدن مستندات ارائه شده توسط متقاضي؛
تاخير در اجراي تعهدات مقرر و يا عدم پايبندي به آن؛
قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت؛
فرار از پرداخت بدهي با توسل به ورشکستگي به تقلب؛
نقض ساير شرايط مندرج در قرارداد.
مؤسسه اعتباري عامل در چهارچوب مسيوليتهاي مقرر و نظام کنترل داخلي خود ،موظف است
ساز و کار الزم براي پاي

ريسکهاي موثر بر تسهيالت را طراحي و واحدها يا کارکناني را براي

مديريت مستمر اي عمليات اختصاص دهد.

ماده  -8الزامات احتياطي

ريسک خدمات ارائه شده و نيز درآمدهاي حاصل از آنها متناسب باسهمالشرکه اعضاي
سنديکاتوزيع ميشود.
به منظور شفاف سازيتراکن

هاي مربوط به عمليات مالي مربوط به تسهيالت سنديکايي و در

راستاي مستندسازي آنها ،ضروري است کليه اسناد و مدارك مربوط ،در بانک عامل نگهداري
شده و در چهارچوب مورد توافق در مشارکتنامه ،رونوشتي از اسناد براي ساير اعضاي سنديکا
ارسال شود.
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مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيالت سنديکايي به گروههاي بزرگ ،ميبايست ترتيبي اتخاذ
ريسک خود بهواسطه تراکن

نمايند تا از افزاي

هاي مرتبط در داخل گروه و يا انجام

فعاليتهاي تضميني متقابل ميان اشخاص مرتبط پيشگيري نمايند .چنانچه اي گونه تراکن

ها و

تضمي ها در داخل گروه به دفعات انجام شود ،اعضاي سنديکا بايد وضعيت اعتباري متقاضي را
مورد بازنگري قرار داده و در صورت فزوني ريسکپذيري از حد مقرر هيات مديره ،الزم است
نسبت به کاه

ميزان تسهيالت اعطايي اقدامشود.

تبصره :الزم است کاهش ميزان تسهيالت يا فسخ قرارداد ـ به عنوان اقدامات تنبيهي که متقاضي متخلف
مشمول آن ميشود ـ در متن قرارداد پيشبينيشود.

هر يک از اعضا موظفند متناسب با سهم خود در قرارداد ،درآمد و هزينههاي موضوع اي تسهيالت
را محاسبه و ترتيبات الزم را براي منظور نمودن ذخاير و محاسبه داراييهاي موزون به ريسک
اتخاذ نمايند.
چنانچه متقاضي خارجي باشد،اعطاي تسهيالت سنديکايي به آن ،منوط به دريافت مجوز از بانک
مرکزي جمهوري اسالمي مي باشد.
ماده  -9کارمزدها:

هزينههاي کارشناسي طرح ( ازجمله تهيه و جمع آوري اطالعات ،ارزيابي وثايق و امکان سنجي
طرح) براساس بخشنامههاي بانکمرکزي از مشتري دريافت ميشود.
تبصره :با توجه به اينکه الزم است تمامي اعضاي سنديکا نظر خود را در خصوص امکانسنجي انجام شده
توسط موسسه پيشگام اعالم نمايند،که اين خود ،مستلزم انجام بررسي هاي مجدد است  ،مقتضي است در
خصوص ارائه تخفيف کارمزد و يا بازپرداخت بخشي از آن به اعضا در مشارکت نامه پيش بيني هاي الزم
بعمل آيد.

-2-9کارمزدهاي مربوط به ارائه خدمات عامليت برمبناي توافق به عمل آمده دريافت و متناسب با
خدمات ارائه شده به هر يک از اعضا ن مطابق با مفاد مشارکتنامه ن تخصيص مييابد.
تبصره:با توجه به امکان همکاري ساير اعضاي سنديکا با موسسه اعتباري پيشگام و عامل در کارشناسي طرح و
ساير خدمات تفويض شده به آن ها ،ضروري است تخصيص کارمزدهاي مربوطه  ،متناسب با ميزان مشارکت

اعضا در ارائه اين خدمات در مشارکت نامه پيش بيني شود.
-3-9کارمزد قبول تعهدات درچهارچوب بخشنامههاي مربوط توسط بانک عامل ،از متقاضي
دريافت و متناسب با سهمالشرکه اعضا در قرارداد توزيع ميشود.
ماده  -10نحوه حل وفصل اختالفات بين اعضاي سنديکا:

در صورت بروز اختالف بي اعضا ،و نيز تخطي هريک ازآن ها از الزامات مصرحه در
مشارکتنامه ،چنانچه اعضا ،خود ،موفق به رفع اختالفات نشوند،موضوع مورد اختالف به داوري
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ارجاع ميشود .در صورت ارجاع به داوري ،فرآيند آن تابع باب هفتم آيي دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقالب (در امور مدني) ،مصوب  1379ميباشد.
تبصره :در صورت موافقت اعضا  ،مشروط به درج در مشارکت نامه ،بانک مرکزي آمادگي دارد در چهار
چوب قانون آيين دادرسي ،نقش حکم را ايفا نمايد.

اي دستورالعمل در 10ماده و  6تبصره در .سيزدهمي  .جلسه مورخ  .27/2/1388.کميسيون
اعتباري مورد تاييد واقع شد.

1156

شماره  77444/88 :؛ ارائه توضيحات تكميلي درخصوص مصوبه شماره  591مجمع عمومي بانك ها و
بسته سياستي  -نظارتي سال 1387
تاريخ10/4/1388 :

"بسمه تعالي"

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،موسسات اعتباري توسعه و شهر ،شرکت
دولتي پست بانک ارسال گرديد.

احتراماً ،درخصوص بخشنامه شماره مب 2435/مورخ  31/6/1387موضوع جايگزيني ماده  3و
تبصره هاي ماده  3بسته سياستي نظارتي سال  1387بجاي صورتجلسه شماره  591مورخ
 23/2/1387مجمع عمومي مشترك بانک ها به اطالع مي رساند:
ماده  3و تبصره هاي آن صرفاً جايگزي بندهاي  3 ،2 ،1و  4صورتجلسه مذکور شده است
بنابراي

ساير بندهاي صورتجلسه ياد شده کماکان به قوت خود باقي است/219495/.گ

اداره مطالعات و مقررات بانکي
صديقه رهبر شمس کار

مهناز بهرامي

3831-3

3816
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شماره  78400/88 :؛ اصالح بند  ( 3-1تعريف ذينفع واحد ) از بخشنامه تسهيالت و تعهدات كالن  ،به
شماره مب  1968 /مورخ 1382/11/29
تاريخ13/4/1388 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل کليه بانک هاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک ،موسسه اعتباري
توسعه و شهر ارسال گرديد

احتراماً ،پيرو بخشنامه شماره مب 1968 /مورخ  29/11/1382و اصالحات پس از آن  ،به
پيوست اصالحيه بند  3-1از بخشنامه ياد شده در مورد ”تعريف ذينفع واحد“ ايفاد ميشود.ياد آور
ميشود تعريف پيوست عيناً جايگزي بند  3-1بخشنامه ياد شده ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند ضم ابالغ اي بخشنامه به تمامي واحدهاي ذيربط آن
بانک/موسسه ،بر حس

اجراي آن نظارت فرمايند/223158/.م

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي

تعريف ذينفع واحد
(اصالح بند ( )3-1از آيين نامه تسهيالت و تعهدات کالن)

خرداد1388
گروه مطالعاتي بانکي و اعتباري
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-3-1ذينفع واحد:
منظور از ذينفع واحد ،دو يا چند شخص حقيقي/حقوقي است که به واسطه هريک ازروابط

مالکيتي  ،مديريتي و مالي در معرض ريسک مشترك قرار گيرند ،به گونهاي که مشکالت يکي از آن
ها بتواند به ديگري/ديگر

ان تسري کرده و منجر به عدم بازپرداخت يا ايفاي به موقع

تسهيالت و يا تعهدات آن ها شود.عمده موارد آن به تفکيک نوع روابط ياد شده عبارتند از:
روابط مالکيتي

دو يا چند شخص حقيقي  /حقوقي در شرايط ذيل به موجب روابط مالکيتي ذينفع واحد
تلقي ميشوند:
اعضاي يک گروه شرکتي.
شخص حقيقي و شرکت/شرکت هايي که شخص مذکور ،مالک بي

از  50درصدسهام آن/آن ها

باشد.
اشخاصي که در دارايي/دارايي ها ي مشترکي ،ذينفع بوده و بازپرداخت اقساط آن ها صرفا ازمحل
منافع حاصل از آن دارايي  /دارايي ها تامي مي شود.

روابط مديريتي
دو يا چند شخص حقيقي  /حقوقي و يا اعضاي يک گروه شرکتي در صورتي به موجب وجود روابط
مديريتي ذينفع واحد تلقي مي شوند که يکي از موارد ذيل بي آن ها وجود داشته باشد:
 -1-2روابط کنترلي (به موجب بند  2تعاريف)
 -2-2نفوذ قابل مالحظه (به موجب بند  3تعاريف)
-3-2مشترك بودن حداقل دو سوم اعضاي هيات مديره
 -4-2مشترك بودن رييس هيات مديره

روابط مالي
وجود روابط و وابستگي مالي بيندو يا چند شخص حقيقي  /حقوقي مي تواندآن ها را جزء مصاديق
ذينفع واحد قرار دهد.از جمله مهم تري مصاديق ذينفع واحد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
شخص حقيقي با همسرواشخاص تحت تکفل وي
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اشخاص (اعم از حقيقي وحقوقي ) داراي روابط مالي متقابل با يکديگر  ،به گونه اي که بروز
مشکل مالي در يکي ازآن ها به دليل تسري مشکالت به شخص/اشخاص ديگر سبب شود آنها
براي ايفاي بموقع تعهداتشان با مشکل مواجه شوند.
اشخاصي از اعضاي يک کنسرسيوم (سنديکاي) واحد ،که بي

از  50درصد از در آمدنا خالص آن

ها از محل فعاليت هايشان در کنسرسيوم تامي شود.
اشخاصي که بي

از  50درصد در آمد ناخالص ساليانه آن ها از شخص ديگر تامي مي شود.

نمايندگي تجاري شخص حقوقي (که بي

از  50درصددر آمدناخالص آن از شرکت مادر تامي

شود ) با شرکت مادر
چنانچه دو يا چند شخص از يک بانک يا موسسه اعتباري غير بانکي واحد ،تسهيالت دريافت
نموده و يکي يا تعدادي از آن ها ضام ديگري شده باشد شخص دريافت کننده تسهيالت و
ضام /ضامني وي ،ذينفع واحدمحسوب مي شوند
چنانچه بانک يا موسسه اعتباري غير بانکي واحدي به نفع دو يا چند شخص تعهد ايجاد
کند،اشخاص ذينفع و ضام  /ضامني آن ها ذينفع واحد محسوب مي شوند.

ساير مصاديق
چنانچه بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي در چهار چوب مفاد تعاريف ارائه شده در فوق ،
مصاديق ديگري را براي ذينفع واحد مورد شناسايي قرار داد ،مجاز است نسبت به اعمال آن در
هر يک از موارد ياد شده ،اقدام نمايد.البته الزم است در اي خصوص ،مراتب به اطالع بانک
مرکزي رسانيده شود.

تعاريف
ا-گروه شرکتي:

مجموعه شرکت مادر با شرکت و ياشرکت هاي تابعه آن و نيز شرکت و يا شرکت هاي
تابعه شرکت تابعه آن ،گروه شرکتي محسوب مي شوند( .به شرح نمودار پيوست)

 -2توان کنترل شرکت در صورتي تحقق مي يابدکه:

شخص حقيقي(با اشخاص تحت تکفل وي) و ياشخص حقوقي ،به طور مستقيم يا غير مستقيم
مالک بي

از 50درصد سهام ويا سرمايه شرکت /شرکت هاي ديگر بوده و يا از حق راي بي

از

 50درصد آراي شرکت /شرکت هاي ديگر (به موجب توافق با ساير سهامداران ويا ساير شرکا)
برخوردار باشد.
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شخص حقيقي ويا حقوقي از حق عزل ونصب اکثريت اعضاي هيات مديره ،اصالتاً ويا وکالتاً،
برخوردار باشد
 -3نفوذ قابل مالحظه در صورتي تحقق مي يابد که:

شخص حقيقي (با افراد تحت تکفل وي) ويا شخص حقوقي به طور مستقيم يا
غيرمستقيم مالک بي  20تا  50درصد سهام يا سرمايه يک شرکت بوده ويا به موجب توافق با
ساير سهامداران ويا سايرشرکا ،از حق راي بي  20تا  50درصد آراي شرکت ديگر.برخوردار
باشد.

-4شرکت تابعه:

شرکتي است که بي

از  50درصد سهام و يا سرمايه داراي حق راي آن متعلق به

شرکت ديگر است.
موارد اصالحي فوق عيناً جايگزي بند3-1بخشنامه شماره مب  1968مورخ 29/11/1382
ميشود.
اي اصالحات در نوزدهمي جلسه کميسيون اعتباري مورخ 31/3/1388کميسيون اعتباري مورد
تاييد قرار گرفت/.
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پيوست

اليه اول

اليه دوم

شرکت هاي اليه اول ،شرکت تابعه شرکت مادر محسوب مي شوند.
شرکت هاي اليه دوم ،شرکت تابعهي شرکت تابعهي شرکت مادر محسوب مي شوند.
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شماره  85257/88 :؛ نحوه طبقه بند ي اوراق مشاركت سررسيد شده ا ي كه مبالغ آن در سررسيد از سو ي ناشر
بازپرداخت نگرديده است
تاريخ24/4/1388 :

بسمنه تعالني
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و
موسسههاي اعتباري توسعه و شهر ارسال ميگردد.
باسالم
با عنايت به مکاتبات برخي از بانکها در خصوصنحوه طبقهبندي اوراق مشارکت سررسيد شدهاي که
مبالغ آن در سررسيد از سوي ناشر بازپرداخت نگرديدهاست ،به استحضار ميرساند مبالغ اصل اوراق
مذکور ميبايست در سررسيد اوراق ،مشابه تسهيالت بر مبناي عقد مشارکت مدني و بر اساس
دستورالعمل طبقهبندي داراييهاي موسسات اعتباري پيوست بخشنامه شماره مب 2823/مورخ
 5/12/1385اي بانک در يک سرفصل حساب معي بطور جداگانه طبقهبندي گردد.
به طوريکه استحضار دارند براساس قرارداد عامليت ،بانک عامل ميبايست بازخريد اوراق مشارکت قبل
از سررسيد و پرداخت سود در مقاطع مربوطه را تضمي نمايد و ناشر نيز متعهد به توديع وجوه نزد
بانک عامل به جهت پرداخت سود در مقاطع مذکور ميباشد .بنابراي چنانچه ناشر به تعهدات خود
عمل ننمايد ،بانک عامل ناگزير از پرداخت سود اوراق مشارکت از محل منابع خود ميباشد .لذا در
اي گونه موارد ضروري است مبالغ سود پرداختي از مقطع مذکور نيز بر اساس دستورالعمل فوقالذکر
طبقهبندي شود/166784 .چ
اداره مطالعات و مقررات بانکي
سيميندخت حکاك

مهناز بهرامي

2-3831

3816
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شماره  87741/88 :؛ ارائه توضيحاتي درخصوص سواالت بانك ها در مورد چك پول هايي كه هنوز از جريان
خارج نشده اند .
تاريخ27/4/1388 :
»بسمه تعالي«

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ،ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً پيرو بخشنامه شماره  19546مورخ  2/2/1388و در پاسخ به برخي سواالت مطروحه از سوي
شبکه بانکي کشور به استحضار ميرساند:
با عنايت به اينکه طبق مفاد بخشنامه شماره /2178هن مورخ  ،2/5/1387بانکها از تاريخ  5/1387/25مجاز به
فروش چک پول (بانک چک ،ايران چک) نبودهاند لذا محاسبه نسبت مانده مجاز چک پولهاي صادره ن موضوع ماده 9
بخشنامه شماره مب 1382/مورخ  8/6/1385ن و اعالم آن به بانک مرکزي ضرورتي ندارد.
در مورد خريد چک پول (بانک چک ،چک پول) از مشتريان نيز آن بانک ميتواند در چارچوب ضوابط مربوط ،به شيوه
فعلي خود در خريد چک پول ادامه داده و عالوه بر آن ،از خدمات اتاق پاياپاي اسناد بانکي نيز براي خريد چک پول
ساير بانکها استفاده نمايد/231923/.م

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي
3816
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صديقه رهبرشمسکار
3831-3

شماره  93243/88 :؛ توضيحات تكميلي در ارتباط با دستورالعمل طبقه بندي دارايي ها ( بخشنامه شماره
مب  2823 /مورخ  ) 05/12/1385مبني بر ل زوم احتساب ذخيره براي " سود دريافتني " و " وجه التزام
دريافتني "
تاريخ4/5/1388 :

﴿ابمسهتعايل﴾

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري
توسعه و شهر ارسال گردد.

با سالم و احترام؛
با عنايت به اي که حسابهاي ”سود دريافتني“ و ”وجهالتزام دريافتني“ از جمله مطالبات بانک است که
بهتبع اعطاي تسهيالت ايجاد ميگردد ،لذا تغيير طبقه آنها ميبايست براساس ”دستورالعمل طبقهبندي
داراييهاي مؤسسات اعتباري“ صورت پذيرد .همچني بهمنظور ذخيرهگيري (اعم از ذخيره عمومي و
اختصاصي) ،ضروري است کل مطالبات هر پرونده تسهيالتي شامل اصل تسهيالت اعطايي ،سود
دريافتني و وجهالتزام دريافتني مالك محاسبه قرارگيرد.
خواهشمند است دستورفرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي
آن نظارت گردد224057/.

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

ليدا رنجبرمطلق

3816

4-3831
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شماره  105972/88 :؛ روش دريا ف ت اقساط از مشتري پس از معوق شدن مطالبات
تاريخ19/5/1388 :

﴿ابمسهتعايل﴾

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري
توسعه و شهر ارسال گردد.

با سالم و احترام؛
بدي وسيله به استحضار ميرساند؛ شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ  9/3/1388کميسيون اقتصاد
دولت و بنا به پيشنهاد شماره  119361/87مورخ  11/12/1387بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران،
در خصوص نحوه تخصيص مبالغ پرداختي مشتريان بعد از سررسيد قراردادهاي تسهيالت اعطايي ،مت ذيل را به
تصويب رسانده است:
” مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيالت اعطايي بين سه جزء اصل تسهيالت ،سود (در عقود
مشارکتي ،فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه دين ،تسهيم بالنسبه گردد“.

الزم است مفاد اي مصوبه ،به نحو مقتضي در قراردادهاي فيمابي مشتري و مؤسسه اعتباري درج
گردد.
تأکيد ميگردد از تاريخ ابالغ اي بخشنامه ،بخشنامه شماره نت 7283/مورخ  1378/9/12اي بانک
(موضوع مصوبه نهصد و سي و يکمي جلسه آن شورا در تاريخ  )12/10/1378کان لم يک تلقي
ميگردد.
خواهشمند است دستورفرمائيد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي

آن نظارت گردد249619/.
مديريت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميد تهرانفر

مهناز بهرامي

16-1615

3816
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شماره  175208/88 :؛ ابالغ آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشكوک الوصول مؤسسات
اعتباري ( موضوع تصويب نامه شماره  / 153965ت  41498هـ مورخ  3/8/1388هيأ ت محترم وزيران (
تاريخ19/8/1388 :

﴿ابمسهتعايل﴾

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسات اعتباري

توسعه و شهر ارسال گردد.
با سالم و احترام؛
پيرو بخشنامه شماره مب 5072/مورخ  6/12/1386اي بانک در خصوص ابالغ تصويبنامه شماره
/175051ت437هن مورخ  30/10/1386هيأت محترم وزيران با عنوان ”آييننامه وصول مطالبات

سررسيد گذشته ،معوق و مشکوكالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي/ارزي)“ به پيوست ،تصويبنامه شماره
/153965ت41498هن مورخ  3/8/1388هيأت محترم وزيران ن به عنوان جايگزي تصويبنامه ياد
شده ن جهت اجرا ،ارسال ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه ابالغ
و بر حس اجراي آن نظارت گردد331387/.
پيوست 5 :برگ
اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي
3816
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صديقه رهبرشمسکار
3-3831
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1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177
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شماره  199730/88 :؛ پاره اي از تكاليف مقرر در بخشنامه هيات محترم وزيران تحت عنوان " آيين نامه
وصول مطالبات سررسيد گذشته  ،معوق و مشكو ک الوصول موسسات اعتباري ( ريالي و ارزي " (
تاريخ23/9/1388 :

«بسمه تعالي»
جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي دولتيو غيردولتي ،مؤسسات اعتباري توسعه و شهرو شرکت دولتي
پست بانک ارسال گرديد.

با سالم
احتراماً؛ پيرو بخشنامه شماره  175208مورخ  18/08/1388اي بانک در رابطه با ابالغ تصويبنامه
شماره /153965ت41498ه مورخ  03/08/1388هيأت محترم وزيران با عنوان "آيي نامه وصول
مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشکوكالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)" ،ضم تأکيد بر
ضرورت اجراي کامل مفاد آيي نامه مذکور ،خواهشمند است هر چه سريعتر اي بانک را از آخري
اقدامات انجام شده در خصوص موارد ذيل مطلع نمايند:
اجراي ماده  5آيي نامه فوق مبني بر ايجاد سيستمي جهت جمعآوري اطالعات (شامل مطالبات جاري و
غيرجاري) در تمامي شعب.
چگونگي اجراي بند ب ماده  15آيي نامه مذکور از نظر رجوع مشتريان بدهکار آن بانک/مؤسسه براي
تسويه بدهيها و ارائه آمار مربوط.
اجراي ماده  16آيي نامه ياد شده مبني بر ارسال ليست کامل مطالبات معوق بي
معادل ارزي آن همراه با فهرست و جزئيات اطالعات بدهکاران358333 / .

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

صديقه رهبرشمسکار
3831-3

3816
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از پنج ميليارد ريال يا

شماره  203459/88 :؛ الزام بانك ها و موسسات اعتباري به مكاتبه با مشتريان داراي مطالبات معوق  ،به
منظور تشويق آنها به استفاده از فرصت دوماهه مقرر در آيين نامه و توجه به پيامد ناديده گرفتن آن
تاريخ28/9/1388 :

«بسمه تعالي»
جهت اطالع مد يران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسات اعتباري
توسعه و شهر ارسال گرديد.

با سالم
احتراماً پيرو بخشنامه هاي شماره  175208/88مورخ  18/8/1388و  199730/88مورخ
 23/9/1388در خصوصابالغ آيي نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشکوكالوصول موسسات
اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب هيات محترم وزيران ،به منظور تسريع در اجرايي شدن ماده  15و به منظور
تشويق بدهکاران به استفاده از سياستهاي تشويقي پيشنهاد شده در ماده مذکور،خواهشمند است دستور
فرمايند در اسرع وقت ،به آن گروه از مشتريان آن بانک/موسسه که داراي مطالبات سررسيد گذشته ،معوق
و يا مشکوكالوصول ميباشند اطالع داده شود:
”براي بهرهمندي از امتيازات ياد شده در آيي نامه هيات محترم وزيران( ،بخش

جريمه قراردادي تاخير

تاديه دي ) هر چه سريعتر به آن بانک/موسسه جهت تسويه مطالبات خودمراجعه کنند .در صورت عدم
مراجعه مشتريان در مدت تعيي شده ،مسيوليت محروميت از سياستهاي تشويقي ياد شده راسا بر عهده
آنان خواهد بود/364852/ “.م

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي
3816

صديقه رهبرشمسکار
3831-3
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شماره  208036/88 :؛ درخواست اعالم اقدامات انجام شده توسط بانك ها در اجراي الزامات ماده  5قانون
ا جراي سياست هاي كلي اصل  44قانون اساسي
تاريخ3/10/1388 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي  ،موسسات اعتباري توسعه و شهر و موسساتي که داراي
مجوز تطبيق و تبديل هستند  ،ارسال ميگردد.

با سالم؛
احتراماً  ،پيرو بخشنامه شماره  7038مورخ  19/1/1388مبني بر لزوم تطبيق ساختار سهامداري آن
بانک /موسسه اعتباري با مفاد ماده ( )5قانون " اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون
اساسي" حداکثر ظرف مدت يکسال از تاريخ تصويب قانون مزبور ،با عنايت به اينکه مهلت مزبور به
پايان رسيده است ،خواهشمند است اقدامات صورت گرفته و همچني اقدامات آتي (تا پايان سال
جاري) در اي زمينه را در اسرع وقت به اي

بانک منعکس فرمايند365823/.

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي

حميد تهرانفر

3816

16-1615
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شماره  210068/88 :؛ ابالغ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
تاريخ8/10/1388 :

بسمنه تعالني

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک،
موسسه اعتباري توسعه و موسسه اعتباري شهر ارسال گرديد.
باسالم
احتراماً؛ پيرو بخشنامههاي شماره  /3513نت مورخ  22/8/1381و شماره /1101هن مورخ ،11/3/1384
به پيوست "آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي" موضوع تصويبنامه شماره  /181434ت 43182
ك مورخ  14/9/1388وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي،
جهت اجرا ايفاد ميشود .اي آيي نامه که مطابق با آخري استانداردها و رهنمودهاي مراجع بي المللي
فعال در زمينه مبارزه با پولشويي تدوي شده ،متضم

تدابير و توصيههايي است که عمل به آنها ميتواند

مصونيت الزم را براي کشورمان در قبال اي پديده شوم فراهم آورد.
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد در راستاي ايفاي مطلوب مسيوليتها و تکاليف مقرر
در آيي نامه مذکور و حصول اطمينان از حس اجراي امور و همچني تجميع و تمرکز فعاليتها و اجتناب
از هر گونه موازيکاري و ناهماهنگياحتمالي ،با تشکيل مديريت مستقلي تحت عنوان "مديريت مبارزه
با پولشويي" ،کليه وظايف و مسيوليتهاي خود را در زمينه مقابله با پولشويي به صورت متمرکز و تحت
مديريتي واحد به انجام رساند .همچني در همي راستا ،اقدامات و تدابير ديگري نيز در دستور کار اي
بانک قرار دارد که متعاقباً اعالم خواهد شد.
با عنايت به مراتب فوق ،خواهشمند است دستور فرماييد ضم ابالغ مفاد آيي نامه مذکور به واحدهاي
ذيربط ،ترتيبي اتخاذ گردد تا موارد ذيل به قيد تسريع در کليه شعب و واحدهاي تابعه به مرحله اجرا
درآيد.
 ارايه هرگونه خدمات بانکي از جمله دريافت و پرداخت ،حواله وجه ،صدور و پرداخت چک ،ارايهتسهيالت ،صدور انواع کارت دريافت و پرداخت ،صدور ضمانتنامه ،خريد و فروش ارز ،خريد و فروش
اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت ،قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته،
بروات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام منوط به شناسايي ارباب رجوع و ثبت اطالعات آن در
بانکهاي اطالعاتي موسسات اعتباري ميباشد.
ارايه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکن
مالي غير قابل رديابي يا بينام و ارايه تسهيالت مربوط ممنوع است.
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الزم است با اتخاذ تدابير و اقدامات مقتضي ،نظارت دقيق و ويژهاي به هنگام افتتاح و انسداد هر گونه
حساب براي افراد سياسي خارجي اعمال شود.
فرمهاي مربوط به ارايه خدمات به ارباب رجوع بايد به گونهاي طراحي شوند که امکان درج شناسه فرد
( شماره ملي ،شناسه ملي ،شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد) و کدپستي وي بر روي آن فراهم
باشد.
بانکهاي اطالعاتي موسسات اعتباري بايد به نحوي طراحي شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره
ملي ،شناسه ملي ،شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد) و کدپستي وي در آن فراهم بوده و جستجو بر
اساس شناسههاي مذکور امکانپذير باشد.
دادههاي موجود در بانکهاي اطالعاتي مزبور بايد به صورت ادواري (هر ش

ماه يکبار) ،از طريق

ارسال آنها به مراجع ذيربط ،به روز شده و صحت آنها کنترل شود.
موسسات اعتباري بايد واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود ،به عنوان مسيول مبارزه
با پولشويي ايجاد و مشخصات تفصيلي کارکنان آن را مطابق فرم پيوست به مديريتمبارزه با
پولشوييبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايند.
الزم است موسسات اعتباري هرگونه تمهيدات الزم براي حس اجراي قانون مبارزه با پولشويي از
جمله تهيه نرمافزارهاي مورد نياز براي تسهيل در دسترسي سريع به اطالعات و شناسايي معامالت
مشکوك و نيز طراحي ساز و کارهاي مقتضي به منظور نظارت و کنترل بر فرآيندهاي مبارزه با پولشويي
و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن فرآيندها را فراهم آورده و مراتب را براي اخذ تاييد به اي بانک
گزارش نمايند.
موسسات اعتباري بايد ترتيباتي را اتخاذ نمايند تا در صورت مشاهده هرگونه معامالت و عمليات
مشکوك ،مراتب بدون اطالع ارباب رجوع و در کوتاهتري زمان ممک گزارش شود.
الزم است ترتيبي اتخاذ گردد تا کليه معامالت بي

از سقف مقرر در آيي نامه که ارباب رجوع وجه

آنها را به صورت نقدي پرداخت ميکند ،ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع ،گزارش گردد.
خريد و فروش ارز به هر صورتي از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کشور و
بالعکس ،صرفاً از طريق شبکه بانکي و صرافيهاي مجاز با رعايت قواني و مقررات مربوط مجاز است.
کليه موسسات اعتباري و صرافيهاي مجاز موظفند اطالعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و
انتقال ارز خود را در پايان هر روز به بانک اطالعاتي که به همي منظور در بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران ايجاد خواهد شد ،ارسال دارند.
موسسات اعتباري بايد با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم ،نظارت دقيق و ويژهاي را بر شعب و
نمايندگيهاي خارج از کشور خود به لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي اعمال نمايند.
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مدارك مربوط به سوابق معامالت و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق
شناسايي ارباب رجوع درموسسات اعتباري ،بايد به صورت فيزيکي و يا ديگر روشهاي قانوني حداقل
به مدت  5سال پس از پايان عمليات نگهداري شوند.
مقتضي است موسسات اعتباري ترتيبات الزم را براي برقراري دورههاي آموزشي بدو خدمت و ضم
خدمت کارکنان زيرمجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشويي فراهم نمايند.
موسسات اعتباري بايد نسبت به توجيه ،آموزش عمومي و اطالعرساني به ارباب رجوع در خصوص
تکاليف عمومي آنها و نيز مزاياي اجراي قانون ،به نحو مقتضي اقدام نمايند.
از ابتداي بهم ماه سال جاري ،پرداخت وجه نقد بي

از  150ميليون ريال در هر روز به ارباب رجوع

ممنوع خواهد بود .موسسات اعتباري موظفند در اسرع وقت نسبت به اطالع رساني به عموم مردم براي
استفاده از روشهاي جايگزي  ،اقدام نمايند.

اميد است با تدابير و تمهيدات اتخاذ شده ،اراده نظام بانکي کشورمان در خصوص مبارزه با پولشويي
در عرصه داخلي و بي المللي بي

از پي

محرز گردد//.ش ش368421:

سيد حميد پورمحمدي

پيوست :دارد.
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شماره  211072/88 :؛ حداقل الزامات تحت عنوان " مجموعه رهنمودها براي مديريت موثر ريسك تطبيق "
تاريخ9/10/1388 :

بسمنه تعالني

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،موسسات اعتباري توسعه و شهر ،شرکت
دولتي پست بانک و بانک قرضالحسنه مهر ايران ارسال گرديد.

باسالم
احتراماً پيرو بخشنامه شماره  23765/88مورخ  7/2/1388اي بانک ،در خصوص درخواست ارائه
گزارش در مورد اقداماتي که در رابطه با ايجاد واحد تطبيق انجام شده است مراتب ذيل را به استحضار
ميرساند:
گزارش هاي دريافتي از تعدادي از بانک ها در خصوص ايجاد واحد تطبيق بيانگر اي موضوع است که
جايگاهي که براي اي واحد در ساختارسازماني آن ها در نظر گرفته شده است بعضا داراي ايرادات
اساسي است.عالوه براي  ،سواالت مطروحه از اي بانک  ،در مورد جايگاه واحد تطبيق(از جنبه نظارتي
يا اجرايي بودن آن) ،اي ضرورت را ايجاب نمود که به منظور ايجاد واحد تطبيق ن در جايگاهي صحي
ن به گونه اي که بتواند وظايف خود را به طور موثر انجام دهد ،دستورالعملي تدوي شود.
با توجه به نق

زيربنايي و حايز اهميت اي واحد براي مديريت تمامي ريسکهاي بانکي ،مجموعه

حاضر که الزامات حداقلي براي ايجاد واحد تطبيق تلقي مي شود تحت عنوان ”مجموعه رهنمودها براي

مديريت موثر ريسک تطبيق“ ايفاد ميشود.
خواهشمند است دستور فرمايند اي مجموعه جهت پياده سازي به واحدهاي ذيربط ابالغ شده ،بر
حس اجراي آن نظارت شود.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه ،حداکثر طي مدت  6ماه از تاريخ ابالغ اي بخشنامه،گزارش اجمالي از
اقدامات انجام شده در اي مورد ،براي اي بانک ارسال

شود/373517/.م

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي
3816

صديقه رهبرشمسکار
3831-3
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات ومقررات بانکي

مجموعه رهنمودها براي مديريت موثر ريسک
تطبيق

گروه مطالعاتي بانکي واعتباري
آذر ماه 1388
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پيوست شماره ( :)2محيط كنترلي ريسك تطبيق
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مجموعه رهنمودها
براي مديريت موثر ريسک تطبيق
بخ

اول  :اهداف و تعاريف

ماده  -1اهداف
در تبيي مواد  39و  32بسته هاي سياستي-نظارتي سال هاي 1387و 1388و به منظور حفظ ثبات و امنيت
عمليات بانکي و پيشگيري از مواجهه با مخاطراتي که به موجب آنها ،مؤسسات اعتباري :
مشمول جريمه  ،مجازاتهاي قانوني وياتنبيهات نظارتي گردند؛
با زيان هاي حايز اهميت مواجه شوند؛
به حس شهرت آن ها آسيب واردشود.
حداقل الزامات ذيل  ،تحت عنوان "مجموعه رهنمود ها براي مديريت موثر ريسک تطبيق“که از اي پس به
اختصار "رهنمود" ناميده مي شود،تدوي مي گردد.

ماده  -2تعاريف
تعاريف ارائه شده در اي ماده ،محدود به اي رهنمود است.
بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
موسسات اعتباري:بانکها ،موسسات اعتباري غيربانکي که مجوز خود را از بانک مرکزي دريافت داشته
،تحت نظارت اي بانک قرار دارند؛
مديريت ارشد  :اعضاي هيات عامل  /مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايي و کارکنان ارشد مؤسسات
اعتباري ،که مستقيما زير نظر هر يک از اعضاي هيات عامل /مديرعامل قرار داشته ،مسيوليت اجراي
استراتژيها و سياستهاي مصوب هيات مديره (هيات امنا) يا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دارند.
قواني  ،مقررات و استانداردها  :شامل قواني ومقررات اداري ،مالي -محاسباتي (از جمله قواني
مالياتي)،گمرکي ،تجاري و ديگر قواني ومقررات مرتبط (به شرح فهرست پيوست شماره ()1اي رهنمود)
که براي فعاليتهاي آن موسسه الزام آور اعالم شده و نيز قواعد سازماني ،ضوابط اخالقي و اصول حرفهاي
مربوط ميباشد؛
تطبيق:سازگاري فعاليت موسسه اعتباري با قواني  ،مقررات و استانداردهاي مرتبط با فعاليتهاي آن است.
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ريسک تطبيق:احتمال شمول جريمه ،مجازاتهاي قانوني ،تنبيهات نظارتي ،مواجهه بازيانهاي حايز اهميت
و يا آسيب وارد شدن به حس شهرت موسسات اعتباري ،به دليل عدم رعايت قواني  ،مقررات و
استانداردها است .اي ريسک ،متفاوت از ريسک حقوقي است.
ريسک حقوقي (قانوني) :احتمال زيان ناشي از مشاوره يا مستندسازي نامناسب حقوقي ، ،اشتباهات حقوقي
و نيز عدم کفايت قواني ومقررات و استاندارد هاي موجود(از جمله ساکت بودن آن ها) براي حل موضوعات
حقوقي مبتالبه موسسه اعتباري و هرگونه تغييرات غير قابل پي

بيني در قواني و مقررات و استاندارد ها

واحد تطبيق:منظور واحد اجرايي مديريت ريسک تطبيق است که ميتواند اداره ،گروه و يا پست سازماني
باشد که به طور خاص براي انجام مديريت ريسک تطبيق ايجاد شده است.
مديريت ريسک تطبيق:به مفهوم فرآيند شناسايي  ،ارزيابي،اندازه گيري  ،واکن
تطبيق و نيز پاي

مناسب نسبت به ريسک

ونظارت مستمر بر آن است.

کميته عالي مديريت ريسک :کميتهاي است تخصصي که از سوي هيات مديره موسسه اعتباري و به منظور
ياري رساندن به آن در امر نظارت بر مديريت موثر ريسکهايي که موسسه اعتباري در معرض آن قرار دارد
تشکيل شده است (.رجوع شودبه ماده  1پيوست شماره  2رهنمودهايي براي نظام موثر کنترل داخلي
موضوع بخشنامه شماره مب 1172/مورخ  31/3/1386بانک مرکزي) "
کميته حسابرسي:کميته اي است تخصصي که از سوي هيات مديره موسسه اعتباري و به منظور ياري
رساندن به آن در امر نظارت بر مسيوليتهاي کارکنان و واحدها در حيطه فرآيند گزارشگري مالي ،سيستم
کنترل داخلي،فرآيند حسابرسي و ...تشکيل شده است (.رجوع شودبه ماده  1پيوست شماره  1رهنمود هايي
براي نظام موثر کنترل داخلي موضوع بخشنامه شماره مب 1172/مورخ  31/3/1386بانک مرکزي) .
کميته فرعي مديريت ريسک تطبيق:کميتهاي است تحت نظارت کميته عالي مديريت ريسک ،که بهمنظور
بررسي موارد مرتبط با ريسک تطبيق ،اعضاي آن عالوه برمديران واحد هاي ريسک تطبيق وعملياتي پس
ازارائه نظرات مشورتي کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک از ميان ديگر مديران و کارشناسان
واحدهاي ذيربط توسط هيات مديره تعيي ميشوند .وظايف اي کميته را کميته فرعي مديريت ريسک
عملياتي نيز ميتواند برعهده گيرد.
بخ

دوم :محيط کنترلي ريسک تطبيق (پيوست شماره ())2

هيات مديره ميبايست به اهميت نق

زيربنايي مديريت ريسک تطبيق (به شرح پيوست شماره ( )3اي

رهنمود)براي مديريت موثر ديگر ريسکهايي که موسسه با آن مواجه است ،آگاهي داشته و پس از ايجاد
واحد سازماني مربوط و به منظور مديريت موثر اي ريسک ،به تمامي کارکنان ،ضرورت همکاري با واحد
تطبيق را از طريق بخشنامه ابالغ نمايد.
مسيوليت نهايي مديريت ريسکهاي تطبيق در رابطه با فعاليتهاي موسسه اعتباري با هيات مديره آن
است.
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ماده  -3وظايف هيات مديره
در رابطه بامديريت ريسک تطبيق ،هيات مديره موظف است:
راهبردها وسياستها و پيشنهادهاي کميته عالي مديريت ريسک در زمينه مديريت اي ريسک را مورد
بررسي و تصويب قرار داده و به مديريت ارشد ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت نمايد؛
حداقل ،يک باردر سال ،راهبردها وسياستهاي تطبيق رامورد بازنگري قرار دهد؛
نظام مديريت ريسک تطبيق موسسه اعتباري را تصويب و در صورت لزوم آنها را مورد بازنگري قرار دهد؛
اي نظام ميبايست ضم ارائه تعريفي شفاف و جامع از ريسک تطبيق در مورد نحوه مديريت (شناسايي،
ارزيابي،اندازه گيري ،پاي

 ،کنترل يا کاه

) رهنمودهاي الزم را ارائه نمايد؛

در راهبردها و سياست هاي خود در زمينه تطبيق ،اصول اساسي راکه مي بايست توسط مديريت و کارکنان
واحدتطبيق رعايت شوند  ،اعالم نمايد؛
جايگاه واحد تطبيق را در موسسه ونحوه تعامل آن با ديگر واحد هارا به گونه اي تعيي وتصويب کند که
استقالل آن واحد تامي شود؛
بهمنظور پي

گيري از برخورد منافع با واحد حسابرسي داخلي ،مسيوليت حسابرسي واحد تطبيق را به

حسابرس مستقل (خارج از موسسه) که معتمد بانک مرکزي نيز باشد،محول نمايد؛
حدود اختيارات واحد تطبيق ،شامل حق برقراري ارتباط با کارکنان واحدهاي ذيربط ،چگونگي دسترسي به
اطالعات مورد نياز براي انجام وظايف محوله را تعيي وتصويب کند؛
اطمينان حاصل کند که مديريت ارشد با ياري کارکنان واحد تطبيق نسبت به بررسي و حل موضوعات مربوط
به تطبيق به طور موثر و با سرعت الزم اقدام ميکند؛
هر سه ماه يکبار،از طريق گزارش هاي دريافتي از مديريت ارشد،وظايف واحد تطبيق را مورد ارزيابي قرار
دهد و درصورت مشاهده هر گونه نارسايي وابهام در سياست ها و راهبرد ها و يا عدم تطابق آن ها با قواني
،مقررات و استاندارد هاي جديد،نسبت به بازنگري آن ها اقدام نمايد؛
تبصره  :هيات مديره مي تواند وظايف خود در رابطه با تطبيق را به کميته عالي مديريت ريسک محول
نمايد،کميته يادشده مسيول نظارت برچگونگي مديريت ريسک تطبيق است و مي بايست از طريق حفظ
ارتباط با کميته فرعي ريسک تطبيق و در صورت لزوم بامسيول واحد تطبيق يا ديگر ابزار هاي موثر ،از
چگونگي پياده سازي سياست ها ي تطبيق و مشکالت موجود آن آگاهي يافته ،نظرات و پيشنهاد هاي خود را
به موقع به هيات مديره و مديريت ارشد گزارش نموده،براجراي موثر سياست هاي تطبيق نظارت کند؛

ماده -4سياستها و راهبردهاي تطبيق
سياستها و راهبردهاي تطبيقبايد اصولي راکه کليه کارکنان و مديران ميبايست در چهارچوب آن عمل
نمايند ،مشخص کنند( .پيوست شماره ()4اي رهنمود) ،اي اصولعبارتند از:
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منشور اخالقي کارکنان (با تاکيد بر اينکه پايبندي کارکنان به اصول و ارزشهاي اخالقي ،رعايت قواني ،
مقررات و استانداردها نق

موثري در جايگاه سازماني آنان خواهد داشت)؛

تبيي جايگاه واحد تطبيق در موسسه اعتباري؛
کارکردها و مسيوليتهاي واحد تطبيق؛
حدود اختيارات واحد تطبيق؛ ( شامل برخورداري آن واحد از حق مکاتبه با هريک از کارکنان موسسه اعتباري
و دريافت هر گونه مدرك يا مستند موجود در بايگاني ،به منظور انجام وظايف مرتبط)
وظايف و حدود اختيارات مسيول واحد تطبيق؛
تامي استقالل واحد تطبيق و کارکنان آن بهويژه،از جنبه يپيشگيري از هر گونه برخورد منافع بي وظايف
مدير تطبيق با مدير واحد حسابرسي داخلي و نيز ديگر واحدها؛
الزامات گزارش دهي درمورد ريسک تطيبق؛
چگونگي حسابرسي واحد تطبيق.

ماده -5وظايف مديريت ارشد
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:
مديريت ارشد موظف است در چهارچوب سياستها و راهبردهاي تطبيق ،اصول اساسي و الزم الرعايه
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؛
مديريت ارشد موظف است کارکنان را ازاهداف ،منشور اخالقي واصول حرفهاي موسسه آگاه نموده ،ضم
ترويج و بهبود ارزش هاي درستکاري و صداقت ،شرايط همکاري جمعي کارکنان براي اجراي موثر قواني ،
مقررات و استانداردها را فراهم نمايد؛
مديريت ارشد موظف است با ارزيابي سياست هاي تطبيق ،از کارآمد بود آن ها اطمينان حاصل نمايد؛
مديريت ارشد موظف است با توجه به اندازه و پيچيدگي فعاليت هاي موسسه اعتباري ،ساختار سازماني
واحد تطبيق ،مسيوليت ها و وظايف مدير و کارکنان واحد ياد شده و ارتباط آن با ديگر واحد ها رابه کميته
عالي مديريت ريسک ،به گونهاي طراحي و تنظيم کند که استقالل واحد ياد شده تامي شود؛
مديريت ارشد موظف است براي حفظ استقالل واحد تطبيق وکارکنان آن ،بهويژه از نظر پي

گيري

ازتعارض منافع با ديگر ادارات،تدابيرالزم را اتخاذ نموده ،وتداوم استقالل آن را تحت پاي

قرار دهد؛
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مديريت ارشد موظف است مدير تطبيق را با صالحيت هاي هاي اخالقي مورد نياز ( ازجمله صداقت و
درستکاري ،برخورداربودن از ذهني پرسشگر ونيز استقالل راي وتوان حفظ بي طرفي)وصالحيت هاي تجربي
وتخصصيالزم وکافي (بويژه ،اشراف کامل به قواني ،مقررات و استاندارد ها ) براي اي سمت  ،از بي
کارکنان رسمي واجد شرايط موسسه انتخاب و براي تاييد به کميته عالي مديريت ريسک /هيات مديره
معرفي نمايد؛
مديريت ارشد موظف است چگونگي تعامل و همکاري بي واحد تطبيق و ديگر ادارات را در چهارچوب
سياستهاي هيات مديره تعيي نمايد؛
مديريت ارشد موظف است ريسک هاي تطبيق مهم موسسه را شناسايي و اطمينان حاصل کند که بي واحد
مديريت ريسک تطبيق وواحد حسابرسي داخلي و نيز ديگر واحدها براي انجام اي امر ،همکاري الزم وجود
دارد؛
مديريت ارشد موظف است در صورت شناسايي موارد نقض يا عدم رعايت قواني ،مقررات و استانداردها ،در
اسرع وقت مراتب را به هيات مديره گزارش نموده ،نسبت به انجام اقدامات اصالحي وانضباطي اقدام
نمايد؛
مديريت ارشد موظف است با توجه به ضرورت تفکيک سازماني واحد تطبيق از واحد حسابرسي داخلي ،با
تبيي حوزه وظايف هر يک از آنها،نسبت به تامي شرايط الزم براي تحقق آنها اقدام نمايد؛
مديريت ارشد موظف است حدود اختيارات واحد تطبيق را براي دسترسي آزاد به ديگر کارکنان و نيز به
اطالعات و مستندات الزم و ذي ربط ،به آن واحد وديگرکارکنان ابالغ نمايد؛
مديريت ارشد موظف است جزييات مربوط به الزامات گزارشدهي( شامل گزارش دهي در مورد نتايج
پاي

 ،ارزيابي ريسک تطبيق ،هرگونه تغيير در وضعيت ريسک تطبيق وتعيي خطوط گزارش دهي (به

مديريت ارشد ،هيات مديره يا کميته اي منتصب از سوي وي) را به کارکنان تطبيق ابالغ نمايد؛
مديريت ارشد موظف است از ارسال بهموقع گزارشهاي مربوط به موارد حائز اهميت ريسک تطبيق اطمينان
حاصل کند و در صورت تعلل در اطالعرساني بموقع در خصوص موارد نقض حايز اهميت قواني  ,مقررات
واستانداردها،مراتب را به هيات مديره يا کميته عالي ريسک گزارش نمايد؛
مديريت ارشد موظف است گزارش مربوط به ريسک هاي تطبيق موسسه اعتباري را به گونهاي طراحي
نمايد که به هيات مديره يا کميته عالي مديريت ريسک  ،در خصوص آخري وضعيت موسسه از نظر ريسک
هاي تطبيق اطالعات دقيقي را( مثال در باره هر گونه تغيير دروضعيت ريسک تطبيق در دوره مورد ارزيابي ،
نقض قواني ،مقررات واستاندارد ها ،نارسايي در تطبيق واقداماتي که قبال انجام شده ،يا انجام آن ها توصيه
مي شود ،ارائه نمايد ؛
مديريت ارشد موظف است از طريق آزمونها ي الزم ،کارکرد واحدتطبيق را تحت پاي
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قرار دهد.

ماده -6ساختار سازماني واحد تطبيق
مديريت ريسک تطبيق مستلزم مشارکت کارکنان تمامي واحدهاي سازمان است .ايجاد واحد سازماني
مناسب و نيز کميته ويژهاي در ساختار سازماني موسسه اعتباري (به شرح نمودار پيوست شماره ()5اي
رهنمود) مي تواند به هيات مديره و مديريت ارشد در ايفاي مسيوليتهاي خود در زمينه شناخت و مديريت
موثر ريسک تطبيق ياري رساند .رعايت موارد ذيل در مورد ايجاد ساختار سازماني واحد تطبيق الزامي است.
ساختار سازماني واحد تطبيق ميبايست متناسب بااندازه ،حجم و پيچيدگي فعاليتهاي موسسه اعتباري
تعيي شود.
واحد تطبيق ميبايست مستقل باشد .بهمنظور تامي استقالل آن ،الزم است ساختار سازماني آن به گونهاي
طراحي شود که:
براي آن جايگاهي رسمي در موسسه اعتباري در نظر گرفته شود؛
براي انجام موثر وظايف آن  ،منابع کافي (انساني ومالي ) با منظور کردن ترتيبات حقوق و دستمزد مناسب
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
کارکنان و خصوصا مسيول آن نبايددر موقعيتي قرار گيرند که احتمال برخوردمنافع بي مسيوليتهاي تطبيق
و ديگر مسيوليتهايي که برعهده آنان است ،بوجود آيد؛
پرداخت هرگونه پاداش به کارکنان آن از محل در آمدهاي واحد هاي اجرايي که عملکردشان از سوي واحد
تطبيق مورد ارزيابي قرار مي گيرد ممنوع اعالم شود؛
کارکنان آن ازامکان دسترسي به ديگر کارکنان و نيز اطالعات مورد نياز براي انجام وظايف و مسيوليتهاي
محوله برخوردار باشند؛
انجام هماهنگي با ديگر واحدها جهت انجام وظايف مربوط  ،به اي واحد  ،بر عهده مسيول آن باشد.
استقالل واحد تطبيق از واحد حسابرسي داخلي و بازرسي بايد بهگونهاي تامي شود که وظايف آن از وظايف
واحد حسابرسي داخلي و بازرسي بهطور شفاف تفکيک شود؛
الزم است واحد تطبيق به صورت متمرکز ايجاد شود ،بهگونهاي که کارکنان آن صرفا در واحد ياد شده
فعاليت داشته و به هيچ وجه در واحدهاي اجرايي مسيوليتي نداشته باشند؛
کارکنان واحد تطبيق ميبايست داراي صالحيت ،تجربه و قابليتهاي حرفهاي الزم و کافي براي اجراي
وظايف محوله باشند.
تبصره :صالحيت مسيول واحد تطبيق ميبايست به تاييد هيات مديره برسد .الزم است پس از صدور
حکم ,مشخصات وي به اطالع بانک مرکزي رسانيده شود.
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ماده  -7وظايف واحد تطبيق
واحد تطبيق با هدايت مسيول آن مي بايست وظايف ذيل را انجام دهد:
در رابطه با رعايت قواني ،مقررات واستانداردها،به ويژه  ،آخري تحوالت مربوط به آنها از طريق تهيه
دستورالعمل و شيوه نامه اجرايي به مديريت ارشد ياري رساند؛
به طور مستمر آخري تحوالت مربوط به قواني ،مقررات و استانداردهارا پيگيري نموده ،به درك درستي از
مواد و مفهوم واقعي آنها دست يابد .به طور دقيق تاثير تحوالت و تغييرات قواني  ،مقررات و استانداردها را
بر فعاليت موسسه شناسايي کرده ،به تناسب آن ،پيشنهادهاي خود را در مورد چگونگي تطبيق با موارد ياد
شده ،به مديريت ارشد ارائه کند؛
برنامههاي مديريت ريسک تطبيق را ( شامل پياده سازي و ارزيابي سياست ها و رويههاي خاص ،ارزيابي
ريسک هاي تطبيق ،آزمون تطبيق) ،اجرايي نموده ،متناسب با ريسکهاي تطبيق پيشنهادهاي خود را به
مديريت ارشد ارائه نمايد؛
با همکاري کميته فرعي مديريت ريسک تطبيق،شيوهنامه اي براي انجام وظايف محوله به کارکنان واحدتطبيق ،تدوي و پس از تاييد مديريت ارشد ،به عنوان راهنماي عملي کار در اختيار کارکنان قرار دهد؛
بر رعايت تمامي سياستها ،رويهها و دستورالعملهاي موسسه اعتباري نظارت کند و ازخطوط کاري و
مجريان کنترل داخلي موسسه درخواست نمايد که سياستها ،رويهها و دستورالعملهاي مرتبط به خود را
مورد بازنگري قرار داده و از انطباق آنها با قواني  ،مقررات واستانداردهاي مربوط اطمينان حاصل کند؛
در زمينه شناسايي سط ريسک تطبيق در محصوالت و فرآيند ها در موسسه اعتباري نق

اصلي را ايفا

نمايدوبه واحد هاي اجرايي در اي خصوص رهنمود هايي ارائه کند و يا برنامههاي مدوني را براي کاه
ريسک تطبيق به هيات مديره يا کميته عالي مديريت ريسک پيشنهاد کند .به طور ادواري موارد نقض
قواني  ،مقررات و استانداردها را به همراه رهنمودهايي براي پيشگيري از اي ريسک به اطالع مديريت
ارشد برساند؛
با رويکردي پي

گيرانه ،ريسکهاي تطبيق مرتبط با محصوالت و فرآيندهاي جديد را ارزيابي نمايد .براي

اي منظور فرآيندها و محصوالت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده؛ و از طريق کنترلهاي الزم ،قبل از ارائه
محصول و يا آغاز فرآيند ،ريسک آن به گونهاي مناسب شناسايي و کاه

يابد؛

در مورد گسترش محصوالت و خدمات جديد ،گسترش يک حوزه کاري جديد،برقراري ارتباط با شبکه
مشتريان جديد يا تغيير ماهيت ارتباط موسسه با مشتريان

ريسک هاي تطبيق را شناسايي وارزيابي کند؛

در مورد بانک هايي که فعاليت هاي برونمرزي دارند و ميبايست قواني  ،مقررات و استانداردهاي کشور
ميزبان را نيز رعايت کنند ،از طريق فردي مسلط به قواني محلي ،اطمينان حاصل نمايند که قواني  ،مقررات
و استانداردهاي کشورهايي که موسسه اعتباري در آن فعاليت دارد ،رعايت مي شود.
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به عنوان يگانه مرجع مجازبراي تبيي و تفسير قواني ،مقررات واستانداردها در موسسه اعتباري ،به
استعالمهاي دريافتي از واحدهاي کاري پاسخگو باشد؛
در ارتباط مستمر با واحدهاي نظارتي موسسه اعتباري باشد و اجراي مقررات و پيشنهادهاي آن واحد ها را
مورد پيگيري قرار دهد؛
به کمک روشهايي (مثال با استفاده از شاخص هاي عملکرد)،ريسکهاي تطبيق را اندازهگيري کرده و
کارکرد واحد تطبيق را در موسسه بهبود بخشد؛
اطالعاتي (مثل شاخص افزاي

شکايتها ،عمليات غير عادي و،)...که مشکالت تطبيق بانک را مشخص

کند ،گردآوري نمايد؛
شاخص ريسک تطبيق وتوالي زماني مطلوبي راکه طي آن ميبايست ريسکهاي تطبيق از نظر احتمال وقوع
و تاثير مورد بررسي وپاي

قرار گيرند ،اندازهگيري وتعيي

نمايند ؛

با واحدهاي آموزشي براي انجام آموزش هاي مورد نياز کارکنان اي واحد همکاري موثر داشته باشد؛
تبصره :واحد تطبيق ميتواند وظايف قانوني خاصي (مثال نق

مسيول مبارزه با پولشويي) رانيزايفا کند.

ماده  -8وظايف مسيول واحد تطبيق
مسيول واحد تطبيق مي بايست از شرايط الزم براي تصدي اي سمت ،شامل صالحيتهاي اخالقي،
تخصصي و تجربي الزم وکافي ( بويژه  ،تسلط کامل به قواني ،مقررات واستانداردها ) به منظور انجام
وظايف و مسيوليتهاي

برخوردار باشد ،وي عالوه بر هدايت کارکنان تطبيق در جهت انجام وظايف

محوله ،موظف است:
در جلسات کميته عالي مديريت ريسک و در صورت لزوم کميته حسابرسي حضور بههم رساند؛
وضعيت ريسک تطبيق را هر سه ماه يک بار به هيات مديره يا کميته عالي مديريت ريسکگزارش نمايد و
تصويري ازگزارش را براي مديريت ارشد و کميته حسابرسي ارسال کند؛
عالوه بر گزارش ساالنه ،هر ماه گزارشي در مورد وضعيت تطبيق به مديريت ارشد ارائه و تصويري از آن را
براي کميته عالي مديريت ريسک ارسال نمايد؛
به طور مستمربا بخ

نظارت بانک مرکزي ارتباط داشته و چگونگي پياده سازي الزامات نظارتي را پيگيري

وارزيابي نمايد.

ماده  - 9گزارش دهي:
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کارکنان واحد تطبيق بايد از حمايت هاي کافي براي انجام موثر وظايف خود برخوردار باشند  ،به گونه اي که
بدون نگراني از پيامد هاي نامطلوب يافته ها بر موقعيت سازمانيشان ،آن هارا به مديريت ارشد گزارش
نمايند و رونوشت گزارش را براي هيات مديره يا کميته منصوب از سوي او ارسال کنند؛
گزارش ساالنه واحد تطبيق درباره نقض عمدي يا سهوي قواني /مقررات /استانداردهابايد به اطالع روساي
واحد هاي اجرايي نيز رسانيده شود؛
عدم رعايت قواني ،مقررات ودستورالعمل هاي مهمي که به موجب آن ها بر عليه بانک اقامه دعوي صورت
گرفته و نيز نتايج آن بايد در گزارش ساالنه به اطالع عموم رسانيده شود؛
موارد مهم نقض قواني ،مقررات واستاندارد ها که منجر به مجازات هاي قانوني وتنبيهات نظارتي ،زيان هاي
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.

ماده  - 10مديريت ريسک تطبيق
موسسات اعتباري ،با توجه به ساختار سازماني ،گستره و حجم فعاليتها ،الزم است سيستمي را براي
مديريت ريسک تطبيق طراحي نمايند .اي سيستم بايد عناصر زير را در برگيرد( :نمودار پيوست شماره())6
مديريت ريسک تطبيق ( شامل شناسايي، ،ارزيابي ،اندازه گيري ريسک و واکن
پاي

مناسب نسبت به آن،

و نظارت مستمربرآن از طريق:

برنامههاي مديريت ريسکتطبيق؛
رويههاي مديريت ريسک تطبيق؛
برنامه هاي مستمر آموزشي تطبيق

ماده -11برنامههاي مديريت ريسکتطبيق
به منظور شناسايي وارزيابي ريسک تطبيق ،موسسه اعتباري موظف است برنامه ساالنه خود را ن که مي
بايست مبتني بر ريسک باشد ن براي مديريت اي ريسک تدوي نمايد ودر هر سال  ،ريسکهاي تطبيقي را
که با آن مواجه شده  ،مورد ارزيابي قرار داده  ،عالوه بر ارائه برنامه خود  ،براي انجام اقدامات اصالحي
،برنامه ساالنه خود را براي مديريت اي ريسکها ،با تاکيد بر ضرورت اجراي موارد ذيل ،بازنگري نمايد:
تنظيم فهرستي از مواردعدم اجراي قواني  ،مقررات واستانداردها  ،در صورت وجود،و زيانهاي ناشي از
آن/آنها و اقدامات نظارتي و نيز اقداماتي که براي پيشگيري از وقوع مجدد آن انجام شده،يا ميبايست
انجام شود؛
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 فهرست دستورالعملهاي مهم صادره در سال قبل و اقداماتي که براي حصول اطمينان از رعايت آن/آنهاانجام شده است؛
حفظ استقالل واحد تطبيق؛
گستره رويه ها و فرآيندها؛
نظام کنترل داخلي براي به حداقل رسانيدن ريسک هاي تطبيق؛
انطباق باضوابط عملي مناسب و پايبندي به استانداردهاي تعيي شده توسط مراجع نظارتي واستاندارد
هاي حسابداري؛
نارساييهاي عمدهاي که در گزارشهاي حسابرس داخلي ،حسابرس /حسابرسان مستقل و بازرسان بانک
مرکزي به آنها اشاره شده ورفع آن؛
راهبرد موسسه اعتباري براي سال آينده در اي خصوص(.شامل تجديد ساختار واحد تطبيق در صورت
ضرورت،ايجاد تصدي و يا انتقال ويا آموزش کارکنان.

ماده  -12رويههاي مديريت ريسک تطبيق
رويه هاي مديريت ريسک تطبيق بايد موارد ذيل را در بر گيرد:
کارکنان را تشويق کند از طريق رفتار منصفانه با مشتريان و نيز رعايت قواني ،مقررات و استاندارد ها تالش
کنند ,اعتماد آنان را به موسسه جلب ويا حفظ نمايند؛
کارکنان را ملزم نمايد مسيوليت ها و وظايف واحد تطبيق را در چهارچوب برنامه ي مربوط آن انجام دهند.
وظايف مسيول واحد تطبيق را در خصوص حصول اطمينان از وجود هماهنگي الزم براي اجراي کامل برنامه
توسط تمامي واحد هاي کاري تبيي نمايد؛
گروه بندي قواني ،مقررات و استاندارد ها را،با توجه به درجه اهميت رعايت آن ها به عنوان شيوه اي براي
اندازه گيري ريسک تطبيق تعيي نمايد که به کمک آن ،قواني ،مقررات و استانداردهايي که از جايگاه مهم
تري برخوردارندو نقض آن ها ريسک ومتعاقبا زيان بيشتري را متوجه موسسه اعتباري مي نمايد،با سهولت
بيشتري قابل شناسايي و ارزيابي،اندازه گيري شوند؛
تمامي واحد هاي اجرايي موسسه اعتباري را به همکاري با واحد تطبيق ملزمنمايند؛
قبل از ابالغ هر دستورالعمل و بخشنامه داخلي  ،بررسي آن توسط کارکنان ،از نظر انطباق با قواني ،مقررات و
استاندارد ها؛ الزامي نمايد؛
پاي

تمامي محصوالت جديد در ش

ماهه اول عرضه آن ها را الزامي نمايد تا اي اطمينان حاصل شود که

شاخص هاي تعيي شده براي ريسک تطبيق مربوط به آنها تحت نظارت کافي قرار دارند؛
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تاييدشيوه نامه مربوط به نحوه تطبيق با قواني ،مقررات و استاندارد ها توسط رييس واحد تطبيق را الزامي
نمايد؛
برگزاري جلسات با واحد هاي حقوقي ،مديريت ريسک عملياتي وحسابرسي/بازرسي به منظوراگاهي از
آخري تحوالت اداره هاي ياد شده را مورد تاکيد قرار دهد؛
ايجاد سازو کار حمايتي براي دسترسي آزادانه کارمند/کارکنان بخ

تطبيق براي برخورداري از حق

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؛
به منظور کمک به واحد تطبيق ،براي تصميم گيري در خصوص تعيي سط ريسک تطبيق ،حسابرس
مستقلي را که براي حسابرسي اي واحد تعيي مي شود موظف کند  ،در گزارش خود  ،بخشي را به ارائه
چک ليست ارزيابي ريسک تطبيق و اختصاص داده ،نقطه نظرات خود در خصوص سط اي ريسک اعالم
نمايد؛
حسابرس مستقل را موظف نمايدحسابرسي واحد تطبيق را از طريق آزمون کنترلها ،متناسب با سط
ريسک ،به طور دوره اي در دستور کار خود قرار دهد ؛
هنگام ارزيابي کارکرد واحد تطبيق  ،بررسي و گزارش عملکرد کارکنان آن واحد از نظر مسيوليت پذيري آن
ها در خصوص امور محوله  ،بويژه  ،نق

آن ها در تجربههاي ناموفق شناسايي به موقع ريسک تطبيق ،به

مديريت ارشد را الزامي نمايد؛
کارکرد واحد تطبيق بايد از طريق آزمون هاي مناسب ،مورد ارزيابي قرار گرفته ،نتيجه به کميته حسابرسي
گزارش شود.ضمنا الزم است نسخه اي از اي گزارش براي مديريت ارشد ارسال گردد؛
به منظور حصول اطمينان از کارکرد موثر واحد تطبيق ،الزم است هيات مديره يا کميته حسابرسي ،حداقل،
سالي يک بار با رييس واحد تطبيق جلسه داشته باشد؛

ماده  -13برنامههاي مستمر آموزشي تطبيق
به منظور ارتقاي کيفي دان

ونيز به هنگام سازي اطالعات کارکنان واحد تطبيق ،الزم است آنان به طور

ادواري تحت آموزش قرار گيرند.
مدير واحد تطبيق مي بايست با همکاري کميته فرعي مديريت ريسک  ،موضوعات آموزشي مورد نياز
کارکنان تطبيق را براي کارکنان جديد ونيز براي ديگر کارکنان (،به صورت نياز هاي آموزشي ضم خدمت )
به صورت برنامه اي مدون تهيه و به مديريت ارشد اعالم نمايد؛
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مسيول واحد تطبيق مي بايست با همکاري واحد آموزشي موسسه اعتباري امکاناتي را که مراجع قانونگذار
براي کمک به اهداف آموزشي موسسه اعتباري در اي خصوص مي توانند در اختيار موسسه قرار دهند
شناسايي نموده مورد بهره برداري قرار دهند؛
برنامه هاي آموزشي موسسه اعتباري در خصوص واحد مديريت ريسک تطبيق  ،با توجه به گسترش فعاليت
آن از نظر ابزار هاي مالي و حوزه جغرافيايي و ...مي بايست مورد بازنگري قرار گيرند.

بخ

سوم  :ساير موارد

ماده  -14ارتباط کاري واحد تطبيق با واحد حسابرسي داخلي و واحد هاي مدّيريت ريسک
واحد حسابرسي داخلي موسسه اعتباري مي بايست رييس واحد تطبيق را از يافته هاي مرتبط با ريسک
تطبيق آگاه نمايد؛
واحد تطبيق بايد به طور فصلي وساالنه توسط حسابرس مستقلي که به پيشنهاد کميته حسابرسي وتصويب
هيات مديره (از خارج از موسسه ) انتخاب شده ،حسابرسي شود؛
واحد تطبيق مي بايست بر مبناي سازو کار هاي طراحي شده در رابطه بامديريت ريسک تطبيق با واحد هاي
مديريت ريسک همکاري داشته باشد.

ماده  -15ارتباط متقابل موسسه اعتباري با بانک مرکزي در رابطه با ريسک تطبيق
موسسه اعتباري موظف است مقررات داخلي خود را در زمينه سياست ها و رويه هاي مديريت ريسک تطبيق
را به اطالع اداره نظارت بر بانک ها ي بانک مرکزي برساند.
موسسه اعتباري موظف است برنامه هاي مديريت ريسک تطبيق وارزيابي

در مورد اي ريسک را به موقع

به اداره هاي نظارتي بانک مرکزي (نظارت بر بانک هاو نظارت بر موقعيت مالي بانک ها) با توجه به ارتباط
کاريگزارش دهد؛
موسسه اعتباري موظف است در صورت اطالع ازهر مورد نقض حايز اهميت قواني ,مقررات واستاندارد
ها،آن/آن هارا به اداره نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي گزارش دهد؛
موسسه اعتباري موظف است پس از انتصاب فردي به عنوان مسيول واحد تطبيق ،مشخصات وي را به اداره
نظارت بر بانک ها اطالع دهد.
موسسه اعتباري موظف است چنانچه مسيول واحد تطبيق استعفا داده يا برکنار شود؛ ضم ارائه توضيحات
الزم در خصوص علل استعفا يا برکناري وي ،مراتب را حداکثر طي مدت  10روز از تاريخ پذيرش استعفا يا
اعالم رسمي برکناري ،به اطالع اداره نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي برساند؛
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اداره هاي نظارتي بانک مرکزي اثربخشي مديريت ريسک تطبيق در موسسات اعتباري را به طور دوره اي
مورد ارزيابي قرارمي دهند .گزارش هاي تهيه شده در اي خصوص براي تعيي زمان ،گستره وموضوعات
بازرسي بعدي ،مبناي تصميم گيري قرار مي گيرند؛
موضوعاتي که در بازرسي هاي دوره اي توسط ناظران بانک مرکزي مورد بررسي قرار ميگيرند عبارتند از:
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؛
مناسب بودن و اثربخشي کارکرد مدير ريسک تطبيق موسسه اعتباري353956/..
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شماره  233294/88 :؛ نحوه وصول مبلغ قرض الحسنه اعطايي و كارمزد متعلقه به آن
تاريخ6/11/1388 :

بسمنه تعالني
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري
توسعه و شهر ارسال گردد.

با سالم و احترام؛
بدي وسيله به استحضار ميرساند؛ شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و چهارمي جلسه
مورخ  12/8/1388نحوه وصول مبلغ قرضالحسنه اعطايي و کارمزد متعلقه به آن را به شرح زير
تصويب نمود:
به منظور تقسيط و وصول مبلغ قرضالحسنه اعطايي ،سالهاي دورهي بازپرداخت قرضالحسنه به
جاي دوازده ماه ،يازده ماه در نظر گرفته ميشود و در هر سال يک قسط براي وصول کارمزد اختصاص
مييابد .به طور مثال :براي قرضالحسنه اعطايي با دورهي بازپرداخت سي و ش

ماهه مبلغ

قرضالحسنه در سي و سه قسط(،مبلغ هر قسط=÷33مبلغ قرضالحسنه اعطايي)و کارمزد متعلقه درسه
قسط اول ،سيزده و بيست و پنج تقسيط و وصول گردد.
توضيحاً اضافه ميگردد مفاد بخشنامه شمارهمب 593/مورخ  27/4/1383مبني بر اي که کارمزد
قرضالحسنه در ابتداي اعطاي قرضالحسنه و نيز سالروزهاي بعدي نسبت به مانده و مدت از گيرنده
دريافت گردد ،همچنان به قوت خود باقي است.
خواهشمند است دستورفرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي
آن نظارت گردد/387075/.چ

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مرتضي ستاك

مهناز بهرامي

2-3831

3816

1201

شما ره  236113/88 :؛ تدابير و ساز و كار الزم جهت تسهيل امور در اجراي ماده (  ) 44آيين نامه اجرايي
قانون مبارزه با پولشويي
تاريخ8/11/1388 :

« بسمه تعالي »
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک ،مؤسسه اعتباري
توسعه و مؤسسه اعتباري شهر ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخشنامه شماره  210068/88مورخ  8/10/1388درخصوص ابالغ آئي نامه اجرايي
قانون مبارزه با پولشويي ،بدينوسيله مراتب زير را در ارتباط با ماده  44آئي نامه مذکور مبني بر؛
”يك ماه پس از ابالغ اين آئيننامه پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به ويژه
مؤسسات اعتباري) به ارباب رجوع ممنوع است“

به اطالع ميرساند:
همانگونه که استحضار دارند ،سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)  ،زمينه الزم براي انتقال وجه بطور
فوري بي حسابهاي مشتريان در دو بانک مختلف و بدون هيچگونه کارمزدي را فراهم ساخته است.
بانکها و مؤسسات اعتباري مشمول مفاد ماده  44آئي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موظفند
ضم تشري و اعالم مزاياي استفاده ازسامانه مذکور(با اطالعرساني مناسب در محل شعب و يا از هر
طريق ديگر) ،شرايط بهره برداري آسان و سريع از اي سامانه را براي کليه مشتريان خود به نحو
مقتضي فراهم نمايند.
نرخ کارمزد صدور چک بانکي و چک (رمزدار) بي بانکي به ترتيب هر فقره  20.000ريال و 30.000
ريال ميباشد و دريافت هر مبلغي اضافه بر مبالغ فوقالذکر ،تخلف محسوب مي گردد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و در اسرع وقت نتيجه اقدامات به
عمل آمده در اي رابطه را به اي

بانک اعالم نمايند/401525/.ف

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

حميد تهرانفر

3831-5

16-1615

1202

سال 1389
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شماره  7120/89 :؛ ابالغ ضوابط سياستي  -نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389
تاريخ18/1/1389 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي  ،غيردولتي و موسسات اعتباري ارسال ميگردد.

با سالم؛
احتراماً به استناد ماده ( )14قانون پولي و بانکي کشور و ماده ( )20قانون عمليات بانکي بدون ربا ،
بدي وسيله ضوابط سياستي -نظارتي شبکه بانکي کشور در سال  1389مصوب شوراي محترم پول و
اعتبار به شرح پيوست ابالغ ميگردد.
مقتضياست ضم ابالغ ضوابط مذکور به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/موسسه  ،بر حس اجراي آن
نظارت فرمايند.
در خاتمه توجه جنابعالي و اعضاي محترم هيات مديره آن بانک  /موسسه اعتباري را به کنترل و نظارت
موثر بر مصرف منابع  ،تالش مضاعف براي وصول مطالبات معوق و اجراي دقيق بانکدارياسالمي
معطوف مينمايد456467/.

محمود بهمني

پيوست :دارد
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شماره  11849/89 :؛ تاكيد بر منظور نمودن فرش هاي دستباف ايراني در زمره جوايز اعطايي به سپرده هاي
قرض الحسنه پس انداز
تاريخ23/1/1389 :

بسمنه تعالني

قابل توجه مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي  ،غير دولتي و پست بانک و موسسات اعتباري
غير بانکي ارسال گرديد .
با سالم ،
احتراما "  ،ضم ارسال تصوير نامه شماره  356970/1مورخ  19/12/1388وزير محترم بازرگاني
خطاب به جناب آقاي دکتر بهمني رئيس کل محترم بانک مرکزي ج.ا.ا .در خصوص منظور نمودن
فرشهاي دستباف ايراني در زمره جوايز اعطايي به سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز  ،خواهشمند
است دستور فرمايند با توجه به اي امر که در بند  5ماده  4دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده هاي
قرض الحسنه پس انداز نيز بر اي نکته تصري شده است در صورت تمايل آن بانک  /موسسه
اعتباري در اي زمينه هماهنگي الزم بعمل آيد 457620/ .
اداره مطالعات و مقررات بانکي
ليدا رنجبر مطلق

مهناز بهرامي

4-3831

3816
پيوست  :دارد .
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شماره  16719/89 :؛ استعالم از بانكهاي دولتي و تازه خصوصي شده در خصوص برنامه زمان بندي آنها براي
اجراي ماده  15بسته سياستي  -نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389
تاريخ29/1/1389 :

بسمه تعالي
جهت اطالع مديران عامل محترم كليه بانكهاي دولتي و بانكهاي تازه
خصوصيشده ارسال گرديد.

احتراماً؛
”در اجراي ماده  15بسته جديد سياستي -نظارتي در سال  ،1389مبني بر فروش سهام
شرکت هاي تحت پوشش و دارايي هاي مازاد بانک هاي دولتي،خواهشمند است ضمن اعالم
شرکت هاي مشمول اين ماده ،برنامه زمان بندي آن بانک را براي واگذاري آنها اعالم
نماييد/461955/“.ف

اداره مطالعات و مقررات بانكي
صديقه رهبرشمسكار

مهناز بهرامي

3831-3

3816

1207

شماره  32532/89 :؛ ارسال لوح فشرده و بروشور حاوي مشخصات ويژگي هاي كنترلي در روي كارت
شناسايي ملي
تاريخ16/2/1389 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي و مؤسسات اعتباري ارسال
گرديد.
احتراماً؛
پيرو بخشنامه شماره  /3118هن مورخ  30/6/1387اي بانک مبني بر چگونگي شناسايي مشتريان
مؤسسات اعتباري و به منظور اطمينان از اجراي دقيق ماده  2و بند الف ماده  3آيي نامه اجرايي قانون
مبارزه با پولشويي ،به پيوست لوح فشرده و بروشور حاوي مشخصات "ويژگيهاي کنترلي در روي
کارت شناسايي ملي" ارسال ميگردد.
مقتضي است ضم ابالغ مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه ،تدابير و تمهيدات الزم به
منظور کنترل مشخصات مذکور توسط متصديان امور و کسب اطمينان از اصالت کارت شناسايي ملي
مشتريان اتخاذگردد.
خاطرنشان ميگردد مسيوليت صحت احراز هويت مشتريان و اجراي مقررات و بخشنامههاي مربوطه بر
عهده آن بانک/مؤسسه خواهد بود481958/.

مديريتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبداله رحيم طرقي

حميد تهرانفر

6-3831

1615 -16

1208

شماره  38995/89 :؛ پيگيري از بانك ها در خصوص اعالم برنامه زمان بندي براي واگذاري دارايي هاي غير
ضرور ( مازاد (
تاريخ25/2/1389 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و بانکهاي تازه خصوصي شده ارسال
گرديد.
احتراماً؛
پيرو نامه شماره  16719مورخ  ، 29/1/1389درخصوص اجراي ماده  15بسته جديد سياستي -نظارتي در
سال  ، 1389مبني بر فروش سهام شرکتهاي تحت پوش

و داراييهاي مازاد بانکهاي دولتي،

خواهشمند است دستور فرمايند در ارائه برنامه زمانبندي آن بانک در واگذاري موارد ياد شده در فوق،
تسريع شود/488855/.ف

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي
3816

صديقه رهبرشمسکار
3-3831

1209

شماره  55459/89 :؛ ابالغ نامه وزيرمحترم امور اقتصادي ودارايي به بانك ها در خصوص كمك به دريافت
ماليات از موديان ماليا تي دراجراي صحيح ماده  218قانون ماليات هاي مستقيم
تاريخ16/3/1389 :

بخشنامه به کليه بانکهاي دولتي و غير دولتي و مؤسسه اعتباري توسعه

احتراماً؛
درخصوص اعمال ماده  218قانون مالياتهاي مستقيم راجع به وصول ماليات ،بدينوسيله نامه شماره
 1402405/65282/200مورخ  16/9/1388جناب آقاي دکتر سيدشمسالدي حسيني وزير محترم امور
اقتصادي و دارايي ارسال ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به تمامي واحدهاي مرتبط ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت
شود/506047/.ف

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي
3816

صديقه رهبرشمسکار
3-3831

1210

شماره  80223/89 :؛ ابالغ آيين نامه مدت و طرز ن گاهدار ي اوراق بازرگان ي  ،اسناد و دفاتر بانكها
تاريخ15/4/1389 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،مؤسسه اعتباري توسعه ،شرکت دولتي
پستبانک و بانک قرضالحسنه مهر ايران ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو نامههاي شماره مب 1944/مورخ  ،11/5/1386مب 4949/مورخ ،28/11/1386
مب 27069/مورخ  6/8/1387و نامه شماره  71783مورخ  9/10/1387به پيوست آئي نامه مدت و
طرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي جلسه مورخ
 25/3/1389شوراي پول و اعتبار جهت اجرا ايفاد ميگردد.
يادآوري مينمايد از تاريخ ابالغ اي آئي نامه ،آئي نامه مصوب مورخ  6/12/1353و مصوبات مورخ
 19/10/1361و  8/10/1369شوراي پول و اعتبار در اي خصوص کانلميک تلقي ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند ،مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر
حس

اجراي آن نظارت به عمل آيد/534518/.ف

مديريت کل مقررات،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مهناز بهرامي

5-3831

3816

1211

شمار ه  90019/89 :؛ اعالم حداقل مبلغ سپرده گذاري براي افتتاح حساب يارانه نقدي
تاريخ29/4/1389 :

جناب آقاي محمودرضا خاوري – مدير عامل محترم بانك ملي ايران
جناب آقاي دكتر سيدمحمد جهرمي – مدير عامل محترم بانك صادرات ايران
جناب آقاي دكتر علي ديواندري – مدير عامل محترم بانك ملت
جناب آقاي دكتر مجيدرضا داوري – مدير عامل محترم بانك تجارت
جناب آقاي دكتر حسنعلي قنبري – مدير عامل محترم بانك سپه
جناب آقاي دكتر پيمان نوري– مدير عامل محترم بانك رفاه كارگران
جناب آقاي دكتر محمود افضلي – مدير عامل محترم پست بانك
جناب آقاي ماشااله عظيمي – مدير عامل محترم بانك توسعه تعاون
جناب آقاي دكتر محمد طالبي – مدير عامل محترم بانك كشاورزي
جناب آقاي قدرتاله شريفي – مدير عامل محترم بانك مسكن
جناب آقاي دكتر كورش پرويزيان – مدير عامل محترم بانك توسعه صادرات ايران
جناب آقاي محمدرضا پيشرو – مدير عامل محترم بانك صنعت و معدن
جناب آقاي علي سليمانيشايسته – مدير عامل محترم بانك پارسيان
جناب آقاي دكتر مجيد قاسمي – مدير عامل محترم بانك پاسارگاد
جناب آقاي سيد احمد طاهري بهبهاني – مدير عامل محترم بانك اقتصاد نوين
جناب آقاي غالمحسن اصغرزاده زعفراني – مدير عامل محترم بانك سامان
جناب آقاي دكتر پرويز عقيلي كرماني – مدير عامل محترم بانك كارآفرين
جناب آقاي حاجيزاده – مدير عامل محترم بانك سرمايه

1212

جناب آقاي دكتر همتي – مدير عامل محترم بانك سينا
جناب آقاي احمد درخشنده – مدير عامل محترم بانك شهر
جناب آقاي سيدبهاءالدين حسيني هاشمي – مدير عامل محترم بانك تات
جناب آقاي دكتر جالل رسولاف – مدير عامل محترم بانك دي
جناب آقاي آيتاله ابراهيمي – مدير عامل محترم بانك انصار
جناب آقاي غالمرضا مصطفيپور – مدير عامل محترم بانك قرضالحسنه مهر ايران
جناب آقاي دكتر حيدر مستخدمين حسيني – مدير عامل محترم موسسه اعتباري توسعه

با سالم؛
احتراماً در راستاي تحقق قانون هدفمندکردن يارانهها در کشور ،خواهشمند است دستور
فرمائيد در طول مدت انجام اي طرح در ش

استان آذربايجان شرقي ،خوزستان ،فارس ،کردستان،

لرستان ،مرکزي و ديگر استانهاي کشور که توسط وزارت رفاه و تامي اجتماعي اعالم خواهد شد،
افتتاح حساب با حداقل سپردهگذاري به مبلغ  10000ريال صورت پذيرد/548589/.م

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهناز بهرامي
2-1615

مرتضي ستاك
2-3831

1213

شماره  116247/89 :؛ اعالم عدم وجاهت قانوني درج عبارت غيرقابل انتقال بر روي چك ها
تاريخ31/5/1389 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً به اطالع ميرساند بنابر گزارش بازرسان اين بانک ،برخي شعب بانکها در موارد ارائه
چک از سوي شخصي که چک به نفع وي ظهرنويسي گرديده است ،در صورتي که مهر "غيرقابل
انتقال" بر روي آن درج شده باشد ،از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف مينمايند و
صرفاً شخصي را که چک به نام وي صادر گرديده ،محق براي وصول وجه چک ميدانند.
با عنايت به مراتب فوق ،خاطرنشان ميگردد براساس ماده  312قانون تجارت و ماده  2قانون
صدور چک ،به صرف ظهرنويسي ،چک انتقال مييابد لذا درج مهر "غيرقابل انتقال" فاقد اعتبار
بوده و نيز درج آن توسط برخي از بانکها بر روي اوراق چک فاقد جنبه قانوني و مقرراتي
ميباشد.
مقتضي است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و
نظارت

گردد561992/.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبداله رحيم طرقي

اميرحسين امينآزاد

6-3831

5-3831

1214

شماره  134137/89 :؛ اعالم ممنوعيت هرگونه نقل و انتقال امتياز استفاده از تسهيالت بانكها و موسسات
اعتباري
تاريخ24/6/1389 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهايدولتي و غيردولتي و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم؛
احترامأ ،همانگونه که مستحضر ميباشند خريد و فروش يا واسطهگري و داللي تسهيالت
بانکي ،پديده مذمومي است که در سالهاي اخير رواج يافته و ضمن آنکه آفات و دغدغههاي
فراواني را در جامعه فراهم آورده ،زمينهساز تشکيک در خدمترساني صادقانه شبکه بانکي
کشور و کارکنان خدوم آن گرديده است.
با عنايت به مراتب فوق و به عنوان اقدامي به منظور ايجاد محدوديت در مسير اينگونه
فعاليتها ،بانکها و موسسات اعتباري ،موظف ميباشند جهت اعطاي هر نوع تسهيالت بانکي،
تعهدات الزم و کافي را از مشتريان خود به منظور ممنوعيت هر گونه نقل و انتقال امتياز
استفاده از اين تسهيالت ،در هر شکل ،اعم از اعطاي وکالت يا غير آن اخذ و به مشتري
يادآوري نمايند در صورت اطالع از خريد و فروش تسهيالت بانکي و يا انتشار آگهيهاي
تبليغاتي در اين ارتباط ،بانک/مؤسسه اعتباري نسبت به فسخ قرارداد اقدام و دريافتکننده را
ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشي از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسويه
خواهدکرد.
مقتضي است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حسن اجراي آن تأکيد
و نظارت

گردد594097/.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبداله رحيم طرقي

اميرحسين امينآزاد

6-3831

3816

1215

شماره  159643/89 :؛ تاكيد بر لزوم اجراي ضوابط اجرايي تبصره (  ) 1م اده (  ) 186قانون مالياتهاي مستقيم
اصالحي مصوب 27/11/1380
تاريخ24/7/1389 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري
توسعه ارسال گردد.

با سالم و احترام؛
پيرو بخشنامه شماره  56691مورخ  16/3/1388اي بانک ،ضم

ارسال مجدد ”ضوابط اجرايي تبصره

 1ماده  186قانون مالياتهاي مستقيم اصالحي مصوب  ،“27/11/1380بار ديگر بر لزوم اجراي مفاد
ضوابط فوقاالشاره عليالخصوص بندهاي يک و دو آن تأکيد ميگردد .خواهشمند است به منظور
حصول اطمينان از اجراي مفاد ضوابط فوقالذکر مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و
بر حس

اجراي آن نظارت گردد/619222/.چ

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي ومبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مهناز بهرامي

3816

2-1615

پيوست :يک برگ

1216

1217

شماره  163570/89 :؛ ملغي االثر نمودن فراز پاياني بند ( الف ) ماده (  ) 11آيين نامه وصول مطالبات سررسيد
گذشته  ،معوق و مشكوک الوصول موسسات اعتباري ( ريالي و ارزي )
تاريخ27/7/1389 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري
توسعه ارسال گردد.

با سالم و احترام؛
با اشاره به نامه شماره 8276/181ه /ب مورخ 18/2/1389جناب آقاي دکتر علي الريجاني رئيس
محترم مجلس شوراي اسالمي و با عنايت به پاسخ معاونت حقوقي محترم رئيس جمهور به استعالم
اي

بانک طي نامه شماره  143401/9948مورخ  ،18/7/1389به استحضار ميرساند؛ عبارت «به

عالوه شش درصد ( »)٪6مندرج در فراز پاياني بند ”الف“ ماده ”» “11آييننامه وصول مطالبات

سررسيدگذشته ،معوق و مشکوك الوصول مؤسسات اعتباري ) ريالي و ارزي(« موضوع تصويبنامه شماره
/153965ت41498همورخ  3/8/1388هيأت محترم وزيران ن که طي بخشنامه شماره 175208/88
مورخ  18/8/1388به شبکه بانکي کشور ابالغ گرديده است ن بدليل مغايرت با مفاد تبصره ” “1الحاقي
به ماده ” “15اصالحي قانون عمليات بانکي بدون ربا ،ماده ” “10قانون مدني و مواد ” 219الي“225
قانون اخيرالذکر ملغي ميگردد.
خواهشمند است دستورفرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي
آن نظارت گردد/627095/.چ

اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3816

2-3831

1218

شماره  173772/89 :؛ ابالغ آيين نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط  -مصوب جلسه مورخ
 27/7/1389شوراي پول و اعتبار
تاريخ10/8/1389 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري
توسعه ارسال گرديد.

با سالم و احترام؛
پيرو نامههاي شماره مب 121804/مورخ  14/12/1387و مب 13777/مورخ  29/1/1388به پيوست
«آئيننامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط» مصوب يکهزار و يکصد و هجدهمي جلسه مورخ
 27/7/1389شوراي پول و اعتبار جهت اجرا ايفاد ميگردد.
يادآوري مينمايد به موجب مصوبه فوقالذکر ،آيي نامه صدراالشاره پس از گذشت ش

ماه از تاريخ

صدور اي بخشنامه الزماالجراء ميباشد لذا آئي نامه مصوب مورخ  25/11/1382شوراي پول و اعتبار
در اي خصوص (موضوع بخشنامه شماره مب 1964/مورخ  )29/11/1382پس از گذشت ش

ماه از

تاريخ صدور اي بخشنامه کانلميک تلقي ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند ،مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر
حس

اجراي آن نظارت به عمل آيد/556021/.چ

پيوست 7 :برگ

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مرتضي ستاك

اميرحسين امينآزاد

2-3831

3816

1219

« آيين نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط »

ماده 1ـ هدف:

بهمنظور حفظ سالمت نظام بانکي ،پيشگيري از تبديل مؤسسه اعتباري به منبع تأمي مالي ترجيحي
براي اشخاص مرتبط با آن و به تبع آن کاه

مخاطرات ناشي از اعطاي /ايجاد تسهيالت و تعهدات

به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباري ،آيي نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط که از اي پس به
اختصار ”آيي نامه“ ناميده ميشود ،تصويب ميگردد.
ماده 2ـ مبناي قانوني:

بند  5از ماده  ،14بند  4از ماده  34و مواد  43و  44قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه .1351
ماده 3ـ تعاريف:

 -1-3مؤسسه اعتباري :شخص حقوقي است که با مجوز بانک مرکزي به انجام عمليات بانکي مبادرت
مينمايد .بانکها از مصاديق مؤسسات اعتباري ميباشند.
 -2-3عمليات بانکي :عبارتست از دريافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگيري آن در قالب اعطاي
اعتبار و تسهيالت.
 -3-3بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
 -3-4داراييها:ازنظر اي آيي نامه،داراييهاي مؤسسه اعتباري مشتمل بر ”تسهيالت و تعهدات“ به
اشخاص مرتبط ميباشد.
 -3-5تسهيالت و تعهدات :از نظر اي آيي نامه ،عبارت”تسهيالت و تعهدات“ شامل اقالم ذيل است:
 1ـ تسهيالت :شامل اقالم داراييهاي مؤسسه اعتباري در باالي خط ترازنامه بوده ،موارد ذيل را
دربرميگيرد:
تسهيالت اعطايي اعم از جاري ،غيرجاري ،ريالي و ارزي؛
تسهيالت اعطايي بي بانکي؛
بدهي مشتريان در حساب بدهکاران موقت؛
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده؛
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بدهکاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده؛
بدهکاران بابت کارتهاي اعتباري پرداخت شده؛
تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي؛
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدتدار اعم از
)… (Finance, Refinance, Deferred Payment؛
پي

پرداخت بابت اموال خريداري شده عقود؛

اموال خريداري شده بابت عقود؛
کار در جريان جعاله؛
خريد دي (شامل اسناد و بروات واخواستي).
 2ـ تعهدات :شامل اقالم زير خط ترازنامه در مورد تعهدات ريالي و ارزي بابت موارد ذيل است:
ضمانتنامهها،کارتهاي اعتباري و انواعاعتبارات اسنادي ديداري و مدتدار؛
ظهرنويسي اسناد تعهدآور؛
تضمي اوراق مشارکت صادره و تعهداتبابتماندهسهامپذيرهنويسيشده؛
تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده معامالت؛
بروات اسنادي ارزي مدتدار قبولينويسي شده.
تبصره  :1تسهيالت و تعهدات شامل تسهيالت اعطايي و تعهدات ايجاد شده از طريق شعب خارجي
مؤسسات اعتباري کشور نيز ميگردد ولي تسهيالت از محل وجوه اداره شده را در بر نميگيرد.
تبصره  :2در محاسبه خالص تسهيالت؛ سود سالهاي آينده ،وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترك
مشارکت مدني منظور نميشود .براي محاسبه خالص تعهدات نيز الزم است پي

دريافت نقدي اخذ

شده بابت اعتبارات اسنادي از ميزان تعهدات کسر گردد.

 -6-3اشخاص مرتبط :اشخاص حقيقي و حقوقي هستند که بهواسطهي مالکيت ،مديريت و يا نظارت
بتوانند بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم بر تصميمگيريهاي اعتباري وسرمايه گذاري مؤسسه اعتباري
اعمال کنترل نموده و يا نفوذ قابل مالحظهاي داشته باشند بهگونهاي که بتوانند مؤسسه اعتباري را
تبديل به منبع تأمي مالي ترجيحي خود نموده و بدي ترتيب منافع مؤسسه اعتباري ،تحتالشعاع
منافع اشخاص مذکور قرار گيرد .اشخاص مرتبط به شرح زير ميباشند:
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مديران مؤسسه اعتباري مشتمل بر اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل ،مدير عامل ،قائممقام مدير
عامل؛
حسابرس مستقل و بازرس قانوني مؤسسه اعتباري؛
سهامداران حقيقي که بهطور انفرادي و يا به همراه بستگان1خود ،مالکيت و يا کنترل حداقل  ٪1از
سهام موسسه اعتباري را دارا باشند.
بستگان اشخاص حقيقي رديفهاي  2 ،1و 3؛
سهامداران حقوقي که بيواسطه و يا با واسطه (تا دو سط ) ،مالکيت و يا کنترل حداقل  ٪1از سهام
مؤسسه اعتباري را دارا باشند.
شخص حقوقي که سهام يا سرمايه آن متعلق به اشخاص مرتبط موضوع بندهاي  1تا  5فوق است،
بهگونهاي که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعيي حداقل يک عضو هيأت مديره در آن شخص حقوقي
باشند.
شخص حقوقي که بخشي از سهام يا سرمايه آن بيواسطه و يا با واسطه (تا دو سط ) متعلق به
مؤسسه اعتباري است ،بهگونهاي که مؤسسه اعتباري قادر به تعيي حداقل يک عضو هيأت مديره در
آن شخص حقوقي باشد.
شخص حقوقي که اشخاص مرتبط موضوع بندهاي  1تا  4فوق ،داراي مناصب مديريتي (عضو هيأت
مديره و هيأت عامل ،مدير عامل و قائممقام مدير عامل) در آن شخص حقوقي باشند.
شخص حقوقي که بههمراه مؤسسه اعتباري ،بخشي از سهام يا سرمايه آنها تحت تملک شخص
حقوقي ديگري است ،بهگونهاي که شخص حقوقي اخيرالذکر قادر به تعيي حداقل يک عضو هيأت
مديره در مؤسسه اعتباري و شخص حقوقي مذکور باشد.
ماده 4ـ تعيين حدود:

 -1-4حد فردي :نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده2و اندوخته3مؤسسه اعتباري به خالص
تسهيالت و تعهدات به هر شخص مرتبط نبايد کمتر از  70برابر باشد .بهعبارت ديگر حداکثر خالص
تسهيالت و تعهدات به هر شخص مرتبط نبايد از  ٪43/1مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته
مؤسسه اعتباري تجاوز نمايد.

”-1بستگان“ در اي آيي نامه مشتمل بر پدر ،مادر ،همسر ،فرزند ،افراد تحت تکفل،خواهر و برادر ميباشد.
” -2سرمايه پرداخت شده“در اي آيي نامه عبارت است از سرمايه ثبت شدة مؤسسه اعتباري در مرجع ثبت شرکتها.
”-3اندوخته“در اي آيي نامه شامل اندوخته قانوني و اندوختههاي ديگر ميباشد.
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≤70

مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته
خالص تسهيالت و تعهدات به هر شخص مرتبط

تبصره  :1در محاسبه حد فردي اشخاص حقوقي موضوع رديف  7بند  6-3ماده  ،3قيمت تمام شده
سهام اي اشخاص در جمع خالص تسهيالت و تعهدات اشخاص مذکور منظور ميگردد.
تبصره :2حد فردي تسهيالت و تعهدات به هر يک از اشخاص مرتبط موضوع اي آيي نامه ،از جمع
خالص تسهيالت و تعهدات وي به مؤسسه اعتباري حاصل ميشود ،ليک تعهدات هر شخص پس از
اعمال ضرايب تبديل مندرج در بند 2-5آيي نامه کفايت سرمايه ،در جمع مذکور ملحوظ ميشود.
تبصره  :3حد فردي مندرج در اي ماده براي اشخاص حقيقي جزء  4بند ( 6-3اشخاص حقوقي و
شرکتهاي متعلق به آنها) ( ٪75/0هفتاد و پنج صدم درصد) خواهد بود.
 -2-4حد جمعي :نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباري به مجموع خالص
تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط نبايد کمتر از  4برابر باشد .بهعبارت ديگر حداکثر خالص
مجموع تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط نبايد از  ٪25مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته
مؤسسه اعتباري تجاوز نمايد.

≤4

مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته
خالص مجموع تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط

 -3-4هرگونه تسهيالتي که مؤسسه اعتباري به اشخاص رديف  1بند  6-3ماده  3اعطاء مينمايد
(نظيرمسک  ،ضروري ،اضطراري و  ،)...در حدود فردي و جمعي منظور ميگردد.
ماده 5ـ رويه يکسان:

 -1-5نرخ سود و کارمزد ،مدت زمان بازپرداخت ،دوره تنفس ،وثايق دريافتي ،انواع وجه التزام و ساير
شرايط مربوط به تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط ن به استثناء موارد مذکور در بند  3-4ن بايد
مطابق با رويه معمول در خصوص ساير مشتريان مؤسسه اعتباري (اشخاص غيرمرتبط) باشد.
 -2-5تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط بايد قبالً به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري
برسد.
 -3-5هيأت مديره مؤسسه اعتباري ميتواند اختيار تصميمگيري در خصوص تسهيالت و تعهدات
اشخاص مرتبط ،با مبالغ کمتر از يکميليارد ( )1.000.000.000ريال را به ساير مراجع ذيربط
مؤسسه اعتباري تفويض نمايد .استفاده از اختيارات اي بند ،به موجب دستورالعملي خواهد بود که در
آن به مواردي نظير؛ ساز و کار مربوط به تصويب و اعطاء تسهيالت و ايجاد تعهدات ،شرايط احراز
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مراجع تصميمگيري ،شرايط اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات و مدت تفويض اختيار ،اشاره شده باشد.
دستورالعمل مذکور بايد به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري برسد.
تبصره  :1بانک مرکزي ميتواند در صورت لزوم ،اقدام به تغيير سقف مذکور در بند  3-5اي ماده نمايد.
تبصره  :2واحد حسابرسي داخلي مؤسسه اعتباري موظف است هر ش

ماه يکبار گزارشي از عملکرد

تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط (مشتمل بر ميزان و صحت آن) ،موضوع بند 3-5اي ماده را به
هيأت مديره مؤسسه اعتباري گزارش نمايد.
 -4-5جلسات تصميمگيري هيأت مديره و ساير مراجع ذيربط مذکور در بند  3-5اي ماده ،براي
اعطاء /ايجاد تسهيالت و تعهدات به اشخاص مرتبط بايد بدون حضور اشخاص مرتبط ذينفع آن
تسهيالت و تعهدات ،برگزار شود.
 -5-5مؤسسات اعتباري عالوه بر موارد فوق ملزم به رعايت مفاد ماده  129قانون تجارت نيز
ميباشند.

ماده 6ـ نحوه نظارت داخلي:

 -1-6هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است ظرف مدت يکماه پس از ابالغ اي آيي نامه ،واحد
سازماني ذيربط براي اجرايي کردن آن (ترجيحاً واحد حسابرسي داخلي) را تعيي نموده و مراتب را نيز
به بانک مرکزي اعالم نمايد .واحد سازماني مذکور بايد نسبت به جمعآوري اطالعات اشخاص مرتبط
موضوع رديفهاي  1تا  9بند  6-3ماده  3اي آيي نامه اقدام نمايد.
 -2-6واحد سازماني موضوع بند  ،1-6موظف است اطالعات موضوع بند  1-6اي ماده را به کليه
شعب ،واحدهاي اعتباري و ساير مراجع ذيربط مؤسسه اعتباري جهت اجرا ،ابالغ نمايد.
-3-6شعب ،واحدهاي اعتباري يا ساير مراجع ذيربط مؤسسه اعتباري موظف هستند به محض
اعطاي تسهيالت به /يا ايجاد تعهدات براي هريک از اشخاص مرتبط موضوع بند  6-3ماده  3اي
آيي نامه ،نسبت به ارسال اطالعات آن به واحد سازماني موضوع بند  1-6اقدام نمايند.
-4-6واحد سازماني موضوع بند  ،1-6موظف است ظرف مدت زماني سه ماه پس از ابالغ اي
آيي نامه ،اقدام به ايجاد يک بانک اطالعاتي حاوي اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات اشخاص
مرتبط بهصورت تجمعي و به تفکيک هر يک از آنها نمايد.
-5-6واحد سازماني موضوع بند  ،1-6موظف به کنترل و حصول اطمينان از صحت عمليات مؤسسه
اعتباري در راستاي اجرايي کردن مفاد اي آيي نامه ميباشد.
ماده 7ـ گزارشدهي:
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 -1-7مؤسسه اعتباري مکلف است فهرست اشخاص مرتبط (موضوع بندهاي  1تا  9رديف  )6-3و
نوع ارتباط و نسبت آنها با مؤسسه اعتباري را پس از طي دوره گذار و در هر بار تغيير براي بانک
مرکزي ارسال نمايد.
 -2-7مؤسسه اعتباري موظف است در اجراي مفاد اي آيي نامه ،نسبت به تدوي دستورالعمل اجرايي
داخلي مشتمل بر واحد يا واحدهاي سازماني مسيول انجام کار ،روشهاي انجام کار ،نحوه ارتباط ،تبادل
و گردش اطالعات مابي واحدهاي سازماني و ...اقدام نمايد.
دستورالعمل اجرايي مذکور بايد به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري رسيده و نسخهاي از آن براي
بانک مرکزي ارسال گردد.
-3-7مؤسسه اعتباري موظف است هر سه ماه يكبار اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهدات اشخاص
مرتبط را براساس فرمي كه بانک مرکزي ارائه خواهد نمود ،تكميل و به بانکمرکزي ارسال نمايد.
تبصره -بانک مرکزي ميتواند در صورت لزوم مقاطع کوتاهتر از سهماه را نيز براي گزارشدهي تعيين
نمايد.
ماده 8ـ افشاء:

مؤسسه اعتباري موظف است در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي خود ،اطالعات مربوط به جزئيات
تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط را بهصورت يک بند مجزا ،افشاء نمايد.
ماده 9ـ مجازات:

-1-9تخلف از حد فردي مقرر در ماده  4اي آيي نامه ،موجب اعمال مجازاتهاي انتظامي موضوع ماده
 44قانون پولي و بانکي کشور ميشود.
-2-9مؤسسه اعتباري که از حد جمعي مقرر در ماده  4اي آيي نامه تجاوز نموده باشد به استناد بند 5
از ماده  14و ماده  43قانون پولي و بانکي کشور مکلف به پرداخت مبلغي معادل  ٪12در سال نسبت به
مبلغ مورد تخلف ميباشد .مبلغ مذکور هر سه ماه توسط بانک مرکزي محاسبه و از حساب مؤسسه
اعتباري متخلف نزد بانک مرکزي ،برداشت ميگردد .در صورت لزوم ،رويه مربوط به برداشت مبلغ
مذکور از حساب بانک متخلف به تصويب بانک مرکزي ميرسد.
-3-9مؤسسات اعتباري موظف به رعايت کامل اي آيي نامه ميباشند .هيأت انتظامي بانکها موضوع
ماده  44قانون پولي و بانکي کشور به پيشنهاد بانک مرکزي ميتواند مؤسسه اعتباري را که از اجراي
کامل اي آيي نامه خودداري کرده يا نسبت به ارسال اطالعات ناقص يا اشتباه اقدام کرده باشد
برحسب ميزان و يا اصرار بر ادامه تخلف ،بهطور موقت يا دائم از انجام بعضي امور بانکي منع نمايد.
ماده 10ـ دوره گذار:

مؤسسه اعتباري موظف است ظرف ش

ماه پس از ابالغ اي آيي نامه ،وضعيت خود را با مفاد آن و

حدود مذکور در ماده  4تطبيق دهد.
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ماده 11ـ گزارش به شوراي پول و اعتبار:

بانک مرکزي موظف است يکسال پس از دوره گذار و سپس در مقاطع زماني يکساله ،گزارش
عملکرد مؤسسات اعتباري در خصوص اجراي اي آيي نامه را به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد.
ماده 12ـ مقررات منسوخ:

”آييننامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط“ موضوع مصوبه مورخ  25/11/1382شوراي پول و اعتبار،
پس از دوره گذار منسوخ ميشود.
اين آئيننامه در 12ماده و  8تبصره دريکهزار و يکصد و هجدهمين جلسه مورخ 27/7/1389به تصويب شوراي
پول و اعتبار رسيد و پس از دوره گذار ،الزماالجرا است.
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شماره  173768/89 :؛ ابالغ دستورالعمل بازرسي مالي و عملياتي و اخذ اطالعات از موسسات اعتباري -
مصوب جلسه مورخ  27/7/1389شوراي پول و اعتبار
تاريخ10/8/1389 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و
موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

باسالم
احتراما؛ بدينوسيله به پيوست "دستورالعمل بازرسي مالي و عملياتي و اخذ اطالعات از موسسات
اعتباري"مصوب يکهزار و يکصد و هجدهمي جلسه مورخ  27/7/1389شوراي پول و اعتبار جهت
اجرا ايفاد ميشود.
خواهشمند است دستور فرماييد ،مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي
آن نظارت به عمل

آيد//.ش.ش631721 :

اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد
3816

مرتضي ستاك
2-3831
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بسمه تعالي

« دستورالعمل بازرسي مالي و عملياتي و اخذ اطالعات از موسسات اعتباري »

شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و هجدهمي جلسه مورخ  27/7/1389به استناد بندهاي  10و
 15و تبصره ذيل ماده  14قانونپوليوبانکيکشورمصوب18تيرماه" ،1351دستورالعمل بازرسي مالي و

عملياتي و اخذ اطالعات از موسسات اعتباري " را کهازاينپسبهاختصاردستورالعملناميدهميشود ،در  8ماده
و سه تبصره ،به شرح ذيل تصويب نمود.

ماده  -1در اي دستورالعمل ،عناوي ذيل بهجاي عبارات مربوط بهکار ميروند:
 -1-1بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
 -1-2موسسات اعتباري :شامل بانکها ،موسسات اعتباري غيربانکي ،تعاونيهاي اعتبار ،شرکتهاي
ليزينگ ،صرافيها و  ...هستند که مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط بانک مرکزي صادر شده و تحت
نظارت آن بانک قرار دارند.
ماده  -2بانک مرکزي موظف است به منظور حصول اطمينان از صحت و بههنگام بودن گزارشها و اطالعات دريافتي
از مؤسسات اعتباري و ارزيابي وضعيت آن ها و نيز اطمينان از حس اجراي قواني و مقررات ،به طور منظم يا موردي از
مؤسسات اعتباري ،شعب و واحدهاي تابعه آنها در داخل يا خارج از کشور ،بازرسي به عمل آورد.

تبصره  -بانک مرکزي ميتواند براي انجام بازرسيهاي داخل کشور موضوع اي ماده ،از خدمات
مؤسسات حسابرسي واجد صالحيت نيز استفاده کند.
ماده  -3بانک مرکزي ميتواند در انجام بازرسيهاي خود از شعب برون مرزي و يا واحدهاي مستقل
فرعي موسسات اعتباري در چارچوب تفاهمنامههاي فيمابي  ،با مقامات نظارت بانکي کشورهاي ذيربط
 ،همکاري و تبادل اطالعات نمايد.
ماده  -4بازرسان بانک مرکزي ميتوانند حي انجام بازرسيهاي خود ،از کليه اسناد و مدارك موسسات
اعتباري ،تصوير تهيه نمايند.
ماده  -5موسسات اعتباري موظفند امکان بازرسي و رسيدگي به عمليات ،حسابها ،گزارشها و ساير اسناد و مدارك
خود را براي بازرسان بانک مرکزي يا حسابرسان منصوب از جانب بانک مرکزي بدون هيچگونه محدوديتي فراهم
نمايند.
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ماده  -6موسسات اعتباري موظفند هرگونه اطالعات و آمار مورد نياز بانک مرکزي اعم از مالي يا غيرمالي را به صورت
ادواري يا موردي و همچني انفرادي يا تلفيقي به بانک مرکزي ارايه دهند.
تبصره -شعب بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي خارجي فعال در داخل کشور نيز مشمول الزامات مذکور در مواد 5
و  6ميباشند.
ماده -7بانک مرکزي و کارکنان آنو نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به مقتضاي وظايفشان از طريق بانک
مرکزي به اطالعات مربوط به موسسات اعتباري دسترسي دارند ،موظفند اي اطالعات را محرمانه تلقي نموده و از
افشاي آنها خودداري کنند.
تبصره -چنانچه در حي انجام بازرسي ،موارد قصور حسابرس مؤسسه اعتباري در انجام وظايف محرز گردد ،بانک
مرکزي در صورت لزوم اقدام به ارائه موارد قصور به وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد نمود.
ماده  -8انتشار آمار و اطالعات موسسات اعتباري به صورت انفرادي يا تجميعي توسط بانک مرکزي ،به نحوي که
شخص خاصي اعم از حقيقي يا حقوقي از آن قابل تشخيص نباشد ،بالمانع است.
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شماره  181927/89 :؛ تاكيد مجدد بر اجراي صحيح مفاد " آيين نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگا ني،
اسناد و دفاتر بانكها " موضوع بخشنامه شماره  80223/89مورخ 15/4/1389
تاريخ18/8/1389 :
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پستبانک و مؤسسه اعتباري
توسعه ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخشنامه شماره  80223/89مورخ  ، 15/4/1389موضوع ابالغ «آيي نامه مدت و طرز
نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها» مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي جلسه مورخ
 25/3/1389شوراي پول و اعتبار ،بدينوسيله مراتب زير را به استحضار ميرساند:
مطابق با ماده  6آيي نامه صدرالذکر ،بانکها ميتوانند پي

از سپري شدن مدتهاي مقرر در ماده ،3

اسناد سطوح سوم ،چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده  ،7امحاء نمايند .بديهي
است هرگونه اقدام مغاير با مفاد قانوني فوقالذکر از قبيل امحاء سهوي يا عمدي اسناد مذکور پي

از

مواعيد مقرر ،از نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تخلف محسوب گرديده و موجب اعمال
مجازاتهاي قانوني و اداري خواهد شد.
مطابق با قانون مبارزه با پولشويي وآيي نامه اجرايي آن و همچني مفاد ماده « 2آيي نامه مدت و طرز
نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها» ،بانکها موظفند تمهيدات الزم براي ثبت و نگاهداري
اطالعات مرتبط با صادر کننده ،ظهرنويسان و گيرنده اسناد ذکر شده در بند«ب» از سط سوم (به ويژه
چکهاي عادي و بانکي) رابه گونهايفراهم نمايند،که امکان جستجو براساس هر يک از شناسههاي
مذکور ميسر باشد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک /موسسه
اعتباري ابالغ و بر حس

اجراي آن نظارت به عمل آيد/648353/.ف

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مرتضي ستاك

اميرحسين امينآزاد

2-3831

3816
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شماره  182943/89 :؛ تبيين ايراد مطروحه توسط مجلس شوراي اسالمي درخصوص ملغي اثر نمودن فراز
پاياني بند " الف " ماده  11آيين نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته ،مع وق و مشكوک الوصول موسسات
اعتبار ي ( موضوع بخشنامه شماره  163570/89مورخ ) 27/7/1389
تاريخ19/8/1389 :
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري
توسعه ارسال گردد.

با سالم و احترام؛
پيرو بخشنامه شماره  163570مورخ  27/7/1389بدي وسيله به استحضار ميرساند؛ ملغياالثر
نمودن فراز پاياني بند ”الف“ ماده ”»“11آييننامهوصولمطالبات

سررسيدگذشته،معوقومشکوکالوصولمؤسساتاعتباري ) ريالي و ارزي(« موضوع تصويبنامه شماره
 /153965ت41498همورخ  3/8/1388هيأت محترم وزيران به موجب ايراد مطروحه توسط مجلس
شوراي اسالمي (مغايرت با مفاد تبصره ” “1الحاقي به ماده ” “15اصالحي قانون عمليات بانکي بدون
ربا ،ماده ” “10قانون مدني و مواد ” 219الي “225قانون اخيرالذکر) به معناي عدم دريافت وجه التزام

تأخير تأديه دين نميباشد .خاطر نشان ميسازد ،آنچه مطم نظر مجلس محترم شوراي اسالمي بوده
اجراي نص صري مفاد قراردادهاي منعقده فيمابي بانک و مشتري است .بنابراي با عنايت به مباني
قانوني و شرعي اخذ وجهالتزام تأخير تأديه دي از جمله تبصره ” “1الحاقي به ماده ” “15اصالحي
قانون عمليات بانکي بدون ربا ،تبصره ” “2ماده ” “515آيي دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در
امور مدني و اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره  7742مورخ ،11/12/1361
مؤسسات اعتباري زماني مجاز به اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از مشتريان ميباشند که در قرارداد
منعقده فيمابي مؤسسه اعتباري و مشتري ،اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين به صورت شرط ضم عقد
ذکر و نرخ آن به طور صري و دقيق مشخص و به امضاي طرفي رسيده باشد.
در خاتمه يادآوري مينمايد ،مفاد قراردادهاي منعقده فيمابي بانک و مشتري پس از تاريخ ابالغ
»آيي نامهوصولمطالبات سررسيدگذشته،معوقومشکوکالوصولمؤسساتاعتباري )ريالي و ارزي(«
( )18/8/1389بايد براساس مفاد ماده ” “12آيي نامه مزبور تنظيم گردد .ضمناً براي قراردادهاي
منعقده قبل از تاريخ فوقاالشاره نيز که براساس مفاد بخشنامه شماره نب 1400/مورخ 24/6/1369
تنظيم گرديدهاند مفاد بخشنامه اخيرالذکر همچنان به قوت خود باقي است/650524/.چ

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مرتضي ستاك

اميرحسين امينآزاد

2-3831

3816
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شماره  210577/89 :؛ توثيق اسناد مشاعي مالكين و نسق هاي زر اعي زارعين در اعطاي تسهيالت بانكي به
طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي
تاريخ27/9/1389 :
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پستبانک و مؤسسه اعتباري
توسعه ارسال ميگردد.
با سالم؛
احتراماً ،با توجه به تصويب" قانون افزاي

بهرهوري بخ

کشاورزي و منابع طبيعي» مورخ  23/4/1389مجلس

شوراي اسالمي بدينوسيله توجه آن بانک  /موسسه اعتباري را به مفاد ماده  10قانون مذکور بشرح ذيل جلب مي نمايد:
((ماده  -10بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري مکلفند در اعطاء تسهيالت بانکي به طرحهاي کشاورزي و منابع
طبيعي ،اسناد مشاعي مالکين و نسق هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز کل مشاع
ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهرهبرداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالکيت اعياني
احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيالت بپذيرند .دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست
بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند .دولت مکلف است از طريق تشويق
بيمه سرمايهگذاري و ساير ابزارهاي بيمهاي ،تحقق اين امر را تضمين نمايد)).
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس

اجراي آن نظارت گردد/670932/.ف

اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

بهزاد فخار

3816

1-3831
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قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي

32693/144

شماره 19/5/1389
جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

دراجراء اصل يکصد و بيست و سوم ( )123قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون
افزايشبهرهوري بخ

کشاورزي و منابع طبيعي که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسالمي

تقديمگرديدهبود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ  23/4/1389و تأييد شورايمحترم
نگهبان به پيوست ابالغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي ن علي الريجاني

شماره24/5/1389109986
وزارت جهاد کشاورزي
قانون افزاي

بهرهوري بخ

کشاورزي و منابعطبيعي که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و

سوم تيرماه يکهزار و سنيصد وهشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  6/5/1389به
تأييد شوراي نگهبانرسيده و طي نامه شماره  32693/144مورخ  19/5/1389مجلس شوراي اسالمي
واصلگرديدهاست ،به پيوست جهت اجرا ابالغ ميگردد.
رئيس جمهور ن محمود احمدينژاد

قانون افزاي

بهرهوري بخ

کشاورزي و منابع طبيعي

ماده1ن دولت مکلف است در راستاي تحقق سند چشمانداز بيستسالةکشور ،سياستهاي کلي نظام و قانون
سياستهاي اجرائي اصل ( )44قانون اساسي و به موجباي قانون ،زمينهها ،برنامهها ،تسهيالت و امکانات ارتقاء
بهره وري و اصالحالگوهاي توليد و مصرف در بخ

کشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراءدرآورد.

ماده2ن به منظور:
الف ن ارائه مشاوره فني ،اجرائي ،ترويجي و مديريتيبراي بهبود شرايط و افزاي

کمّي و کيفي محصوالت ،اصالح و

بهبود شيوههاي مصرف عواملتوليد و نهادهها در محصوالت و توليدات کشاورزي و منابع طبيعي؛
ب ن انجامفعاليتهاي مهندسي و تأمي زمينههاي افزاي

ارزش افزوده و ارتقاء بهرهوري بخشکشاورزي و منابع

طبيعي؛
ج ن تشخيص و درمان آفات و بيماريهاي گياهي ودامي
سازمانهاي نظام م هندسي کشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشکي جمهورياسالمي ايران موظفند حسب مورد و
متناسب با استعدادها و شرايط بخ

کشاورزي و منابعطبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاکميتي اعالمي

از سوي وزارت جهادکشاورزي و سازمانهاي حاکميتي تابعة آن ،مجوز تأسيس درمانگاهها (کلينيکها)،مجتمعهاي
درماني (پلي کلينيکها) ،آزمايشگاهها ،داروخانهها ،بيمارستانهاي دامي،مراکز تلقي مصنوعي و مايهکوبي و شرکتهاي
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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.
نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سياستهاي حاکميتي اعالمي ،برعهده وزارت جهاد کشاورزي و سازمانها و
مؤسسات حاکميتي تحت پوش

اي وزارتخانه (حسبمورد) ميباشد.

تبصره 1ن مراکز مذکور در اي ماده به صورت غيردولتي اداره شده وبراساس قواني مربوطه در مراجع ذيصالح قانوني
ثبت و تحت نظارت سازمانهاي نظاممهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشکي جمهوري اسالمي ايران ارائه
خدمتمينمايند.
تشکّلهاي صنفي و اتحاديههاي مرتبط با اي مراکز به صورت منطقه اي ويا کشوري ،قابل تأسيس و ثبت در مراجع
ذيصالح خواهد بود.
تبصره2ن تعداد نيرو يانساني متخصص مراکز موضوع اي ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعاليت
وسط بندي خدمات ،براساس دستورالعملي خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصويب اينقانون به پيشنهاد مشترك
وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي نظام مهندسي کشاورزي ومنابع طبيعي و نظام دامپزشکي جمهوري اسالمي ايران
و کميسيونهاي کشاورزي اتاقهايبازرگاني ،صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد کشاورزي تأييد و
ابالغميشود.
در صورتي که فعاليت اي مراکز در زمينة تحقيقات دان

بنيان با ف آوريباال باشد ،به کارگيري حداقل يک نفر دکتراي

متخصص در رشته ذيربط الزامياست.
تبصره 3ن مراکز موضوع اي ماده ،خدمات موردنياز توليدکنندگان و بهرهبردارانبخن

کنشاورزي را بر اسناس

تعرفههاي اعالمني از سنوي وزارت جنهاد کشناورزي بهانجام ميرساند.
تعرفه هاي ارائة خدمات مزبور ،در سه ماهه اول هر سال با پيشنهادمشترك سازمانهاي نظام مهندسي کشاورزي و
منابع طبيعي ،نظام دامپزشکي جمهوري اسالميايران نمايندة اتحادية کنشوري مراکز موضوع اي مناده (حسنب مورد)
و نمايننده تشکّلهنر يک از زيربخشهاي کشاورزي و منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهاد کشاورزيرسيده و
ابالغ ميگردد.
تبصره4ن مراکز موضوع اي ماده موظف به رعايت سياستهايحاکميّتي و برنامههاي ابالغي از سوي وزارت جهاد
کشاورزي و دستورالعملهاي ابالغي ازسوي سازمانهاي نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشکي
جمهوري اسالميايران ميباشند .در غير اي صورت ،وزارت جهاد کشاورزي موظف است در رابطه با ادامةفعاليت آنان
اقدامات قانوني الزم را به عمل آورد.
تبصره 5ن با کارشناسان ومتخصصات و کارکنان شاغل رسمي در دستگاههاي دولتي مرتبط که با اجراء اي قانون
وظايفآنان واگذار ميشود ،مطابق با ماده ( )21قانون مديريت خدمات کشوري عمل خواهدشد.
تبصره 6ن در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهاي دولتي به مراکز موضوع اي ماده،رتبهبندي سازمانهاي نظام مهندسي و
دامپزشکي مالك عمل ميباشد .آيي نامه اجرايينحوه رتبهبندي اي مراکز ،حداکثر ش

ماه پس از تصويب اي قانون

به پيشنهاد وزارتجهاد کشاورزي و با هماهنگي سازمانهاي نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و نظامدامپزشکي
جمهوري اسالمي ايران و کميسيونهاي کشاورزي اتاقهاي بازرگاني ،صنايع ومعادن و تعاون ،به تصويب هيأت وزيران
ميرسد.
تبصره 7ن کارکنان مراکز موضوع اينقانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت،
مشمولقانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ميباشند.
ماده3ن بهرهبرداران بخشکشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دان

آموختگان رشتههاي تخصصي کشاورزي و

منابعطبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي که فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده ) (2اي قانون به
مرحله اجراء درآورند ،در بهرهگيري از حمايتهاي قانوني و تسهيالتاعطائي (اعم از کمکهاي فني و اعتباري و مشوقها) از
سوي دولت در اولويتميباشند.
آيي نامه اجرايي اي ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد کشاورزي،سازمانهاي نظام مهندسي کشاورزي و منابع
طبيعي و نظام دامپزشکي جمهوري اسالمي ايرانو کميسيونهاي کشاورزي اتاقهاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت
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وزيرانميرسد.
ماده 4ن واگذاري امتياز و مجوز اي مراکز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر،بدون اخذ مجوز کتبي از مراجع ذيصالح
صادرکننده مجوز ،ممنوع است و با متخلفي برابرقواني مربوطه برخورد خواهد شد.
ماده 5ن در قالب سياستهاي حاکميتي ابالغي از سويوزارت جهاد کشاورزي ،بهرهبرداران بخ

کشاورزي و منابع

طبيعي مجاز به تأسيس تشکلهايصنفي و اتحاديههاي مرتبط منطقهاي و يا کشوري در زير بخشهاي مختلف کشاورزي
و منابعطبيعي و ثبت آن در مراجع ذيصالح خواهند بود.
ماده 6ن دولت مکلف است وظايفتصديگري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني ،تهيه و توزيع کليه
نهاده هايتوليد ،اقدامات اجرائي خريد ،انبارداري و توزيع اقالم موردنياز تنظيم بازار ،ادارةکشتارگاهها ،آزمايشگاههاي
گياهي و دامي (به جز آزمايشگاههاي مرجع به تشخيص وزارتجهاد کشاورزي وتصويب هيأت وزيران) ،انبارها ،سيلوها،
سردخانهها ،صنايع تبديلي وتکميلي ،امور اجرائي آموزشي ،ترويجي و بيمهگري را متناسب با وظايف و اختيارات
هرتشکل ،به تشکلهاي موضوع مواد ( )2و ( )5اي قانون ،مطابق با قواني و مقررات مربوطواگذار نمايد.
تبصره 1ن به منظور حفظ سالمت محصوالت کشاورزي خام و فرآوري شده ومواد غذايي مرتبط با آنها ،وزارتخانههاي
جهاد کشاورزي ،بهداشت ،درمان و آموزشپزشکي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند ،حداکثر ش
ماه پس از تصويباي قانون ،استانداردهاي ملي مرتبط را تدوي و با رعايت ماده ( )6قانون اصالحقواني و مقررات
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب  ،25/11/1371بهتشکلهاي موضوع اي ماده ابالغ و اجراء آن را
حمايت و نظارت نمايند .توليدکنندگاننهادهها و محصوالت نهايي کشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات
کشاورزي و غذاييو تشکلهاي موضوع اي ماده موظفند ضوابط ابالغي را مراعات نمايند.
تبصره 2ن دولتموظف است حمايتها و تأمي تسهيالت الزم براي تشکلهاي موضوع اي ماده را جهت
ايجادآزمايشگاههاي مناسب ،براي کنترل ميزان سالمت محصوالت از جمله عدم آلودگي آنها بهمواد شيميايي،
پرتوزايي (راديواکتيويته) ،ميکروبي ،ويروسي ،انگلي و قارچي فراهمنمايد.
تبصره  3ن دولت موظف است تا استقرار کامل اي تشکلها و توانمندسازي آنها،حمايتها و پشتيبانيهاي الزم از آنها را به
عمل آورد.
تبصره4ن به منظور حمايت ازبهرهبرداران و مصرفکنندگان و شفافيت قيمتها و ايجاد تعادل در بازار محصوالت
وتوليدات کشاورزي ،خريد و فروش نهاده ها و محصوالت توليدي ،در صورتي که از اقالمقابل معامله در بورس کاال
باشد ،بايد از طريق شرکت در بورس کاال انجامشود.
تبصره 5ن فروش نهادههاي کشاورزي از قبيل انواع کود و سم و دارو توسطفرشندگان مجاز ،تنها با دريافت نسخههاي
مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده ( )2اينقانون صادر ميشود قابل انجام ميباشد .پروانه فعاليت متخلفي از احکام
اي ماده،توسط مراجع ذيصالح صادرکننده پروانه ،لغو ميشود.
تبصره 6ن خريدهاي تضميني درمحصوالت غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي کشت از طرف کشاورزان و
توليدکنندگانميباشد.
الگوي کشت هر منطقه براساس مزيتهاي نسبي ،ارزش افزوده ،شرايط اقتصادي،شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در
کشور ،حداکثر تا ش

ماه پس از تصويب اي قانون،توسط وزارت جهاد کشاورزي براي هر منطقه تعيي و جهت

اجراء ابالغ ميشود.
ماده7ننماينده تشکلهاي موضوع مواد ( )2و ( )5اي قانون حسب مورد ،در جلساتي که به منظورتصميمگيري و يا
بررسي مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشکيل ميشود ،بهعنوان ناظر شرکت خواهند داشت و
دستگاههاي اجرائي ذيربط شهرستاني ،استاني و کشوريموظف به دعوت از آنان خواهند بود.
ماده 8ن به منظور حفاظت از منابع ملي شده واراضي دولتي واقع در حريم شهرها ،شهرکها و شهرهاي جديد (از مبدأ
شروع حريم) وجلوگيري از تجاوز به اي عرصهها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب ،جنگلکاريآبخيزداري،
پارکهاي جنگلي ،درختکاري مثمر و غيرمثمر و همچني بهرهبرداريهاي همگنديگر نظير فعاليتهاي طبيعتگردي ،توسعه
کشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژههايشيالتي ،دولت مکلف است با حفظ مالکيت دولت ،حق بهرهبرداري و يا حق
انتفاع ازعرصههاي مستعد مذکور را در قالب طرحهاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قراردهد.
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تبصره1ن وجه قابل پرداخت بابت حق بهرهبرداري و يا حق انتفاع اي گونهاراضي براي سال اول به صورت مزايده
تعيي و براي سالهاي بعد براساس نرخ تورم ساالنهاعالمي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعديل و
تعيي ميگردد .وجه حقبهرهبرداري و يا حق انتفاع ساالنه مذکور بايد توسط مجريان طرح حداکثر تا پايان هرسال
مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد.
تبصره 2ن هرگونه واگذاري جزئي و ياکلي و يا تغيير کاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب (کلي و يا جزئي) و يا
عدمپرداخت به موقع وجه حق بهرهبرداري و يا حق انتفاع ساالنه از سوي مجري طرح ،موجبفسخ يک طرفه قرارداد
بهرهبرداري طرح از سوي وزارت جهاد کشاورزي ميشود.
تبصره3نمدت زمان اجراي اي گونه طرحها پانزده سال تعيي ميگردد و مفاد آن در پايان سالپانزدهم قابل تجديدنظر
ميباشد .همچني در صورتي که مجري طرح ،مطابق مفاد اي مادهو ساير قواني مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود
اقدام نموده باشد ،وزارت جهادکشاورزي مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرايط تجديدنظر شده ،همچنان در
اختيار مجريمذکور قرار دهد.
تبصره4ن حجم فعاليت و ميزان کل (مساحت) اراضي مورد اجراء درخصوص فعاليتهاي موضوع اي ماده در سط کشور
براي هر سال در بودجههاي سنواتي تعيينميگردد.
تبصره 5ن اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني واگذاري و احياء اراضي درحکومت جمهوري اسالمي ايران مصوب
 26/1/1359و آيي نامه اجرائي آن مصوب  31/2/1359ومواد ( )3و ( )31قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و
مراتع کشور مصوب سال  1346واصالحات بعدي آن و ماده ( )75قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن
در مواردمعي مصوب  28/2/1383از حکم اي ماده مستثني بوده همچني (در صورت ضرورت) ،طرحهايموضوع ماده
( )3قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب سنال  1346واصالحات بنعدي آن که تا قبل از
تصويب اي قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداريرسيده و مشمول مصاديق مذکور در اي ماده ميباشد ،قابل
انطباق با مفاد اي مادهخواهد بود.
تبصره 6ن آيي نامه اجرائي اي ماده به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزيبه تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 9ن وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاريسازمان ثبت اسناد و امالك کشور در اجراء قواني و مقررات
مربوط ،با تهيه حدنگاري( کاداستر) و نقشه هاي مورد نياز ،نسبت به تثبيت مالکيت دولت بر منابع ملي و اراضيموات و
دولتي و با رعاي ت حريم روستاها و همراه با رفع تداخالت ناشي از اجراء مقرراتموازي اقدام و حداکثر تا پايان برنامه
پنجساله پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،سند مالکيت عرصهها را به نمايندگي از
سوي دولت اخذ وضم اعمال مديريت کارآمد ،نسبت به حفاظت و بهرهبرداري از عرصه و اعياني منابع مليو اراضي ياد
شده بدون پرداخت هزينههاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدامنمايد.
تبصره1ن اشخاص ذينفع که قبالً به اعتراض آنان در مراجع ذيصالح اداري وقضائي رسيدگي نشده باشد ميتوانند
ظرف مدت يک سال پس از الزماالجراء شدن اي قانوننسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت
موضوع ماده واحده قانونتعيي تکليف اراضي اختالفي موضوع اجراي ماده ( )56قانون حفاظت و بهرهبرداري ازجنگلها و
مراتع مصوب  29/6/1367شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلتمذکور در اي ماده ،چنانچه ذينفع،
حکم قانوني مبني بر احراز مالکيت قطعي و نهاييخود (در شعب رسيدگي ويژهاي که بدي منظور در مرکز از سوي
رئيس قوه قضائيه تعيي وايجاد ميشود) دريافت نموده باشد ،دولت مکلف است در صورت امکان عي زمي را به
ويتحويل داده و يا اگر امکانپذير نباشد و در صورت رضايت مالک ،عوض زمي و يا قيمتکارشناسي آن را پرداخت
نمايد.
تبصره 2ن با تصويب اي قانون ،انتقال قطعي مالکيتدولت در واگذاري اراضي ملي ،دولتي و موات به متقاضياني که از
تاريخ ابالغ اي قانونبه بعد شروع به تشکيل پرونده درخواست اراضي مينمايند ممنوع بوده و قواني مغايرلغو ميگردد
لک صدور سند مالکيت اعياني احداثي پي

بيني شده در طرح مصوب و پس ازاجراء کامل طرح و تأييد هيأت نظارت

مندرج در قانون اصالح ماده ( )33اصالحي قانونحفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386
مجمع تشخيص مصلحت نظام،بالمانع بوده و بهرهبرداري از اراضي مذکور به صورت اجاره ،حق بهرهبرداري و يا
حقانتفاع و در قالب طرح مصوب ،مجاز ميباشد.
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ماده 10ن بانکنها و مؤسسات مالي واعتباري مکلفند در اعطاء تسهيالت بانکي به طرحهاي کشاورزي و منابع طبيعي
اسنادمشاعي مالکي و نسقهاي زراعي زارعي و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز کلمشاع ارزيابي و
قراردادهاي اجاره و يا بهره برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي ودولتي و سند مالکيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه
و تضمي براي اعطاء تسهيالتبپذيرند .دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت
بهتنظيم سند ره بر اي اساس اقدام نمايند .دولت مکلف است از طريق تشويق بيمهسرمايهگذاري و ساير ابزارهاي
بيمهاي ،تحقق اي امر را تضمي نمايد.
ماده 11ندولت مکلف است با اتخاذ تمهيدات الزم براي شناسايي و کنترل کانونهاي بحراني فرسايشآبي ،بادي و مقابله
با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گرد و غباربا منشأ داخلي و خارجي به گونهاي عمل نمايد که تا
پايان برنامه پنجساله پنجم توسعهاقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،ميزان متوسط کاه

ساالنه

فرسايشخاك کشور يک ت در هکتار و در اراضي به حداقل سه ت در هکتار برسد.
ماده12ن بهمنظور ارتقاء بهرهوري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگلها ،بيشههاي طبيعي و مراتعکشور:
الف ن دولت مکلف است سياستگذاري ،برنامهريزي و اقدامات الزم را جهت کنترلو کاه
بهکارگيري بخشهاي غيردولتي و با ساز و کارهاي افزايشپوش

عوامل تخريب از طريق

حفاظتي و حمايتي به گونهاي ساماندهي نمايد که تا

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.
ب ن دولت مکلف است دراجراء طرحهاي عمومي ،عمراني و توسعهاي خود و نيز اکتشاف و بهرهبرداري از
معادن،خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي وبرآورد هزينههاي
امکانسنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجههاي سنواتي ،درقالب موافقتنامههاي مبادله شده با وزارت جهاد
کشاورزي براي حفاظت ،احياء و بازسازيعرصهها اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزي مکلف است هزينههاي احياء و بازسازي وجبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از
استعالم دستگاه اجرائي مربوط ،تعيينو اعالم نمايد.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيي نامهاي خواهد بود کهحداکثر ش

ماه پس از تصويب اي قانون به

پيشننهاد مشترك وزارت جهاد کشناورزي،معاونت نظارت و راهبنردي رئينسجمنهور و سنازمان حنفاظت محنيط
زينست ،تنهيه و بهتنصويب هينأت وزيران ميرسد.
ماده13ن درآمدهاي حاصل از خسارات موضوع ماده () 12اي قانون ،کليه وجوه دريافتي بابت قراردادهاي اجاره ،حق
بهره برداري و حق انتفاعاراضي ملي و دولتي از جمله وجوه دريافتي موضوع ماده ( )8اي قانون ،بهره مالکانهطرحهاي
جنگلداري ،منابع طبيعي و پروانه چرا ،سه درصد ( )3%حقوق دولتي ناشي ازبهرهبرداري از معادن ،کليه جرائم و درآمد
حاصل از فروش محصوالت جنگلي و مرتعي کشفشده و بازداشتي ،به حسابي متمرکز در خزانهداري کل واريز و معادل
صددرصد ( %) 100وجوه واريزي در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري،حفاظت ،احياء و
توسعه منابع طبيعي کشور به وزارت جهاد کشاورزي اختصاصمييابد.
ماده14ن به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اکولوژيکي) عرصههايطبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود
در مراتع کشور ،دولت مکلف است با انجاممطالعه ،ارتقاء علمي و تقويت تسهيالت ،به گونهاي اقدام نمايد که با
استفاده ازنيروي انساني متخصص ،توان و سرمايههاي بخشهاي غيردولتي ،ظرف ده سال:
الف ن شاخصرشد کيفيت و کميت علوفه و ساير توليدات مراتع ،ضريب تنوع گياهي ،تثبيت خاك و ترسيبکرب و ساير
معيارهاي زيست محيطي (اکولوژيکي) سرزمي  ،به طور متوسط ساالنه تا دودرصد ( )2%افزاي
ب ن با انجام اقداماتي نظير اصالح نژاد ،بهبود مديريت واصالح الگوهاي پرورش دام ،ضم کاه

يابد.
جمعيت دامي و

بسته به مرتع (بز ،گوسفند و گاوبومي) به ميزان سه ميليون واحد دامي در سال تا حد تعادل ،جمعيت دام جايگزي
(گاوآميخته و گاو اصيل ،گاومي
در سال افزاي

و گوسفندپرواري صنعتي و نيمه صنعتي) تا سه و يک دهم ) (1/3ميليون واحد دامي

يابد.

ج ن ميزان خوراك توليدي از منابعزراعي شامل انواع بقوالت (لگومها) ،علوفههاي سيلويي ،جو و ذرت به ميزان سه و
يکدهم ( )1/3ميليون ت افزاي

و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به ميزان نيم () 5/0ميليون ت در سال افزاي
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يابد.
ماده15ن دولت مکلف است ضم اعمال ممنوعيتبهره برداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي ،احيائي و زيست محيطي
(اکولوژيک) جنگلهايکشور ،ترتيبات و تمهيدات الزم را جهت اصالح الگوي مصرف چوبهاي جنگلي اعم از صنعتي
وغيرصنعتي ،جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديدپذير به جاي سوختهاي هيزمي ،خروجدام از جنگل و
ساماندهي جنگلنشينان به عمل آورده و با استفاده از توان وسرمايههاي بخشهاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه
درختکاري مثمر و غيرمثمر وبوستانهاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونهاي که ظرف ده سال ،ضريب
حفاظتيجنگلها و مراتع ،از چهل درصد ( )40%به نود درصد ( )90%و سرانه جنگل از هفده صدم ) (17/0هکتار به بيست
و پنج صدم ( )25/0هکتار برسد.
ماده 16ن از تاريخ تصويب اينقانون ،وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل
ازواردات کاالها و يا محصوالت بخ

کشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواداولية غذايي مورد نياز صنايع

غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد کشاورزي مجوزالزم را اخذ نمايند .همچني دولت مکلف است بهمنظور حمايت
از توليدات داخلي ،برايواردات کلية کاالها و محصوالت بخ

کشاورزي تعرفة مؤثر وضع نمايد به گونهاي که نرخمبادله

همواره به نفع توليدکنندة داخلي باشد.
کشاورزي (از قبيل بذر ،نهال ،کود و سم) باهماهنگي و اخذ مجوز وزارت

تبصره1ن واردات نهادههاي توليدبخ

جهادکشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني ميباشد.
تبصره2ن مسؤوليت انتخاب ابزارتعرفهاي ،تعيي سهمية مقداري ،زمان ورود و مقدار تعرفه براي کاالهاي کشاورزي
وفرآوردههاي غذايي با وزارت جهاد کشاورزي خواهدبود.
ماده17ن وزارت جهاد کشاورزيموظف است عالوه بر منابع پي

بيني شده در ماده ( )12قانون تشکيل وزارت جهاد

کشاورزيو در اجرا بند «د» ماده ( )18قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسالمي ايران،
چهل و نه درصد ( )49%آورده سهم دولت در تشکيل و افزاي

سرمايهصندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخ

کشاورزي( ،بخشي ،شهرستاني ،استاني ،ملي،تخصصي و محصولي) را از محل فروش امکانات قابل واگذاري وزارت
جهاد کشاورزي وسازمانهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شرکتمادر تخصصي
صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخ

کشاورزي در سراسر کشور تأميننمايد.

تبصره  1ن صندوقهاي موضوع اي ماده مجاز به فعاليت مالي ،اعتباري وبازرگاني در بخ

کشاورزي و منابع طبيعي و

توسعه صنايع تبديلي و تکميلي از جملهفعاليتهاي موضوع ماده ( )6اي قانون ميباشند.
تبصره2ن دولت مکلف است حداقل بيستو پنج درصد ( )25%از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخ
غيردولتي) را بهصورت ارزي جهت توانمندسازي تشکلهاي غيردولتي براي فعاليتهاي اقتصادي و توسعهسرمايهگذاري
در بخ

کشاورزي و مننابع طبيعي و توسعنه صنايع تبديلي و تکنميلي باهدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار

صندوقهاي حمايت از توسعه بخ
امر سرمايهگذارياي بخ

کشاورزي قراردهد تا با مشارکت مالي تشکلها و توليدکنندگان و بهرهبرداران در

اقدام نمايند.

بازپرداخت اصل و سود اي تسهيالت به صورت ارزي به حسابذخيره ارزي واريز ميگردد .پنجاه درصد ( )50%سود
حاصله ناشي از اي فعاليتها پس ازواريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط ،به عنوان سهم دولت
(موضوع اينماده) در تجهيز منابع و افزاي
توسعه بخ

سرمايه صندوقهاي مذکور ،از طريق شرکت مادر تخصصيصندوق حمايت از

کشاورزي به حساب اي صندوقها واريز ميگردد.

تبصره3نصندوقهاي موضوع اي ماده ميتوانند ضم رعايت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزي ،باانتشار اوراق
مشارکت (با تضمي اصل و سود توسط دولت و با رعايت حکم بند «ح» ماده ) (10قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )منابع الزم براي اعطاء تسهيالت مورد نياز بخ

کشاورزي و

منابع طبيعي و توسعه صنايعتبديلي و تکميلي را فراهم نمايند.
تبصره4ن وزارت جهاد کشاورزي و ساير دستگاههاياجرائي مجازند منابع مالي بخ

کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه

صنايع تبديلي وتکميلي ،اعم از يارانه ،اعتبارات کمکهاي بالعوض ،کمکهاي فني و اعتباري و وجوه ادارهشده را با
عامليت صندوقهاي حمايت از توسعه بخ

کشاورزي و مشارکت مالي بهرهبرداراناي بخ
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 ،به مرحله اجراء درآورند.

تبصره 5ن در اجراء بند «ج» ماده ( )18قانونبرنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران ،صندوقهاي حمايتاز توسعه بخ

کشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصوالت کشاورزي مصوب

 1/3/1362واصالحيههاي بعدي آن ،به عنوان دستگاه بيمهگر عمل نمايند .در اي صورت ،دولت باعقد قرارداد با اي
صنندوقها سهم خود را اعم از يارانه حنق بيمه و مابهالتفاوتخسارت به حساب صندوقنهاي مذکور واريز مينمايد.
نظارت بر عمنلکرد بيمهاي اينصندوقها با وزارت جهاد کشاورزي ميباشد.
تبصره 6ن صندوقهاي موضوع اي ماده برايتأمي و تجهيز منابع مالي ،با رعايت قانون بانکداري اسالمي و ماده ()13
قانونبرنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مجاز به دريافتتسهيالت و يا مشارکت
با بانکهاي خارجي ،ازجمله بانک توسعه اسالميميباشند.
ماده18ن به منظور ارتقاء منزلت اجتماعي ،دان
پوش

و توانمنديهاي فعاالنبخ

کشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و

مناسب برنامههاي ترويجي و گسترشبرنامههاي توسعه انتقال تجارب و يافتههاي تحقيقاتي در اي بخ

،

سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است عالوه بر برنامههاي راديو و تلويزيوني گروهجهاد در کلية
شبکههاي سراسري داخلي راديو تلويزيوني و همچني شبکههاي استانيمتناسب با موضوعات خاص استاني و کشوري
با ايجاد گروه «دان

ترويج و توسعة بخشکشاورزي و منابع طبيعي» نسبت به تهيه و پخ

برنامههاي ويژه بخ

کشاورزي اقدامنمايد.
تبصره1ن سازمان هواشناسي کشور موظف است آخري اطالعات پردازش شده و يافتهها و پي
هواشناسي مورد نياز بخ

بينيها و تحليلهاي

کشاورزي را به صورتروزانه ن هفتگي ن ماهيانه و دورهاي در اختيار شبکههاي راديو و

تلويزيوني سراسري ومراکز استانها قرار دهد.
تبصره2ن سازمان صدا و سيما جمهوري اسالمي ايران موظفاست برنامه موضوع اي قانون را به صورت روزانه و ثابت
و در زماني ارائه نمايد کهبيشتري بيننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل يک ساعت در شبانهروز
وحداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نمايد.
تبصره3ن منابع مالي مورد نياز ناشياز اي قانون هرساله به شرح زير و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت
وراهبرديرئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجه اي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالميايران و وزارت جهاد
کشاورزي تأمي و منظور ميگردد:
تعرفه کلية کاالهاي وارداتي بخ

الف ن پنج درصد ( )5%از محلدرآمدهاي حاصل از افزاي

کشاورزي به کشور.

تعاوني دريافتي توسط وزارتتعاون.

ب نيک در صد ( )1%از چهار درصد ( )4%سهم آموزش بخ

ج ن مبالغ دريافتي از محل تبليغات صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران درحي اجراء اي برنامهها.
تبصره4ن آئي نامه اجرائي اي ماده حداکثر ظرف سه ماهبه پيشنهاد مشترك سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي
ايران و وزارت جهاد کشاورزيتهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده 19ن به منظور افزاي

توليد و ايجاداشتغال ،بانکهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچني

صندوقهايغيردولتي حمايت از توسعه بخ

کشاورزي (بخشي ن شهرستاني ن استاني ن ملي ن تخصصي ومحصولي)

مجازند برخي از پروژهها از قبيل احداث گلخانهها ،مجتمعهاي گلخانهاي،دامپروري ،شيالتي ،توليد قارچ ،گياهان
دارويي ،صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي ومراکز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي الزم از وزارت جهاد
کشاورزي و ياسازمانهاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچني در صورت نياز ،حساب ذخيرهارزي (براي
مصارف ارزي بر اساس ارقام مندرج در بودجههاي سنواتي) اجراء نموده و بهيکي از روشهاي « فروش به قيمت تمام
شده» و يا « اجاره به شرط تمليک اعياني» بهمتقاضيان با اولويت فارغالتحصيالن بيکار بخ
ماده20ن بهدولت اجازه داده ميشود در جهت تأمي مالي طرحهاي بخ
کشاورزي ،صنايع غذايي و توسعة صادرات محصوالت بخ

کشاورزي واگذار نمايند.

کشاورزي ،صنايع تبديلي وتکميلي

کشاورزي از طرق زير سرمايةخود را در بانک کشاورزي

از هشت هزار ميليارد ( )8.000.000.000.000ريال به سي هنزارميلينارد ( )30.000.000.000.000ريال افزاي
دهد:
الف ن کلية وجوه ناشي ازبازپرداخت اصل و فرع تسهيالت اعطائي بانک کشاورزي از محل حساب ذخيرة ارزي
موضوعماده ( )60قانون برنامه سوم و بند « هن» ماده ( )1قانون برنامه چهارم توسعهاقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
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جمهوري اسالمي ايران ،پس از وصول توسط بانک کشاورزي ،بهحساب درآمد عمومي کشور نزد خزانهداري کل واريز
و تا سقف يک هزار ميليارد ) (1.000.000.000.000ريال از همي محل برداشت و به حساب سرمايه دولت در
بانککشاورزي منظور ميگردد.
ب ن کلية وصوليهاي تسهيالت پرداختي از محل وجوه ادارهشده ،موضوع تبصرهها و کمکهاي فني و اعتباري اعتبارات
عمومي قواني بودجه سنواتگذشته (فصول کشاورزي و منابع طبيعي) که عامليت آن بر عهده بانک کشاورزي بوده
است،تا سقف يازده هزار ميليارد ( )11.000.000.000.000ريال به حساب سرمايه دولت در بانککشاورزي منظور
ميگردد.
ج ن معادل ارزي ده هزار ميليارد () 10.000.000.000.000ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه دولت
در بانک کشاورزي منظورگردد.
ماده 21ن وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و کليه دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي غيردولتي موظفند تعداد ،رشته و
ترکيب جنسيتي دانشجويان رشتههاي تحصيليدانشگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزش عالي مرتبط با کشاورزي ،منابع
طبيعي و دامپزشکيخود را قبل از اعالم و پذيرش ،براساس نيازسنجي و مديريت منابع انساني که توسط وزارتجهاد
کشاورزي انجام ميشود ،ساماندهي نمايند.
ماده 22ن وزارت جهاد کشاورزي موظفاست حداکثر ظرف دو سال پس از تصويب اي قانون نسبت به:
الف ن ايجاد پايگاهاطالعاتي توليدکنندگان بخ

کشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطالعات فعاليتهاي توليديخوي

در

آن.
ب ن ايجاد پايگاه اطالعات جامع کشاورزي بر پايه فناوري اطالعات(IT).
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.
ماده 23ن وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،دانشگاه آزاد اسالمي و سايرمراکز آموزشي که مبادرت به آموزش رشتههاي
مرتبط با بخ

کشاورزي و منابع طبيعي مينمايند ،موظفند از طريق مراجع ذيربط قانوني و با کاه

دروس

غيرتخصصي دانشجويانمقاطع کارداني و کارشناسي به ميزان يک ترم درسي ،درس عملي کارورزي متناسب
باواحدهاي کسر شده و حداکثر به مدت ش

ماه در يکي از مزارع دولتي ،خصوصي و ياعرصههاي منابع طبيعي و

آبخيزداري را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگي سازمانتحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي و منابع طبيعي کشور و يا
مؤسسات استاني ،جايگزيننمايند .صدور گواهي پايان تحصيالت مقطع تحصيلي براي اي دانشجويان منوط به
تأييددورة عملي کارورزي توسط اي مؤسسات ميباشد.
ماده24ن وزارت نفت مکلف است همهساله مبالغ ريالي صرفهجويي سوخت ناشي از برقي کردن چاههاي آب کشاورزي
را به حسابيکه در خزانهداري کل افتتاح ميگردد ،واريز نمايد تا جهت برقي کردن چاههاي کشاورزياختصاص يابد و به
مصرف برسد .وزارت نيرو و شرکتهاي توزيع برق استاني موظفند بادرخواست جهاد کشاورزي شهرستانها ،برق چاهها
را تأمي نمايند.
ماده 25ن وزارت جهادکشاورزي موظف است حداکثر ش

ماه پس از تصويب اي قانون و با همکاري وزارت نيرو

نسبتبه تعيي شاخصهاي بهرهوري آب کشاورزي اقدام نموده و به تصويب هيأت وزيران رسانده ودر پايان هر سال
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
پيشنهادهايي است که نيازمند تأمي اعتبار ميباشد ،اي موارد را در بودجههايساالنه درج و ارائه نمايد.
ماده26ن در راستاي افزاي

بهرهوري با رويکرد تقاضامحور آب کشاورزي و رعايت الگوي بهينة کشت ،وزارت نيرو

موظف است حداکثر يک سال پس ازتصويب اي قانون اقدامات الزم را براي تحويل حجمي آب به بهرهبرداران با
اولويتتشکلهاي قانوني بخ

کشاورزي ،براساس سند ملي آب ،ظرفيت تحمل مجاز حوضههاي آبريز وبا در نظر گرفت

شرايط اقتصادي ،اجتماعي ،زيست محيطي و فني با اولويتهاي تعريف شدهبراي تخصيص آب کشاورزي به عمل آورد.

1240

ماده27ن دولت مکلف است به گونهايبرنامهريزي نمايد که تا سال  1404هجري شمسي و با استفادة بهينه از منابع
مندرج درفصل تأمي آب بودجههاي سنواتي ،حداقل پانزده درصد ( )15%متوسط بلندمدت نزوالتآسماني ساالنة کشور
(هفت و نيم درصد ( )5/7%از محل کنترل آبهاي سطحي و هفت و نيمدرصد ( )5/7%از طريق آبخيزداري و آبخوانداري)
به حجم آب استحصالي کشور اضافه گردد وصددرصد ( )100%ترازنامه (بيالن) منفي آبهاي زيرزميني دشتهاي کشور
(با اولويت دشتهايممنوعه آبي) جبران گردد.
بهرهوريماشينهاي کشاورزي ،دولت موظف است براساس وضعيت نظام

ماده28ن به منظور استفاده بهينه و افزاي

بهرهبرداري از عوامل توليد،الگوي صحي بهرهبرداري از ماشي را طراحي و نسبت به تأمي ترکيب مناسب
ماشينهايکشاورزي مورد نياز بخ

از طريق بخشهاي غيردولتي اقدام نمايد.

تبصره1ن نيرويانتظامي مکلف به شمارهگذاري و ارائه شناسنامة مالکيت کلية ماشي آالت خودکششيکشاورزي موجود و
جديدالورود به بخ

کشاورزي ميباشد.

تبصره2ن دولت موظف استتعرفة واردات ماشي آالت کشاورزي و مجموعه ادوات مرتبط را به گونهاي تعيي نمايدکه
ضم حمايت از توليدات داخلي ،امکان ارتقاء کيفيت و رقابت محصوالت داخلي بانمونههاي مشابه خارجي فراهم شود.
ماده 29ن به منظور کنترل کيفي ،بازرسي و صدورگواهي کيفيت محصوالت کشاورزي ،دولت مکلف است ضم تعريف
ضايعات محصوالت کشاورزي ،بااستفاده

استانداردها و معيارهايفرآيند توليد ،فرآوري ،نگهداري و بازاررساني و کاه
از امکانات بخشهاي غيردولتي اقدامات الزم را به عمل آورد.
آئي نامهاجرائي اي ماده حداکثر ش

ماه پس از تصويب اي قانون به پيشنهاد وزارت جهادکشاورزي به تصويب

هيأت وزيران ميرسد.
ماده30ن به منظور افزاي

کيفيت توليداتدام (موضوع ماده «  »21قانون نظام جامع دامپروري) و کنترل بهداشت

تغذيه و جلوگيرياز بروز برخي بيماريها و کاه

ضايعات ،وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضم

تدويناستانداردهاي توليد خوراك دام و نظارت بر اجراء آن ،نسبت به توليدکنندگان بخشکشاورزي که از خوراك آماده و
استاندارد کارخانههاي توليد خوراك دام استفادهمينمايد ،با استفاده از يارانهها و يا ساير مشوقهاي در اختيار،
حمايتهاي الزم رابه عمل آورد .همچني محصوالت توليدي کلية کارخانههاي خوراك دام مشمول استاندارداجباري
ميباشد.
ماده 31ن از تاريخ تصويب اي قانون ،دولت موظف است حمايتهايقانوني خود از بهرهبرداران و توليدکنندگان بخ
کشاورزي و منابع طبيعي را با اولويتتوليد محصوالت زير تنظيم و اقدام نمايد:
دارد و به اي واسطه ضرورتاً بايد در داخل

الف ن محصوالت راهبردي :محصوالتي کهمستقيماً در امنيت غذايي نق
کشور توليدشود.

ب ن محصوالت ويژه :محصوالتي که بيشتري ارزش توليد را به ازاء نهادههايمصرف شده ايجاد مينمايد و يا حلقههاي
بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و ميتواندمحور رشد بخ

کشاورزي باشد و يا با توجه به مزيتهاي صادراتي ،حداقل

ده درصد (%) 10سهم بازار دنيا را در اختيار خود دارد.
پ ن محصوالت خاص منطقهاي :محصوالتي کهتوليد آنها در کشور ممک است همراه با مزيت نباشد ولي به واسطه
شرايط خاص منطقه اي،توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصوالت اقدامنمود.
ترکيب نوع محصوالت در طبقهبندي فوقالذکر طي برنامههاي پنجساله توسعةکشور توسط وزارت جهادکشاورزي
تعيي و ابالغ ميگردد.
ماده32ن در اجراء ماده () 31اي قانون ،وزارت جهاد کشاورزي مکلف است در قالب بودجههاي سنواتي و
يارانههايمصوب در اختيار ،به گونهاي برنامهريزي کند که:
الف ن از طريق پرداخت مستقيم بهتوليدکنندگان با بهرهوري باال و داراي روند افزايشي در بهبود شاخص بهرهوري،
رعايتموارد زيست محيطي در توليد و همچني توليد با کيفيت منطبق بر برنامههاي الگوي کشت،پاداش بهرهوري
پرداخت نمايد.
ب ن در جهت رونق بازار بيمه و توسعة بيمة اتکائيکشاورزي و افزاي

نق

بخ

غيردولتي در صنعت بيمه ،نسبت به

پرداخت يارانه حقبيمه بهبيمهگران غيردولتي ،که در راستاي اجراء الگوهاي بيمهاي مورد تأييد اي وزارتخانهعمل
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ميکنند ،اقدام نمايد.
ج ن به منظور کاه

آثار زيانبار مخاطرات و بيماريهايمشترك انسان و دام و تثبيت نوسانات درآمد توليدکنندگان

محصوالت دامي و ساير محصوالتهدفگذاري شده ،نسبت به برقراري بيمههاي تمام خطر اجباري اقدام نمايد.
محصوالتهدفگذاري شده ،توسط وزارت جهادکشاورزي انتخاب و اعالم ميگردد.
د ن به منظورتوسعه صادرات و استفاده از مزيتهاي نسبي بخ
محصوالت صادراتي منطبق بر استانداردهاي بازارهاي هدف بخ

کشاورزي ،نسبت به پرداخت يارانهصادرات براي
کشاورزي اعماز کمکهاي بازاريابي ،جايزه صادراتي،

اعتبارات صادراتي ،تضمي مخاطرات ناشي ازصادرات ،يارانه کمکهاي غذايي به کشورهاي هدف ،اقدام نمايد.
آئي نامة اجرائي اينماده حداکثر ش

ماه پس از تصويب اي قانون ،به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصويبهيأت

وزيران ميرسد.
ماده33ن از تاريخ تصويب اي قانون ،عالوه بر اجراء قانونخريد تضميني محصوالت کشاورزي ،در قالب
بودجههايسنواتي و اعتبار مصوب ،سياستقيمتتضميني نيز برقرار ميشود.
توليدکنندگان محصوالتکشاورزي ميتوانند محصوالتخود را در بازار بورس تخصصي کاالي کشاورزي عرضه نمايند.
در صورت کاه

قيمت بورسنسبت به قيمت تضميني اعالمشده از سوي دولت ،مابهالتفاوت آن توسط دولت

بهتوليدکنندگان پرداخت ميگردد.
وزارت جهادکشاورزي مکلف است هر ساله متناسب باشرايط توليد و بازار ،محصوالت تحت سياست خريد و قيمت
تضميني را انتخاب و اعالمنمايد.
آئي نامه اجرائي اي ماده حداکثر ش

ماه پس از تصويب اي قانون بهپيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصويب

هيأت وزيران ميرسد.
ماده 34ن دولت موظف استبه منظور تنظيم روابط ،تعيي راهبردها و شيوههاي عملي و راههاي کمّي و کيفي
تحققسياستهاي سند چشمانداز بيست ساله کشور در بخ
توسعه بخ

کشاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيست« ،سند ملي

کشاورزي» « ،سند ملي توسعه منابع آب» « ،سند ملي حفاظت محيطزيستو توسعة پايدار» در افق

چشمانداز  1404هجري شمسي با برشهاي سه برنامه پنجساله راحداکثر ظرف ش

ماه پس از تصويب اي قانون

تدوي و به تأييد مجلس شوراي اسالميبرساند.
ماده 35ن دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پايان آذرماه سال بعد ،نتايجحاصل از اجراء اي قانون و همچني
ميزان بهبود عملکرد کمّي و کيفي بخ

کشاورزي ومنابع طبيعي فصل زراعي سال قبل ،ميزان بهبود شاخص بهرهوري

(کل ن انرژي ن منابعانساني ن ماشي آالت ن سرمايه و منابع پايه آب و خاك) ،ميزان سرمايهگذاري در اينبخ

و

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

يکهزار و سيصد و هشتادو نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  6/5/1389به تأييد شوراي نگهبانرسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي ن علي الريجاني
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شماره  227295/89 :؛ رويه جديد اخذ مجوز مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري بانكها و موسسات اعتباري از
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
تاريخ14/10/1389 :
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

باسالم
احتراماً ،همانگونه که مستحضر ميباشند وفق تبصره ماده  2دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي،
مصوب پانصد و بيست و پنجمي جلسه مورخ  19/1/1363شوراي پول و اعتبار ،ضرورت مشارکتهاي
حقوقي هريک از بانکها و يا مؤسسات اعتباري ،بايد در هر مورد به تأييد بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران برسد .همچني  ،دستورالعمل سرمايهگذاري مؤسسات اعتباري ،مصوب يکهزار و هشتاد و
يکمي جلسه مورخ  18/1/1386شوراي پول و اعتبار ،حدود مجاز براي مشارکت حقوقي و
سرمايهگذاري بانکها و مؤسسات اعتباري در اوراق بهادار منتشره از سوي اشخاص حقوقي را تعيي
نموده است.
با عنايت به مراتب فوق ،در هفتادمي جلسه مورخ  17/9/1389کميسيون اعتباري بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران ،در خصوص نحوه رسيدگي به درخواست بانکها و موسسات اعتباري کشور
براي انجام مشارکت حقوقي ،مقرر شده است:

«از اي پس بانکها جهت انجام مشارکت حقوقي ،درخواستهاي خود را مستقيماً به اداره نظارت بر
موقعيت مالي بانکهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايند .اداره مذکور با درنظر گرفت
دستورالعمل سرمايهگذاري موسسات اعتباري و ساير شاخصها و نسبتهاي احتياطي و نظارتي ،نسبت
به اعالم موافقت يا مخالفت بانک مرکزي با اي درخواستها اقدام مينمايد».
بر اساس مصوبه فوقالذکر ،خواهشمند است ضم پي

بيني سازوکارهاي مقتضي ،دستور فرماييد که

از تاريخ ابالغ اي بخشنامه ،براي درخواست اخذ مجوز جهت انجام مشارکت حقوقي ،مستقيماً با اداره
نظارت بر موقعيت مالي بانکها

مکاتبه نمايند698369/.

اداره مطالعات و مقررات بانکي
علياکبر عابديني

اميرحسين امينآزاد

5-3831

3816
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شماره  229935/89 :؛ الزام بانكها و موسسات اعتباري به شفاف سازي و افشاء نحوه اعمال تخفيف در برخي
از عقود اسالمي براي مشتريان خوش حساب
تاريخ18/10/1389 :
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
ميگردد.

با سالم؛
احتراماً ،همانگونه که مستحضر ميباشند اعمال برخي سياستهاي تشويقي براي مشتريان خوش
حساب بانک ،ميتواند ابزاري سودمند براي تسويه بدهيهاي تسهيالت گيرندگان ،بازپرداخت به موقع
اقساط و در نتيجه کمک به مديريت مؤثر منابع بانک باشد .شوراي محترم پول و اعتبار نيز طي مصوبه
مورخ  5/8/1369خود بانکها را مکلف کرده است که به مشترياني که قبل از سررسيد ،بدهيهاي خود
را واريز ميکنند ،تخفيفاتي اعطاء نمايند.
در همي راستا و با توجه به اينکه اي ابزارها زماني اثربخ

خواهند بود که مشتريان بانکي به

سازوکار اجرايي آن در بانکها در خصوص هر يک از عقود مشمول تخفيفات فوقالذکر ،آگاهي و اشراف
کامل داشته باشند ،ضروري است آن بانک/موسسه اعتباري سياستهاي اعمال تخفيف خود را به
روشني و شفافيت در اختيار مشتريان و عموم مردم قرار دهد.
در خاتمه خاطرنشان ميسازد از آنجا که توانايي هر بانک در افشاء به موقع و شفاف سياستهاي
اعتباري خود ،ابزار مناسبي جهت ارزيابي مديريت ارشد هر بانک توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران ميباشد ،الزم است تا ظرف يک ماه پس از ابالغ اي بخشنامه نسخه اي از ساز و کار اجرايي آن
بانک/موسسه اعتباري جهت اعمال تخفيفات مدنظر شوراي پول و اعتبار به بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران ارسال

گردد/681202/.ف

اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهزاد فخار

اميرحسين امينآزاد

1-3831

3816
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شماره  229951/89 :؛ دستورالعمل نحوه توليد ،توزيع ،جمع آوري و ابطال ايران چك بانك مركزي جمهوري
اسالمي ا يران
تاريخ18/10/1389 :
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري
توسعه ارسال گرديد.

با سالم و احترام؛
همانطور که مستحضرند؛ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بهمنظور ساماندهي ابزارهاي پرداخت
متنوع مورد استفاده شبکه بانکي و در راستاي مديريت سيال گردش وجوه نقد ،ايرانچک بانک مرکزي
را در سال 1387چاپ ،منتشر و جايگزي چک پول بانکها نمود.
درحال حاضر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با چاپ و انتشار اسکناس يکصدهزار ريالي و در
راستاي فراهم آوردن بستر مناسب جهت اجراي قواني و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي،
«دستورالعمل نحوه توليد ،توزيع ،جمعآوري و ابطال ايرانچک بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران» را تهيه و
جهت بهرهبرداري شبکه بانکي کشور ابالغ مينمايد.
با عنايت به مراتب فوق ،به استحضار ميرساند؛ دستورالعمل يادشده از تاريخ  5/11/1389صرفاً در
خصوص ايران چکهاي يک ميليون ( )1.000.000ريالي الزماالجراء ميباشد .لذا خواهشمند است
دستور فرماييد دستورالعمل فوقالذکر در اسرع وقت به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي
آن نظارت دقيق بعمل آيد.
خاطر نشان ميسازد ايران چکهاي پانصد هزار ( )500.000ريالي فعالً مشمول دستورالعمل فوقالذکر
نميباشند.
در پايان ضروري است آن بانک/مؤسسه اعتباري با بهبود روشهاي انجام کار ،گسترش و ترويج
بانکداري الکترونيک و استفاده از ديگر ابزارهاي پرداخت ،به ويژه ابزارهاي پرداخت الکترونيکي ،ضم
کاه

تدريجي اتکاي خود به اي ابزار پرداخت ،با بهرهمندي از منافع حاصل از خدمات بانکداري

الکترونيک ،بي

از پي

در پي کسب رضايت خاطر مشتريان و کاه

هزينههاي خود برآيد631606/.

اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3816

2-3831
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” دستورالعم ل نحوه توليد ،توزيع ،جمع آوري و ابطال
ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران “
الف ن تعاريف
تعاريف و اصطالحاتي که در اي دستورالعمل بهکار رفته است داراي معاني مشروح زير ميباشد:
بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
مؤسسه اعتباري :بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که مجوز خود را از بانک مرکزي دريافت نموده
و يا تحت نظارت اي بانک قرار دارند.
ايران چک :چکي است که توسط بانک مرکزي چاپ و منتشر شده و توسط کليه مؤسسات اعتباري
صادر و وجه آن در هريک از شعب مؤسسات اعتباري پرداخت ميگردد.

ب -نحوه طراحي و توليد ايران چک
ماده  -1بانک مرکزي در هر سال ،ميزان ايران چک مورد نياز شبکه بانکي کشور براي سال بعد را
پي

بيني ،توليد و به نحو مقتضي در اختيار مؤسسات اعتباري قرار خواهد داد.

ماده  -2تمامي مراحل طراحي و چاپ ايران چک ،به گونهاي که امکان جعل آنها به حداقل ممک کاه
يابد ،توسط بانک مرکزي انجام ميشود.
ماده  -3هزينههاي طراحي ،چاپ و انتشار ايران چک (از جمله حق تمبر و ديگر عوارض دولتي) توسط
بانک مرکزي تأمي و پرداخت ميشود.
ماده  -4به منظور ايجاد هماهنگي و دسترسي به آمار و اطالعات دقيق در مورد ايران چک ها ،الزم
است امور مربوط به ايران چک در يکي از واحدهاي مؤسسه اعتباري متمرکز شده و کليه مکاتبات و
هماهنگيهاي الزم با بانک مرکزي ،از طريق آن واحد انجام شود.
ماده  -5مؤسسه اعتباري بايد معادل صددرصد مبلغ ريالي ايران چک دريافتي از بانک مرکزي را به
صورت اسکناس و مسکوك و يا از محل موجودي حساب جاري خود نزد بانک مرکزي پرداخت نمايد.
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ماده  -6الزم است تمامي شعب مؤسسه اعتباري با ارايه ترکيبي از ابزار پرداخت ،با اولويت استفاده از
سامانههاي تبادل الکترونيکي ،به گونهاي عمل نمايند که حق انتخاب بي اسکناس و ساير ابزارهاي
پرداخت (از جمله ايران چک) براي مشتري محفوظ بماند.

پ ن توزيع و فروش ايران چک

ماده -7مؤسسه اعتباري ،ايران چک را براساس درخواست مشتريان در اختيار آنها قرار ميدهد.
ماده  -8هنگام فروش ايران چک ،الزم است مشتري نسبت به اعالم هويت کتبي خود (شامل اطالعات
سجلي ،شماره ملي ،آدرس ،شماره تماس) بر روي اعالميه فروش اقدام نمايد .مؤسسه اعتباري نيز بايد
اقدام به تکميل بندهاي مربوط به ايران چکهاي فروختهشده (شماره سريال ،نوع و مبلغ ايران چک) بر
روي اعالميه مزبور نمايد.

ماده  -9مؤسسه اعتباري ،پس از تطبيق مشخصات تکميلشده از سوي مشتري (در اعالميه فروش) با
کارت شناسايي ملي وي ن به نحو مقتضي و طبق دستورالعمل مربوط ن مشتري را احراز هويت نموده و
اقدام به اخذ امضاي مشتري بر روي اعالميه فروش مينمايد.

ماده  -10در هنگام فروش ايران چک ،بايد اوراق مزبور به مهر شعبه مؤسسه اعتباري و تاريخ روز
فروش ممهور گردد.
ماده  -11امضاي اول مشتري بايد پي

از ضرب مهر و درج تاريخ بر روي ايران چکها و ثبت شماره

آنها ،پشت ايران چک مزبور اخذگردد.
ماده  -12انتقال ايران چک به اشخاص ثالث پس از امضاي دوم خريدار در محل تعبيهشده امکانپذير
است.

ت ن بازخريد ،جمعآوري و ابطال ايران چک

ماده  -13به هنگام بازخريد ،دارنده ايران چک موظف است ابتدا شماره ملي خود را در محل
”مشخصات دريافتکننده وجه“ ظهر ايران چک درج نمايد و پس از آن مشخصات هويتي خود (شامل
اطالعات سجلي ،شماره ملي ،آدرس و شماره تماس) و مشخصات ايران چکهاي ارايه شده (شامل
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شماره سريال ،مؤسسه اعتباري صادرکننده و مبلغ ايران چک) را بوسيله امضاء بر روي اعالميه بازخريد
تأييد نمايد.

ماده  -14مؤسسه اعتباري موظف است ضم حصول اطمينان از صحت هويت مشتري ،ايران چکهاي
ارايه شده را از نظر اصالت و يا جعلي بودن شناسايي نموده ،شماره سريال آنها را وارد سيستم رايانهاي
مربوط نمايد و پس از تأييد سيستم رايانهاي و اطمينان از اي که ايران چک مزبور در فهرست سياه
(سرقتي ،مسدودي و  )...قرار ندارد ،وجه آن را پرداخت يا به حساب مشتري واريز نمايد.

ماده  -15چنانچه شماره سريال ايران چک ،مورد پذيرش سيستم رايانهاي قرار نگيرد ،پرداخت وجه
ايران چک تنها از طريق منظور نمودن آن در حساب مشتري و طي مراحل مربوط به اتاق پاياپاي و اداره
معامالت ريالي بانک مرکزي امکانپذير ميباشد.

ماده -16

مؤسسه اعتباري موظف است پس از بازخريد ايران چک اقدام به سوراخ نمودن

آنها نموده و از ارائه مجدد آن به مشتريان خودداري نمايد .ايجاد سوراخ بر روي ايران چک بايد به
گونهاي باشد که شماره سريال و نيز 1MICRآن مخدوش نشود.

ماده  -17پس از جمعآوري و ابطال ايران چکها به روش فوق ،الزم است ايرانچکهاي مزبور به
گونهاي که امکان دسترسي و کنترل آنها براي واحد بازرسي داخلي هر مؤسسه اعتباري و بازرسان بانک
مرکزي ممک باشد ،بر اساس مفاد ”آيي نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر
بانکها“ موضوع بخشنامه شماره  80223/89مورخ  ،15/4/1389نگهداري شود.

ماده  -18اطالعات مربوط به ايران چکهايي که از مشتريان بازخريد و ابطال شده است (از جمله
شماره سريال) ،در پايان هر روز براي بانک مرکزي ارسال ميشود .بانک مرکزي نيز پس از کنترل
اطالعات دريافتي ،حساب مؤسسه اعتباري مربوط را به ميزان جمع مبالغ ريالي ايران چکهاي مزبور
بستانکار مينمايد.

Magnetic Ink Character Recognition
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1

ث ن نحوه تبادل اطالعات مربوط به شماره سريال ايران چک

ماده  -19بانک مرکزي در ساعت  18هر روز ،فهرست شماره سريال ايرانچکهاي فروخته شده
توسط خود به شبکه بانکي کشور را طي فايلي با فرمت شماره يک پيوست اي دستورالعمل ،از طريق
سيستم شبکه بي بانکي در اختيار همه مؤسسات اعتباري قرار ميدهد.

ماده  -20مؤسسه اعتباري موظف است هر روز فهرست ايران چکهاي خريداري شده توسط خود و
ساير مؤسسات اعتباري را براي کنترل ،وارد سيستم رايانهاي خود نمايد.

ماده  -21مؤسسه اعتباري در هر روز فهرست شماره سريالهاي مسدود شده  /رفع مسدودي توسط
مراجع قضايي را از طريق سيستم شبکه بي بانکي ،طي فايلي با فرمت شماره دو پيوست اي
دستورالعمل ،تا ساعت  14همان روز در اختيار بانک مرکزي قرار ميدهد.

ماده  -22بانک مرکزي فهرست کليه شماره سريالهاي مسدودي  /رفع مسدودي را مشابه فرمت فايل
مسدودي ماده  21از ساعت  16به بعد بر روي شبکه قرار ميدهد و مؤسسه اعتباري ملزم به اعمال
اي فهرست تا  72ساعت بعد در سيستم رايانهاي خود ميباشد.

ماده  -23مؤسسه اعتباري به طور روزانه اطالعات مربوط به شماره سريالهاي باز خريد و ابطال شده
را طي فايلي با فرمت شماره سه پيوست اي دستورالعمل ن از طريق سيستم شبکه بي بانکي ن در
اختيار بانک مرکزي قرار ميدهد .بانک مرکزي بعد از بررسي فايل مربوط ،نسبت به تسويه آن اقدام
نموده و ضمناً در مورد شماره سريالهايي که سيستم از پذيرش آنها امتناع ميکند و نيز داليل رد
آنها ،اطالعرساني الزم را به مؤسسات اعتباري انجام ميدهد.

ماده  -24بانک مرکزي در ساعت  18هر روز ،فهرست کليه شماره سريالهاي ابطال شده توسط
مؤسسات اعتباري را طي فايلي با فرمت ماده  23در سيستم شبکه بي بانکي قرار ميدهد.

اي دستورالعمل در  24ماده در هفتاد و چهارمي جلسه کميسيون اعتباري مورخ  5/10/1389به
تصويب رسيد و از تاريخ اعالم شده توسط بانک مرکزي ،الزماالجراء ميباشد.
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فرمت شماره ()1

کد مؤسسه اعتباري خريدار

سريال

سري

کد مبلغ

کد مؤسسه اعتباري /سال

سريال

سري

کد مبلغ

کد مؤسسه اعتباري /سال

عنوان

عددي

عددي

عددي

عددي

عددي

عددي

عددي

عددي

عددي

نوع فيلد

 2بايت

 6بايت

 3بايت

 1بايت

 2بايت

 6بايت

 3بايت

 1بايت

 2بايت

طول فيلد

از سريال

تا سريال

فرمت شماره ()2

نوع عمل( =1مسدود =2 ،رفع مسدودي)

اعالم تاريخ مسدودي

سريال

سري

کد مبلغ

سال

عنوان

عددي

عددي

عددي

عددي

عددي

عددي

نوع فيلد

 1بايت

 8بايت YYYYMMDD

 6بايت

 3بايت

 1بايت

 2بايت

طول فيلد

فرمت شماره ()3

رديف

کد مؤسسه اعتباري صادرکننده

کد مبلغ

سري

سريال

چک ديجيت

کد مؤسسه اعتباري بازخريدکننده

تاريخ بازخريد

عنوان

عددي

عددي

عددي

عددي

عددي

عددي

عددي

عددي

نوع فيلد

 6بايت

 2بايت

 1بايت

 3بايت

 6بايت

 2بايت

 6بايت

 6بايت

طول فيلد
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شماره  257248/89 :؛ معرفي نسبت مانده خالص دارايي هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام به جاي نسبت مانده
مستهلك نشده اموال غيرمنقول به مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها
تاريخ21/11/1389 :
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گردد.

با سالم و احترام؛
همانطور که استحضار دارند ،در سالهاي اخير تغيير در ساختار و ميزان نسبت ”مانده مستهلک نشده اموال

غيرمنقول به مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوختهها“ مصوب سال  1351از جمله چال

هاي بسيار مهم در حوزه

مسايل بانکي محسوب ميگرديد .به طور کلي عمده اهداف تدوي نسبت مذکور عدم استفاده از منابع
سپردهگذاران در تحصيل و نگهداري داراييهاي غيردرآمدزا با درجه نقدينگي پايي شامل داراييهاي ثابت و
تخصيص بهينه منابع سهامداران (حقوق صاحبان سهام) به داراييهاي ياد شده ميباشد .در زمان تدوي نسبت
مذکور مبلغ عمده داراييهاي غيردرآمدزا براي بانکها اموال غيرمنقول (خاصه امالك و مستغالت) و منابع
سهامداران شامل سرمايه پرداخت شده و اندوختهها بود ،ضم آنکه ميزان اي نسبت نيز با توجه به شرايط
اقتصادي آن زمان تعيي گرديده بود .در حال حاضر اي نسبت بدليل عدم همخوانياجزاء آن با مباني نظري و
عدم مطابقت ميزان آن با شرايط کنوني از کارايي الزم در دستيابي به اهداف فوقالذکر برخوردار نبوده عالوه بر
آنکه نسبت پيشي نميتوانست به خوبي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را به انجام هرچه کاراتر و
مؤثرتر وظيفه اصلي خود (واسطهگري وجوه) هدايت نمايد .از اي رو شوراي محترم پول و اعتبار به منظور نيل به
اهداف ياد شده بازنگري در اجزاء و ميزان نسبت مذکور را با عنايت به مباني نظري موضوع و با امعان نظر به
شرايط حال حاضر ،در دستور کار خود قرار داد و نهايتاً اي که موضوع در يکهزار و يکصدو بيستمي جلسه
مورخ  20/10/1389شوراي پول و اعتبار مطرح و به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
” -1جايگزيني نسبت ”مانده خالص داراييهاي ثابت به عالوه وثايق تمليکي به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود
انباشته و سود قطعي نشده“ به جاي نسبت ” مبلغ مستهلکنشدهاموالغيرمنقول بهسرمايهپرداختشدهواندوختهها“ ،که نبايد
حداکثر از ميزان هفتاد درصد ( )٪70تجاوز نمايد.
 -2در صورت تخطي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از نسبت مذکور در بند يک ،براي اولين بار مشمول خسارتي
معادل بيشترين نرخ سود عليالحساب ساليانه سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار نسبت به مبلغ و مدت تخلف محاسبه و به

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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حساب سپردهگذاران واريز ميگردد .در صورت تکرار تخلف فوق ضمن تعلق جريمه مذکور ،حسب اعالم اين بانک موضوع در
هيأت انتظامي بانکها مطرح خواهد شد.
 -3ماده  6شرايط تملک اموال غيرمنقول از طرف بانکها به منظور استيفاي مطالبات موضوع تبصره ذيل ماده  34قانون
پولي و بانکي کشور مصوب تير ماه سال  1351لغو ميگردد.
همچنين مقرر گرديد جهت تطبيق وضعيت بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که از حد مقرر تجاوز نمودهاند ،دوره گذار
حداکثر  6ماه در نظر گرفته شود“.

مؤکداً يادآور ميگردد ،در جهت حس اجراي مصوبه فوقالذکر رعايت موارد ذيل الزامي ميباشد:
الف) همانطور که در پانويس نيز آمده است ،مانده خالص داراييهاي ثابت شامل اقالم اجارههاي سرمايهاي و اموال

غيرمنقول خريداري شده از طريق تسهيالت اجاره به شرط تمليک نيز ميباشند .ضم آنکه منظور از وثايق تمليکي نيز،
آن دسته از وثايق تمليکي ميباشد که از تاريخ تملک آنها توسط مؤسسات اعتباري دو سال گذشته و مؤسسه اعتباري اقدام
به فروش آنها ننموده است.

ب) چنانچه مانده حساب ”سود (زيان) انباشته“ و ”سود (زيان) قطعي نشده“ بدهکار باشد ،نشاندهنده مبالغ
زيان انباشته و زيان قطعي نشده ميباشد .لذا در اي صورت مانده حسابهاي مذکور از مجموع حقوق صاحبان
سهام خارج نشده و مبلغ مربوط در مجموع حقوق صاحبان سهام بدون هيچگونه تغييري و عيناً در مخرج کسر
لحاظ ميگردد.
ج) ضروري است بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي تمهيدات الزم جهت محاسبه و پاي

نسبت موصوف را به

نحوي فراهم نمايد که در هر مقطعي از زمان امکان گزارشدهي درخصوص اجزاء و ميزان نسبت يادشده وجود
داشته باشد تا بتواند در صورت عدول از حد مقرر در بند يک مصوبه فوقالذکر ،خسارت موضوع بند دو اي
مصوبه به ميزان بيشتري نرخ سود عليالحساب ساليانه سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار نسبت به مبلغ و
مدت تخلف را به محض وقوع تخلف محاسبه و بي انواع مختلف سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار (اعم از
کوتاهمدت و بلندمدت) تسهيم بالنسبه نموده و بايد سهم هر يک از سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار بهطور
مساوي به حساب افراد دارنده هر يک از حسابهاي يادشده ،واريز گردد.
د) تأکيد ميگردد ،خسارت واريز شده به حساب افراد دارنده حسابهاي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار جزء
سودهاي عليالحساب پرداختي به افراد مذکور نبوده و به هيچ عنوان نبايد در محاسبه سود قطعي لحاظ گردد.
ه) بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است ،اطالعات مربوط به نحوه محاسبه نسبت مذکور را در
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ،بهعنوان يک يادداشت مستقل ،با جزئيات کامل شامل مبالغ هر يک از
اجزاي صورت و مخرج کسر افشاء نمايد .همچني در صورت تجاوز از حد مقرر در بند يک مصوبه فوقالذکر براي
نسبت موصوف بايد اطالعات مربوط به نحوه محاسبه ،تسهيم بالنسبه نمودن و واريز خسارت مذکور به شرح
مندرج در بند (ج) را به تفصيل در ذيل يادداشت فوقاالشاره ارايه نمايد.
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و)با عنايت به لحاظ نمودن شرايط کنوني بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در تعيي ميزان نسبت مذکور،
عدول از نسبت موصوف پس از دوره گذار ش

ماهه به هيچ وجه قابل قبول نبوده و تعمد در نقض مقررات تلقي

خواهد شد .از همي رو آن شوراي محترم پول و اعتبار تنبيهاتي بهشرح مندرج در بند  2مصوبه فوقاالشاره براي
بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي متخلف پي

بيني نموده است .بنابراي مقتضي است ضم ابالغ مفاد اي

بخشنامه به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي و تمهيد بسترهاي الزم جهت اجراي مؤثر
و کارآمد آن ،بر حس

اجراي آن نيز نظارت گردد/723937/ .چ

اداره مطالعات و مقررات بانکي

اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3816

2-3831
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شماره  281433/89 :؛ ممنوعيت افتتاح هرگونه سپرده سرمايه گذاري برخوردار از سود شناور توسط بانكه ا و موسسات
اعتباري
تاريخ17/12/1389 :
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً؛ بدينوسيله به اطالع ميرساند بر اساس هشتاد و هفتمي صورتجلسه کميسيون اعتباري بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران مورخ  20/11/1389که به تاييد رياست کل محترم بانک مرکزي نيز رسيده است،
افتتاح هرگونه حساب سپرده سرمايه گذاري برخوردار از سود شناور به دليل ايجاد ريسک سررسيد ،تغيير دادن
چارچوب دورههاي سپرده گذاري و ابهام درخصوص چگونگي محاسبه نسبت سپرده قانوني ممنوع ميباشد.
با عنايت به مراتب فوق تاکيد مي گردد ،افتتاح هرگونه حساب سپردهسرمايه گذاري کوتاهمدت وبلندمدت و
پرداخت سود عليالحساب متعلق به آنها بايد بر اساس دورههاي مصرح در بسته سياستي -نظارتي شبکه بانکي
کشورانجام پذيرد752464/.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

بهزاد فخار

3816

1-3831

1254

شماره  274736/89 :؛ اعالم حدود مجاز وضعيت باز ارزي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي
تاريخ10/12/1389 :
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسهاعتباري توسعه ارسال
گرديد.

با سالم و احترام؛

پيرو بخشنامههاي شماره مب 1345/مورخ  ،27/12/1380مب 2979/مورخ 21/12/1385و مب 1121/مورخ
 22/3/1387اي اداره ،بدي وسيله به استحضار ميرساند؛ حد مجاز وضعيت باز ارزي يورو نسبت به سرمايه
پايه بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي تا پايان سال  1390معادل  20درصد ميباشد.
يادآوري مينمايد حدود مجاز وضعيت باز ارزي دالر آمريکا مانند ساير ارزها و همچني مجموع ارزها به ترتيب
معادل  10درصد و  30درصد ،کماکان به قوت خود باقي است .اعتبار اي بخشنامه تا پايان سال  1390ميباشد
و پس از آن بايد حدود تعيي شده در بخشنامه شماره مب 1345/مورخ  27/12/1380مالك عمل قرار گيرد.
خواهشمند است دستور فرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي آن
نظارت گردد/674819/.چ

اداره مطالعات و مقررات بانکي

اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3816

2-3831
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شماره  284876/89 :؛ ابالغ نسخه اصالح شده آيين نامه مدت و طرز نگاهدار ي اوراق بازرگان ي  ،اسناد و دفاتر بانكها
تاريخ22/12/1389 :

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد
باسالم
احتراماً؛ بدينوسيله به استحضار ميرساند با استناد به اختيارات موضوع تبصره ماده ( )1آيي نامه مدت و طرز
نگهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها ،مصوب  25/03/1389شوراي پول و اعتبار ،کميسيون اعتباري
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در هشتاد و هفتمي جلسه مورخ  20/11/1389خود که به تأييد رياست

کل محترم بانک نيز رسيده است ،مقرر نمود که عبارت زير به انتهاي قسمت (ح) بند ( )3-1ماده ( " )1آيي نامه
مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها"اضافه گردد:

"...و همچنين انواع اوراق گواهي سپرده بانکها".
با عنايت به مراتب فوق ،ضم ارسال يک نسخه از آيي نامه اصالح شده فوقالذکر ،خواهشمند است دستور
فرمايند ،اقدامات الزم در خصوص اجراي مصوبه مزبور معمول گردد753938/.

اداره مطالعات و مقررات بانکي
علياکبر عابديني

اميرحسين امينآزاد

5-3831

3816

1256

سال 1390
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شماره 9601 :؛ امكان افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري با قابليت برداشت از طريق كارت هاي الكترونيكي و
بدون اعطاي دسته چك
تاريخ90/1/21 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد.

با سالم
احتراماً،بدينوسيله به استحضار ميرساند شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و بيست و دومي جلسه
مورخ  1389/12/10خود و به منظور کاه

هزينهها و معضالت اقتصادي و اجتماعي ناشي از صدور چکهاي

بالمحل ،گسترش و ترويج بانکداري الکترونيک از طريق ارائه ابزارهاي پرداخت الکترونيکي و کاه

هزينههاي

بانکي مقرر نمود که بانکهاي کشور مجازند نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري بگونه اي که
امکان برداشت از آن صرفأ از طريق کارتهاي الکترونيکي و بدون اعطاء دسته چک به مشتريان ميسر باشد،
اقدام نمايند .بديهي است ارائه اي خدمت بانکي ،نافي اختيارات قبلي بانکها براي افتتاح حسابجاري و اعطاء
دسته چک به مشتريان نميباشد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت به
عمل آيد// .ش.ش770068
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

بهزاد فخار

3816

3831-1
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شماره 9703 :؛ ابالغ نامه سازمان بازرسي كل كشور درخصوص ايرادات و نواقص مربوط به اعطاي تسهيالت در قالب
عقد مضاربه و تاكيد بر اجراي صحيح عقد مضاربه توسط بانكهاي كشور
تاريخ90/1/22 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گردد.

با سالم؛
احتراماً ،بدينوسيله مفاد نامه «معاونت نظارت و بازرسي امور اقتصادي و زيربنائي» سازمان بازرسي کل کشور
درخصوص ايرادات و نواقص مربوط به اعطاء تسهيالت بانکي در قالب عقد مضاربه عيناً بشرح ذکر شده در ذيل
جهت استحضار و صدور دستور براي اصالح نکات مورد اشاره ايفاد ميگردد.
“با سالم؛
احتراماً ،بررسيهاي به عمل آمده از چگونگي اعطاي تسهيالت به اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب عقد مضاربه
توسط بانکهاي کشور ،در سه بخ

ذيل (مستندات قانوني ،نواقص موجود و پيشنهادهاي ارائه شده جهت رفع

مشکل) جهت استحضار ارائه ميگردد ،لذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد جهت پيشگيري از تخلف و
اجراي صحي قواني  ،مراتب را به نحو مقتضي به کليه مديران عامل بانکها مجدداً يادآوري نمايند.

بخ

اول :مستندات قانوني در خصوص مضاربه

الف :قانون مدني
مضاربه عبارتست از شرکت در امور تجاري و به موجب ماده  546قانون مدني ،عقدي است که به موجب آن احد
متعاملي سرمايه ميدهد با قيد اينکه طرف ديگر با آن تجارت کرده و در سود آن شريک باشند ،صاحب سرمايه
مالک و عامل مضارب ناميده ميشود ،سرمايه مضاربه بايد وجه نقد باشد (ماده  547ق.م) ،مضاربه از عقود جايز
است.
ب :آئي نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا(بهره)
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ماده  -36مضاربه قراردادي که به موجب آن يکي از طرفي (مالک) عهدهدار تأمي سرمايه نقدي ميگردد با قيد
اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شريک باشند.
ماده  -37بانکها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت گسترش امور بازرگاني به عنوان مالک ،سرمايه
نقدي (منابع) الزم در اختيار عامل اعم از شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهند .بانکها در اعطاي اي تسهيالت به
تعاونيهاي قانوني اولويت خواهند داد.
بخ

دوم :نواقص مندرج در بخشنامههاي صادره بانکها

-عدم اخذ پي

فاکتور

مشخص نبودن موضوع مضاربه مشخص نبودن اجزاء هزينههاي انجام شده که بايد مبناي تعيي سرمايه باشدواريز مستقيم سرمايه مضاربه به حساب جاري عامل و عدم نظارت بر مصرف تسهيالت اعطاييعدم رعايت ضوابط اجرايي ماده  186قانون مالياتهاي مستقيمعدم ظرفيت سنجي و بررسي ميزان خريد و فروشبخ

سوم :پيشنهادها جهت رفع مشکالت موجود

با توجه به ماده  10از دستورالعمل اجرايي مصوب شوراي عالي پول و اعتبار مبني بر مکلف بودن بانکها به نظارت
الزم و کافي بر مصرف سرمايه نقدي (منابع) برگشت آن وهمچني بر عمليات اجرائي مضاربه تأکيد گردد.
درخصوص پرداخت سرمايه مضاربه بازرگاني داخلي ،پرداخت قيمت خريد کاال در مقابل پي

فاکتور معتبر يا

حواله يا نامه سهميه کاال يا قرارداد خريد معتبر يا هر نوع اسناد مثبته ديگر و از طريق صدور چک بانکي در وجه
فروشنده کاال از محل سرمايه صورت خواهد گرفت .در اي حالت عامل موظف است حداکثر ظرف مدت  15روز
از تاريخ استفاده از سرمايه ،فاکتور اصلي معامله يا قبض انبار يا بارنامه حمل يا هر نوع سند ديگري را که حاکي
از تحويل کاال باشد به بانک ارائه نمايد.
با عنايت به اينکه عامل نميتواند با سرمايه بانک عمل غيرتجاري انجام دهد لذا الزم است نوع عمل تجاري و
کاالي مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فيمابي بانک و مشتري موضوع مشخص گردد.
نظارت الزم بر اجراي هزينههاي قابل قبول ،برگههاي ورود و خروج کاال به انبار ،کارت معي کاال و  ...ساير اسناد
و مدارك توسط کميتههاي اعتباري بانک تاکيد گردد.
عامل موظف است پس از خريد کاالي موضوع معامله مضاربه ،بانک را از محل نگهداري آن مطلع نمايد.
-6

ساير نکاتي که الزم است توسط کميتههاي اعتباري بانکها مورد توجه قرار گيرد:
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مرتبط بودن فعاليت عامل با مجوزات کسبيقيمت خريد و فروشمتعارف بودن قيمت کاالي مورد معاملهاصالت معاملهصالحيت کاري و توانايي عامل در انجام معاملهمجوزهاي مورد نيازاطمينان از برگشت سرمايه و سود مورد انتظار”خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به کليه شعب و ادارات آن بانک جهت اجرا ابالغ گردد780448/.

اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهزاد فخار

اميرحسين امينآزاد

3831-1

3816

1261

شماره  10456 :؛ لزوم احتساب سود براي روز اول سپرده گذاري
تاريخ90/1/22 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گردد.

با سالم؛
احتراماً ،بدينوسيله به استحضار ميرساند بر اساس مصوبه هشتاد و نهمي جلسه کميسيون اعتباري بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران مورخ  1389/11/27که به تائيد رياست کل محترم بانک مرکزي نيز رسيده،
مقرر گرديده است:
در صورتي که قرارداد سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار ،قبل از موعد سررسيد توسط مشتريان فسخ گردد،
بانک/مؤسسات اعتباري مکلف به احتساب سود عليالحساب براي روز اول افتتاح حساب سپردههاي
سرمايهگذاري مدتدار و پرداخت آن به سپردهگذاران ذيربط ميباشند .ضمناً در صورتي که قرارداد سپرده
سرمايهگذاري مدتدار قبل از موعد سررسيد توسط مشتريان فسخ گردد بانک/مؤسسه اعتباري موظف است در
خصوص نرخ سود عليالحساب ،نرخ متناظر با مدت ماندگاري با کسرکردن نيم واحد درصد را مالك تسويه قرار
دهد778328/.

اداره مطالعات و مقررات بانکي

اميرحسين امينآزاد

بهزاد فخار

3816

1-3831
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شماره 12002 :؛ ساز و كار مربوط به برداشت مبلغ جريمه از حساب بانك متخلف در اجراي حدود مقرر در آيين نامه
تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط
تاريخ90/1/23 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد.

با سالم و احترام؛
پيرو بخشنامه شماره  89/173772مورخ  1389/8/10در خصوص «آييننامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط» و
با توجه به نزديک شدن به پايان دوره گذار به منظور انطباق وضعيت آن بانک/مؤسسه اعتباري با مفاد بخشنامه
مذکور ،ضم تأکيد مجدد بر اجراي دقيق بخشنامه يادشده به استحضار ميرساند؛ در صورت عدم رعايت حدود
مقرر در ماده ( )4آيي نامه موصوف ،مطابق نص بند ( )9-2آيي نامه صدرالذکر ،بانک/مؤسسه اعتباري متخلف
مکلف به پرداخت مبلغي معادل  ٪12در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف ميباشد .بر همي اساس سازوکار مربوط
به برداشت مبلغ جريمه از حساب بانک/مؤسسه اعتباري متخلف تدوي و به تصويب مراجع ذيصالح رسيده
است لذا در صورت احراز تخلف بانک/مؤسسه اعتباري توسط اي بانک ،مبلغ جريمه مطابق رويه تبيي شده در
سازوکار مربوطه از حساب بانک/مؤسسه اعتباري متخلف برداشت ميگردد.
برخي از مواد سازوکار فوقاالشاره به شرح زير جهت استحضار اعالم ميگردد:
بانک/مؤسسه اعتباري مکلف است فهرست اشخاص مرتبط (موضوع بندهاي  1تا  9رديف  3-6آيي نامه
تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط) و نوع ارتباط و نسبت آنها با بانک/مؤسسه اعتباري را پس از طي دوره
گذار ( 6ماه پس از ابالغ آيي نامه مذکور) و در هربار تغيير براي اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها و مؤسسات
اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايد.
بانک/مؤسسه اعتباري موظف است يک نسخه از دستورالعمل اجرايي داخلي (موضوع بند  2ماده  7آيي نامه) را
براي اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها و مؤسسات اعتباري ارسال نمايد.
بانک/مؤسسه اعتباري مکلف است هر سه ماه يکبار (در صورت لزوم کمتر از سه ماه) اطالعات مورد نظر را در
قالب فرمهاي مشخص به اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها و مؤسسات اعتباري ارسال نمايد.
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در صورت تخطي بانک/مؤسسه اعتباري از حد جمعي مقرر در ماده  4آيي نامه ،مبلغ جريمه نسبت به مبلغ مورد
تخلف توسط اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها و مؤسسات اعتباري محاسبه و مراتب به بانک/مؤسسه
اعتباري ذيربط ابالغ خواهد شد.
بانک/مؤسسه اعتباري متخلف مکلف است ظرف مدت حداکثر  20روز پس از ابالغ نامه اداره نظارت بر موقعيت
مالي بانکها و مؤسسات اعتباري مستندات و ادله الزم را جهت بررسي به آن اداره ارسال نمايد .عدم ارايه
پاسخ ظرف مدت مقرر از سوي بانک/مؤسسه اعتباري مورد نظر به منزله تأييد مفاد نامه اداره نظارت بر موقعيت
مالي بانکها و مؤسسات اعتباري ميباشد.
اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها و مؤسسات اعتباري گزارش الزم را به همراه توضيحات اخذ شده از
بانک/مؤسسه اعتباري ذيربط ،جهت طرح و تصويب به کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
ارايه خواهد نمود.
در صورت تأييد مبلغ جريمه محاسبه شده توسط کميسيون اعتباري ،مصوبه مذکور جهت اجرا توسط اداره
نظارت بر موقعيت مالي بانکها و مؤسسات اعتباري به بانک/مؤسسه اعتباري ذيربط و اداره معامالت ريالي
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ابالغ خواهد شد.
اداره معامالت ريالي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مبلغ جريمه را از حساب بانک/مؤسسه اعتباري متخلف
نزد خود برداشت و به حساب خزانه واريز مينمايد.
در پايان خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر
حس

اجراي آن نظارت به عمل آيد786448/.

اداره مطالعات و مقررات بانکي

اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3816

3831-2
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شماره 13853 :؛ ابالغ آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانكهاي ايراني در خارج از
كشو ر
تاريخ90/1/25 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گردد.

با سالم؛
احتراماً ،بدينوسيله به پيوست «آيي نامه اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانکهاي ايراني
در خارج از کشور» مصوب يکهزار و يکصد و بيست و سومي جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 1389/12/17
جهت اجرا ايفاد ميگردد.
يادآوري مينمايد به موجب مصوبه فوقالذکر ،کليه موارد مغاير با مفاد اي آيي نامه مندرج در "آيي نامه ايجاد
يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانکها در خارج از کشور" مصوب هجدهم آبان ماه  1355شوراي پول و
اعتبار ملغي اثر ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک /مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس
اجراي آن نظارت به عمل آيد783552/.

اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهزاد فخار

اميرحسين امينآزاد

3831-1

3816

پيوست دارد

1265

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
«اداره مطالعات و مقررات بانکي»

” گروه مقررات بانکي“

آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانک هاي ايراني در
خارج از کشور

اسفند ماه 1389
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آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي
شعب بانکهاي ايراني در خارج از کشور
بخش اول -تعاريف

ماده -1

آيين نامه:آيي نامه اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانکهاي ايراني در خارج از کشور
بانک مرکزي:بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
عمليات بانکي:دريافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگيري آن در قالب اعطاي وام و تسهيالت به متقاضيان ،ارائه انواع
ابزارهاي پرداخت و يا ساير فعاليتهايي که در کشور ميزبان به آنها عمليات بانکي اطالق گردد.
بانک متقاضي:بانک ايراني که قصد تأسيس شعبه در خارج از کشور را دارد.
کشور ميزبان:کشور خارجي يا حوزه قضايي که بانک متقاضي قصد تأسيس شعبه در آن سرزمي را دارد.
شعبه:واحد عملياتي از بانک متقاضي که در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور ميزبان به انجام عمليات بانکي در کشور
ميزبان مبادرت مينمايد.
سرمايه اعطايي:وجوهي که بانک متقاضي به منظور فعاليت در اختيار شعبه قرار ميدهد.
مرجع نظارتي:واحد سازماني مسيول نظارت بر بانکها در کشور ميزبان.
موافقت اصولي:موافقت مکتوب بانک مرکزي با تأسيس شعبه در کشور ميزبان.
موافقت نهايي:موافقت مکتوب بانک مرکزي با شروع فعاليت شعبه در کشور ميزبان.

بخش دوم -نحوه تأسيس

الزامات تأسيس شعبه

ماده -2بانک متقاضي که حداقل  5سال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته و داراي مجوز کامل عمليات ارزي باشد،
ميتواند با رعايت مفاد اي آيي نامه به انجام عمليات بانکي در قالب شعبه در کشور ميزبان مبادرت نمايد .عملکرد مالي
بانک متقاضي در  3سال گذشته بايد نمايانگر سودآوري آن در طي هر  3سال باشد.
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تبصره – بانک مرکزي ميتواند در شرايط خاص ،برخي از بانکها را از شرايط فوق مستثني نمايد.
ماده -3بانک متقاضي بايد به تشخيص بانک مرکزي از ثبات و سالمت مالي الزم و ساز و کار کنترل داخلي موثر
برخوردار باشد .
ماده  -4مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوختههاي بانک متقاضي نبايد از حداقل سرمايه مصوب شوراي پول و اعتبار
کمتر باشد.
ماده  -5سرمايه اعطايي بانک متقاضي به هر شعبه نبايستي از  5درصد سرمايه پرداخت شده بانک متقاضي بيشتر
باشد .مجموع سرمايههاي اعطايي بانک متقاضي به شعب خود در خارج از کشور نبايد از  20درصد سرمايه پرداخت
شده بانک متقاضي تجاوز نمايد.

مدارك مورد نياز جهت صدور موافقتها

ماده  -6بانک متقاضي ،بايد مدارك و اطالعات زير را به همراه تقاضاي خود به بانک مرکزي ارائه دهد:
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.
برنامه عملياتي بانک متقاضي مشتمل بر عملياتي که شعبه قصد انجام آنها را دارد.
ساختار سازماني شعبه.
صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال گذشته بانک متقاضي.
اطالعات مرتبط با صالحيتها و تخصصهاي حرفهاي اشخاصي که قرار است به مديريت شعبه منصوب گردند.
تعداد و چگونگي توزيع جغرافيايي بانکهاي فرعي ،شعب و دفاتر نمايندگي بانک متقاضي در خارج از کشور.
تأييديه مدير عامل بانک متقاضي در مورد صالحيت مالي ،حس شهرت و عدم سابقه محکوميت کيفري مديران ارشد
اجرايي شعبه در شرف تأسيس.
ساير اطالعات و مدارکي که به بانک مرکزي جهت تصميمگيري در مورد تأييد درخواست تأسيس شعبه کمک کند.

شرايط و نحوه صدور موافقتها
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ماده  -7موافقت اصولي بانک مرکزي بعد از بررسي اطالعات و مدارك مندرج در ماده  6و در صورت احراز الزامات
تأسيس شعبه و همچني حصول اطمينان از رعايت شرايط زير صادر ميشود:
نظام بانکي کشور ميزبان از ثبات و سالمت مالي مکفي به تشخيص بانک مرکزي برخوردار باشد.
مديران شعبه شرايط احراز و خوشنامي مورد نياز جهت تصدي مديريت شعبه را دارا باشند.
تبصره :صالحيت مديران شعبه بايد در زمان تأسيس و يا در صورت هرگونه تغيير ،قبالً به تأييد بانک مرکزي برسد.
مقررات کشور ميزبان نبايد مانع انجام نظارت مؤثر و يا دريافت اطالعات مورد نياز از شعبه توسط بانک مرکزي باشد.
تبصره  :1صدور موافقت اصولي هيچگونه تعهدي را براي بانک مرکزي جهت صدور موافقت نهايي ايجاد نمينمايد.
تبصره  :2اعتبار موافقت اصولي صادره توسط بانک مرکزي به مدت  4ماه از تاريخ صدور ميباشد و بانک متقاضي موظف
است ظرف اي مدت نسبت به ارائه تصوير برابر با اصل تأييديه مرجع نظارتي براي تأسيس شعبه اقدام کند .در
صورت درخواست بانک متقاضي و ارائه داليل موجه ،بانک مرکزي در صورت صالحديد نسبت به تمديد اعتبار موافقت
اصولي اقدام مينمايد.
ماده  -8در صورت ارايه تأييديه مرجع نظارتي براي تأسيس شعبه ،بانک مرکزي نسبت به انعقاد تفاهمنامه نظارتي با
مرجع نظارتي و صدور موافقت نهايي اقدام خواهد کرد.
ماده  -9اعتبار موافقت نهايي صادره توسط بانک مرکزي به مدت  6ماه از تاريخ صدور ميباشد و بانک متقاضي موظف
است ظرف اي مدت نسبت به ثبت شعبه و شروع فعاليت اقدام و مدارك و اطالعات زير را به بانک مرکزي ارائه نمايد:
آگهي ثبت شعبه در مرجع ثبت ذيربط در کشور ميزبان.
معرفي صاحبان امضاي مجاز شعبه.
مشخصات کامل کارکنان شعبه.
نشاني کامل محل شعبه.
تبصره :در صورت درخواست بانک متقاضي و ارائه داليل موجه ،مدت اعتبار موافقت نهايي بانک مرکزي تمديد خواهد
شد.
داليل عدم اعطاء موافقت

ماده  -10بانک مرکزي از اعطاء موافقت اصولي يا نهايي جهت تأسيس شعبه خودداري ميکند ،اگر:
شرايط ذکر شده در ماده  7محقق نشده باشد.
نادرست يا مخدوش بودن اسناد و مدارك دريافتي محرز گردد.
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ماده  -11حصول اطمينان بانک مرکزي از مخدوش يا نادرست بودن مدارك و اطالعات ارسالي توسط بانک متقاضي
جهت تأسيس شعبه ،عندالزوم و به تشخيص بانک مرکزي منجر به ابطال کليه موافقتهاي صادره خواهد گرديد.

بخش سوم -نحوه فعاليت

ماده  -12صالحيت و تخصصهاي مورد نياز جهت احراز سمتهاي مديريتي شعبه توسط بانک مرکزي تعيي خواهد
شد.
تبصره :مديران شعبه بايستي حداقل داراي مدرك کارشناسي و  10سال تجربه کاري در امور بانکي باشند که حداقل 5
سال آن در سمت مديريت اجرايي شعبه سپري شده باشد.
ماده  -13محکومي به سرقت ،ارتشاء ،اختالس ،خيانت در امانت ،پولشويي ،کالهبرداري ،جعل و تزوير ،صدور چک بيمحل
و ورشکستگي به تقصير يا تقلب -اعم از اي که حکم از دادگاههاي داخلي يا خارج از کشور صادر شده باشد يا محکوم،
مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد -از تصدي سمتهاي مديريتي شعبه ممنوع ميباشند.
ماده  -14بانک متقاضي ميتواند به يکي از طرق ذيل نسبت به افزاي

سرمايه شعبه اقدام نمايد:

اعطاء سرمايه توسط بانک متقاضي.
از محل سود انباشته و يا ساير اندوختههاي شعبه.
ماده  -15شعبه موظف به ارايه صورتهاي مالي حسابرسي شده به زبان فارسي در پايان سال مالي به بانک مرکزي ميباشد.
ماده  -16شعبه موظف به رعايت قواني و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي و تأمي مالي تروريسم ميباشد.

بخش چهارم -نظارت

ماده  -17نظارت بانک مرکزي بر شعبه ،در چارچوب تفاهمنامه منعقده با مرجع نظارتي صورت ميپذيرد.
ماده  -18بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد ،بازرسان خود را جهت رسيدگي به حسابها و نحوه فعاليت
شعبه اعزام مينمايد.
ماده  -19بانک مرکزي و مرجع نظارتي ميتوانند نسبت به تبادل يافتههاي نظارتي خود درخصوص شعبه اقدام نمايند.
ماده  -20مديران شعبه موظفند کليه اسناد ،مدارك و دفاتر خود را به نحوي که بانک مرکزي تعيي ميکند ،به بازرسان
بانک مرکزي ارايه نموده و امکان رسيدگي الزم و کافي را فراهم نمايند.
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ماده  -21بانک مرکزي ميتواند در مواردي که مقتضي بداند با توجه به مقررات کشور ميزبان و مفاد تفاهمنامه نظارتي،
شعبه را از مبادرت به پارهاي از فعاليتهاي بانکي منع و يا عمليات شعب در شرف تأسيس را منحصر به يک يا چند
فعاليت مشخص نمايد.

بخش پنجم -تعطيلي شعبه

ماده  -22در موارد زير با رعايت تفاهم نامه نظارتي ،ممک است شعبه تعطيل شود:
در صورتي که بانک مرکزي به لحاظ سياست عمومي کشور ،ادامه فعاليت شعبه را در کشور ميزبان به مصلحت نداند.
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.
در صورت دستور مرجع نظارتي؛
در صورت درخواست بانک متقاضي؛
در صورت انحالل يا ورشکستگي بانک متقاضي.

ماده  -23در صورتي که به هر دليل بانک متقاضي قصد تعطيلي شعبه خود را داشته باشد ،بايد قبالً تأييديه کتبي بانک
مرکزي را در اي خصوص اخذ نمايد.
ماده  -24بانک متقاضي موظف است تاريخ تعطيلي شعبه خود را ظرف حداکثر  15روز به بانک مرکزي اعالم نمايد.
ماده  -25در صورت ورشکستگي و تصفيه بانک متقاضي ،تصميمات ناظر بر تعطيلي شعبه در چارچوب تفاهمنامه
نظارتي فيمابي بانک مرکزي و مرجع نظارتي اتخاذ خواهد شد.

"آيي نامه اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانکهاي ايراني در خارج از کشور" به استناد "بند و
ماده  30قانون پولي و بانکي کشور مصوب تير ماه  "1351در  25ماده و  6تبصره دريکهزار و يکصدو بيست و سومي
جلسه مورخ 1389/12/17به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد .کليه موارد مغاير با مفاد اي آيي نامه مندرج در
"آيي نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانکها در خارج ازکشور" مصوب هجدهم آبان ماه  1355آن شورا
ملغياالثر

ميشود662550/.
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شماره 19773 :؛ ابالغ تصو ي ب نامه شماره  / 3874ت  46115ک مورخ  14/1/1390كم ي س ي ون موضوع اصل  138قانون اساس ي
درخصو ص آ يي ن نامه وصول مطالبات سررس ي دگذشته ،معوق و مشكوک الوصول مؤسسات اعتبار ي ( ر ي ال ي و ارز ي )
تاريخ90/1/31 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم و احترام؛
پيرو بخشنامه شماره  89/163570مورخ  1389/7/27درخصوص «آييننامه وصول مطالبات سررسيدگذشته ،معوق و

مشکوكالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» موضوع تصويبنامه شماره /153965ت41498ه مورخ 1388/8/3
بدي وسيله به استحضار ميرساند؛ بر اساس تصويبنامه شماره /3874ت46115ك مورخ  1390/1/14کميسيون
موضوع اصل  138قانون اساسي مقرر گرديد؛ به انتهاي بند (الف) ماده ( )11آيي نامه مذکور ،عبارت «در صورتيکه در

قرارداد منعقد شده بين مؤسسه و مشتري پيشبيني شده باشد» الحاق گردد .بنابراي مت کامل بند (الف) ماده يادشده بهشرح
زير تغيير مييابد:
«دريا فت وجه التزام (جريمه تأخير تأديه) ،به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده ( )15قانون عمليات بانکي بدون ربا ـ مصوب
 1376ـ در صورتيکه در قرارداد منعقد شده بين مؤسسه و مشتري پيشبيني شده باشد».

خواهشمنداست دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي جهت اجرا به واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ
گردد794970/.

اداره مطالعات و مقررات بانکي

اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك
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شماره 22736 :؛ اصول  18گانه براي اثربخشي نظام بيمه سپرده ها
تاريخ90/02/04 :

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد.
با سالم؛
احتراماً ،همانطور که استحضار دارند امروزه بانکها و مؤسسات سپرده پذير در سرتاسر جهان به داليل مختلف چون
بحران مالي ،افزاي

مخاطرات اقتصادي و سياسي و غيره با احتمال هجوم ناگهاني سپردهگذاران براي برداشت

سپردهها مواجه ميشوند .بانک ها اغلب وجوهي را که در قالب سپرده از سپردهگذاران دريافت ميکنند ،به صورت وام و
يا تسهيالت در اختيار ديگران قرار ميدهند ،اما در شرايطي که تمام يا قسمت اعظم سپردهها از سوي سپردهگذاران مورد
مطالبه قرار گيرد« ،هجوم بانکي »1ميتواند به ورشکستگي بانک بيانجامد .ورشکستگي بانک نيز موجب ميشود که
بسياري از سپردهگذاران بخشي و يا تمام پسانداز خود را از دست بدهند .حال چنانچه اي وضعيت به داليل مختلف به
ساير بانکها نيز تسري يابد ،موجب بروز بحران بانکي سيستمي يا نظاممند2شده و ثبات تمامي بانکها و به تبع آن
نظام مالي يک کشور را با مخاطرات جدي مواجه ميسازد.
به اي دليل که بانکها به طور بالقوه در معرض طيف وسيعي از اتفاقات مخاطره آميز مانند آنچه که پي
اشاره شد ميباشند ،دولت و بطور کلي ،مجموعه حاکميت در هر کشوري عالوه بر تالش براي کاه
منظور کاه

از اي بدان
اي مخاطرات ،به

ضرر و زيان وارده به سپردهگذاران در صورت ورشکستگي بانک و جلوگيري از به وجود آمدن بحران

بانکي سيستمي ،اقدام به راهاندازي نظامي تحت عنوان نظام بيمه (ضمانت) سپردهها مينمايد .درعمل،اهداف نظامهاي
بيمه (ضمانت) سپردهها در هر کشور با ساير کشورها متفاوت ميباشد و به همي سبب نيز سط پوش
سپردهها در برخي کشورها کامل يا بسيار وسيع بوده در حالي که در برخي ديگر سط پوش

بيمه (ضمانت)

بيمه (ضمانت) سپردهها

محدودتر ميباشد .اما به طور عام هدف نظامهاي بيمه (ضمانت) سپرده در هر کشوري عبارت است از کمک به افزاي
ثبات نظام مالي آن کشور و حمايت از سپردهگذاران خرد و کوچک در مقابل ضرر و زيان در جريان ورشکستگي يک
بانک.نظام بيمه (ضمانت) سپردهها ميتواند در مواقع حساس ،اضطراب سپردهگذار را کاه

داده و از بروز پديده

«هجوم بانکي» تا حد زيادي پيشگيري نمايد.
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مجموعه پي

رو ترجمه سندي است که از سوي کميته نظارت بر بانکداري بال1منتشر شده است .اصول مطروحه در

اي سند به سياستگذاران اقتصادي و پولي کمک ميکند که با مسائل مختلفي که براي ايجاد سيستم بيمه (ضمانت)
سپرده توجه به آنها ضروري است ،آشنا شوند .اي سند به معرفي و تشري اصول اساسي براي کشورهايي ميپردازد که
قصد راه اندازي و يا اصالح نظامهاي بيمه (ضمانت) سپرده را دارند .اي سند بر مبناي تحقيقات انجام شده در انجم
بي المللي مؤسسات بيمه سپرده2و کشورهاي عضو آن و با همکاري کميته نظارت بر بانکداري بال منتشر شده
است.اي اصول با هدف ارتقاي اثربخشي نظامهاي بيمه (ضمانت) سپرده و براي اجرا در کشورهاي مختلف با شرايط،
امکانات و ساختارهاي متفاوت طراحي شده است .اي اصول همچني چارچوبي اختياري براي رويههاي مورد استفاده در
يک نظام بيمه (ضمانت) سپرده موثر ارائه ميکند .اي اصول به گونهاي نيستند که تمامي نيازها وشرايط هرنظام بانکي
را جوابگو باشند،از اي رو شرايط خاص هر کشور بايد به طور متناسب و در جهت پيشبرد اهداف و الزامات نظام بيمه
(ضمانت) سپرده ،در قواني جاري همان کشور منظور شود.
با توجه به اهميت اي موضوع و لزوم ايجاد نهادي براي ضمانت سپردههاي مردم ،مجلس محترم شوراي اسالمي
درماده  95قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را مکلف
نموده است تا نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپردهها در کشور،حداکثر تا پايان سال اول برنامه ،اقدام نمايد .در همي
رابطه ،مقدمات پياده سازي نظام ضمانت سپردهها در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در دست تهيه بوده و در
آينده نزديک تأسيس و شروع به فعاليت صندوق ضمانت سپردهها جهت اطالع و اتخاذ اقدامات الزم به شبکه بانکي
کشور و عموم مردم اعالم خواهد گرديد.
اصول اساسي 18گانه براي اثر بخشي نظامهاي بيمه سپردهها که بصورت مشترك توسط دو نهاد سياستگذار پرنفوذ در
اي امر مهم (کميته نظارت بر بانکداري بال و انجم بي المللي مؤسسات بيمه سپرده) تهيه و تدوي شده به نحو
روش و شفاف ،تصويري از وظايف و اختيارات يک نظام ايده آل بيمه (ضمانت) سپردهها ارائه ميدهد لذا مطالعه آن به
تمامي دست اندرکاران و فعاالن بازار پول و بانک توصيه ميگردد689260/ .

اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

بهزاد فخار
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)Basel committee on Banking Supervision (www.bis.org
)International Association of Deposit Insurers (www.iadi.com
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
«اداره مطالعات و مقررات بانکي»

اصول اساسي براي اثربخشي نظام هاي بيمه سپرده
از انتشارات کميته نظارت بر بانکداري بال و انجمن بينالمللي مؤسسات بيمه سپرده (ژوئن )2009

ترجمه :حسين معصومي ،محمد روشندل
فروردين 1390
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اصول اساسي
براي اثر بخشي نظامهاي بيمه سپرده
خالصه اجرايي
مقدمه و اهداف

گزارش گردهمايي ثبات مالي (آوريل سال  2008ميالدي) در رابطه با ارتقا و انعطافپذيري اساسي بازار به اي نکته اشاره مي
کندکه وقوع آشفتگيهاي مالي بي المللي اخير ،اهميت وجود ترتيباتي موثر جهت جبران خسارت وارده به سپردهگذاران را نمايان
ساخت .اي گزارش بر ضرورت توافق مقامات پولي در مورد ايجاد مجموعهاي ازاصول بي المللي براي نظامهاي موثر بيمه سپرده
تاکيد دارد.
در ژوئيه سال  ،2008کميته نظارت بر بانکداري بال (1)BCBSو انجم بي المللي مؤسسات بيمه سپرده (2)IADIتصميم گرفتند
به منظور تدوي و ترويج مجموعه اي از اصول مهم و مورد توافق بي المللي در رابطه با بيمه سپرده ها با يکديگرهمکاري نموده و
در اي راستا اصول اساسي براي نظامهاي بيمه سپرده تهيه شده توسط انجم بي المللي مؤسسات بيمه سپرده ( ، )IADIرا به
عنوان مبناي کار ،مورد استفاده قرار دهند .در همي ارتباط کارگروهي مشترك جهت گسترش اصول اساسي تشکيل شد تا نقطه
نظرات خود را جهت تجديدنظر و تصويب به کميته نظارت بر بانکداري بال و انجم بي المللي مؤسسات بيمه سپرده ارائه کند.
اي کارگروه متشکل از نمايندگاني از گروه مصوبات بانکي برون مرزي کميته نظارت بر بانکداري بال (3 )CBRGو گروه راهنماي
انجم بي المللي مؤسسات بيمه سپرده ميباشد .اصول اساسي پي

رو براي اثر بخشي نظامهاي بيمه سپرده ،حاصل تالش

مشترك کارگروههاي ياد شده است.
اصول محوري و پيششرطها
سياستگذاران در مورد چگونگي حمايت از سپردهگذاران وکمک به ثبات نظام مالي ،گزينههايي را در اختيار دارند .در اي ميان
بيمه مستقيم سپردهها در مقايسه با ساير گزينهها همچون حفاظتهاي تلويحي4از مزاياي بيشتري برخوردار است .يک نظام بيمه
سپرده ،تعهدات مقام پولي (يا اگر يک نظام خصوصي است ،تعهدات اعضاي آن) به سپردهگذاران را شفاف مينمايد ،حوزه
تصميمگيريها را بنا به مصلحت محدود ميکند ،ميتواند اعتماد عمومي را ارتقا بخشيده ،با مشارکت در تأمي هزينهها به حل
مشکالت بانک هاي ورشکسته کمک کند و براي کشورهايي که فرآيند سامان يافته اي براي برخورد با بانک ورشکسته دارند ساز
و کاري براي تأمي هزينه ورشکستگي فراهم نمايد.

The Basel Committee on Banking Supervision-

1
2

-International Association of Deposit Insurers
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-ِCross Border Bank Resolution Group

3

Implicit Protection

4

پياده سازي يا اصالح يک نظام بيمه سپرده زماني ميتواند موفقيتآميز باشد که نظام بانکداري کشور سالم بوده و محيط
سازماني مطلوبي داشته باشد .به منظور برخورداري از اعتبار و جلوگيري از انحرافها ،که ممک است به مخاطرات رفتاري1منجر
گردد ،نظام بيمه سپرده بايد بخشي از يک شبکه ايمني نظام مالي2با طراحي مناسب و ساختارمند بوده و به گونهاي مناسب
طراحي و اجرا شود .يک شبکه ايمني نظام مالي معموالً در برگيرنده مقررات احتياطي و نظارتي ،آخري مرجع وام دهنده و بيمه
سپرده ميباشد .توزيع اختيارات و مسيوليتها بي اعضاي شبکه ايمني نظام مالي ،موضوعي است که به انتخاب سياست عمومي
وشرايط خاص هر کشور بستگي دارد.
يک نظام بيمه سپرده به دنبال آن نيست که خود ،به تنهايي درگير ورشکستگي بانکها يا بحرانهاي سيستميشود .در اي
موارد ،تمامي عناصر نظام مالي بايد به طور مؤثر با يکديگر همکاري کنند .عالوه براي  ،هزينههاي رسيدگي و برطرف نمودن
مشکالت ناشي از ورشکستگي ساختاري نبايد منحصراً بر عهده نظام بيمه سپرده باشد ،بلکه بايد از طريق ابزارهاي ديگر همچون
کمک دولت تأمي شود.
اصول محوري تدوي شده براي بيمه سپرده ،برگرفته از مقررات طيف گستردهاي از کشورها بوده و براي اجرا در کشورهاي
مختلف با شرايط ،امکانات و ساختارهاي متفاوت طراحي شده است .اي اصول چارچوبي اختياري براي رويههاي بيمه سپرده موثر
ارائه ميکند .مقامات مختار هستند ،براي دستيابي به بيمه سپرده موثر در کشور خود ،معيارهايي را که تصور ميکنند الزم است
براي تکميل آن منظور کنند .اي اصول به گونهاي نيستند که تمامي نيازها وشرايط هرنظام بانکي را جوابگو باشند .از اي رو،
شرايط خاص هر کشور بايد به طور متناسب و در جهت پيشبرد اهداف و الزامات سياست عمومي نظام بيمه سپرده در قواني
جاري همان کشور منظور شود.
نظام بيمه سپرده موثر بايد برچند عامل بيروني و يا پي

شرطها مبتني باشد .اي پي

اختيارات مستقيم بيمه سپرده قرار دارند ،ولي بر نظام اثر مستقيمي ميگذارند .اي پي

شرطها ،اگر چه اغلب ،خارج از حوزه
شرطها موارد زير را در بر ميگيرند:

ارزيابي مستمر اقتصاد و نظام بانکي؛
اداره مناسب مؤسسات تشکيلدهنده شبکه ايمني نظام مالي؛
مقررات احتياطي مستحکم و نظارت قوي؛
چارچوب قانوني  ،نظام حسابداري و نظام مناسب براي افشاي اطالعات.
اصول  18گانه بيمه سپرده موثر به طور عمده به  10بخ

تقسيم ميشوند .تعيي اهداف (اصول  1و  ،)2الزامات و اختيارات،

(اصول  3و  ،)4حاکميت (اصل  ،)5ارتباط با ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي و همکاريهاي برونمرزي (اصول  6و ،)7
عضويت و پوش

(اصول  8تا  ،)10تأمي وجوه (اصل  ،)11آگاهي عمومي (اصل  ،)12مباحث حقوقي مورد نياز (اصول  13و ،)14

اقدامات الزم پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات (اصل  15و  )16و بازپرداخت سپردهها به سپردهگذاران و ترميم و دريافت
غرامت (اصول  17تا )18

 ،Moral hazard1مخاطرات رفتاري ،اصطالحي است در بيمه كه اشاره به عادات و رفتاري دارد كه موجب بروز زيان و خسارت ميگردد .مثالً از نظر بيمهگر
اتومبيل ،غير عادي بودن وضع شخص راننده يك خطركژمنشي رفتاري به حساب ميآيد.

Financial System Safety Net
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بخش  )1تعيين اهداف
اصل  1ـ اهداف حاکميتي :گام نخست در ايجاد يک نظام بيمه سپرده يا اصالح نظام موجود را ميتوان تعيي اهداف حاکميتي
مورد انتظار آن دانست .اي اهداف ،بايد به طور رسمي تعيي شده و به خوبي در طراحي نظام بيمه سپرده به کار گرفته شوند.
يکي از اهداف اصلي براي نظام هاي بيمه سپرده ،عبارت است از کمک به ايجاد ثبات در نظام مالي و حمايت از سپردهگذاران.
اصل  2ـ کاهش مخاطرات رفتاري :مخاطرات رفتاري بايد با حصول اطمينان از اي که نظام بيمه سپرده با ترکيب مناسبي
طراحي شده و نيز با کمک ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي (به پي

شرطهاي اصل  16رجوع شود) کاه

يابد.

بخش  )2الزامات و اختيارات
اصل ـ 3الزامات  :تعيي الزامات براي مؤسسات بيمه سپرده به صورت شفاف و رسمي از اهميت ويژهاي برخوردار است .عالوه
بر اي  ،بايد بي اهداف حاکميتي ،اختيارات و مسيوليتهاي مؤسسه بيمه کننده سپرده ،سازگاري وجود داشته باشد.
اصل  -4اختيارات  :مؤسسه بيمه سپرده بايد از اختيارات الزم براي اجراي تکاليف

برخوردار باشد .اي اختيارات بايد به طور

رسمي مشخص شده باشد .تمامي بيمهکنندگان سپرده ،بايد براي تأمي منابع مالي جهت بازپرداخت سپردهها ،انعقاد قرارداد،
تنظيم بودجه و رويه هاي عملياتي داخلي خود از اختيار کافي و الزم برخوردار بوده و به صورت ادواري به اطالعات دقيق ،صحي و
به هنگام دسترسي د اشته باشند تا از ايفاي به موقع تعهدات خود در قبال سپرده گذاران اطمينان حاصل نمايند.

بخش  )3حاکميت
اصل  5ـ حاکميت :مؤسسه بيمه کننده سپرده بايد به لحاظ عملياتي مستقل ،شفاف وپاسخگو بوده و از نفوذ مراجع سياسي و
دست اندرکاران صنعت بانکداري مصون باشد.

بخش  )4روابط با ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي و همکاريهاي برون مرزي
اصل  6ـ روابط با ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي :الزم است به منظورايجاد هماهنگي کامل و به اشتراك گذاردن
اطالعات مربوط به هر بانک ،ميان بيمه کنندگان سپرده و ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي ،براساس يک برنامه منظم،
چارچوبي تعيي شود .اي گونه اطالعات بايد دقيق و به روز (مشروط به رعايت اصل محرمانه بودن آن) باشد .ترتيبات مربوط به
اي امور بايد به صورت رسمي انجام شود.
اصل  -7مباحث برونمرزي :مشروط به رعايت کامل جنبههاي مربوط به محرمانه تلقي کردن اطالعات ،تمامي اطالعات مرتبط
بايد در هر زمان که الزم باشد ،بي مؤسسات بيمه سپرده در ديگر کشورها و يا حتي مؤسسات بيمه سپرده و ساير اعضاي شبکه
ايمني نظام مالي مبادله شود .در مواقعي که بي

از يک مؤسسه بيمه ،مسيوليت پوش
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را بر عهده داشته باشد ،ضروري است که

مؤسسه يا مؤسسات مسيول در قبال فرآيند بازپرداخت سپردهها مشخص شوند .درخصوص تعيي حق عضويت يا حق بيمه ،نظام
بيمه سپرده کشور ميزبان بايد به رسميت شناخته شود.

بخش  )5عضويت و پوشش
اصل  - 8عضويت اجباري :براي پيشگيري از اثرات مخاطره آميز عضويت به شکل اختياري ،بايد عضويت در نظام بيمه
سپردهها ،براي تمامي مؤسسات مالي ،که به نگهداري سپردههاي اشخاص نيازمند به حمايت بيشتر (مانند سپردهگذاران خرد و
کسب و کارهاي کوچک) ميپردازند ،اجباري باشد.
اصل  - 9پوشش :سياستگذاران بايد انواع سپردههايي که تحت پوش
مربوطه ،مقررات احتياطي و يا آئي نامهها ،تعريف کنند .سط پوش
سريع آن وجود داشته باشد .دامنه پوش

بيمه سپردهها قرار ميگيرند را به طور شفاف در قواني

بايد محدود ولي در عي حال معتبر بوده و امکان تعيي

بايد اکثريت عمده سپردهگذاران را در برگيرد ،به گونه اي که بتواند اهداف حاکميتي

تعيي شده را تأمي نموده و به لحاظ داخلي با ديگر مشخصههاي نظام بيمه سپرده ،سازگاري داشته باشد.
اصل  - 10تبديل ضمانت نامحدود به يک نظام بيمه سپرده ،با پوشش1محدود:
هنگامي که کشوري تصميم به تبديل يک ضمانت نامحدود به يک نظام بيمه سپرده محدود گرفته باشد ،يا بخواهد تغييراتي را در
نظام ضمانت نامحدود خود ايجاد نمايد ،اي فرآيندها بايد تا جايي که شرايط کشور اجازه ميدهد سريع انجام پذيرد .اجراي
ضمانتهاي نامحدود براي مدت طوالني ميتواند پيامدهاي نامطلوبي به ويژه مخاطرات رفتاري به همراه داشته باشند.
سياستگذاران بايد به ديدگاه و انتظارات مردم ،طي دوره انتقال توجه خاص داشته باشند.

بخش  )6تأمين مالي
اصل  -11تأمين وجوه :يک نظام بيمه سپرده بايد تمامي سازوکارهاي تأمي وجوه مورد نياز (از جمله ابزارهاي تأمي وجوه
پشتيباني مکمل ،به منظور تأمي نقدينگي) را در اختيار داشته باشد تا از بازپرداخت سريع مطالبات سپردهگذاران در مواقع
ضروري ،اطمينان حاصل کند .مسيوليت عمده پرداخت هزينه بيمه سپردهها ،بايد بر عهده بانکها باشد .چرا که آنها و
مشتريانشان به طور مستقيم از داشت يک نظام بيمه سپرده مؤثر بهرهمند ميشوند .در نظامهاي بيمه سپرده (چه آنها که قبل از
ورشکستگي بانک وارد عمل ميشوند2و چه آنها که پس از ورشکستگي بانک وارد عمل ميشوند3و يا ترکيبي از هر دوي
آنها) ،4که از نظامهاي اخذ حق عضويت بر مبناي ريسک (حق عضويت متغير) استفاده ميکنند ،بايد معيار مورد استفاده جهت

 coverage -1پوشش ،تأمين زيانها يا خسارات احتمالي است كه به موجب يك بيمه نامه تعهد ميشود.
ex-ante

2
3

-ex-post

4

-hybrid
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اخذ حق عضويتهاي متفاوت ،براي تمامي اعضاء شفاف باشد .عالوه بر اي  ،بايد تمام منابع الزم براي اجراي مناسب نظام اخذ
حق عضويت1بر مبناي ريسک مشخص شوند.

بخش  )7آگاهي عمومي
اصل  -12آگاهي عمومي :به منظور اثربخشي يک نظام بيمه سپرده ،ضروري است که عموم مردم به طور مستمر در مورد مزايا
و محدوديتهاي بيمه سپرده آگاهي يابند.

بخش  )8گزيده مباحث قانوني مورد نياز
اصل  -13حمايت قانوني :مؤسسات بيمه سپرده و کارکنان آنها بايد پس از انفصال از مسيوليت ،در برابر پيگردهاي قانوني که
به خاطر اخذ تصميمات يا اقداماتشان (که از روي حس نيت بوده) صورت ميگيرد ،حمايت شوند .البته اي افراد بايد ملزم به
رعايت قواني و مقررات در زمينه تضاد منافع2در اي خصوص گردند تا در مواقع لزوم پاسخگو باشند .حمايت قانوني بايد در
چارچوب رويه هاي قانوني و اداري و تحت شرايط مناسب تعريف شود و در مواقع مقتضي ،هزينههاي مربوط به جبران خسارت را
پوش

دهد.

اصل  -14نحوه برخورد با اشخاص مقصر در ورشکستگي يک بانک :يک مؤسسه بيمه سپرده يا ساير مقامات ذيربط بايد اختيار
داشته باشند تا از مسببي ورشکستگي بانک ،غرامت دريافت نمايد.

بخش  )9اقدامات الزم پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات
اصل  -15تشخيص سريع ،دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات الزم پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات :مؤسسات بيمه سپرده
به عنوان بخشي از شبکه ايمني نظام مالي ،بايد قادر به تشخيص سريع ،دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات الزم هنگام ناتواني
بانک در ايفاي تعهدات باشند.
پي

بيني زمان مورد انتظار براي وقوع مسائل و مشکالت مالي براي يک بانک و يا تشخيص مقطع زماني که بانک دچار مسائل و

مشکالت مالي شده است ،بايد با سرعت و براساس معيارهاي مناسب (که توسط اعضاي شبکه ايمني تعريف شده است) و نيز با
استقالل عملياتي و اختيار عمل صورت گيرد.
اصل  -16فرآيندهاي اقدامات اثربخش پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات :فرآيندهاي اقدامات اثربخ

پس از ناتواني در

ايفاي تعهدات مؤسسات سپردهپذير ،بايد به گونهاي باشد که:

1

-risk-adjusted differential premium system
Conflict of Interest
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مؤسسات بيمه سپرده ،تعهدات خود را (از جمله بازپرداخت به موقع ،بدون اشتباه و عادالنه سپردهها) ايفا نمايند؛
هزينهها و آشفتگي بازار را به حداقل برسانند؛
داراييهاي خود را ترميم نمايند؛
در صورت قصور و يا اهمال ،اقدامات تنبيهي و انضباطي را از طريق راههاي قانوني ،با شدت بيشتري اعمال نمايند.
به عالوه مؤسسات بيمه سپرده و يا ساير اعضاي مرتبط در شبکه ايمني نظام مالي ،بايد اختيار داشته باشند تا سازوکار
انعطاف پذيري را براي کمک به ابقاي وظايف مهم بانکي ،به وسيله برقراري امکان تملک 1مجموعهاي مناسب از داراييها و تقبل
بدهيهاي بانک ورشکسته ،فراهم آورند( .به عنوان مثال فراهم آوردن امکان دسترسي دائم سپردهگذاران به وجوهشان و ادامه
فعاليت تصفيه و نقل و انتقال بانکي).

بخش  )10بازپرداخت سپردهها به سپرده گذاران و ترميم
اصل -17بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران  :نظام بيمه سپردهها موظف است امکان دستيابي سريع سپردهگذاران به
وجوه خود که بيمه شدهاند را ،فراهم آورد .بنابراي  ،مؤسسات بيمه سپرده بايد پيشاپي

از به وجود آمدن احتمالي شرايط

بازپرداخت سپردهها مطلع گردند .همي طور امکان دسترسي مؤسسات بيمه سپرده به اطالعات سپردهگذاران ،از قبل بايد فراهم
شود.
سپردهگذاران به طور قانوني حق دارند که سپردههاي خود را تا حدود بيمه شده دريافت دارند .در همي راستا موارد ذيل بايد به
اطالع سپردهگذاران برسد:
شرايط و زمان شروع فرآيند بازپرداخت سپردهها؛
جدول زماني بازپرداخت سپردهها؛
شرايط پي
حدود پوش

پرداخت يا پرداختهاي موقتي (در صورتي که چني برنامههايي وجود داشته باشد)؛
بيمهاي قابل اجرا.

اصل  -18بازسازي و دريافت غرامت :مؤسسات بيمه سپرده بايد در اجراي اقدامات مربوط به بازسازي و اخذ غرامت خود ،از
اموال و داراييهاي بانک ورشکسته استفاده کنند .مديريت داراييهاي بانک ورشکسته (که توسط مؤسسات بيمه سپرده يا هر
نهاد ديگري انجام ميشود) بايد با در نظر گرفت مالحظات بازرگاني و صرفه اقتصادي آنها2هدايت گردد.

Acquisition
 2با در نظر گرفتن عواملي همچون كيفيت داراييها ،اندازه ،كشش و شرايط بازار ،ميزان خبرگي و مهارت در حد الزامات حقوقي ناظر بر تركيب داراييها و
اهداف حاكميتي.
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1

مقدمه و اهداف
گزارش گردهمايي ثبات مالي ،در رابطه ارتقا و بهبود اساسي بازار در آوريل  2008ميالدي ،به اهميت جبران مؤثر خسارتهاي
وارد آمده به سپردهگذاران در رخدادهاي اخيرکه منجر به نابسامانيهاي مالي بي المللي شده است اشاره مينمايد .اي گزارش
توصيه ميکند که "مقامات بايد در مورد مجموعهاي از اصول بي المللي ،براي نظامهاي بيمه سپرده مؤثر به توافق دست يابند.
اي اصول بايد اي موضوع را مورد توجه قرار دهند که برنامههاي بيمه سپرده ميتواند مجموعهاي از طرحهاي گوناگون بيمه را در
برگيرد که اهداف اي اصول را تأمي نمايند .از اي رو ،اي اصول بايد با دامنه گستردهاي از شرايط کشورها قابليت انطباق داشته
باشند .توسعه اصول بايد همگام با مشخصههاي گسترده برنامههاي شبکه ايمني نظام مالي؛ از جمله چارچوب مقرراتي و نظارتي
و دستورالعملهاي نحوه برخورد قاطع با مؤسسات ورشکسته باشد.
اصول محوري براي نظارت موثر (منتشره توسط کميته نظارت بر بانکداري بال در اکتبر  )2006مؤيد آن است که يک نظام بيمه
سپرده با طراحي دقيق ميتواند اعتماد عمومي به نظام مالي را تقويت نمايد و در مواقع بحراني ازتسري مشکالت بانکها به
يکديگر بکاهد .اما تاکنون رهنمودي براي نظامهاي بيمه سپرده مؤثر ارائه نشده است.
انجم بي المللي مؤسسات بيمه کننده سپرده ) (IADIمجموعهاي از اصول محوري براي نظامهاي بيمه سپرده مؤثر را در فوريه
 2008تدوي نموده است .اصول اساسي اي مؤسسه به منظور ارتقاي اثربخشي نظامهاي بيمه سپرده طراحي شده است و
مبتني بر تحقيقات مؤسسه ياد شده و رهنمودهاي آن ميباشد .درگسترش اصول اساسي ،مؤسسه به طورقابل توجهي از تجارب
عملي اعضا ،بهرهمند شده است.

1

در ژوييه  ،2008کميته نظارت بر بانکداري بال ) (BCBSو مؤسسه ياد شده توافق کردند تا با مبنا قرار دادن اصول اساسي IADI
 ،در گسترش مجموعه اي از اصول پذيرفته شده بي المللي براي نظامهاي بيمه سپرده مؤثر با يکديگر همکاري کنند .کارگروهي
مشترك ،متشکل از نمايندگان گروه تصميم گيري بانکي برون مرزي) (CBRGو گروه راهنماي  IADIايجاد شد .سند پي
کار مشترك اي دو گروه در تدوي اصول اساسي و به همراه آن مجموعهاي از پي

رو،

شرطهايي ميباشد که عمدتاً عناصر

(متغيرهاي) خارجي الزم را براي پشتيباني نظامهاي مؤثر بيمه سپرده ،مدنظر قرار ميدهند.

اصول اساسي و پيششرطها:
سياست گذاران در مورد اي که چگونه ميتوانند از سپردهگذاران حمايت نموده و يا در ثبات نظام مالي سهيم باشند ،انتخابهايي
را در اختيار دارند .گزينه بيمه سپرده مستقيم ،در مقايسه با گزينههاي ديگر ،همچون اتکا به حفاظت تلويحي مورد توجه بيشتري

 IADI - 1در سال  2002ميالدي با مأموريت مشاركت در ارتقاي اثربخشي بيمه سپرده از طريق ارائه رهنمود و همكاري در سطح بينالمللي تاسـيس شـد.
اصول  IADIبراي كمك به كشورها در پذيرش يا اصالح يك سيستم بيمه سپرده تدوين شد.
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قرار گرفته است1.يک نظام بيمه سپرده ،تعهدات مقامات (و يا اگر نظام مذکور خصوصي است ،اعضاي آن) به سپردهگذاران را
شفاف مينمايد و دامنه تصميمات احتياطي را محدود ميکند ،ميتواند باعث بهبود اعتماد عموميشود ،به کنترل هزينههاي حل
مشکالت بانکهاي ورشکسته کمک ميکند و نيز ميتواند فرآيند منظمي براي حل مشکل ورشکستگي بانکها و سازوکاري براي
تأمي هزينه ورشکستگي آنها ارائه نمايند.

2

اجرا يا اصالح يک نظام بيمه سپرده ميتواند در مواقعي موفقيتآميزتر باشد که نظام بانکداري يک کشور از سالمت برخوردار
بوده و محيط سازماني آن سالم باشد .به منظور کسب اعتبار و اجتناب از اختاللهايي که ممک است منجر به مخاطره رفتاري
گردد ،الزم است نظام بيمه سپرده بخشي از يک شبکه ايمني نظام مالي ساختارمند باشد و به طور صحي طراحي و به خوبي اجرا
شود .يک شبکه ايمني نظام مالي معموالً شامل نظارت و مقررات احتياطي ،آخري مرجع قرض دهنده و  ...بيمه سپرده ميباشد.
توزيع قدرت و مسيوليت ها بي اعضاي شبکه ايمني نظام مالي ،به اهداف حاکميتي و شرايط هر کشور بستگي دارد.
از يک نظام بيمه سپرده انتظار نميرود که خود به تنهايي نواقص اصولي و سيستمي بانک يا يک بحران سيستمي را برطرف نمايد
در اي گونه موارد ،تمامي اعضاي شبکه ايمني نظام مالي بايد به طور مؤثر با يکديگر همکاري داشته باشند .به عالوه ،هزينههاي
حل مشکالت ناشي از نواقص و ايرادات سيستمي نبايد منحصراً بر عهده نظام بيمه سپرده گذارده شود ،بلکه بايد از طرق ديگر
نيز مانند دولت تأمي گردد.
اي اصول اساسي نشان دهنده طيف وسيعي از شرايط ،زمينهها و ساختارهاي يک کشور بوده و به گونهاي طراحي شدهاند که قابل
انطباق با موارد مذکور باشند .هدف از تدوي اي اصول ايجاد چارچوبي اختياري براي برنامههاي بيمه سپرده مؤثر است .مقامات
ذيربط مي توانند معيارهاي تکميلي را که در دستيابي به يک نظام بيمه سپرده مؤثر در کشور خود الزم ميدانند ،به کار گيرند.
اصول محوري به گونهاي طراحي نشدهاند که تمامي نيازها و شرايط هر نظام بانکداري را تحت پوش

قرار دهند .در واقع،

ويژگيهاي خاص هر کشور در زمينه هاي قواني موجود ،قدرت و اختيارات براي دستيابي به اهداف حاکميتي و عمل به الزامات
نظام بيمه سپرده ،بايد لحاظ گردند.
سطوح باالي تطبيق با اصول اساسي در هر کشور بايد به ثبات نظام مالي کمک کند و سط حمايت از سپردهگذاران را بهبود و
ارتقاء بخشد.
پيششرطها
الزم است نظام بيمه سپرده مؤثر ،مبتني بر چند عامل بيروني يا پي

شرط باشد .اگرچه اغلب اي پي

اجراي نظام بيمه سپردهها هستند ،اما اثر مستقيمي بر آن دارند .اي پي

شرطها خارج از حوزه

شرطها موارد زير را در بر ميگيرند:

ارزيابي مستمر وضعيت اقتصادي و نظام بانکداري؛

- 1حفاظت تلويحي سپرده زماني اتفاق مي افتد كه سپرده گذاران و شايد ساير بستانكاران در مواقع ورشكستگي يك بانك انتظار دارنـد بـه طريقـي محافظـت
شوند .اين انتظارات معموالً از رفتار گذشته دولت يا بيانيههاي مقامات رسمي شكل ميگيرد .حفاظت تلويحي هرگز به طور رسمي تعريف نشده است .مقرراتـي
مشخص در مورد واجد شرايط حمايت قرار گرفتن بدهيهاي بانك ،سطح حمايت ايجاد شده يا شكل تأمين وجوه احتياطي است و اغلب بسـتگي بـه توانـايي
دولت در دسترسي به بودجه عمومي دارد.
 -2در اين متن ،واژه بانك به مفهوم موسسات مالي سپردهپذير ميباشد.
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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
چنانچه شرايط موجود ايدهآل نيست ،مشخص کردن آنها از اهميت بسزايي برخوردار است و نيز اگر براي ايجاد يا اصالح يک
نظام بيمه سپرده الزم است اقداماتي صورت گيرد ،اي اقدامات را ميتوان قبل و يا هنگام ايجاد يا اصالح نظام بيمه سپرده اتخاذ
نمود.
در مواقعي که مباحث جاري مرتبط با سالمت و ثبات اقتصادي و نظام بانکي مشخص نشده باشند ،ايجاد يا اصالح يک نظام بيمه
سپرده دشوارتر است .از آن جا که محيط اقتصادي بر نظام بانکي و اثر بخشي نظام بيمه سپردهها تاثيرگذار خواهد بود،
سياستگذاران بايد تجزيه و تحليل موقعيتي از محيط اقتصادي به عمل آورند .ضروري است که سالمت نظام بانکي مشتمل بر
ارزيابي تفصيلي وضعيت سرمايه ،نقدينگي ،کيفيت اعتبارات ،سياستها و الگوهاي مديريت ريسک بانکها و گستره تمامي
مشکالت ارزيابي شوند .همي طور ساختار نظام بانکي نيز بايد مدنظر قرار گيرد ،زيرا تعداد ،نوع و ويژگيهاي بانکها براي
طراحي نظام بيمه سپرده ،الزاماتي را به همراه خواهد داشت.
اگر قواني مناسب وجود نداشته باشند يا مغايرتهايي در نظام حقوقي موجود باشد  ،نظامهاي بيمه سپرده نميتوانند مؤثرواقع
شوند .يک چارچوب حقوقي کامالً توسعه يافته بايد نظام قواني تجاري شامل قواني مربوط به شرکتها ،ورشکستگي ،قرارداد،
حمايت از مصرف کننده و مالکيت خصوصي را در برگيرد .اي قواني بايد به طور سازگار با يکديگر اجرا شده و سازوکاري براي
حل منصفانه اختالفها ارائه کنند .عوامل ديگري که بايد لحاظ شوند ،شامل موارد ذيل ميباشند:
توانايي نظام حقوقي در امور مربوط به مداخله به موقع يا اخذ تصميم قاطع در مورد بانکهاي در معرض خطر ورشکستگي،
وجود مواد مشخصي در قواني در مورد قابليت نقد شوندگي شفاف و به موقع داراييها ،و پاسخگويي به مطالبات بستانکاران،
اينکه اعضاي شبکه ايمني نظام مالي و افراد فعال در آنها تحت حمايت قانوني قرار گيرند.
 -13حاکميت صحي نهادهاي تشکيل دهنده شبکه ايمني نظام مالي باعث تقويت زيرساخت نظام مالي ميشود و به طور مستقيم
در ثبات نظام مالي نيز نق

دارد .چهار عامل کليدي تشکيل دهنده حاکميت صحي عبارتند از" :استقالل

عملياتي""،پاسخگويي"" ،شفافيت و افشاء" و "يکپارچگي" .تمامي اي عوامل داراي اهميت يکسان ميباشند .اي چهار عامل
بر روي يکديگر نيز تأثيرگذار بوده و در راستاي شکلدهي يک حاکميت مناسب ،موجب تقويت يکديگر ميشوند.
 -14تقويت نظارت و مقررات احتياطي ،اثرات مستقيمي بر اثربخشي يک نظام بيمه سپرده خواهد داشت .نظارت و مقررات
احتياطي قوي بايد تنها به بانکهاي کارآمد اجازه دهند که فعاليت نموده و در نظام بيمه سپرده عضو شوند .بانکها بايد از سرمايه
کافي برخوردار باشند و از الگوهاي مديريت ريسک مناسب و محتاطانه ،حاکميت صحي و ديگر الگوهاي صحي و مناسب
بانکداري تبعيت نمايند .از ديگر ويژگيهاي الزم ،ميتوان به برخورداري از نظام موثر اعطاي مجوز به بانکهاي جديد،
بازرسي هاي دقيق ،منظم و کامل ،ارزيابي ريسک هر بانک و وجود چارچوبي براي شناسايي به موقع مشکالت و مداخله براي
رسيدگي به مسائل بانکهاي داراي مشکل ،اشاره نمود.
 -15براي اثربخشي يک نظام بيمه سپرده  ،پاسخگويي مناسب و نظام افشاي اطالعات الزم است .اطالعات صحي  ،قابل اتکا و
به موقع که توسط اي نظامها گزارش ميشوند ،ميتوانند توسط مديريت ،سپردهگذاران ،بازار و مقامات ذيربط براي
تصميم گيري درخصوص مختصات ريسک يک بانک به کار گرفته شوند که نتيجه آن عبارت خواهد بود از افزاي
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انضباط بازار،

مقررات و نظارت .يک نظام پاسخگو و برخوردار از افشاي مناسب اطالعات بايد از مقررات و اصول پذيرفته شده و جامع
حسابداري که در سط بي المللي و در سط گسترده اي قابل قبول ميباشند ،برخوردار باشد .در شرکتهاي بزرگ براي اينکه
استفاده کنندگان از صورتهاي مالي از جمله بانکها ،اطمينان حاصل نمايند که حسابهاي ارائه شده ،چشماندازي بيطرفانه و
واقعي از وضعيت مالي شرکت را ترسيم مينمايند و نيز اينکه اي حساب ها مطابق با اصول پذيرفته شده حسابداري و توسط
حسابرساني تهيه شدهاند که نسبت به کار خود پاسخگو هستن د ،ضروري است که از يک نظام حسابرسي مستقل برخوردار باشند.
 -16يک شبکه ايمني نظام مالي با طراحي مناسب  ،نق
شبکه ميتواند ريسکها را افزاي

بسزايي در ثبات نظام مالي دارد .در همي حال طراحي ضعيف اي

داده و خصوصاً مخاطرات رفتاري در پي داشته باشد .عالوه بر در نظر گرفت مخاطرات

رفتاري در طراحي نظام بيمه سپرده ،مخاطرات رفتاري بايد از ساير اجزاي شبکه ايمني نظام مالي به وسيله ايجاد و بهبود
روش هاي مناسب از طريق حاکميت شرکتي و مديريت ريسک صحي هر يک از بانکها ،نظم مؤثر بازار و چارچوبهايي براي
قواني  ،نظارت و مقررات احتياطي قوي (شامل حداقل کردن ريسک زيان بانک) و از طريق ورود به موقع براي رسيدگي به مسائل
بانکهاي داراي مشکل نيز کاه

يابد .اي اجزاء با يکديگر ارتباط داشته و زماني بيشتري اثربخشي را دارند که با يکديگر به

صورت هماهنگ فعاليت نمايند.

اصول اساسي :توضيحات به همراه رهنمودهاي الزم
تعيين اهداف
اصل  1ـ اهداف حاکميتي :گام نخست در ايجاد يک نظام بيمه سپرده يا اصالح نظام موجود را ميتوان تعيي اهداف حاکميتي
مورد انتظار آن دانست .اي اهداف ،بايد به طور رسمي تعيي شده و به خوبي در طراحي نظام بيمه سپرده بکار گرفته شوند .يکي
از اهداف اصلي براي نظام هاي بيمه سپرده عبارت است از کمک به ثبات نظام مالي و حفاظت از سپردهگذاران.

توضيحات و رهنمودها:
اهداف حاکميتي عموماً شامل انتخاب اهداف و ابزارهاي دستيابي به آنها در يک زمينه خاص ميباشد .اهداف حاکميتي جزئي از
سياستهاي حاکميت ي هستند و به طور طبيعي شامل بيان رسمي و غيررسمي مقاصد بوده و اهداف و نقاط تمرکز را مشخص
مينمايند .اهداف بيمه عمومي بايد به طور رسمي مشخص شوند ،براي مثال از طريق مجلس قانونگذاري.
به طور عمده حمايت بايد از سپردهگذاراني صورت گيرد که ارزيابي چنداني از ريسک بانک و به تبع آن وجوه سپردهگذاري شده
خود در بانک ندارند (به عنوان مثال سپردهگذاران خرد و مؤسسات تجاري کوچک) .بنابراي هدف بيمه ،حمايت از کساني است که
اغلب نيازمند اي حمايت ميباشند (و به هيچ ترتيبي نمي توانند وجوه از دست رفته خود را مجدداً تأمي نمايند).
اگر چه موارد اشاره شده ،جزء شاخصتري و کاربرديتري اهداف براي نظامهاي بيمه سپردهها هستند ،ولي اهداف ديگري نيز
وجود دارند که از اهميت و کاربرد کمتري برخوردار هستند .براي مثال ،ارائه سازوکاري براي بانکها جهت تأمي هزينههاي
مشکالت احتمالي در آينده ،بهبود رقابتپذيري در بخ

مالي از طريق کاه

تبديل ضمانت نامحدود سپردهها به ضمانت محدود.
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اصل  2ـ کاهش مخاطرات رفتاري :مخاطرات رفتاري بايد با حصول اطمينان از اينکه نظام بيمه سپرده با ترکيب مناسبي طراحي
شده و نيز با کمک ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي (به پي

شرطهاي اصل  16رجوع شود) کاه

يابد.

توضيحات و رهنمودها:
مخاطرات رفتاري اشاره دارد به انگيزه ريسک پذيري بي

از حد و خطرناك توسط بانکها و مؤسساتي که از مزاياي برنامههاي

حمايتي برخوردار ميشوند .اي رفتار زماني رخ ميدهد که به عنوان مثال؛ سپردهگذاران و ساير بستانکاران در برابر زيانها مورد
حمايت قرار گيرند ،يا فکر کنند که در برابر زيانها از مصونيت برخوردارند و يا نظام حمايتي اجازه نخواهد داد که يک بانک
ورشکست گردد.
در نظر گرفت ويژگيهاي مناسبي مانند؛ تعيي محدوديت درخصوص ميزان وجوه بيمه شده ،مستثني کردن طبقات خاصي از
سپردهگذاران از حمايت و اخذ حق بيمه بر حسب ريسک ،ميتواند مخاطرات رفتاري را کاه

دهد .در کنار طراحي صحي نظام

بيمه سپرده ،مخاطرات رفتاري را بايد از طريق ساير اجزاي شبکه ايمني نظام مالي به وسيله ايجاد و بهبود مشوقهاي مناسب،
حاکميت شرکتي صحي و مديريت مناسب ريسک براي هر يک از بانکها ،نظم مؤثر بازار و در آخر چارچوبهايي براي قواني ،
نظارت و مقررات احتياطي قوي ،کاه

داد.

الزامات و اختيارات
اصل  -3الزامات  :تعيي الزامات براي مؤسسات بيمه سپرده به صورت شفاف و رسمي از اهميت ويژهاي برخوردار است .عالوه
براي  ،بايد بي اهداف حاکميتي و اختيارات و مسيوليتهاي مؤسسه بيمه سپرده ،سازگاري وجود داشته باشد.
اصل  -4اختيارات :مؤسسه بيمه سپرده بايد ازاختيارات الزم براي اجراي تکاليف

برخوردار باشد .اي اختيارات بايد به طور

رسمي مشخص شده باشد .تمامي مؤسسات بيمه سپرده ،براي تأمي منابع مالي جهت بازپرداخت سپردهها ،انعقاد قرارداد،
تنظيم بودجه و رويه هاي عملياتي داخلي خود بايد از اختيار الزم و کافي برخوردار بوده و به صورت ادواري به اطالعات دقيق،
صحي و به هنگام دسترسي داشته باشند تا از ايفاي به موقع تعهدات خود در قبال سپردهگذاران اطمينان حاصل کنند.

توضيحات و رهنمودها:
الزامات يک سازمان ،مجموعهاي از دستورالعملها يا بيانيههاي رسمي است که هدف سازمان را بيان ميکنند .در اي مورد،
مجموعهاي واحد از الزامات که براي تمامي مؤسسات بيمه کننده (مؤسسات بيمه سپرده) مناسب باشد وجود ندارد .در حال حاضر
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دامنه الزامات مؤسسات بيمه سپرده شامل گسترهاي از اختيارات و مسيوليتهاي محدود1تا اختيارات و مسيوليتهاي گسترده و
پيچيدهتر2و يا ترکيبي متنوع در فاصله اي دو طيف ،ميباشد.
مؤسسات بيمه سپرده که به روش صندوق پرداخت3عمل مينمايند ،عموماً مطالبات سپردهگذاران را پس از توقف فعاليت يک
بانک پرداخت ميکنند .در نتيجه ،آن ها معموالً در حوزه مقررات احتياطي يا وظايف نظارتي مسيوليتي نداشته و اختيار مداخله نيز
ندارند .با اي وجود ،اي نوع مؤسسات بيمه سپرده بايد داراي اختيارات قانوني مناسب بوده و به اطالعات سپردهها و نيز وجوه
کافي به منظور بازپرداخت اثربخ

و به موقع به سپرده گذاران بيمه شده ،در صورت ورشکستگي بانکها دسترسي داشته باشند.

مؤسسات بيمه کننده سپرده که وظيفه “مديريت /به حداقل رسانيدن” ريسک4بانک داراي مشکل را بر عهده دارند ،داراي
اختيارات و الزامات گستردهتري ميباشند .اي اختيارات شامل کنترل ورود به نظام بيمه سپرده و خروج از آن ،ارزيابي و مديريت
ريسک مربوط به هر بانک و انجام بازرسي از بانکها يا درخواست جهت انجام بازرسي از بانکها ميباشد .اي گونه نظامها
ممک است به بانکهاي در معرض ورشکستگي کمکهاي مالي نيز ارائه دهند.

حاکميت
اصل - 5حاکميت :مؤسسه بيمه کننده سپرده بايد به لحاظ عملياتي مستقل ،شفاف و پاسخگو بوده و از نفوذ مراجع سياسي و
دستاندرکاران صنعت بانکداري مصون باشد.
توضيحات و رهنمودها:
حاکميت5به مجموعه فرآيندها ،ساختارها و اطالعاتي اطالق ميگردد که براي مديريت و نظارت بر مديريت يک سازمان مورد
استفاده قرار ميگيرند .موضوع حاکميت مربوط ميشود به رابطه ميان سازمان و يک شخص .رابطهاي که در آن سازمان به
شخص اختيار و مسيوليت ميدهد و در مقابل آن شخص به سازمان ،پاسخگو است .چهار عامل اصلي تشکيل دهنده حاکميت
خوب عبارتند از " :استقالل عملياتي"" ،پاسخ گويي"" ،شفافيت و افشا" و "يکپارچگي".تمامي موارد يادشده از اهميت
يکساني برخوردار بوده بر يکديگر تأثيرگذار هستند و در راستاي شکل دهي يک حاکميت مناسب ،باعث تقويت يکديگر ميگردند.

 1به نظامهاي بيمه سپرده با اختيارات و مسئوليت محدود كه صرفاً شامل پرداخت مطالبات سپردهگذاران بانك ورشكسته ميباشد Pay Box ،يا صندوق
پرداخت ميگويند.
 2به نظامهاي بيمه سپرده با اختيارات و مسئوليت هاي پيچيده كه شامل طيف وسيعي از فعاليتها مانند حل مسائل بانكهاي داراي مشكل ،كمك به
بازسا زي بانك داراي مشكل يا حتي انجام مديريت مراحل انحالل و ورشكستگي بانكها ميباشد Risk minimization / management ،يا
مديريت كنترل كننده و كاهش دهنده ريسك ميگويند.
3

Pay Box

4

Risk Minimization / Management
Governance
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5

روابط با ديگر اعضاي شبکه ايمني نظام مالي و مباحث برون مرزي
اصل  6ـ روابط با ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي :الزم است به منظورايجاد هماهنگي کامل و به اشتراك گذاردن
اطالعات مربوط به هر بانک ،ميان بيمهکنندگان سپرده و ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي براساس يک برنامه منظم ،چارچوبي
تعيي شود .اي گونه اطالعات بايد دقيق و به روز (مشروط به رعايت اصل محرمانه بودن آن) باشد .ترتيبات مربوط به اي

امور

بايد به صورت رسمي انجام شود.
اصل  -7مباحث برونمرزي :مشروط به رعايت کامل جنبههاي مربوط به محرمانه تلقي کردن اطالعات ،تمامي اطالعات مرتبط
بايد در هر زمان که الزم باشد ،بي مؤسسات بيمه سپرده در ديگر کشورها و يا حتي بي مؤسسات بيمه سپرده و ساير اعضاي
شبکه ايمني نظام مالي مبادله شود .در مواقعي که بي

از يک مؤسسه بيمه سپرده مسيوليت پوش

را بر عهده داشته باشند،

ضروري است که مؤسسه يا مؤسسات مسيول در قبال فرآيند بازپرداخت سپردهها مشخص شوند .درخصوص تعيي حق عضويت
يا حق بيمه ،بايد نظام بيمه سپرده کشور ميزبان به رسميت شناخته شود.

توضيحات و رهنمودها:
مديريت روابط داخلي يک نظام بيمه سپرده ،با توجه به الزامات واختيارات آن ،متفاوت ميباشد .هنگامي که يک سازمان به
تنهايي تمامي وظايف شبکه ايمني نظام مالي را انجام ميدهد ،حل بدون مناقشه تن
بودن بخ

هاي بالقوه ،به شفافيت الزامات و پاسخگو

هاي مرتبط بستگي دارد .ولي هنگامي که وظايف مذکور به سازمانهاي مختلف محول ميشود ،مباحث مربوط به تبادل

اطالعات ،تعيي اختيارات و هماهنگي اقدامات در ميان بخ

هاي مختلف پيچيدهتر ميگردد و الزم است به طور واض و وشفاف

به آنها اشاره شود يا مشخص شوند.
عالوه بر بانکها  ،مقام نظارتي نيز معموالً يکي از منابع اصلي اطالعات بانکها محسوب ميشوند .سوابقي که نزد مقام نظارتي
است ميتواند شامل اطالعات مفيد و ضروري براي پاسخگويي به مطالبات سپردهگذاران در مواقع مقتضي باشد .هر بيمهکننده
سپرده که مسيوليت حداقل کردن ريسک را برعهده دارد ،بايد به اطالعات صحي و به موقع دسترسي داشته باشد تا وضعيت
مالي هر يک از بانکها را ارزيابي نمايد .در بسياري از نظامهاي بيمه سپرده  ،در حوزه مباحث نظام مالي اثر گذار بر مؤسسه
بيمهکننده سپرده  ،بانک مرکزي نيز يکي از منابع مهم اطالعاتي محسوب ميگردد .زماني که گزارشگري حداقل نمودن ريسک به
بانکها محول ميشود ،به منظور حصول اطمينان از اينکه مؤسسه بيمهکننده سپرده ميتواند اطالعات مورد نياز را کسب نمايد،
وجود هماهنگي براي گردآوري و استفاده مشترك از اطالعات از اهميت فراواني برخوردار است.
هرچند ميتوان اطالعات را به طور غيررسمي نيز مبادله نمود ،ولي تبادل اطالعات بايد به شکل رسمي و از طريق وضع مقررات،
يادداشت تفاهم ،تفاهمنامههاي قانوني يا ترکيبي از اي گونه روشها انجام شود .اي ترتيبات ميتواند در ارائه يک چارچوب کلي
براي همکاري اعضاي شبکه ايمني نظام مالي نيز مفيد باشد.
همکاري نزديک و تبادل اطالعات به طور مستمر در ميان مؤسسات بيمه سپرده ،اعضاي شبکه ايمني نظام مالي و بانکهاي مورد
نظر در کشورهاي مختلف حائز اهميت است .در مواقعي که بي

از يک مؤسسه بيمه سپرده وجود دارد ،ضروري است که مؤسسه

يا مؤسسات مسيول بازپرداخت سپردهها مشخص گردند .در اي رابطه توصيه ميشود براي تعيي مسيوليتها ،توافقهاي دو يا
چند جانبه مناسب منعقد گردد .همچني بايد با دقت اطمينان حاصل شود که ارائه اطالعات به سپردهگذاران در مورد فرآيند

1288

بازپرداخت (به عنوان مثال محدوديتهاي اجرايي پوش

يا رويههاي پاسخگويي به مطالبات) در کشوري که اي مسائل به وقوع

پيوسته است ،به شيوهاي شفاف و قابل درك انجام پذيرد.

عضويت و پوشش
اصل  – 8عضويت اجباري :براي پيشگيري از اثرات مخاطره آميز عضويت به شکل اختياري ،عضويت در نظام بيمه سپردهها ،بايد
براي تمامي مؤسسات مالي که به نگهداري سپردههاي اشخاص نيازمند به حمايت بيشتر (مانند سپردهگذاران خرد و کسب و
کارهاي کوچک) ميپردازند ،اجباري باشد.

توضيحات و رهنمودها:
در مواقعي که عضويت در نظام بيمه سپرده داوطلبانه باشد ،اثرات مخاطرهآميز عبارتند از تمايل بانکهاي با ريسک باال به بيمه
نمودن سپردههاي خود و بانکهاي با ريسک پايي تر به عدم پذيرش عضويت در نظام بيمه سپردهها .چنانچه بانکهاي عضو
نظام بيمه سپرده تحت نظارت قوي قرار نداشته باشند و يا مقررات احتياطي قوي براي آنها وجود نداشته باشد ،نظام بيمه سپرده
در معرض ريسک غير قابل قبولي قرار خواهد گرفت .اي موضوع در مواقعي که بانکهاي غيرسنتي (مثل مؤسسات وامدهي
خرد1يا مؤسسات اعتباري که تابع مقررات و چارچوب نظارتي حاکم بر بانکهاي عضو نميباشند) عضو نظام بيمه سپرده هستند
2

از اهميت ويژهاي برخوردار است.

سياست گذاران بايد مشخص کنند که بانکهاي واجد شرايط ،به طور خودکار به عضويت نظام بيمه سپردهها درآيند يا اينکه براي
عضويت ،ملزم به ارائه درخواست باشند .اجراي گزينه دوم ،اي امکان را به مؤسسه بيمه کننده سپرده ميدهد که از طريق تعيي
معيارهايي براي به عضويت درآمدن بانکها در نظام بيمه سپرده ،ريسکها را کنترل کند .اي امر به نوبه خود ميتواند منجر به
انطباق هرچه بيشتر با الزامات و استانداردهاي احتياطي شود .در اي گونه موارد بايد برنامه مناسبي براي انتقال تدوي شود که
جزئيات مسائل مربوط به معيارها ،فرآيند و چارچوب زماني براي عضويت را تعيي و معيارها را به صورت شفاف بيان نمايد.
در برخي از نظام هاي بيمه سپرده ،عضويت يکي از شروط فعاليت يک بانک است و در صورتي که مقام ناظر ،به يک بانک مجوز
انجام فعاليتهاي بانکي اعطا نمايد ،مؤسسه بيمهکننده سپرده نميتواند از پذيرش عضويت آن بانک در نظام بيمه سپردهها،
امتناع ورزد .در اي گونه نظامها ،مقام نظارتي به بانک مجوز فعاليت ميدهد .در چني شرايطي مؤسسه بيمه کننده سپرده بايد
پيشاپي

از درخواست بانک براي دريافت مجوز فعاليت آگاه شود تا شرايط را براي عضويت يک بانک جديد مهيا نمايد.

Micro – Lending

1

 2رفتار عقاليي براي سياستگذاراني كه گسترش عضويت در نظام بيمه سپرده را براي مؤسسات مدنظر قرار ميدهند اين است كه موارد زير را مورد توجه
قرار دهند :انحرافات رقابتي بين انواع مختلف مؤسساتي كه محصوالت مشابهي را ارائه ميكنند به وجود نيايد .هدف ارتقاي ثبات سيستم مالي از طريق
شمول تمامي مؤسساتي كه سپرده و يا شبه سپرده ميپذيرند ،انجام شود و تمامي چنين مؤسساتي مشمول مقررات احتياطي و نظارتي باشند.
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زماني که مجوز فعاليت يک بانک از سوي مرجع نظارتي لغو ميشود ،همزمان با لغو مجوز فعاليت ،عضويت بانک در نظام بيمه
سپردهها نيز بايد به حالت تعليق درآيد .چنانچه عضويت بانک در نظام بيمه سپردهها به تعليق درآيد ،مجوز فعاليت آن نيز بايد
توسط مرجع ذيربط باطل گردد.

اصل 9ـ پوشش :سياستگذاران بايد انواع سپردههايي که تحت پوش
مربوطه ،مقررات احتياطي و يا آئي نامهها تعريف کنند .سط پوش
سريع آن وجود داشته باشد .دامنه پوش

بيمه سپردهها قرار ميگيرند را به طور شفاف در قواني
بايد محدود ،ولي در عي حال معتبر بوده و امکان تعيي

بايد اکثريت عمده سپردهگذاران خود را در برگيرد ،به گونه اي که بتواند اهداف

حاکميتي تعيي شده را تأمي نموده و به لحاظ داخلي با ديگر مشخصههاي نظام بيمه سپرده ،سازگاري داشته باشد.

توضيحات و رهنمودها:
سياست گذاران بايد در تعيي انواع سپردههاي تحت پوش

 ،اهميت نسبي سپردههاي مختلف (از جمله سپردههايي که به ارز

خارجي توديع شدهاند و سپردههاي توديع شده توسط اشخاص غير مقيم) ،را در ارتباط با اهداف نظام حاکميتي ،مدنظر قرار
دهند.
سط پوش

بايد محدود بوده و بهتر است که با استفاده از اطالعات مرتبط ،همچون اطالعات مربوط به ميزان و چگونگي توزيع

سپردههاي توديع شده نزد بانکها تعيي شود .اي اطالعات معيارهاي عيني همچون طبقات مختلف سپرده گذاران تحت پوش
را جهت ارزيابي کفايت سط پوش

کلي ،در اختيار سياستگذاران قرار ميدهد .سط پوش

بايد براي تمامي بانکها در نظام

بيمه سپرده به طور يکسان اعمال شود.
در برخي مواقع به خاطر عواملي همچون تورم ،رشد درآمد واقعي ،توسعه ابزارهاي مالي جديد و نيز تأثير اي عوامل بر ترکيب و
اندازه سپردهها حدود پوششي بايد مورد بازنگري و تعديل قرار گيرد.

اصل  10ـ تبديل ضمانت نامحدود به يک نظام بيمه سپرده ،با پوشش1محدود:
هنگامي که کشوري تصميم به تبديل ضمانت نامحد ود به يک نظام بيمه سپرده محدود گرفته يا ميخواهد تغييراتي را در نظام
ضمانت نامحدود خود ايجاد نمايد ،اي فرآيندها بايد تا جايي که شرايط کشور اجازه ميدهد سريع انجام پذيرد .اجراي
ضمانتهاي نامحدود براي مدت طوالني ميتواند پيامدهاي نامطلوبي به ويژه مخاطرات رفتاري به همراه داشته باشد.
سياستگذاران بايد به ديدگاه و انتظارات مردم ،طي دوره انتقال توجه خاص داشته باشند.

( Coverage 1پوشش)  ،عبارت است از تأمين زيانها يا خسارات احتمالي كه به موجب يك بيمهنامه تعهد ميشود.
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توضيحات و رهنمودها:
برخي از کشورها طي دوره بحران مالي نوعي ضمانت کامالً فراگير را اعمال کردهاند تا به طور کامل از سپردهگذاران خاص و ساير
بستانکاران بانکهاي عضو ،حمايت کنند 1.ارائه اي گونه ضمانتها ممک است در بحرانهاي مالي شديد و به منظور حفظ اعتماد
داخلي و بي المللي اجتنابناپذير باشد.
کشوري که در حال گذر از نظام ضمانت فراگير به نظام پوش

محدود بيمه سپردهها است ،بايد وضعيت و شرايط را مانند

ک شوري که در حال گذر از ضمانت کامل است ،مورد تجزيه وتحليل قرار دهد.کشورهايي که ميخواهند ضمانت فراگير را تبديل به
ضمانت محدود نمايند ،بايد سه موضوع خاص را مورد توجه قرار دهند:
توجه به اي واقعيت که با اي کار ،حمايت از سپردهگذاران و ساير بستانکاران کاه

مييابد .اي مسأله ميتواند نگراني در

افکار عمومي را در پي داشته باشد .از اي رو ،سياست گذاران بايد به نگرش و انتظارات مردم توجه ويژه داشته باشند.
کشورهايي که سط بااليي از جابجايي سرمايه را دارا ميباشند و يا سياستهاي همکاريهاي منطقهاي را اتخاذ نمودهاند ،بايد
تاثيرات سطوح حمايتي و نيز ديگر سياستهاي مرتبط کشورهاي ذيربط را مد نظر قرار دهند.
سياست گذاران بايد به ظرفيت نظام بانکي براي تأمي مالي نظام بيمه سپرده جديد توجه کنند .تغيير سيستم به نظام بيمه
سپرده محدود ،معموالً با بازنگري در حق بيمهها يا وضع ماليات براي بانکها همراه است .چنانچه اي وجوه براي تأمي
هزينههاي مربوط به ضمانت فراگير  -به ويژه در شرايطي که ناشي از بحران سيستمي است  -کافي نباشد ،هزينهها بي بانکها
و دولت تقسيم ميشود .براي اي منظور ،دولت ميتواند به منابع بودجهاي (با وضع مالياتهاي باالتر) ،فروش داراييها ،يا انتشار
اوراق قرضه روي آورد .در هر حال ،الزم است سازوکاري به وجود آيد که براساس آن اطمينان حاصل شود نظام بيمه سپرده ،طي
دوره انتقال و نيز پس از آن ،به منابع مالي کافي دسترسي خواهد داشت.
نکته آخر مربوط ميشود به سرعت تغيير .به طور کلي ،تبديل و تغييرات بايد با در نظر گرفت شرايط کشور ،با بيشتري سرعت
ممک انجام شود .بعضي از کشورها فرآيند تبديل را با سرعت و بالفاصله پس از پايان بحران ،با موفقيت انجام دادهاند .اي
کشورها پي

از اي داراي "نظارت و مقررات احتياطي قوي"" ،چارچوبهاي قانوني موثر" و "نظامهاي حسابداري ،شفافيت و

افشاي اطالعات مناسب" بودهاند ،لذا به سرعت سالمت مالي را به نظام بانکي بازگرداندند.
مدت اجراي ضمانت فراگير در ديگر کشورها ،به برنامه جامع استراتژيک براي تجديد ساختار بانکها پس از بحران و نيز ،اقدام
براي بهبود "نظارت و مقررات احتياطي"" ،چارچوب قانوني" و "نظامهاي حسابداري ،شفافيت و افشاي اطالعات" بستگي دارد.
موارد مذکور بر طول مدت زمان اجراي ضمانت فراگير و نيز سرعت تبديل و تغيير آن ،داللت دارند .تغيير تدريجي ضمانت فراگير،
به بانکها فرصت ميدهد تا شرايط خود را با تغييرات اساسي و ضروري شامل اصالحات قانوني و نظارتي تطبيق دهند .عالوه بر
اي  ،تغيير تدريجي به مديران بانکها فرصت ميدهد تا با فرهنگ مديريت ريسک آشنا شده و در اي زمينه آموزش ببينند.

 1ضمانت فراگير اعالميهاي است از سوي مرجع نظارتي دال بر اين كه عالوه بر تضمين سپردهها توسط موسسه بيمه سپرده و يـا ديگـر ترتيبـات ،سـپردههاي
خاص و يا شايد ساير ابزارهاي مالي نيز تضمين ميشوند .طيف وسيعي از عواملي كه بايد در موقع اعمال ضمانت فراگير لحـاظ گـردد عبارتنـد از :تصـميمات
راجع به دامنه ضمانت (به عنوان مثال نوع موسسات ،موارد تحت پوشش و مدت پوشش) و اينكه بانكهاي استفاده كننده از ضمانتها ملزم شوند تا به نحوي
از انحاء در تأمين هزينههاي اين نوع ضمانت مشاركت نمايند.
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همچني براي سپرده گذاران نيز فرصت آشنايي و خو گرفت با شرايط جديد را فراهم مينمايد .البته ،از معايب مهم تغيير
تدريجي ضمانت فراگير ،مي توان به طوالني شدن بي

از حد دوره انتقال اشاره نمود که موجب بروز ترديدهايي در بي

سپردهگذاران و بستانکاران ،درخصوص حذف ضمانت فراگير ميشود .عالوه بر اي  ،هر قدر که مدت اجراي ضمانت فراگير
طوالني تر شود ،احتمال بروز مخاطرات رفتاري نيز افزاي

مييابد.

تأمين مالي
اصل  -11تأمين وجوه :يک نظام بيمه سپرده بايد تمامي سازوکارهاي تأمي وجوه مورد نياز (از جمله ابزارهاي تأمي وجوه
پشتيباني مکمل ،به منظور تأمي نقدينگي) را در اختيار داشته باشد تا از بازپرداخت سريع مطالبات سپردهگذاران در مواقع
ضروري ،اطمينان حاصل کند .مسيوليت عمده پرداخت هزينه بيمه سپردهها ،بايد بر عهده بانکها باشد .چرا که آنها و
مشتريانشان به طور مستقيم از داشت يک نظام بيمه سپرده مؤثر بهرهمند ميشوند .در نظامهاي بيمه سپرده (چه آنها که قبل از
ورشکستگي بانک وارد عمل ميشوند1و چه آنها که پس از ورشکستگي بانک وارد عمل ميشوند2و يا ترکيبي از هر دوي
آنها) ،3که از نظامهاي اخذ حق عضويت بر مبناي ريسک (حق عضويت متغير) استفاده ميکنند ،بايد معيار مورد استفاده جهت
اخذ حق عضويتهاي متفاوت ،براي تمامي اعضاء شفاف باشد .عالوه بر اي  ،بايد تمام منابع الزم براي اجراي مناسب نظام اخذ
حق عضويت4بر مبناي ريسک مشخص شوند.

توضيحات و راهنمودها:
طراحي يک نظام تأمي مالي مناسب براي اثر بخشي نظامهاي بيمه سپرده حياتي است .سياستگذاران ميتوانند يکي از
سازوکارهاي تأمي مالي آيندهنگر 5،گذشتهنگر6و ترکيبي7از آنها را انتخاب کنند.
سازوکار تأمي مالي آيندهنگر (قبل از وقوع بحران) مستلزم اخذ و ذخيرهسازي وجوه ،جهت پوش

براي ايفاي تعهدات بيمه

سپردهها و نيز هزينههاي مرتبط ،قبل از وقوع ورشکستگي است .نظام بيمه سپرده در اي روش ،اساساً توسط اعضاءو از طريق

ex-ante

1
2

-ex-post

3

-hybrid

4

-risk-adjusted differential premium system

1292

Ex – ante

5

Ex – post

6

Hybrid

7

پرداخت حق عضويت ،حق بيمه و ديگر ابزارها تأمي مالي ميشود .در شرايط مطلوب اقتصادي ودر زماني که سط زيانها پايي
است ،اي وجوه مي توانند به عنوان پوششي براي تأمي نيازهاي آينده و در زماني که شرايط اقتصادي نامساعد و سط زيانها
باالتر است ،مورد استفاده قرار گيرد .در دوران بحران مالي و فشار اقتصادي ،روش تأمي مالي آيندهنگر ،ميتواند اتکاي نظامهاي
بيمه سپرده را به وجوه عمومي کاه

دهد .کشورهايي که به طور کامل از روش تأمي مالي آيندهنگر استفاده نکرده و ترکيبي از

روشها را مورد استفاده قرار ميدهند ،بايد اطمينان حاصل نمايند که روش انتخابي از حداقلهاي قابل قبولي درخصوص توان
ايفاي تعهدات برخوردار باشد.
در سازوکارهاي تأمي مالي گذشتهنگر (پس از وقوع بحران) ،وجوهي که جهت پوش

براي ايفاي تعهدات بيمه سپردهها مورد

استفاده قرار ميگيرند ،تنها از بانک هاي عضو و هنگامي که بانکي ورشکست شده و نياز به پوش

مطالبات ايجاد شده است ،اخذ

ميگردد .در مواقعي که ورشکستگي بانکها اندك بوده و يا اصالً رخ ندهد ،به دليل وصول حق بيمه کمتر و کاه
اداري مرتبط با وصول حق بيمهها و نيز کاه

هزينههاي

هزينه مديريت وجوه  ،در اي نوع نظامهاي بيمه سپرده( ،که وجوه کمتري را از

نظام بانکي اخذ ميکند) فشار کمتري به بانکهاي عضو وارد ميشود .براي اثربخشي سازوکار تأمي مالي گذشتهنگر ،دسترسي
فوري به وجوه پشتيبان ضروري است (چرا که اي گونه مؤسسات بيمه سپرده ،وجوهي را براي ايفاي تعهدات در مواقع مقتضي در
اختيار ندارند).
توجه به اي نکته مهم است که بسياري از نظامهاي بيمه سپرده گذشتهنگر ،الزامات و ابزارهاي نظامهاي بيمه سپرده آيندهنگر را
نيز به کار ميگيرند( .به عنوان مثال افزاي

حق بيمهها ،وصول هزينههاي اضافي و دريافت عوايد حاصل از تصفيه) .از اي رو،

ميتوان از اي گونه نظامهاي بيمه سپرده به عنوان نظامهاي بيمه سپرده ترکيبي1يا دو گانه نام برد.
بدون در نظر گرفت اي که کدام يک از سازوکارهاي تأمي مالي بيمه سپردهها؛ قبل از وقوع بحران و يا پس از وقوع بحران يا
ترکيبي از آن دو انتخاب ميشوند ،مسيوليت عمده پرداخت هزينههاي بيمه سپرده بايد بر عهده بانکها باشد ،زيرا آنها و
مشتريانشان به طور مستقيم از داشت يک نظام بيمه سپرده موثر بهرهمند ميشوند .به هر حال ،ذکر اي نکته ضروري است که
در موقعيتهاي ويژه ،مانند يک بحران سيستمي ،که ثبات نظام مالي در معرض خطر است ،اي موضوع از اهميت چنداني
برخوردار نميباشد.

آگاهي عمومي
اصل  -12آگاهي عمومي :به منظور اثربخشي يک نظام بيمه سپرده ،ضروري است که عموم مردم به طور مستمر در مورد مزايا
و محدوديتهاي بيمه سپرده آگاهي يابند.

 1تركيبي از نظامهاي بيمه سپرده گذشتهنگر و آيندهنگر
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توضيحات و رهنمودها:
آگاهي عمومي در مورد بيمه سپردهها ،ماهيت و چگونگي عملکرد آن (از جمله سط و دامنه پوش
تعهدات) ،نق

و چگونگي فرآيند ايفاي

قابل مالحظهاي در تقويت يک نظام بيمه سپرده سالم ايفا ميکند.

تمامي مؤسسات بيمه سپرده بايد به منظور حفظ و تقويت اعتماد عمومي ،به طور دائم و مستمر ،عموم مردم باالخص
سپردهگذاران را از مسائل مربوط به نظام بيمه سپرده آگاه نمايند .اهداف برنامه مربوط به آگاهي عمومي بايد به روشني تعيي
شود و همچني با اهداف و الزامات حاکميتي نظام بيمه سپرده ،سازگاري داشته باشد.
هنگام طراحي يک برنامه آگاهي عمومي ،مؤسسات بيمه سپرده بايد به طور شفاف ،گروههاي هدف اصلي (عمده) و زيرگروهها (از
جمله عموم مردم ،سپردهگذاران ،بانکهاي عضو و غيره) را تعريف نمايند .بکارگيري گستره متنوعي از ابزارها و کانالهاي ارتباطي
ميتواند در حصول اطمينان از انتقال پيامهاي مؤسسات بيمه سپرده به مخاطبي مورد نظر ،کمک نمايد.
به طور کلي ،مؤسسه بيمه کننده سپرده مسيوليت اصلي آگاهي دادن به عموم در مورد بيمه سپرده را بر عهده داشته و بايد با
بانکهاي عضو و ديگر اجزاي شبکه ايمني نظام مالي ارتباط تنگاتنگ داشته باشد تا اطالعات منتشر شده از انسجام و همافزايي
برخوردار باشند .تمامي مؤسسات فوقالذکر و کارکنان آنها در اي زمينه داراي يک نق

واحد ميباشند.

بودجه الزم براي برنامه هاي آگاهي عمومي بايد بر مبناي سط مطلوب آگاهي مخاطب مورد نظر در مورد بيمه سپردهها تعيي
شود .اي ا مر براي مؤسسات بيمه کننده سپرده ،يک اقدام موثر براي ارزيابي مستقل و منظم از سطوح آگاهي عمومي است.
مؤسسات بيمه کننده سپرده بايد پي

تر ،درخصوص ورشکستگي يک يا چند بانک و يا وقوع بحران سيستمي يک برنامه

اقتضايي آگاهي عمومي تدوي کند.

گزيده مباحث قانوني
اصل  -13حمايت قانوني :مؤسسات بيمه سپرده و کارکنان آنها بايد پس از انفصال از مسيوليت ،در برابر پيگردهاي قانوني که
به خاطر اخذ تصميمات يا اقداماتشان (که از روي حس نيت بوده) صورت ميگيرد ،حمايت شوند .البته اي افراد بايد ملزم به
رعايت قواني و مقررات در زمينه تضاد منافع در اي خصوص گردند تا در مواقع لزوم پاسخگو باشند .حمايت قانوني بايد در
چارچوب رويه هاي قانوني و اداري و تحت شرايط مناسب تعريف شود و در مواقع مقتضي ،هزينههاي مربوط به جبران خسارت را
پوش

دهد.

اصل  -14نحوه برخورد با اشخاص مقصر در ورشکستگي يک بانک :يک مؤسسه بيمه کننده سپرده يا ساير مقامات ذيربط بايد
اختيار داشته باشند تا از مسببي ورشکستگي بانک ،غرامت دريافت نمايد.
توضيحات و رهنمودها:
فقدان حمايتهاي حقوقي و قانوني ميتواند باعث کاه

انگيزه اشخاص در پي

برد فعاالنه وظايف محوله گردد ،به ويژه ،در

مواردي که مؤسسات بيمه سپرده و ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي بر تشخيص به موقع ،مداخله و حل مشکالت بانکهاي
در معرض خطر ورشکستگي تاکيد دارند .چند رويکرد براي تأمي حمايتهاي قانوني وجود دارد که رايجتري آنها عبارتند از:
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حمايتهاي قانوني مدني و کيفري ،درخصوص اقداماتي که آنها در حي انجام مسيوليتهاي قانوني خود انجام داده يا به داليلي
انجام ندادهاند.
اعطاي مصونيت قانوني به نهاد بيمهکننده سپردهها؛
گنجاندن مفاد مناسب درخصوص جبران زيانهاي وارده (يا پرداخت غرامت يا تاوان) در قراردادهاي استخدام؛
ترکيبي از اي رويکردها.
به هر حال ،به منظور فراهم نمودن مشوق هايي براي انجام صحي و خوب وظايف محوله ،قواني  ،مقررات و قراردادهاي مربوطه
بايد مفصل و بدون ابهام باشند .همچني مقررات و قواني ذي ربط ،نبايد حمايت را مشروط نمايند به اينکه اقدامات و تصميمات
اتخاذ شده منطقي بوده يا از روي سهل انگاري نباشند.
اگرچه رويکردهاي متعددي براي حمايت قانوني وجود دارد ،اما در مواقعي که مؤسسات بيمهکننده سپرده ،کارکنان آنها و ديگر
اعضاي شبکه ايمني نظام مالي ،به هر دليل از ارائه خدمات منفصل ميشوند ،بايد از حداقل حمايت در برابر اقامه دعوا درخصوص
تصميمات اتخاذ شده و اقدامات انجام شده توسط آنها که از روي حس نيت بوده است ،برخوردار باشند.
حمايت قانوني بايد در محيطي انجام شود که در آن پاسخگويي شفاف وجود دارد ،بدي مفهوم که اشخاص ،در عي حال که بايد
به لحاظ قانوني مورد حمايت قرار گيرند ،بايد ملزم به رعايت قواني  ،مقررات و يا ضوابطي درخصوص تضاد منافع باشند ،تا
اطمينان حاصل شود که همواره نسبت به عملکرد خود پاسخگو هستند .در نهايت ،حمايت قانوني بايد با رعايت حقوق اشخاصي
که خسارتهاي وارد آمده به آنها از سوي مؤسسات بيمه کننده سپرده يا مراجع ديگر جبران ميشود (براساس نظامهاي بدهي
خاص کشور) سازگاري داشته باشد.
به يک مؤسسه بيمه کننده سپرده ،يا مرجع مرتبط ديگر بايد اي اختيارداده شود که بر عليه اشخاصي که در ورشکستگي بانک
مقصر بودهاند ( مانندکارکنان ،مديران ،اعضاي هيأت مديره ،حسابرسان و يا ساير عوامل مرتبط با ورشکستگي بانک يا بانک در
معرض ورشکستگي) ،اقامه دعوي نمايد .اي کار ميتواند موجب بهبود و تسريع در بازسازي و دريافت غرامت توسط مؤسسه
بيمه کننده و کاه

اثرات مخاطرات رفتاري با قرار دادن مشوقهايي قوي در مقابل تخطيها شود.

اقدامات الزم پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات
اصل  -15تشخيص سريع ،دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات الزم پس از ناتواني بانک در ايفاي تهدات.
مؤسسات بيمه سپرده به عنوان بخشي از شبکه ايمني نظام مالي ،بايد قادر به تشخيص سريع ،دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات
الزم هنگام ناتواني بانک در ايفاي تعهدات باشند.
پي

بيني زمان مورد انتظار براي وقوع مسائل و مشکالت مالي براي يک بانک و يا تشخيص مقطع زماني که بانک دچار مسائل و

مشکالت مالي شده است ،بايد با سرعت و بر اساس معيارهاي مناسب (که توسط اعضاي شبکه ايمني تعريف شده است) و نيز با
استقالل عملياتي و اختيار عمل صورت گيرد.
اصل  -16فرآيندهاي اقدامات اثربخش پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات:
فرآيندهاي اقدامات اثربخ

پس از ناتواني در ايفاي تعهدات مؤسسات سپردهپذير ،بايد به گونهاي باشد که:

مؤسسات بيمه سپرده ،تعهدات خود را (از جمله بازپرداخت به موقع ،بدون اشتباه و عادالنه سپردهها) ايفا نمايند؛
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هزينهها و آشفتگي بازار را به حداقل برسانند؛
داراييهاي خود را ترميم نمايند؛
در صورت قصور و يا اهمال ،اقدامات تنبيهي و انضباطي را از طريق راههاي قانوني ،با شدت بيشتري اعمال نمايند.
به عالوه مؤسسات بيمه سپرده و يا ساير اعضاي مرتبط در شبکه ايمني نظام مالي ،بايد اختيار داشته باشند تا سازوکار
انعطاف پذيري را براي کمک به ابقاي وظايف مهم بانکي ،به وسيله برقراري امکان تملک مجموعهاي مناسب از داراييها و تقبل
بدهيهاي بانک ورشکسته ،فراهم آورند ( .به عنوان مثال فراهم آوردن امکان دسترسي دائم سپردهگذاران به وجوهشان و ادامه
فعاليت تصفيه و نقل و انتقال بانکي).
توضيحات و رهنمودها:
مسيوليتهاي مؤسسات بيمه سپرده در زمينههاي نظارت ،مقررات احتياطي وتصميمگيري در مورد مشکالت بانکهاي در معرض
ورشکستگي ،با در نظر گرفت شرايط هر کشور ،متفاوت بوده و منعکس کننده اختيارات و الزامات اعضاي شبکه ايمني نظام مالي
در آن کشور ميباشد .به هر حال ،صرف نظر از مسيوليتهاي خاص مؤسسه بيمهکننده سپرده در هر کشور ،شيوههاي نظارت بر
بانکها و ضابطهمند نمودن آنها و نيز چگونگي تصميمگيري در مورد بانکهاي در معرض ورشکستگي ،تأثير عمدهاي بر هزينهها
و ديگر ابعاد نظام بيمه سپرده در آن کشور خواهد داشت.
نکته حائز اهميت اي است که نهاد مسيول در اي زمينه ،بپذيرد که تعيي و شناسايي زماني که يک بانک با مشکل مالي جدي
مواجه ميشود يا اي که انتظار ميرود با چني مشکالت ي مواجه شود ،بايد به موقع و تا حد امکان سريع باشد و مداخله و فرآيند
رسيدگي به مشکالت اي قبيل بانکها بايد بر اساس معيارهاي مناسب انجام پذيرد .اي امر ميتواند به کاه

هزينه اقدامات

مقتضي پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات خود و پيشگيري از سردرگمي در مواقع بحراني ،کمک کند .معيارها براي تشخيص
بانکهاي داراي مشکل در بي کشورها متفاوت است  .مواردي مانند نگراني در خصوص توانايي يک بانک براي تأمي الزامات
سرمايه اي ،پايي بودن سط نقدينگي در دسترس بانک ،کاه

ارزش و يا کيفيت داراييها و يافتههايي در مورد عملکرد و رفتار

نامطمي و غير احتياطي بانک از آن جمله ميباشند.
اقدامات الزم پس از ناتواني بانک در ايفاي تعهدات به سه طريق انجام ميپذيرد :تصفيه و بازپرداخت مطالبات سپرده گذاران
(که اساساً شامل انحالل بانک است) ،خريد و فروش داراييهاي بانک و کمک مالي براي راهاندازي مجدد فعاليت بانک .عالوه بر
اي  ،مؤسسه بيمه کننده سپرده يا ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي بايد بتوانند سازوکار انعطاف پذيري را به منظور کمک به
حفظ وظايف مهم بانکداري از طريق ايجاد تسهيالت براي تملک مجموعهاي مناسب از داراييها و تعهد نمودن ديون بانک ورشکسته
ايجاد نمايند( .به عنوان مثال از طريق استفاده از يک بانک واسطه ،مساعدت و يا اداره کردن بانک ورشکسته به طور موقت).
قواني مربوط به ورشکستگي /عدم توانايي براي ايفاي تعهدات مالي و ديگر قواني  ،تاثير بسزايي بر حق انتخابها براي تصميم
گيري دارند ،زيرا اي گونه قواني به طور قابل مالحظهاي در بي کشورها متفاوت بوده و در برخي موارد ممک است اجراي يک
روش خاص ،با مشکل مواجه شود .به خاطر اهميت ويژه بانکها و ورشکستگي آنها ،سياستگذاران مايلند ،قواني ورشکستگي /
عدم توانايي براي ايفاي تعهدات مالي را براي بررسي امکانسنجي خروج منضبط بانکها از اي قبيل مشکالت ،مورد تجديد نظر
قرار دهند .در اي رابطه ،بايد ايجاد نظامي مستقل جهت اقدامات الزم پس از ناتواني بانکها در ايفاي تعهدات خوي
قرار گيرد.
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 ،مد نظر

بازپرداخت سپردهها به سپردهگذاران و ترميم
اصل -17بازپرداخت سپردهها به سپردهگذاران
نظام بيمه سپردهها موظف است امکان دستيابي سريع سپردهگذاران به وجوه خود که بيمه شدهاند را فرآهم آورد .بنابراي
مؤسسات بيمه سپرده بايد پيشاپي

از به وجود آمدن احتمالي شرايط بازپرداخت سپردهها مطلع گردند .همي طور امکان

دسترسي مؤسسات بيمه سپرده به اطالعات سپردهگذاران ،از قبل بايد فراهم شود.
سپردهگذاران به طور قانوني حق دارند که سپردههاي خود را تا حدود بيمه شده دريافت دارند .در همي راستا موارد ذيل بايد به
اطالع سپردهگذاران برسد:
شرايط و زمان شروع فرآيند بازپرداخت سپردهها؛
جدول زماني بازپرداخت سپردهها؛
شرايط پي
حدود پوش

پرداخت يا پرداختهاي موقتي (در صورتي که چني برنامههايي وجود داشته باشد)؛
بيمهاي قابل اجرا.

اصل  -18بازسازي و دريافت غرامت
مؤسسات بيمه سپرده بايد در اجراي اقدامات مربوط به بازسازي و اخذ غرامت خود ،از اموال و داراييهاي بانک ورشکسته
استفاده کنند .مديريت داراييهاي بانک ورشکسته (که توسط مؤسسات بيمه سپرده يا هر نهاد ديگري انجام ميشود) بايد با در
نظر گرفت مالحظات بازرگاني و صرفه اقتصادي آنها هدايت گردد.

توضيحات و رهنمودها:
دسترسي به اطالعات ضروري سپردهگذاران قبل از ورشکستگي و تعطيلي بانک ،باعث کاه

احتمال دستکاري درسوابق شده،

زمان تکميل فرآيند بازپرداخت را کوتاه و به حفظ اعتماد عمومي نيز کمک ميکند .در نظام بيمه سپرده بايد نظامها و فرآيندهاي
الزم جهت بررسي مقدماتي و به موقع اطالعات سپرده گذاران بانک در معرض خطر ورشکستگي تدارك ديده شود ،تا موضوعاتي
مانند موارد ذيل به سرعت تعيي گردند:
سپردههاي چه اشخاصي بايد بازپرداخت شوند.
ميزان سپردههايي که پايي تر از حد بيمه سپرده هستند.
باقيمانده مطالبات سپردهگذاران پس از خالص سازي /جبران (براي آن نظامهاي بيمه سپردهاي که از اي مکانيزم استفاده مي
کنند).
به هر حال در نق

مديريت داراييها و مسيوليت مديريت مطالبات و ترميم (دريافت غرامت) که توسط مؤسسات بيمه سپرده و

ديگر اعضاي شبکه ايمني نظام مالي اجرا ميشود ،تفاوت قابل مالحظهاي وجود دارد .در مواقعي که پرداختهاي بيمه سپرده به
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طور کلي بالفاصله پس از تصفيه يک بانک صورت ميگيرد ،مؤسسه بيمه سپرده معموالً نسبت به حقوق سپردهگذاران بيمه شده،
متعهد است و مطالبات ناشي از بيمه سپردهها را به طور فعال مديريت و براي آنها پرونده ايجاد ميکند .اگر مطالبات سپردهگذار
به سرعت پرداخت نشود يا کيفيت سوابق و مدارك سپردهگذاران که نزد بانک نگهداري ميشود ،مناسب نباشد ،ممک است
سپردهگذار طلب خود را از مؤسسه بيمه سپرده مطالبه نمايد (تشکيل پرونده دهد).
در برخي از موارد ،مؤسسات بيمه سپرده ،نق

هاي حساسي را در فرآيند ترميم (دريافت غرامت) ايفا ميکنند (براي مثال ،به

عنوان يک وامدهنده ،اعتبار دهنده ،تصفيه کننده يا وصولکننده) .حتي اگر اي نق
ممک است مدير تصفيه را تعيي يا نق

ها را نداشته باشد ،مؤسسه بيمه کننده سپرده

قابل مالحظهاي در فرآيند تصفيه از طريق ساير ابزارها همچون نظارت بر مدير تصفيه

يا مشارکت در کميتههاي اعتباري داشته باشد .در ساير موارد ،اي گونه وظايف جزو مسيوليت ساير نهادها در درون شبکه ايمني
نظام مالي است .تحت هر شرايط ،مؤسسه بيمه کننده سپرده بايد بانکهاي عضو را از عوايد دريافت غرامت و ترميم حاصل از
فرآيندهاي پس از ورشکستگي شريک سازد.
در کشورهايي که قواني آنها براي سپردهگذار ،اولويت قائل شده است ،سپردهگذاران بيمه نشده و بيمه کننده سپرده (به
جانشيني سپردهگذاران بيمه شده) عموماً نسبت به ديگر بستانکاران ،در دريافت غرامت از محل داراييهاي بانک ورشکسته
ارجحيت دارند .در کشورهايي که رسيدگي به مطالبات سپردهگذاران به روش خالص سازي1يا جبراني 2انجام ميپذيرد ،استفاده
از اي روشها بايد با قانون مربوط به عدم توان بازپرداخت ديون سازگاري داشته باشد.
درپايان ،مديريت داراييهاي يک بانک ورشکسته و فرآيند ترميم (دريافت غرامت) بايد با توجه به مالحظات تجاري و صرفه
اقتصادي آنها انجام شود .اي به معناي لحاظ کردن عواملي چون کيفيت داراييها ،عمق و وضعيت بازارها ،وجود مهارت در
مديريت دارايي و مديريت تقاضا ،الزامات قانوني مربوط به تقاضاي داراييها و اهداف حاکميتي ميباشد.

1

-netting

2

-set-off
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شماره 56920 :؛ نحوه تسهيم نمودن كليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتبا ط با بدهي آنان ناشي
از اخذ تسهيالت  ،وام قرض الحسنه و خدمات بانكي دريافت شده نظير گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانت نامه
تاريخ90/3/11 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسهاعتباري توسعه ارسال
گرديد.

با سالم و احترام؛
پيرو بخشنامه شماره  88/105972مورخ  1388/5/19بدي وسيله به استحضار ميرساند؛ نحوه تسهيم نمودن
کليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهيهاي آنان (ناشي از اخذ تسهيالت ،وام
قرضالحسنه و خدمات بانکي دريافت شده نظير گشاي

اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه) در يکهزار و

يکصد و بيست و پنجمي جلسه مورخ  1390/2/27شوراي محترم پول و اعتبار مطرح و مصوب گرديد.
همچني آن شوراي محترم موضوع اعطاي اختيار به مؤسسات اعتباري در خصوص اعمال روش تسهيم
فوقاالشاره را براي قراردادهاي منعقده قبلي نيز در جلسه فوقالذکر مورد تصويب قرار داد .مت مصوبه شوراي
محترم پول و اعتبار در خصوص دو موضوع فوقالذکر عيناً به شرح ذيل جهت اجرا ابالغ ميگردد:
” -1کليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهيهاي آنان بايد بين اجزاء بدهي تسهيم بالنسبه
گردد .بدين ترتيب که چنانچه بدهي مشتري ناشي از تسهيالت اعطايي باشد،
مبالغپرداختيازسويمشتريانبعدازسررسيدبينسهجزءاصلتسهيالت،سود (در عقودمشارکتي،فوايدمترتببراصل)
ووجهالتزامتأخيرتأديهدين تسهيم بالنسبه گردد و چنانچه بدهي مشتري ناشي از وام قرضالحسنه اعطايي باشد،
مبالغپرداختيازسويمشتريانبعدازسررسيد بينسهجزءاصلوام،کارمزد ووجهالتزامتأخيرتأديهدين تسهيم بالنسبه گردد .همچنين
درصورتي که بدهي مشتري ناشي از خدمات بانکي شامل گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه باشد،
مبالغپرداختيازسويمشتريانبعدازسررسيد در قرارداد بين دو جزء اصل مبالغ پرداختي از سوي مؤسسه اعتباري بهجاي مشتري
ووجه التزامتأخيرتأديهدين متعلقه تسهيم بالنسبه گردد ،مشروط بر اينکه موضوع به نحو مقتضي در قراردادهاي اعطاي
تسهيالت و وام قرضالحسنه و ارايه خدمات منعقده فيمابين مؤسسه اعتباري و مشتري درج گردد.
 -2به مؤسسات اعتباري اختيار داده ميشود از طريق تنظيم تفاهمنامه اي جديد با مشتريان ،روش تسهيم بالنسبه نمودن مبالغ
پرداختي بعد از سررسيد توسط مشتريان به شرح مندرج در بند ( )1را براي کليه قراردادهاي منعقده قبلي فيمابين مؤسسه
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اعتباري و مشتري اعم از قراردادهاي اعطاي تسهيالت ،وام قرضالحسنه و ارايه خدمات بانکي که موضوع تسهيم بالنسبه
نمودن به طريق مذکور در بند ( )1درج نگرديده اجرا نمايند“.

خواهشمند است دستور فرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي آن
نظارت گردد/835622/.چ

اداره مطالعات و مقررات بانکي

اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3816

2-3831
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شماره 58881 :؛ ابالغ دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ( ريالي  -ارزي (
تاريخ90/3/17 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،بدينوسيله به پيوست "دستورالعمل اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز (ريالي-ارزي)" مصوب
يکهزار و يکصد و بيست و پنجمي جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ  1390/02/27جهت اجرا ايفاد ميگردد.
يادآوري مينمايد با ابالغ مصوبه فوقالذکر" ،دستورالعمل اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز
(مصوب جلسه  534مورخ  1363/05/14شوراي پول و اعتبار) و اصالحات پس از آن" ،کانلميک تلقي
ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس
اجراي آن نظارت به عمل آيد//.ش.ش 836257
اداره مطالعات و مقررات بانکي
بهزاد فخار

اميرحسين امينآزاد

3831-1

3816

پيوست دارد
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دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده هاي قرض ا لحسنه پس انداز (ريالي ـ ارزي)

ماده 1ـ تعاريف

گستره تعاريف ذيل محدود به اي دستورالعمل است.
بانک مرکزي:بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
مؤسسه اعتباري:بانک دولتي و غيردولتي و يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که تحت عناوي مذکور از بانک مرکزي
مجوز فعاليت دريافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند.
تاريخ آخرين مهلت:تاريخي است که توسط مؤسسه اعتباري به عنوان آخري فرصت افتتاح حساب يا تکميل
موجودي براي شرکت در قرعهکشي اعالم ميشود.
دوره قرعهکشي :فاصله زماني بي "آخري مهلت" قرعهکشي دوره قبل و "آخري مهلت" قرعهکشي دوره
جاري.
حداقل موجودي :حداقل مبلغي که براي شرکت در قرعهکشي بايد در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و
ميزان آن توسط مؤسسه اعتباري و عنداللزوم بانک مرکزي تعيي ميگردد.
هيأت نظارت :هيأت نظارت بر قرعهکشي جوايز قرضالحسنه موضوع ماده  14اي دستورالعمل.
دستورالعمل :دستورالعمل اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز (ريالي ن ارزي).

ماده 2ـبه منظور جذب و تجهيز سپردههاي قرضالحسنه پسانداز ،مؤسسات اعتباري منحصرا" بر اساس
ضوابط مقرر در اي دستورالعمل ،ميتوانند مبادرت به اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز نمايند.
تبصره 1ـ نحوه اعطاي جوايز به صاحبان حساب قرضالحسنه پسانداز به صورت قرعهکشي ميباشد.
تبصره 2ـ روش انجام قرعهکشي توسط هر مؤسسه اعتباري ،بايد در چارچوب مفاد اي دستورالعمل تعيي شود.
تبصره 3ـ قرعهکشي حسابهاي قرضالحسنه پسانداز مؤسسات اعتباري با هماهنگي بانک مرکزي و به طور
هم زمان و حداکثر مابي ماههاي شهريور و مهر در کليه مؤسسات اعتباري انجام ميشود.
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ماده 3ـ حداکثر مبلغي که در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباري ميتواند براي اعطاي جوايز به صاحبان
سپردههاي قرضالحسنه پسانداز اختصاص يابد معادل  ٪2متوسط حجم سپردههاي مذکور در همان دوره
ميباشد.
تبصره 1ـ مبلغ (بودجه) جوايز در هر قرعهکشي با استفاده از رابطه ذيل بدست ميآيد:
تعداد ماههاي دوره
*٪ 2

* متوسط حجم سپرده ماههاي دوره

= مبلغ (بودجه) جوايز براي هر دوره
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تبصره 2ـ متوسط حجم سپردههاي قرضالحسنه پسانداز در هر دوره از تقسيم مجموع مانده سپردههاي مذکور
در پايان هر ماه دوره به تعداد ماههاي دوره بدست ميآيد.
تبصره 3ـ چنانچه تاريخ آخري مهلت ،روز آخر ماه نباشد ،مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور ميگردد .در
هر صورت يک ماه نبايد در محاسبات دو دوره متوالي منظور شود.
تبصره 4ـ بودجه جوايز قرعه کشي قرض الحسنه پس انداز بايد از محل درآمدهاي مؤسسه اعتباري(منافع
سهامداران)تأمي گردد.
ماده 4ـ مؤسسه اعتباري در هر سال ميتواند حداکثر به ميزان  10درصد از بودجه جوايز ذکر شده در ماده  3را
براي تبليغات قرضالحسنه ،امور فرهنگي ،مطالعاتي و تبليغاتي در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداري اسالمي ،امور
عامالمنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذيل اختصاص دهد:
الف -حداکثر  2درصد براي هزينه تبليغات جهت جذب و تجهيز سپردههاي قرضالحسنه پسانداز؛
ب -حداکثر  5درصد جهت امور عامالمنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگي ،آموزشي ،بهداشتي ،ورزشي و با
اولويت مناطق محروم کشور؛
پ -حداکثر  3درصد براي پاداش کارکنان مؤسسه اعتباري.
ماده 5ـ جوايز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد  8و 9اي دستورالعمل ،به دارندگان حسابهاي واجد
شرايط همان دوره تعلق ميگيرد.
ماده 6ـ انواع جوايز قابل اعطاء به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز ،به شرح ذيل تعيي ميگردد:
الف -کمک هزينه خريد واحد مسکوني؛
ب -کمک هزينه سفر عمره ،تمتع و عتبات عاليات؛
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پ -کمک هزينه تحصيلي براي يک مقطع؛
ت -صنايع دستي ساخت صنعتگران داخلي و يا کمک هزينه خريد آن؛
ث -خودرو ساخت داخل ياکمک هزينه خريد آن؛
ج -سکه طال و پول نقد؛
چ -لوازم خانگي توليد داخل و يا کمک هزينه خريد آن.
تبصره 1ـ حداکثر ميزان هر يک از جوايز اعطائي اعم از نقدي و يا غيرنقدي به يک فرد در هر دوره در سال جاري
دويست و پنجاه ميليون ريال تعيي ميشود.اي ميزان در سالهاي بعدي توسط بانک مرکزي تعيي ميگردد.
تبصره 2ـ انواع جوايز پي

بيني شده در بندهاي ت ،ث ،ج و چ بايد از نظر مبلغ ،معي و از نظر نوع ،مشخص و

عي آن موجود بوده و قبل از اعالم رسمي و انجام تبليغات با رعايت ماده  3اي دستورالعمل تعيي و به هيأت
نظارت اعالم گردد.
ماده  7ـتوزيع جوايز بايد به ترتيبي انجام شود که حداقل  10درصد از تعداد صاحبان حسابهاي قرضالحسنه
پسانداز واجد شرايط را در بر گيرد.
ماده 8ـ شرکت در قرعهکشي جوايز حسابهاي قرضالحسنه پسانداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشت
حداقل موجودي است .چنانچه قرعه به حسابي اصابت نمود که از نظر مبلغ ،کافي ولي از لحاظ مدت طي دوره
قرعهکشي به حد تعيي شده نرسيده باشد اعطاي جايزه منوط به حصول شرايط از نظر مدت خواهد بود .در هر
صورت شرط اعطاي جايزه ،حفظ حداقل موجودي طي  3ماه يا  90روز متوالي در طي دوره يا از زمان آخري
مهلت افتتاح حساب يا تکميل موجودي خواهد بود.
ماده 9ـ اعطاي بي

از يک جايزه به دارنده چند حساب قرضالحسنه پسانداز در يک مؤسسه اعتباري در هر

قرعهکشي ممنوع است .در صورت تعلق چند جايزه به حسابهاي يک سپردهگذار در يک مؤسسه اعتباري ،فقط
ارزندهتري جايزه به او تعلق خواهد گرفت.
ماده 10ـدر مورد آن گروه از برندگان جوايز غير نقدي که مجهولالمکان يا متوفي بوده يا امکان دسترسي به آنها
يا وراث آنها پس از پيگيريهاي الزم وجود نداشته باشد و يا به موقع براي دريافت جايزه خود مراجعه ننمايند،
مؤسسه اعتباري مجاز است حداکثر ظرف مدت ش

ماه پس از تاريخ انجام قرعهکشي ،نسبت به فروش جوايز

غير نقدي اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذينفع واريز نمايد.
ماده 11ـ هزينه جوايز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل مؤسسه اعتباري تحت عنوان "حساب هزينه جوايز
سپردههاي قرضالحسنه پسانداز" ثبت ميگردد.
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ماده12ـ مؤسسه اعتباري موظف است به منظور انجام هماهنگيهاي الزم ،يک ماه قبل از زمان برگزاري مراسم
قرعهکشي ،کتبا" از اعضاي هيأت نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتي دعوت به عمل آورند.
ماده 13ـ مؤسسه اعتباري موظف است پس از انجام قرعهکشي و تاييد هيأت نظارت ،حداکثر ظرف هفت روز
کاري نتايج را کتبا" به اطالع هر يک از برندگان جوايز ارزنده رسانيده و در خصوص اسامي ساير برندگان ،به
نحو مناسب اطالعرساني نمايد.
ماده14ـ ترکيب اعضاي هيأت نظارت به شرح ذيل تعيي ميگردد:
1ن نمايندگان بانک مرکزي (يک نفر از حوزه نظارت و يک نفر از حوزه فناوري اطالعات)؛
2ن نماينده دادستاني کل کشور؛
3ن نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره کل امور اقتصادي و دارايي در استانها) در خصوص مؤسسات
اعتباري دولتي.
تبصرهـ حضور مدير عامل يا يکي از اعضاء هيأت مديره مؤسسه اعتباري به عنوان ناظر در مراسم قرعهکشي
الزامي است.
ماده15ـمؤسسه اعتباري موظف است به منظور آگاهي و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جريان قرعهکشي و
اعطاي جوايز ،تبليغات در رسانههاي عمومي و يا ساير روشهاي تبليغاتي را شفاف و بدون ابهام انجام دهد.
تبصرهـ مؤسسه اعتباري بايد مقررات و روشهاي اجرايي امور مربوطه را منتشر و بي کليه شعب توزيع نمايد.
مقررات و روش انجام قرعهکشي موضوع ماده  8و نيز مفاد ماده  10اي دستورالعمل بايد در دفترچههاي حساب
قرضالحسنه پساندازدرج گردد.
ماده16ـ بانک مرکزي موظف است موضوع ساماندهي تبليغات قرض الحسنه درمؤسسات اعتباري را ظرف
مدت سه ماه پس از ابالغ اي دستورالعمل تهيه و پس از تائيد رئيس کل بانک مرکزي به مؤسسات اعتباري
ابالغ نمايد.

اي دستور العمل در 16ماده و  11تبصره در يکهزار و يکصد و بيست و پنجمي جلسه مورخ  1390/2/27به
تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد .از تاريخ ابالغ اي مصوبه ،کليه مصوبات قبلي اي شورا درخصوص اعطاي
جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز ،کان لم يک تلقي ميگردد.
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شماره 61674 :؛ ا صالحيه بند " چ " ماده (  ) 1آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشكوک الوصول
موسسات اعتباري ( ريالي و ارزي ) موضوع تصويب نامه شماره  / 153965ت  41498هـ مورخ 3/8/1388
تاريخ90/3/21 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسهاعتباري توسعه ارسال
گرديد.

با سالم و احترام؛
پيرو بخشنامه شماره  88/175208مورخ  1388/8/18درخصوص ابالغ »آييننامه وصول مطالبات سررسيدگذشته،معوق

ومشکوكالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي وارزي)« موضوع تصويبنامه شماره  /153965ت41498همورخ  1388/8/3هيأت
محترم وزيران ،بدينوسيلهمت تصويبنامه شماره /12590ت  45505ه مورخ  1390/1/23هيأت محترم وزيران در
ارتباط با مستثني نمودن تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي از شمول مفاد آيي نامه فوقالذکر عيناً به شرح ذيل
جهت اجرا ابالغ ميگردد:
« در بند «چ» ماده ( )1آييننامه وصولمطالبات سررسيدگذشته،معوقومشکوكالوصولمؤسساتاعتباري (ريالي و ارزي) ،موضوع تصويبنامه
شماره / 153965ت  41498ه مورخ  1388/8/3عبارت ”حساب ذخيره ارزي“ حذف و وصول مطالبات
سررسيدگذشته،معوقومشکوكالوصول از محل حساب ذخيره ارزي از شمول آييننامه ياد شده مستثني بوده و تابع مصوبات مربوط توسط
هيأت امناء حساب ذخيره ارزي و شرايط و ضوابط مندرج در قراردادها ميباشد .در مواردي که گيرندگان تسهيالت از محل حساب ذخيره
ارزي ضوابط مقرر در مصوبه /93609ت  36212ك مورخ  1387/6/10و اصالحات آن را مالك عمل قرار دهند طبق مصوبه اخير و
اصالحات آن عمل خواهد شد» .

بنابراينمتنکاملبند«چ» ماده ( )1آيي نامه موصوف به شرح زير تغيير مييابد:
« مطالبات :اعم از مطالبات ريالي (شامل تسهيالت اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي ،بدهي مشتريان در حساب بدهکاران موقت ،بدهي
مشتريان درخصوص اعتبارات اسنادي و ضمانتنامههاي پرداخت شده و بروات ارزي مدتدار پرداخت شده و پيشپرداخت در خصوص
خريد اموال معامالت ،اموال خريداري شده در خصوص عقود ،کاالهاي معامالت سلف ،کار در جريان جعاله و خريد دين) و مطالبات ارزي
(شامل تسهيالت از محل ارز تنخواه صادراتي به شرح تعريف شده در بند (ح) و تمامي تسهيالتي که دريافتکننده متعهد به بازپرداخت آن
به ارز ميباشد» .

خواهشمنداستدستورفرمائيد ؛مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت
گردد/838995/.چ

اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3816

2-3831
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شماره

 62690 :؛ ابالغ دستورالعمل اجرايي تاسيس ،فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه موسسات

اعتباري
تاريخ

90/3/22 :

جهت اطالع مديران عامل کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري
توسعه ارسال گرديد.
با سالم؛
احتراماً ،همانگونه که مستحضر ميباشند هدايت صحي منابع قرضالحسنه پسانداز به سمت مصرف در امور
خيرخواهانه و خداپسندانه ،جزو اولويتهاي اصلي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ميباشد.
بر همي اساس و در اجراي تکاليف قانوني مقرر در بند «الف» ماده  86قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه،
مصوب سال  1389و تبصره « »1ماده ” 12سياستهاي پولي ،اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال
 ،“1390مصوب  1389/12/5شوراي پول و اعتبار،بدي وسيله « دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر

صندوقهاي قرضالحسنه مؤسسات اعتباري »  ،که در شانزدهمي جلسه مورخ  1390/03/04کميسيون اعتباري
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تصويب و به تأييد رياست کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
نيز رسيده است ،جهت اجرا ارسال ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل مذکور به کليه واحدهاي ذيربط در آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ
و بر حس اجراي آن نظارت

گردد831726/.

پيوست 7 :برگ
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3816

2-3831
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"

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات ومقررات بانکي

« دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر
صندوق هاي قرض ال حسنه مؤسسات اعتباري »

خرداد ماه 1390

1309

"بسمه تعالي"
«دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر صندوقهاي قرضالحسنه مؤسسات اعتباري»

مقدمه

به منظور حمايت ،تشويق و گسترش فرهنگ قرضالحسنه و همچني در اجراي تکاليف قانوني مقرر در بند
«الف» ماده  86قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ،مصوب سال  1389و تبصره  1ماده  12سياستهاي پولي،
اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال  ،1390مصوب  1389/12/5شوراي پول و اعتبار،و در چارچوب بند
«الف» ماده  2آيي نامه اصالحي ثبت تشکيالت و مؤسسات غيرتجارتي مصوب سال « ،1337دستورالعمل اجرايي
تأسيس ،فعاليت و نظارت بر صندوقهاي قرضالحسنه مؤسسات اعتباري» به شرح ذيل تصويب ميگردد:
ماده 1ـدر اي دستورالعمل عناوي ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار ميرود:
دستورالعمل:دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر صندوقهاي قرضالحسنه مؤسسات اعتباري
بانک مرکزي:بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
صندوق:صندوق قرضالحسنه مؤسسه اعتباري
مجوز تأسيس:مجوز کتبي بانک مرکزي که پس از طي مراحل پي

بيني شده در اي دستورالعمل و براي ثبت

صندوق در مرجع ثبت شرکتها صادر ميشود.
مجوز فعاليت:مجوز کتبي بانک مرکزي که به منظور شروع فعاليت صندوق صادر ميشود.
مؤسسه اعتباري:بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که قصد انجام فعاليت قرضالحسنه را دارد.
فعاليت قرضالحسنه :جذب سپرده قرض الحسنه پسانداز و تخصيص آن به اعطاي تسهيالت قرضالحسنه
ماده 2ـمؤسسه اعتباري که قصد فعاليت قرضالحسنه دارد ،موظف است با تأسيس صندوق ،فعاليتهاي
قرضالحسنه خود را در اي صندوق متمرکز نموده و از انجام فعاليت قرضالحسنه درخارج از چارچوب صندوق
اکيداً خودداري نمايد.
ماده 3ـمؤسسه اعتباري مکلف است طي يک دوره سه ماهه با اخذ مجوز از بانک مرکزي ،اقدام به تأسيس
صندوق و تفکيک و انتقال حسابهاي قرضالحسنه خود به صندوق نمايد.
ماده 4ـصندوق موظف است در مکاتبات يا تبليغات خود از عبارت «صندوق قرضالحسنه بانک/مؤسسه اعتباري
غيربانکي» استفاده نمايد.
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ماده 5ـ ايجاد شعبه توسط صندوق ،موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است .جابجايي دفتر مرکزي و شعب
صندوق الزم است قبال به اطالع بانک مرکزي رسانده شود.
ماده 6ـسرمايه صندوق حداقل پنجاه ميليارد ( ) 50.000.000.000ريال ميباشد .اي مبلغ بايد توسط مؤسسه
اعتباري تأمي شود.
تبصره :سرمايه اختصاصيافته توسط مؤسسه اعتباري براي تأسيس صندوق نبايد از منابع سپرده گذاران تأمي
گردد.
ماده 7ـمؤسسه اعتباري بايد به همراه درخواست کسب مجوز تأسيس صندوق ،مدارك و اطالعات ذيل را به
بانک مرکزي ارائه نمايد:
اساسنامه پيشنهادي صندوق (مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزي)
نام و مشخصات ،ميزان تحصيالت ،سابقه فعاليت و سمتهاي قبلي اعضاي هيأت امناء ،هيأت مديره و مديرعامل
پيشنهادي
التزام کتبي مديرعامل مؤسسه اعتباري مبني بر انجام عمليات طبق مقررات اي دستورالعمل
ماده 8ـ صدور مجوز تأسيس منوط به رعايت مفاد اي دستورالعمل و تأييد اساسنامه صندوق توسط بانک
مرکزي است.
ماده 9ـاعضاي هيأت امناي صندوق بايد از ميان اعضاي هيأت مديره مؤسسه اعتباري انتخاب گردند.
ماده 10ـمسيوليت انتخاب هيأت مديره و مدير عامل بر عهده هيأت امناء ميباشد.
تبصره  1ـ حداقل يک نفر از اعضاي هيأت مديره صندوق بايد از اعضاي هيأت مديره مؤسسه اعتباري باشد.
تبصره 2ـ رئيس هيأت مديره صندوق بايد از اعضاي هيأت امناي صندوق باشد.
تبصره  3ـ اکثريت اعضاي هيأت مديره صندوق بايد از ميان اشخاصي غير از اعضاي هيأت مديره مؤسسه
اعتباري انتخاب شوند.
ماده 11ـانتخاب اعضاي هيأت امناء ،هيأت مديره و مديرعامل منوط به تاييد بانک مرکزي است.
ماده 12ـبانک مرکزي پس از دريافت اساسنامه ثبت شده ،آگهي ثبت در روزنامه رسمي (يا رسيد دريافت
روزنامه) و ساير مدارك الزم و همچني اسامي صاحبان امضاي مجاز ،ظرف مدت ده روز نسبت به صدور مجوز
فعاليت اقدام مينمايد.
تبصره ـمؤسسه اعتباري براي شروع فعاليت صندوق بايد از بانک مرکزي مجوز فعاليت دريافت نمايد.
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ماده 13ـارکان صندوق عبارتند از :هيأت امناء ،هيأت مديره ،مديرعامل و بازرس يا بازرسان.
تبصرهـشرايط و نحوه انتخاب ارکان ،به ترتيب مندرج در اساسنامه صندوق ميباشد.
ماده 14ـمنابع مالي صندوق از محلهاي زير قابل تأمي ميباشد:
الف ـ سرمايه صندوق:اي منابع به صورت آورده نقدي و غيرنقدي است و تا قبل از انحالل و تصفيه کامل امور
صندوق ،اعم از بازپرداخت سپردهها و ايفاي تعهدات آن قابل مطالبه نميباشد.
ب ـ وجوه دريافتي از اشخاص تحت عنوان سپرده قرضالحسنه پسانداز

پ ـهدايا و کمکهاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي:صندوق در قبال دريافت اي منابع هيچگونه
تعهدي بر استرداد يا اعطاي امتياز و امثال آن به اهدا کنندگان يا ساير اشخاص ندارد.
ت ـموقوفات ،وصايا ،خيرات و مبرّات و : ...اي منابع توسط اشخاص نيکوکار به منظور اعطاي تسهيالت
قرضالحسنه در چارچوب وظايف صندوق در اختيار آن قرار ميگيرد.
ث ـ کارمزد دريافتي:کارمزد مندرج در ماده  22و همچني حق عامليت دريافتي بابت موارد ذکر شده در ماده 18
اي دستورالعمل بايد براي تأمي هزينههاي جاري صندوق مورد استفاده قرار گيرد و در صورت وجود مازاد ،مبلغ
آن به عنوان يکي از منابع صندوق مورد استفاده قرار مي گيرد.
ج ـ ساير منابع به تأييد بانک مرکزي.

ماده 15ـصندوق صرفاً مي تواند نسبت به گشاي

حساب قرضالحسنه پسانداز اقدام نمايد.

ماده 16ـ مسيوليت ضمانت بازپرداخت سپردههاي قرض الحسنه پس انداز بر عهده مؤسسه اعتباري ميباشد.
ماده 17ـبه سپردههاي اشخاص نزد صندوق هيچگونه سودي تعلق نميگيرد.
ماده 18ـصندوق موظف است حساب قرضالحسنه ويژه براي وجوه توديع شده توسط اشخاص حقيقي و
حقوقي افتتاح نمايد و بر اساس شرايطي که به موجب قرارداد عامليت منعقده في ما بي توديعکننده و صندوق
منعقد ميشود ،تسهيالت قرضالحسنه را به اشخاص حقيقي و حقوقي اعطا نمايد.
ماده 19ـ افتتاح حساب قرضالحسنه سکه طال توسط صندوق صرفاً با مجوز بانک مرکزي امکانپذير است .در
اي حساب اعطاي تسهيالت و بازپرداخت آن به صورت سکه طال خواهد بود.
ماده 20ـمصارف صندوق صرفاً در قالب تسهيالت قرضالحسنه انجام مي پذيرد .اي تسهيالت براي رفع
نيازهاي ضروري و بر اساس مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار اعطا خواهد شد.
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ماده 21ـحداکثر مبلغ تسهيالت قابل پرداخت به هر شخص توسط بانک مرکزي تعيي ميشود.
تبصره ـتسهيالت قابل پرداخت از محل وجوه توديع شده موضوع ماده  18اي دستورالعمل ،از محدوديتهاي
اي ماده مستثني است.
ماده 22ـصندوق بابت تسهيالت قرضالحسنه اعطايي ،از مشتريان خود صرفا ميتواند کارمزد دريافت نمايد.
تبصره ـحداکثر نرخ کارمزد تسهيالت قرضالحسنه اعطايي از سوي صندوق توسط بانک مرکزي تعيي خواهد شد.
ماده 23ـ ارائه هرگونه برنامه زمان بندي براي اعطاي تسهيالت قرضالحسنه در قبال سپردهگذاري براي مدت
معي در چارچوب برنامه جدولي براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط صندوق ممنوع است.
ماده 24ـاعطاي جوايز به دارندگان حسابهاي سپرده قرضالحسنه پسانداز ،مطابق مقررات مصوب شوراي
پول و اعتبار ميباشد.
ماده 25ـ پس از ايجاد صندوق ،انجام هر گونه فعاليت قرضالحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباري ممنوع ميباشد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباري در دوران انتقال نميتواند مانده پس انداز قرضالحسنه را به غير از تسهيالت
قرضالحسنه اختصاص دهد.
ماده 26ـ صندوق موظف به ايجاد سامانه جامع اطالعاتي براي حسابهاي خود ميباشد.
ماده 27ـ صندوق مکلف است امکان دسترسي بر خط بانک مرکزي به سامانه جامع اطالعاتي خود را فراهم نمايد.
ماده 28ـصندوق موظف است تمامي عمليات خود را بر اساس استانداردهاي حسابداري و ضوابط مورد تأييد
بانک مرکزي اجرا و ثبت نمايد.
ماده 29ن صندوق موظف است حسب اعالم بانک مرکزي کليه اطالعات مورد نياز و نيز صورتهاي مالي خود را
همراه با يادداشتهاي پيوست ،به بانک مرکزي ارائه دهد.
ماده 30ـبانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد ،ميتواند بازرسان خود را جهت رسيدگي به حسابهاي
صندوق اعزام نمايد .مديران صندوق مکلفند تمامي اسناد ،مدارك و دفاتر خود را جهت اي گونه رسيدگيها ارائه
نمايند و امکان رسيدگيهاي الزم را براي بازرسان بانک مرکزي فراهم سازند.
ماده 31ـ چنانچه در رسيدگيهاي بانک مرکزي تخلف از ضوابط احراز گردد ،موارد به تشخيص اي بانک جهت
اصالح رويه به صورت اخطار کتبي با قيد مهلت به صندوق مربوط اعالم ميشود.
تبصرهـدر صورتي که گزارشهاي بازرسان بانک مرکزي و بررسيهاي اي بانک ،حکايت از اصرار بر ادامه تخلف
صندوق ذيربط داشته باشد و يا تخلفات صندوق موردنظر ،آشکارا مغاير با مقررات و موازي قانوني موجود باشد و

1313

يا دامنه شکايات از صندوق مربوط از حد متعارف باالتر ارزيابي شود ،در اي صورت بانک مرکزي ميتواند نسبت
به ابطال مجوز فعاليت صندوق موردنظر اقدام نمايد.
ماده 32ـتوقف فعاليت و يا انحالل صندوق پس از طي مراحل قانوني و تعيي تکليف نحوه بازپرداخت
سپردههاي قرضالحسنه و وجوه موضوع حساب قرض الحسنه ويژه ،موضوع بند «ب» ماده  14و ماده  18اي
دستورالعمل و اعالم قبلي و کتبي مراتب توسط صندوق به بانک مرکزي و کسب موافقت اي بانک صورت
ميگيرد.
تبصرهـبانک مرکزي تا زمان بازپرداخت آخري مبلغ وجوه سپرده گذاران و وجوه اداره شده ،بر عمليات تصفيه
صندوق در دوره توقف و انحالل نظارت مينمايد.
ماده 33ـپس از تصفيه امور صندوق ،منابع مالي مازاد و ساير اموال صندوق ،مطابق اساسنامه و ساير قواني و
مقررات ذيربط به مصرف خواهد رسيد.
ماده 34ـهرگونه تغيير در اساسنامه صندوق موکول به تأييد قبلي بانک مرکزي است.
ماده 35ـصندوق در مواردي که در اي دستورالعمل ذکر نشده است ،تابع قواني و مقررات جاري از جمله قانون
پولي و بانکي کشور ،قانون عمليات بانکي بدون ربا ،قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي ،قانون مبارزه با پولشويي،
مصوبات شوراي پول و اعتبار ،بخشنامه ها ،دستورالعملها و مقررات بانک مرکزي و ساير قواني و مقررات
موضوعه ميباشد.
«دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر صندوقهاي قرضالحسنه مؤسسات اعتباري» در يک مقدمه،
 35ماده و  11تبصره در شانزدهمي جلسه مورخ 1390/03 /04کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ آن به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي الزم االجرا
ميباشد/.
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شماره  84279 :؛ اصالح دستورالعمل اجرائي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانك هاي خارجي در ايران
تاريخ90/4/14 :

جهت اطالع دفاتر نمايندگي بانکها ي خارجي در کشور ارسال گرديد.

باسالم؛
احتراماً ،به استحضار ميرساند شوراي محترم پول واعتبار در راستاي تشويق بانکهاي خارجي به فعاليت در
کشور جمهوري اسالمي ايران از طريق تأسيس شعب خود در داخل کشور ،در يکهزار و يکصد و بيست و
پنجمي جلسه مورخ  1390/2/27خود مقرر نمود که يک تبصره ديگر به ماده  15از «دستورالعمل اجرائي نحوه
تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانکهاي خارجي در ايران» به شرح ذيل اضافه گردد:
« تبصره -2نرخ سود سپردههاي ارزي ،وام و تسهيالت اعطايي به ارز و ميزان کارمزد عمليات و خدمات ارزي بانکي،
براساس عملکرد و به تشخيص شعبه تعيين خواهد شد» .
مراتب به همراه يک نسخه از دستورالعمل اصالح شده ايفاد ميگردد/858538/.ف

اداره مطالعات و مقررات بانکي

پيوست دارد
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اميرحسين امينآزاد

بهزاد فخار

3816

3831-1

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري

«اداره مطالعات و مقررات بانکي»

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

گروه مطالعاتي مناطق آزاد تجاري – صنعتي
گروه مطالعاتي نظامها وشيوه هاي نظارتي

تيرماه 1390
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 .26/1/1388شعب بانكهاي خارجي (.نسخه تطبيق داده شده با مفاد آئين نامه اجرايي وتائيد شده در جلسه  26/1/1388كميسيون اعتباري بانك مركزي)

دستورالعمل اجرايي نحوه تأسيس  ،فعاليت  ،نظارت و تعطيلي
شعب بانکها ي خارجي در ايران

بخش اول -تعاريف
ماده -1
ايران :کشور جمهوري اسالمي ايران.
آيين نامه :آيي نامه اجرايي نحوه تأسيس و عمليات شعب بانکهاي خارجي در ايران.
دستورالعمل :دستورالعمل اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و تعطيلي شعب بانکهاي خارجي در ايران
بانکمرکزي  :بانک مرکزي جمهوري اسالميايران.
عمليات بانکي :دريافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگيري آن در قالب اعطاي وام و تسهيالت به متقاضيان و ارائه انواع
ابزارهاي پرداخت در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال  ،1351قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال 1362و
قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي مصوب سال . 1383
بانک خارجي :شخص حقوقي که در خارج از ايران به عنوان بانک به ثبت رسيده  ،به عمليات بانکي اشتغال دارد و متقاضي
تأسيس شعبه در ايران ميباشد.
شعبه :واحد عملياتي از يک بانک خارجي که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در آئي نامه و اي دستورالعمل به انجام
عمليات بانکي در ايران مبادرت مي نمايد.
سرمايه اعطايي :وجوهي که بانک خارجي به منظور فعاليت ،بعنوان سرمايه يا افزاي

سرمايه ،در اختيار شعبه قرار مي دهد.

 -فعاليت شعب بانک ها و موسسات اعتباري خارجي در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي جمهوري اسالمي ايران تابع مقنررات وينژه
مناطق مذکور ميباشد( .دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد مصوب جلسه مورخ  13/6/1379شوراي پول
و اعتبار).
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مرجع نظارتي :واحد سازماني مسيول نظارت بر بانک ها در کشورمتبوع بانک خارجي.
موافقت اصولي :موافقت اوليه بانک مرکزي با تأسيس شعبه در ايران.
مجوز تأسيس :اعالم موافقت بانک مرکزي به مرجع ثبت شرکتها مبني بر ثبت شعبه در ايران.
مجوز فعاليت :موافقت بانک مرکزي با شروع فعاليت شعبه در ايران.

بخش دوم-نحوه تأسيس
الزامات تأسيس شعبه
ماده  -2بانک خارجي که حداقل پنج( )5سال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته باشد ،ميتواند با رعايت مفاد آئي نامه و اي
دستورالعمل به انجام عمليات بانکي در قالب شعبه در ايران مبادرت نمايد .عملکرد مالي بانک خارجي در سه ( )3سال گذشته
بايستي نمايانگر سودآوري آن در طي هر سه( )3سال باشد.

ماده  -3بانک خارجي متقاضي تأسيس شعبه بايستي بنا به تشخيص بانک مرکزي در بازارهاي بي المللي پولي و مالي شناخته
شده بوده و از ثبات و سالمت مالي الزم برخوردار باشد.

ماده  -4حداقل سرمايه اعطايي بانک خارجي به ازاي هر شعبه در ايران پنج( )5ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر
مورد قبول بانک مرکزي ميباشد که الزم است صد درصد آن قبل از صدور مجوز تأسيس نزد بانک مرکزي توديع شود.
تبصره : 1بانک مرکزي عنداللزوم مي تواند حداقل سرمايه اعطايي بانک خارجي به شعبه در ايران را تغيير دهد.
تبصره :2خروج سرمايه اعطايي بانک خارجي  ،فقط در زمان انحالل شعبه امکان پذير ميباشد.
تبصره  : 3نحوه و شرايط ورود سرمايه اعطايي بانک خارجي ،مي تواند مطابق با قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
مصوب سال 1380و آيي نامه اجرايي آن مصوب سال 1381انجام پذيرد.

ماده  -5سرمايه اعطايي بانک خارجي به شعبه بايستي از نظر منشاء شفاف بوده و با توجه به برنامه عملياتي شعبه ،تکافوي
انجام عمليات مورد نظر را بنمايد.

مدارك مورد نياز جهت صدور موافقت اصولي
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ماده  -6بانک خارجي  ،بايستي مدارك و اطالعاتزير را به همراه تقاضاي خود به بانک مرکزي ارايهدهد:
 - 6 - 1ميزان سرمايه اعطايي بانک خارجي به شعبه.
 -6 -2تصوير براب ر با اصل آگهي ثبت و مدارك مرتبط با محل و آدرس ثبتي بانک خارجي  ،ميزان سرمايه ،ساختار مديريت و
اشخاصي (مديراني) که نمايندگي بانک خارجي را بر عهده دارند.
 -6-3تصوير برابربا اصل مجوز فعاليت بانک خارجي .
 -6-4تصوير برابربا اصل اساسنامه بانک خارجي .
تبصره :تصوير برابربا اصل ،بايد به تائيد سفارتخانه هاي ايران يا مرجع نظارتي برسد.
 -6-5برنامه عملياتي بانک خارجي مشتمل بر عملياتي که شعبه قصد انجام آنها را دارد.
 -6-6ساختار سازماني شعبه.
تبصره :ساختار مديريتي يک شعبه بايستي حداقل متشکل از  2مدير باشد که از هر نظر از لحاظ اقامت و انجام عمليات و
فعاليتهاي مرتبط در ايران منعي نداشته و حداقل يک نفر از آن ها از اتباع ايران باشد.
 -6-7صورتهاي مالي حسابرسي شده تلفيقي و غير تلفيقي سه سال گذشته بانک خارجي .
 -6-8رضايت نامه مکتوب از مرجع نظارتي جهت افتتاح شعبه در ايران.
 -6-9تاييديه مکتوب از مرجع نظارتي درخصوص مطلوب بودن وضعيت مالي بانک خارجي و همچني تعهد مرجع نظارتي به
همکاري با بانک مرکزي .
 -6-10اطالعات مرتبط با صالحيت ها و تخصصهاي حرفه اي اشخاصي که قرار است به مديريت شعبه منصوب گردند.
 -6-11مشخصات سهامداراني که مالک بي

از  5درصد سهام(سرمايه) بانک خارجي هستند و درصد مشارکت هريک.

 -6-12اسامي وساير مشخ صات مدير عامل ،قائم مقام مدير عامل ،اعضاء هيأت عامل و هيأت مديره بانک خارجي.
 -6-13تعداد و چگونگي توزيع جغرافيايي شعب و دفاتر نمايندگي بانک خارجي.
 -6-14تاييديه مدي ر عامل بانک خارجي در مورد صالحيت مالي ،حس شهرت و عدم محکوميت کيفري موثر مديران ارشد
اجرايي شعبه در شرف تأسيس.
 -6-15تعهد کتبي ه يأت مديره بانک خارجي مبني بر جبران خسارت وارده به مشتريان ،ناشي از عمليات بانکي شعبه (اعم از
سهوي يا عمدي).
 -6-16تعهد کتبي ه يأت مديره و مدير عامل بانک خارجي مبني بر تأمي حداقل سرمايه اعطايي  ،در صورتيکه سرمايه اعطايي
بر اثر زيانهاي وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده  4کاه

يابد.

 -6-17مشخصات حسابرس مستقل منتخب ايراني براي حسابرسي صورتهاي مالي شعبه.
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 -6-18معرفي نماينده تام االختيار بانک خارجي براي انجام امور ثبتي شعبه،دريافت مجوزها و واريز و برداشت سرمايه اعطايي.
 -6-19ساير اطالعا ت و مدارکي که به بانک مرکزي جهت تصميم گيري در مورد تاييد درخواست تأسيس شعبه کمک کند.

شرايط و نحوه صدور مجوزها
ماده  -7موافقت اصولي بانک مرکزي بعد از بررسي اطالعات و مدارك مندرج درماده  6و در صورت احراز الزامات تأسيس شعبه
وحصول اطمينان از رعايت شرايط زير صادر ميشود :
 -7-1مرجع نظارتي ،امکان نظارت موثر بر شعبه را داشته باشد.
 -7-2توافقنامه نظارتي مابي بان ک مرکزي و مرجع نظارتي منعقد شده باشد.
 -7-3مقررات کشور متبوع بانک خارجي نبايد مانع انجام نظارت بانک مرکزي بر شعبه و دريافت اطالعات مورد نياز باشد .
 -7-4ساختار سازماني بانک خارجي براي فعاليتهايي که قصد انجام آن را دارد ،مناسب و مکفي ارزيابي شود.
 -7-5مديران شعبه بنا به تشخيص بانک مرکزي شرايط احراز و خوشنامي مورد نياز جهت تصدي مديريت شعبه را دارا باشند.
تبصره :1صالحيت مديران شعبه بايستي در زمان تأسيس ويا در صورت هر گونه تغيير،قبلٱ به تائيد بانک مرکزي برسد.
تبصره : 2مديران شعبه بايستي حداقل داراي مدرك کارشناسي و  10سال تجربه کاري در امور بانکي باشند که حداقل  2سال آن
در سمت مديريت اجرايي شعبه سپري شده باشد.
 -7-6قواني و مقررات کشورمتبوع بانک خارجي دررابطه باحلقه حفاظتي )، (Ring-Fencing1تفکيک شخصيتي(Separate ( 1
 entityو يا موارد مشابه  ،نبايستي مانع ايفاي تعهدات بانک خارجي در قبال شعبه خود باشد.
تبصره :اعتبار موافقت اصولي صادره توسط بانک مرکزي به مدت  2ماه از تاريخ صدورميباشد و بانک خارجي موظف است ظرف
اي مدت نسبت به توديع سرمايه اعطايي نزد بانک مرکزي جهت اخذ مجوز تأسيس اقدام کند .در صورت عدم توديع سرمايه
اعطايي ظرف مهلت زماني مذکور،بانک مرکزي با درخواست بانک خارجي و ارائه داليل موجه ،مي تواند نسبت به تمديد اعتبار
موافقت اصولي اقدام نمايد.

ماده  -8بانک مرکزي پس از توديع  100درصد سرمايه اعطايي توسط بانک خارجي نسبت به صدور مجوز تأسيس اقدام
خواهد کرد.

" 1حلقه حفاظتي "و "تفکيک شخصيتي " به مجموعه قوانين و مقرراتي اطالق مي شود که بر اساس آن بانک هاي خارجي از ايفاي تعهدات مالي در
قبال شعب خارجي خود تحت شرايطي خاص معاف و مبرا مي شوند.

1320

ماده  – 9اعتبار مجوز تأسيس صادره توسط بانک مرکزي مدت  3ماه از تاريخ صدور ميباشد و بانک خارجي موظف است ظرف
اي مدت نسبت به ثبت شعبه اقدام و مدارك و اطالعات زير را به بانک مرکزي ارايه نمايد:
-9-1

آگهي ثبت شعبه در مرجع ثبت شرکتها.

-9-2اعالم مکتوب آمادگي شروع به فعاليت شعبه.
-9-3

تعيي مکان استقرار شعبه.

تبصره :مدت اعتبار مجوز تأسيس درصورت ارايه داليل موجه ،قابل تمديد خواهد شد.

ماده -10بانک مرکزي پس از دريافت و بررسي مدارك و اطالعات مذکور در ماده  ،9نسبت به صدور مجوز فعاليت اقدام
مينمايد.اعتبار مجوز فعاليت صادره توسط بانک مرکزي به منظور شروع فعاليت 3 ،ماه از تاريخ صدور ميباشد.
تبصره :چنانچه شعبه در مهلت زماني حداکثر يکسال پس از کسب مجوز تأسيسفعاليت خود را شروع ننمايد ،کليه مجوزهاي
صادره کانلميک

تلقي ميگردد.

ماده  -11همزمان با صدور مجوز فعاليت  ،اجازه استفاده از وجوه توديع شده بابت سرمايه اعطايي نيز توسط بانک مرکزي صادر
و به نماينده تام االختيار بانک خارجي ابالغ مي شود.

ماده  -12شعبه موظف است تاريخ شروع به کار خود را قبالً به صورت مکتوب به بانک مرکزي اعالم نمايد.

ماده -13مجوز فعاليت صادره ،محدود به فعاليتهاي مجاز براي بانک خارجي است.

ماده  -14حصول اطمينان بانک مرکزي از مخدوش يا ناقص بودن مدارك و اطالعات ارسالي توسط بانک خارجي جهت تأسيس
شعبه ،عنداللزوم و به تشخيص بانک مرکزي منجر به ابطال کليه مجوزهاي صادره خواهد گرديد.
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بخش سوم – نحوه فعاليت
ماده  -15شعبه در انجام عمليات بانکي خود ملزم به رعايت قانون عمليات بانکي بدون ربا و مقررات آن ميباشد .شعبه مجاز
به ارائه خدمات بانکي در چارچوب اساسنامه بانک خارجي و مجوز بانک مرکزي است.
تبصره :1نرخ سود سپردهها ،تسهيالت اعطايي و ميزان کارمزد خدمات بانکي  ،بر اساس مقررات قواني پولي و بانکي کشور و
عمليات بانکي بدون ربا تعيي خواهد شد.
تبصره :2نرخ سود سپرده هاي ارزي ،وام و تسهيالت اعطائي به ارز؛ و ميزان کارمزد عمليات و خدمات ارزي بانکي ،براساس
عملکرد و به تشخيص شعبه تعيي خواهد شد.

1

ماده -16مجموع مانده وام و تسهيالت اعطايي وتعهدات شعبه در هر زمان نبايد از پانزده برابر سرمايه اعطايي آن بيشتر باشد.
تبصره:خطوط اعتباري که از محل منابع بانک خارجي تأمي شده باشد از محدوديت ذکر شده در اي ماده مستثني مي باشند.

ماده  -17نقل و انتقال ارز به هرشکلي از شعبه به خارج از کشور و بالعکس ونيزخريد وفروش ارز ،تابع ضوابط و مقررات ارزي
ايران ميباشد.

ماده  -18اطالعات و مدارك مرتبط با سپرده ها  ،تسهيالت اعطايي و خدمات ارائه شده به مشتريان بايستي در هر زمان در محل
شعبه به زبان فارسي قابل دسترس باشد.

ماده-19شعبه در صورت دريافت سپرده از عموم ،موظف است به سپرده گذاران اطالعات مکفي که نمايانگر ميزان و نحوه
تضمي شعبه در رابطه با بازپرداخت سپرده ها ميباشد را ارائه نمايد.

درصورت ارائه خدمات بيمه سپرده ها  ،شعبه مکلف است اطالعات مربوط به شرايط بيمه و سقفهاي پرداختي را در اختيار سپرده
گذاران قرار دهد

 –1مصوب يکهزار و يکصد و بيست و پنجمي جلسه شوراي پول و اعتبار مصوب 27/2/1390
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ماده -20شعبه موظف است اطالعات مربوط به چگونگي ارائه خدمات خود را به طور شفاف به مشتريان اعالم نمايد و فرآيند
رسيدگي به اعتراض و شکايت آنان را روش سازد.

ماده-21محکومي به سرقت ،ارتشاء ،اختالس،خيانت در امانت ،کالهبرداري ،جعل و تزوير  ،صدور چک

بيمحل و

ورشکستگي به تقصير يا تقلب –اعم از اي که حکم از دادگاههاي داخلي يا خارج از کشور صادر شده باشد يا محکوم  ،مجرم
اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد-از تصدي سمتهاي مديريتي شعبه ممنوع مي باشند.

ماده - 22اسناد تعهدآور شعبه بايستي حداقل به امضا دو نفر از صاحبان امضاء مجاز شعبه برسد.

ماده -23شعبه مي تواند به يکي از طرق ذيل وبا کسب مجوز از بانک مرکزي به افزاي

سرمايه اعطايي اقدام نمايد:

 -23-1اعطاء سرمايه توسط بانک خارجي.
 -23-2از محل سود انباشته و يا ساير اندوخته ها ي احتياطي به استثناء اندوخته قانوني.

ماده -24شعبه موظف است که در پايان هر سال مالي  ،حداقل بيست()20درصد از سود ويژه ساالنه خود را به حساب اندوخته
قانوني تخصيص دهد.اندوخته قانوني پس از آن که به ميزان سرمايه اعطايي شعبه رسيد  ،اختياري است.

ماده -25شعبه موظف به توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي ميباشد.
تبصره:

نسبت سپرده قانوني توسط بانک مرکزي تعيي خواهد شد.

ماده  -26شعبه موظف است در فعاليتهاي خود،ضوابط نظارتي مرتبط با نسبتهاي نقدينگي ،ايفاي تعهدات و محدوديتهاي
مربوط به تسهيالت و تعهدات کالن ،تسهيالت به اشخاص مرتبط ،بيمه سپرده ها،مديريت ريسک ،حد مجاز وضعيت باز
ارزي،رويه ها و استانداردهاي حسابداري و هم چني سازو کارهاي مرتبط با نظام کنترلهاي داخلي را که توسط بانک مرکزي
تعيي ميشود،رعايت نمايد.
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ماده -27مبادالت بانکي ريالي ميان شعبه با ساير بانک ها و شعب از طريق نظام پرداخت مستقر در بانک مرکزي انجام مي
پذيرد.عضويت شعبه در نظام پرداخت الزامي ميباشد.

ماده  – 28شعبه موظف به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده خود به زبان فارسي در پايان هر سال مالي و نيز به صورت
ميان دوره اي به بانک مرکزي ميباشد .
تبصره:

به منظور اطالع بانک مرکزي از وضعيت وسالمت مالي بانک خارجي و گروه بانکي  ،شعبه موظف به ارائه صورتهاي

مالي تلفيقي حسابرسي شده بانک خارجي به زبان انگليسي در پايان هر سال مالي به بانک مرکزي ميباشد .

ماده -29نسخه فارسيصورتهاي مالي و يادداشت هاي پيوست به آن بايستي در هر زمان پس از انتشار ،در محل شعبهقابل
دسترس باشد.

ماده  -30بانک خارجي موظف است تغييرات عمده در سهامداران  ،مديران و همچني

نسبت هاي کفايت سرمايه و نقدينگي

خود و ساير مواردي که مي تواند توان بانک و شعب خارجي آن را در ايفاي تعهدات خود تضعيف نمايد و تغييرات در مقررات
احتيا طي که بر عمليات بانک خارجي و شعب آن در خارج از کشور تاثير قابل مالحظه مي گذارد را به محض وقوع  ،به اطالع بانک
مرکزي برساند .

ماده -31رسيدگي به صورت هاي مالي شعبه بايستي توسط حسابرس عضو جامعه حسابدارانرسمي ايران که مورد تائيد بانک
مرکزي ميباشد انجام گردد .در صورت تصميمشعبهمبني بر تغيير حسابرس  ،الزم است مراتب جهت کسب مجوز به بانک
مرکزي منعکس شود.

بخش چهارم-نظارت
ماده-32بانک مرکزي با هدف حفاظت از منافع سپرده گذاران،کسب اطمينان از رعايت مقررات اي دستورالعمل و همچني
ثبات و سالمت مديريت شعبه در مقابله با مخاطرات فراروي و يا محتمل آتي و کفايت منابع شعبه براي مهاراينگونه مخاطرات،از
طريق اعمال اقدامات نظارتي و اصالحي بر شعبه نظارت مي کند .

ماده  – 33نظارت بانک مرکزي بر شعبه  ،به صورت حضوري و غير حضوري انجام مي پذيرد.مديران شعبه موظف هستند تا
تمهيدات الزم را براي انجام اي امر فراهم نمايند.
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ماده -34د ر جهت تطابق با مقررات آيي نامه و اي دستورالعمل ،بانک مرکزي مي تواند کليه مقررات  ،راهبرد ها  ،رويه ها و ساز
و کارهاي اجرايي شعبه را مورد ارزيابي قرار دهد .

ماده  – 35بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد  ،بازرسان خود را جهت رسيدگي به حساب ها و نحوه فعاليت شعبه اعزام
مي نمايد.

ماده-36ب انک مرکزي مي تواند از مرجع نظارتي درخواست نمايد تا بالدرنگ اقدام به بازرسي حضوري و حصول اطمينان از
صحت عمليات و فعاليتهاي شعبه نمايد .انجام نظارت حضوري مي تواند به صورت مشترك توسط بازرسان بانک مرکزي و
نمايندگان مرجع نظارتي صورت پذيرد.

ماده-37م رجع نظارتي مي تواند با اطالع قبلي بانک مرکزي  ،در هرزمان نسبت به کنترل و نظارت بر رعايت مقررات توسط
شعبه اقدام نمايد.

ماده-38بانک مرکزي مي تواند با مرجع نظارتي نسبت به تبادل يافتههاي نظارتي در خصوص شعبه اقدام نمايد.

ماده-39ب انک مرکزي مي تواند از حسابرس شعبه درخواست نمايد تا به صورت موردي ،دفاتر قانوني شعبه را مورد بررسي قرار
داده و اطالعات مورد نياز را به بانک مرکزي ارائه نمايد.
تبصره :هزينه حسابرسي موضوع اي ماده بر عهده شعبه ميباشد.

ماده-40م ديران شعبه موظفند کليه اسناد،مدارك و دفاتر خود را به بازرسان بانک مرکزي ارائه نموده و امکان رسيدگي الزم و
کافي را فراهم نمايند.

ماده-41شعبه موظف است اطالعات مربوط به فعاليتهاي مالي خود را در چارچوب فرمهاي گزارش دهي و دستورالعملهاي
مربوط  ،در ادوار تعيي شده به بانک مرکزي ارائه نمايد.
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ماده -42بانک مرکزي با حفظ اسرار حرفه اي شعبه و مشتريان آن ،مي تواند به پردازش و ارائه اطالعاتشعبه با کاربرد آماري
اقدام نمايد.

ماده -43در صورت احراز تخلفات زير  ،بانک مرکزي اقدامات نظارتي و اصالحي خود را به مورد اجرا مي گذارد:
-43-1ت خلف از ضوابط و مقررات آيي نامه و اي دستورالعمل و يا دستورات کتبي بانک مرکزي .
 -43-2تخلف از وظايف امانت داري.
 – 43-3نقض تعهدات مکتوب شعبه به بانک مرکزي .
 -43-4انجام عمليات يا فعاليتهايي خارج از چارچوب مجوز دريافتي شعبه .
 -43-5جلوگيري از انجام نظارت حضوري .
 -43-6به مخاطره انداخت منافع سپرده گذاران .
 -43-7تخطي از قواني و مقررات ناظر بر جلوگيري از پولشويي .
 -43-8عدم رعايت مقررات ناظر بر نظام پرداخت .
 -43-9ق صور يا تأخير در ارائه اطالعات يا ارسال گزارشات و اطالعات ناقص و يا مخدوش .

ماده  – 44اقدامات نظارتي و اصالحي بانک مرکزي عبارتند از :
 -44-1ابالغ اخطارمکتوب به شعبه به همراه ذکر تخلفات.
 -44-2ابالغ دستور مکتوب براي رفع تخلفات و متعهد شدن مديران شعبه به انجام اقدامات اصالحي طي برنامه زمان بندي
شده.
 -44-3درخواست تهيه صورتهاي مالي ميان دوره اي و تهيه گزارش حسابرسي و بازرس قانوني .
-44-4صدور دستور کتبي به شعبه براي تغيير حسابرس.
 -44 -5تغيير نسبتهاي مالي ذکر شده در ماده .26
 -44 -6صدور دستور مکتوب به شعبه مبني بر اعمال محدوديت در انجام برخي عمليات و فعاليتهاي شعبه .
 – 44-7فرا خواندن مدير عامل يا مقامات ارشد بانک خارجي براي اداي توضيحات در خصوص تخلفات انجام شده.
-44-8ص دور دستور کتبي به بانک خارجي براي تغيير مدير يا مديران شعبه.
 -44- 9ملزم نمودن بانک خارجي به افزاي

سرمايه اعطايي.
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 -44-10الزام شعبه به پرداخت مبالغ مورد تخلف مطابق با ماده  43قانون پولي و بانکي کشور .
-44- 11ا نتصاب مدير موقت براي اداره شعبه يا استقرار ناظر مقيم.
-44- 12تعليق مجوز فعاليت .
تبصره :1حقوق و مزاياي مدير انتصابي بانک مرکزي براي اداره شعبه يا ناظر مقيم  ،موضوع بند  11ماده ،44با نظر بانک مرکزي
تعيي و توسط بانک خارجي پرداخت خواهد شد.
تبصره : 2حيطه وظايف و مسيوليتها و اختيارات مدير موقت شعبه يا ناظر مقيم،توسط بانک مرکزي تعيي خواهد شد.
تبصره: 3مراحل مذکور در اي ماده ،مانع از اعمال اختيارات بانک مرکزي بدون طي مراحل فوق الذکر نميباشدو بانک مرکزي مي
تواند حسب ميزان اهميت تخلف ،هريک يا تعدادي از اقدامات نظارتي و اصالحي موضوع اي ماده را به مورد اجرا گذارد.
تبصره:4نحوه محاسبه و ميزان جريمه موضوع بند  10ماده  ،44به صورت مشابه با نحوه برخورد بانک مرکزي با بانکهاي ايراني
اعمال خواهد شد.
ماده-45انجام اقدامات نظارتي و اصالحي مذکور در ماده  ،44نافي مسيوليتهاي مادي ،مدني  ،اجرايي و يا کيفري مديران شعبه
نميباشد.

بخش پنجم -انحالل (تعطيلي) شعبه
ماده-46در موارد زير ممک است شعبه منحل گردد:
 -46-1در صورت عدم تمکي به دستورالعملهاي نظارتي و اصالحي بانک مرکزي.
 -46-2در صورتي که مرجع نظارتي درخواست نمايد.
 -46-3در صورت عدم شروع به فعاليت ،سه ماه پس از کسب مجوز تأسيس بانک مرکزي .با درخواست بانک خارجي و تأييد
بانک مرکزي اي مهلت زماني تا يکسال قابل تمديد ميباشد.
 -46-4در صورتي که بانک خارجي درخواست نمايد.
 -46-5در صورتي که شعبه فعاليت ها و عمليات خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزي به مدت يک هفته کاري متوقف کرده
باشد.
 -46-6در صورتي که براي بانک مرکزي محرز گردد اطالعات و مدارکي که بانک خارجي براي تأسيس شعبه ارسال کرده،
نادرست يا مخدوش بوده است.
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ماده -47مديران شعبه موظفند مراتب توقف عمليات يا ورشکستگي بانک خارجي را سريعأ به اطالع بانک مرکزي رسانده و کليه
عمليات و فعاليتهاي بانکي شعبه را متوقف نمايند.بانک مرکزي به محض اطالع از توقف يا ورشکستگي بانک خارجي نسبت به
تعيي مدير موقت شعبه يا ناظر مقيم  ،موضوع بند  44-11اي دستورالعمل اقدام مي کند.

ماده -48تصميمات مرتبط با اجراي حکم ورشکستگي و تصفيه بانک خارجي در رابطه با تعطيلي شعبه ،با مديريت و نظارت
بانک مرکزي در خصوص ايفاي تعهدات شعبه در رابطه با سپرده گذاران و ساير مشتريان بانک قابل اجرا خواهد بود.

ماده -49تعطيلي شعبه با پيشنهاد بانک مرکزي و تاييد شوراي پول و اعتبار ميسر خواهد بود.

ماده -50ب انک خارجي نمي تواند قبل از ايفاي کليه تعهدات شعبه خود در مقابل بستانکاران و ساير مشتريان در ايران  ،نسبت به
تعطيلي شعبه اقدام نمايد .

ماده  -51بانک خارجي موظف است ظرف نود( )90روز کاري پس از ابالغ لزوم تعطيلي شعبه از سوي بانک مرکزي ،يک برنامه
تفصيلي مشتمل بر روشهاي تسويه تعهدات نشات گرفته از عمليات بانکي شعبه و هم چني برنامه زماني مقرر براي تسويه اي
تعهدات را به بانک مرکزي ارائه نمايد.

ماده  -52بانک مرکزي ظرف مدت زماني سي( )30روز کاري از دريافت برنامه تفصيلي تعطيلي شعبه نسبت به رد يا تاييد مفاد
آن اقدام خواهد کرد.
تبصره -ب انک مرکزي در صورت رد برنامه تفصيلي تعطيلي شعبه ،دستورات مشخص خود را براي بازنگري در برنامه مذکور ارائه
مي نمايد.

ماده -53برنامه تفصيلي تعطيلي شعبه پس از تأييد بانک مرکزي قابل اجرا خواهد بودو شعبه موظف است مراتب تعطيلي را
درسه( )3نوبت در روزنامههاي کثير االنتشار اعالن نمايد.

ماده -54م ديرعامل بانک خارجي يا شخصي که نمايندگي بانک خارجي را بدي منظور برعهده دارد موظف است بصورت مکتوب
تعهد نم ايد که کليه تعهدات بانک خارجي به بستانکاران خود در ايران ،منتج از عمليات و فعاليتهاي شعبه تسويه شده است.
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ماده -55ب انک مرکزي پس از حصول اطمينان از ايفاي کليه تعهدات شعبه و اخذ تعهد نامه موضوع ماده  ،54مجوزهاي فعاليت و
تأسيس شعبه را لغو و مراتب را به اطالع مرجع ثبت شرکت ها ميرساند.

ماده -56خالص وجوه نقد باقي مانده شعبه در قالب سرمايه اعطايي ،قابل انتقال به حسابهاي بانک خارجي ميباشد.

ماده-57ساير مواردي که در اي دستورالعمل پي

بيني نشده است تابع قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال  ،1351قانون

عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال1362و ساير قواني و مقررات ذيربط ميباشد.

دستورالعمل اجرايي نحوه تأسيس  ،فعاليت  ،نظارت و تعطيلي شعب بانکهاي خارجي در ايران بهاستناد آيي نامه اجرايي نحوه
تأسيس و عمليات شعب بانکهاي خارجي در ايران در  57ماده و  20تبصره در دومي جلسه مورخ  1388/2/16هيأت عامل
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد.
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شماره 114860 :؛ ابالغ تصويب نامه شماره  / 23675ت  / 40658ه مورخ  5/2/1390هيأت محترم وزيران در رابطه با
تبصره (  ) 8ماده (  ) 1قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجرا طرح هاي
توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها
تاريخ90/5/17 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و
مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،به پيوست تصوير تصويبنامه شماره /23675ت/40658ه مورخ  1390/2/5هيأت محترم وزيران در
رابطه با تبصره ( )8ماده ( )1قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانکي و کاه
طرحهاي توليدي و افزاي

هزينههاي طرح و تسريع در اجرا

منابع مالي و کارايي بانکها– مصوب  -1386و ماده ( )10قانون افزاي

بهرهوري

کشاورزي و منابع طبيعي– مصوب  -1389جهت اجرا ايفاد ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي آن
نظارت کافي به عمل آيد878544/.

اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد
3816
پيوست دارد
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بهزاد فخار
3831-1

تصويب نامه در خصوص واگذاري اراضي ملي و دولتي منتشره در روزنامه رسمي شمار ه  19268مورخ 7/2/1390

شماره/23675ت40658هـ  5/2/1390 -وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت
دادگستري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

هيأت وزيران در جلسه مورخ  1389/12/25بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي جهاد کشاورزي ،امور
اقتصادي و دارايي و دادگستري و معاونت حقوقي رئيس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و به
استناد تبصره ( )8ماده ( )1قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانکي و کاه
طرحهاي توليدي و افزاي

هزينههاي طرح و تسريع در اجرا

منابع مالي و کارائي بانکها ن مصوب 1386ن و ماده ( )10قانون افزاي

بهرهوري

کشاورزي و منابع طبيعي ن مصوب 1389ن تصويب نمود:
1ن در واگذاري اراضي ملي و دولتي به صورت حق بهرهبرداري ،حق انتفاع و اجاره ،قراردادهاي فيمابي وزارت
جهاد کشاورزي و دريافتکنندگان اراضي براي پرداخت تسهيالت بانکي به عنوان اسناد قابل قبول تلقي و
بانکها يا مؤسسات اعتباري عامل موظفند کليه حقوق و منافع ناشي از قراردادهاي يادشده را به عنوان وثيقه و
تضمي براي اعطاي تسهيالت مورد پذيرش قرار دهند.
2ن ارزش قراردادهناي مذکور براساس بهره مالکانه و يا مالاالجاره روز اراضي با توجه به مدت قرارداد اجاره و
ارزش روز مستحدثات در اراضي توسط بانک عامل يا مؤسسات اعتباري ارزيابي ميشود .ساير وثايق مورد نياز
جهت تأمي کسري وثيقه براساس قواني و مقررات و ضوابط جاري بانک از متقاضي دريافت تسهيالت مطالبه
ميشود.
تبصره1ن در مواردي که مستأجر در مراحل بعدي نسبت به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام
نمايد ،بانک عامل يا مؤسسات اعتباري ميتواند در قالب قراردادهاي متمم به عنوان افزاي

مبلغ وثيقه ارزيابي

شده طرح لحاظ نمايد.
تبصره2ن در مواردي که بنا به درخواست بانک عامل يا مؤسسات اعتباري و براساس گزارش توجيهي مدت
قرارداد اجاره و يا حق بهرهبرداري و انتفاع کافي نباشد با رعايت سقف قانوني ،مدت قرارداد موصوف اصالح و يا
تمديد خواهد شد.
3ن بانک عامل يا مؤسسات اعتباري ميتوانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و يا بهرهبردار از
اراضي ملي و دولتي مطالبات خود را تبديل به حال نموده و طبق قواني و مقررات مربوط از طريق تملک اعياني و
ساير داراييهاي متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمايند .وزارت جهاد کشاورزي موظف است در اجراي
قرارداد اعطاء تسهيالت بنا به درخواست بانک عامل يا مؤسسات اعتباري ذينفع ،آنان و يا اشخاص معرفي شده
از طرف آنها را به عنوان جانشي مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمي شناخته و بپذيرد و کليه حقوق،
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تعهدات و تکاليف ناشي از قرارداد را به بانک عامل يا مؤسسه اعتباري ذينفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل
نمايد.
4ن وزارت جهت کشاورزي موظف است هرگونه تغيير حقوقي در روابط بي مستأجر و يا بهرهبردار (مجريان
طرحهاي بهرهبرداري) را با هماهنگي بانک عامل يا مؤسسه اعتباري پرداخت کننده تسهيالت معمول و در صورت
اجراي کامل طرح مصوب مراتب تنظيم سند اعياني را پس از اخذ موافقت بانک عامل يا مؤسسه اعتباري به اداره
ثبت اسناد و امالك محل اعالم نمايد.
 5ن بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند در اعطاء تسهيالت بانکي به طرحهاي کشاورزي و منابع طبيعي ،اسناد
مشاعي مالکي و نسقهاي زراعي زارعي و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز کل مشاع ارزيابي و به
عنوان وثيقه و تضمي براي اعطا تسهيالت بپذيرند .وزارت جهاد کشاورزي مکلف است حسب استعالم بانک
عامل يا مؤسسه اعتباري در خصوص اعالم ميزان نسق زارعي و همچني ميزان مستثنيات مالکي مشمول
قواني و مقررات اصالحات اراضي اقدام الزم را معمول نمايد .دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست
بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظيم سند ره بر اي اساس اقدام نمايند.
 6ن ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که ترهي نسق زارعي موصوف
در سوابق پالك درج و هرگونه اقدام بعدي منوط به اخذ موافقت بانک يا مؤسسه اعتباري مرته باشد.

معاون اول رئيس جمهور -محمدرضا رحيمي
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شماره 116832 :؛ ابالغ تصويب نامه شماره  / 98297ت  46738ه مورخ  12/05/1390هيأت محترم وزيران در رابطه با
الحاق بخش هاي  15 ، 14و  ( 16عقود استصناع ،مرابحه و خريد دين ) به آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي
بدون ربا ( بهره )
تاريخ90/5/19 :

جهت اطالع مديران عامل بانک هاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،به پيوست تصوير نامه شماره /98297ت/46738ه مورخ  1390/5/12هيأت محترم وزيران در رابطه با
الحاق بخ

هاي  15 ، 14و ( 16عقود استصناع ،مرابحه و خريد دي ) به آئي نامه فصل سوم قانون عمليات

بانکي بدون ربا (موضوع تصويبنامه شماره  88620مورخ  )1362/10/12جهت استحضار ايفاد ميگردد.
همانگونه که مستحضر ميباشند مطابق با مفاد ماده  98قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي
ايران به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا؛ عقود اسالمي استصناع ،مرابحه و خريد دي
اضافه شده و آئي نامه اجرايي فوقالذکر نيز در راستاي اجراي تکاليف قانوني مذکور به تصويب هيأت محترم
وزيران رسيده است.
يادآوري مينمايد که دستورالعملهاي اجرايي تصويبنامه شماره /98297ت/46738ه مورخ  1390/5/12نيز
توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تهيه شده و پس از تصويب در شوراي محترم پول و اعتبار به آن
بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ خواهد گرديد/901910/.ف

اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد
3816

پيوست دارد
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بهزاد فخار
3831-1
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شماره 137593 :؛ ابالغ دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفه اي مديرعام ل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات
اعتباري
تاريخ90/6/15 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً همانگونه که مستحضر ميباشند ،به موجب تبصره  4ماده  96قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوري اسالمي ايران ،مصوب  1389/10/15مجلس شوراي اسالمي ،انتخاب مديرعامل و هيأت مديره
بانکهاي دولتي پس از صدور مجوز صالحيت حرفهاي آنان از سوي بانک مرکزي امکانپذير است .همچني
براساس تبصره  3ماده مذکور ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براساس مقررات قانوني ،اختيار سلب
صالحيت حرفهاي و لغو مجوز و محکوميت متخلفي فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد .از طرف ديگر
مفاد قانون مزبور تصري دارد که در صورت سلب صالحيت حرفهاي اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانکها
و مؤسسات اعتباري توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،اشخاص فوقالذکر از مسؤوليت مربوطه
منفصل ميگردند و ادامه تصدي مديران مربوطه در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي
محسوب ميشود.
شايان ذکر است طبق تبصره  1ماده  96قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ،ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و
اعتباري از قبيل بانکها ،مؤسسات اعتباري ،تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه ،صرافيها و
شرکتهاي واسپاري (ليزينگها) و همچني ثبت تغييرات نهادهاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران امکانپذير است.
با عنايت به مراتب فوق و در راستاي اجراي تکاليف مقرر در تبصرههاي  3 ،1و  4مذکور ،بدي وسيله
"دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري" که پس از طرح در
دوازدهمي  ،سيزدهمي  ،بيست و سومي  ،سي و يکمي و چهلمي جلسه مورخ ،90/4/1 ،90/2/28 ،90/2/14
 90/5/9و  90/6/13کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تصويب و به تأييد رياست کل
محترم بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نيز رسيده است ،جهت اجرا ارسال ميگردد.
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خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد در موارد آتي ،انتخاب اشخاص براي تصدي سمت مديرعامل و يا اعضاي
هيأت مديره يا تمديد دوره تصدي ايشان و همچني اقدامات الزماالجرا توسط آن بانک /مؤسسه اعتباري
غيربانکي در صورت سلب صالحيت حرفهاي اشخاص مزبور ،مطابق با مفاد اي دستورالعمل صورت
پذيرد920321/.

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبداله رحيم طرقي

اميرحسين امينآزاد

3831-6

3215 -02

پيوست دارد
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مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفه اي
مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري

«موضوع تبصرههاي  3 ، 1و  4ماده  96قانونبرنامهپنجسالهپنجم
توسعهجمهورياسالميايران»
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شهريورماه 1390

"بسمه تعالي"
مقدمه:
به منظور اجراي تبصرههاي  3 ،1و  4ماده  96قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،مصوب
 " ،1389/10/15دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري" به شرح ذيل
تصويب ميگردد:

فصل اول :تعاريف
ماده  1ـ درايندستورالعمل عناوي ذيلبهجاي عبارتهايمربوطبکارميروند:
 -1-1بانک مرکزي :بانکمرکزي جمهورياسالميايران
 -1-2مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي
 -1-3کميسيون :کميسيون احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري
 -1-4صالحيت حرفهاي :دارا بودن شرايط الزم براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسه اعتباري ،مشتمل بر
شرايط عمومي و تخصصي مقرر در اي دستورالعمل
 -1-5تأييديه :مجوزي که پس از تأييد صالحيت حرفهاي شخص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره
مؤسسه اعتباري ،از سوي بانک مرکزي اعطاء ميگردد.

فصل دوم :شرايط عمومي و تخصصي موردنظر براي احراز صالحيت حرفهاي
الف ـ شرايط عمومي:
ماده  2ـ اشخاص پيشنه ادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره بايد از شرايط عمومي به شرح ذيل برخوردار
باشند:
 -2-1تابعيتکشورجمهورياسالميايران
تبصره ـ در خصوص هيأت مديره بانک ها ،شرط تابعيت کشور جمهوري اسالمي ايران صرفاً براي رئيس هيأت مديره و اکثريت
اعضاي آنها الزامي ميباشد.
 -2-2پيرويکيازاديانرسميکشور
 -2-3التزام عملي به قانون اساسي
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 -2-4دارا بودن حس شهرت و امانتداري
 -2-5دارا بودن دانشنامه کارشناسي يا باالتر در رشتههاي بانکداري ،اقتصاد ،حقوق ،حسابداري ،مديريت و فناوري اطالعات
تبصره ـ پذيرش ساير رشتههاي تحصيلي منوط به تأييد رئيسکل بانک مرکزي ميباشد.
 -2-6عدم شمول قانون ممنوعيت تصدي بي

از يک شغل در خصوص ايشان

 -2-7عدم داشت سابقه محکوميت به سرقت ،ارتشاء ،اختالس ،خيانت در امانت ،کالهبرداري ،جعل و تزوير ،صدور چک
بيمحل و ورشکستگي به تقصير يا تقلب -اعم از اينکه حکم از دادگاههاي داخلي يا خارج کشور صادر شده يا محکوم مجرم
اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد
 -2-8عدم محکوميت قطعي بي

از يکبار به مجازات موضوع بند  1ماده  44قانون پولي و بانکي کشور

 -2-9عدم داشت بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري
 -2-10عدم داشت سهم يا سمت در ساير مؤسسات اعتباري مگر با اجازه بانک مرکزي

ب ـ شرايط تخصصي:
ماده  3ـ اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره بايد از شرايط تخصصي به شرح ذيل برخوردار
باشند:
 -3-1حداقل دهسالسابقه کار درنظامبانکي براي دو سوماعضايهيأتمديره
تبصره ـ دارا بود ن حداقل دهسالسابقه کار درنظامبانکي براي رئيس هيأتمديره الزامي است.
 -3-2حداقلده سالسابقه فعاليتدر مديريتاموربانکي يابازار سرمايه براي مديرعامل به نحوي که داراي حداقل پنج سال سابقه
فعاليت در نظام بانکي کشور باشد.
تبصره ـ دارا بودن مدرك دکتري و کارشناسي ارشد در رشتههاي مرتبط به ترتيب به عنوان سه و دو سال سابقه فعاليت در نظام
بانکي محسوب ميگردد.
 -3-3تسلط به قواني و مقررات بانکي
 -3-4تسلط به عمليات تجهيز و تخصيص منابع در بانکها
 -3-5آشنايي با مديريت انواع ريسکهاي بانکي
 -3-6آشنايي با عمليات ارزي بانکها
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 -3-7توانايي تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي
 -3-8آشنايي با زبانهاي خارجي

فصل سوم :ترتيب رسيدگي و تأييد يا رد صالحيت حرفهاي
ماده  4ـ تصدي سمت به عنوان مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسه اعتباري و انتخاب مجدد اشخاص مذکور ،منوط به صدور
تأييديه بانک مرکزي ميباشد.
ماده  5ـ براي صدور تأييديه موضوع اي دستورالعمل کميسيوني با عنوان "کميسيون احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديران
عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري" تشکيل ميشود.
تبصره ـ مصوبات کميسيون پس از تأييد رئيسکل بانک مرکزي الزم االجرا است.
ماده  6ـ ترکيب اعضاي کميسيون به شرح ذيل تعيي ميگردد:
عضو هيأت عامل ناظر بر بخ

نظارت ،به عنوان رئيس کميسيون

مديرکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي ،به عنوان نائب رئيس کميسيون و در غياب وي مدير اداره مطالعات و
مقررات بانکي
مديرکل نظارت بر بانکها و در غياب وي مدير اداره نظارت بر بانکها
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
مديرکل اقتصادي و در غياب وي مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي
ماده  7ـرئيس کميسيون ميتواند از اشخاص مطلع براي حضور در جلسه دعوت بعمل آورد.
ماده  8ـ جلسات کميسيون با حضور اکثريت اعضاءرسميتداشته و تصميماتمتخذهبا حصول دو سوم آراي حاضري
درجلسه،معتبرخواهد بود.
ماده  9ـ اداره مجوزهاي بانکي ،به عنوان دبيرخانه کميسيون تعيي ميگردد .در اي رابطه نماينده آن اداره ،بدونحقرأيدر
جلساتکميسيون شرکتميکند.
ماده  10ـ هيأت مؤسس مؤسسه اعتباري در شرف تأسيس بايد اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت عضو هيأت مديره را به
دبيرخانه کميسيون معرفي نمايد.

1341

ماده  11ـ رئيس هيأت مديره مؤسسه اعتباري در حال فعاليت بايد اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت عضو هيأت مديره را
پس از کسب نظر اکثريت سهامداران ،به دبيرخانه کميسيون معرفي نمايد.
ماده  12ـ رئيس هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است شخص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل را به منظور اخذ
تأييديه به دبيرخانه کميسيون معرفي نمايد.
ماده  13ـ اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره بانکهاي دولتي از سوي وزير امور اقتصادي و
دارايي به دبيرخانه کميسيون معرفي خواهند شد.
ماده  14ـ مشخصات اشخاص پيشنهادي جهت تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره ،بايد در قالب فرم ضميمه شماره
 1به انضمام مدارك و مستندات مندرج در ضميمه شماره  ،2به دبيرخانه کميسيون ارسال گردد.
ماده  15ـ دبيرخانه کميسيون ،فرم مشخصات و مدارك و مستندات ارسالي را پس از وصول ،ظرف پانزده روز بررسي نموده و در
صورت کامل بودن آنها و احراز شرايط عمومي شخص يا اشخاص معرفي شده ،تاريخ تشکيل جلسه رسيدگي را که حداکثر يک
هفته پس از پايان بررسي مزبور خواهد بود تعيي و از شخص يا اشخاص معرفيشده براي حضور در جلسه و شرکت در مصاحبه
دعوت مينمايد.
تبصره  1ـ فاصله بي دعوت و تاريخ تشکيل جلسه ،نبايد کمتر از سه روز باشد.
تبصره  2ـ چنانچه فرم مشخصات و مدارك و مستندات ارسالي ناقص باشد يا شرايط عمومي شخص يا اشخاص پيشنهادي
احراز نگردد ،دبيرخانه نسبت به عودت فرم و مدارك مذکور با ذکر داليل اقدام خواهد نمود.
ماده  16ـ کميسيون ظرف يک هفته پس از تاريخ تشکيل جلسه ،نظر خودرادرمورد صالحيت حرفهاي اشخاص پيشنهادي اعالم
مي نمايد .در صورتي که صالحيت اشخاص موردنظر از سوي کميسيون مورد تأييد قرار گيرد ،دبيرخانه پس از اخذ تأييد رئيسکل
بانک مرکزي ،براي اشخاص مذکور تأييديه صادر خواهد نمود.
تبصره ـ در صورتي که رئيسکل بانک مرکزي با تصميمات کميسيون موافقت بعمل نياورد ،کميسيون موظف است مجدداً اقدام به
بررسي صالحيت شخص موردنظر نمايد.

فصل چهارم :ترتيب سلب صالحيت حرفهاي
ماده  17ـ در صورت حصول شرايط ذيل ،کميسيون ميتواند اقدام به سلب صالحيت حرفهاي اشخاص داراي تأييديه نمايد:
تخلف از قواني و مقررات که منجر به صدور حکم قطعي از هيأت انتظامي بانکها گردد.
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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تبصره ـ پايان دوره تصدي سمت اشخاص داراي تأييديه و عدم صدور تأييديه مجدد از سوي بانک مرکزي ،به منزله سلب
صالحيت حرفهاي آنان تلقي ميگردد.
ماده  18ـ در صورت وقوع موارد موضوع ماده  ،17با اعالم عضو هيأت عامل ناظر بر بخ

نظارت ،دبيرخانه کميسيون تاريخ

تشکيل جلسه رسيدگي را که حداکثر يک هفته پس از اعالم مذکور خواهد بود ،تعيي و از شخص يا اشخاص معرفيشده براي
حضور در جلسه دعوت مينمايد.
تبصره ـ فاصله بي دعوت و تاريخ تشکيل جلسه ،نبايد کمتر از سه روز باشد.
ماده  19ـ کميسيون ظرف يک هفته پس از تاريخ تشکيل جلسه ،نظر خودرادرمورد صالحيت حرفهاي شخص موردنظر اعالم
مي نمايد .در صورتي که صالحيت شخص مذکور از سوي کميسيون سلب گردد ،دبيرخانه پس از اخذ تأييد رئيسکل بانک مرکزي،
تأييديه صادره براي وي را لغو خواهد نمود.
ماده  20ـ در صورت سلب صالحيت حرفهاي ،اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانکها و مؤسسات اعتباري توسط بانک
مرکزي از مسيوليت مربوطه منفصل مي گردند .ادامه تصدي مديران مربوطه در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال
عمومي محسوب ميشود.

" دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري" در  20ماده و  10تبصره در
چهلمي جلسه مورخ  1390/06/13کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ آن
به مؤسسات اعتباري الزماالجرا ميباشد/.
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صفحه  1از 2

ضميمه شماره 1

فرم مشخصات شخص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسه اعتباري
(موضوع ماده  14دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري)
اي فرم توسط شخص پيشنهادي براي تصدي سمت به صورت تايپ شده تکميل
و پس از درج تاريخ،امضاء گردد.
-1مشخصات:
نام:

نامخانوادگي:

تاريخ تولد:

نامپدر:
شماره شناسنامه:

شماره ملي:

تاريخ و محل صدور شناسنامه:
شغل فعلي:
شماره نمابر:

شماره تلف تماس:
 -2مشخصات مؤسسه اعتباري و سمت پيشنهادي:
نام مؤسسه اعتباري:
سمت پيشنهادي:
 -3ميزان تحصيالت:

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام مؤسسه آموزشي

1
2
3
4
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تاريخ اخذ
مدرك تحصيلي

صفحه  2از 2

ضميمه شماره 1

 -4مهمترين دورههاي آموزشي گذرانده شده مرتبط باکار يا تحصيالت:
رديف

از تاريخ

تا تاريخ

نام و محل مرکز آموزشي

مالحظات

مدرك اخذشده

1
2
3
4
 -5ميزان آشنايي با زبانهاي خارجي
رديف

ضعيف

نام زبان خارجي

خوب

متوسط

1
2
3
4
 -6سوابق فعاليت حرفهاي:

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

نام سازمان و
اداره محل فعاليت

سمت

مالحظات

1
2
3
4
 -7توضيحات:

اينجانب  .........................................................................متقاضي تصدي سمت مديرعامل /عضو هيأت مديره
 ..........................................بدي وسيله اعالم مينمايم که ملتزم عملي به قانون اساسي ميباشم و تا اي تاريخ هيچ نوع سابقه
محکوميت موضوع بند  2-7ماده  2دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات
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اعتباري را نداشته و تصدي هيچ يک از مشاغلي که براساس قانون ممنوعيت تصدي بي

از يک شغل داراي محدوديت است را

عهدهدار نميباشم.
ضمناً تأييد مينمايم که کليه مطالب عنوان شده در اي فرم صحي بوده و قابل استناد ميباشد/.
تاريخ

امضاء
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ضميمه شماره 2

مدارك و مستنداتي که بايد به انضمام فرم مشخصات شخص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره
مؤسسه اعتباري ،ارائه گردند
(موضوع ماده  14دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفهاي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري)

تصوير تمام صفحات شناسنامه
تصوير پشت و روي کارت ملي
اصل گواهي عدم سوءپيشينه
تصوير مدارك تحصيلي
تصاوير مدارك مربوط به دورههايآموزشيگذراندهشدهمرتبطباکارياتحصيالت
تصاوير مدارك مربوط به سوابق فعاليت حرفهاي
تصوير مستندات حداقل ده سال سابقه کار درنظامبانکي براي دو سوم اعضاي هيأت مديره و حداقل ده سال سابقه فعاليت در
مديريت امور بانکي يابازار سرمايه براي مديرعامل
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شماره 141696 :؛ ابالغ دستورالعمل هاي اجرايي عقود سه گانه استصناع ،مرابحه و خريد دين ،مصوب يكهزار و يكصد
و بيست و هشتمين جلسه مورخ  25/05/1390شوراي محترم پول و اع تبار
تاريخ90/6/20 :

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد.

موضوع :ابالغ دستورالعملهاي اجرايي عقود سهگانه استصناع ،مرابحه و خريد دي  ،مصوب يکهزار و يکصد و
بيست و هشتمي جلسه مورخ  1390/05/25شوراي محترم پول و اعتبار.

با سالم؛
احتراماً ،همانگونه که مستحضر ميباشند امروزه بازارهاي مالي اسالمي در عرصه جهاني با توسعه روزافزوني
مواجه شده است ،بهگونهاي که بکارگيري انواع ابزارها و تالش براي ايجاد انواع ابزارهاي مالي جديد مبتني بر
شريعت مقدس جهت جذب و تخصيص منابع جزو اولويتهاي اصلي بانکداري اسالمي قلمداد شده است .از
آنجاييکه نظام بانکداري کشور بر احکام عاليه اسالم استوار گشته است و کليه فعاليتهاي بانکي بايد غير ربوي
باشد ،لذا ضروري است تا از حداکثر ظرفيتهاي بانکداري اسالمي در زمينه تخصيص بهينه منابع به بخ

هاي

مختلف اقتصادي استفاده شود .امروزه ريشه بسياري از مشکالت اقتصادي کشور را ميتوان در عدم تخصيص
بهينه منابع شبکه بانکي به توليدکنندگان و فعاالن بخ

هاي مختلف اقتصادي دانست.

درراستاي رفع اي گونه مشکالت و استفاده حداکثري از ظرفيتهاي بانکداري اسالمي و براساس تکليف مقرر
در ماده ( )98قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،عقود سهگانه استصناع ،مرابحه و
خريد دي  ،به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) افزوده شد و آيي نامه اجرايي آن نيز به تصويب
هيأت محترم وزيران رسيد.
شوراي محترم پول و اعتبار نيز در اجراي تکليف مقرر در ماده ( )90آيي نامه اجرايي فوقالذکر در يکهزار و
يکصد و بيست و هشتمي جلسه مورخ  1390/05/25خود ،دستورالعملهاي اجرايي عقود استصناع ،مرابحه و
خريد دي را تصويب نمود.
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عقد استصناع عمدتاً به منظور ساخت (توليد ،تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول با مشخصات مورد تقاضا و
تحويل آن در دوره زماني معي مورد استفاده قرار ميگيرد .شبکه بانکي ميتواند با اعطاي تسهيالت در قالب
عقد استصناع به شکوفايي توليد داخلي در بخ

هاي صنعت و معدن ،مسک و کشاورزي و غيره کمک قابل

مالحظهاي نمايد.
عقد مرابحه نيز از جمله عقودي است که تاکنون در شبکه بانکي مورد استفاده قرار نگرفته است .به موجب اي
عقد ،بانک يا مؤسسه اعتباري به عنوان عرضهکننده ،بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطالع متقاضي
ميرساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود ،آن را به صورت نقدي ،نسيه دفعي يا
اقساطي ،به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معي به متقاضي به فروش ميرساند.
اي عقد از توانمنديهاي بااليي ،به خصوص در بکارگيري آن به شکل کارتهاي الکترونيکي اعتباري برخوردار
است ،به گونهاي که نقاط ضعف کارت اعتباري مبتني بر عقد قرضالحسنه را پوش

ميدهد .بانکها و

مؤسسات اعتباري با بکارگيري عقد مرابحه ،نيازهاي مختلف خانوارها را مرتفع خواهند ساخت و کمک شاياني به
شکوفايي اقتصاد خانواده خواهند کرد.
عقد خريد دي نيز از جمله عقودي است که هرچند تاکنون داراي دستورالعمل اجرايي بوده ،وليک به شکل يک
عقد مستقل در قانون عمليات بانکي بدون ربا مطرح نبوده است .با اجراي ضوابط جديد اي عقد در شبکه بانکي
کشور ،مشکل بسياري از واحدهاي توليدي ،خدماتي و بازرگاني مرتفع خواهد شد .براساس عقد خريد دي  ،بانک
يا مؤسسه اعتباري به عنوان شخص ثالث ،ميتواند دي مدتدار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت
نقدي از داي خريداري نموده و بدي ترتيب موجبات رفع مشکالت نقدينگي اي واحدها را فراهم نمايد.
با عنايت به مطالب ياد شده ،به پيوست سه نسخه از دستورالعملهاي اجرايي عقود استصناع ،مرابحه و خريد
دي ارسال ميگردد .خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر
حس اجراي آن نظارت الزم به عمل

آيد929842/.

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول شويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امين آزاد

بهزاد فخار

3215-02

3831-1

پيوست دارد
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دستورالعمل اجرايي عقد استصناع

مرداد ماه 1390

1350

"بسمه تعالي"
ماده 1ن استصناع عقدي است که به موجب آن يکي از طرفي در مقابل مبلغي معي  ،متعهد به ساخت (توليد،
تبديل و تغيير) اموال منقول و غير منقول ،مادي و غير مادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني

معي به طرف ديگر ميگردد.
ماده 2ن بانکها ميتوانند به منظور گسترش بخ

هاي توليدي از قبيل صنعت و معدن ،مسک و کشاورزي،

تسهيالت الزم را به مشتريان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم
قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمايند.
ماده 3ن بانکها نميتوانند در خصوص محصوالت کشاورزي ،مبادرت به انعقاد عقد استصناع نمايند.
تبصره ن فرآيند تبديل محصوالت کشاورزي به محصوالت ديگر از شمول اي ماده مستثني ميباشد.
ماده 4ن اموال موضوع عقد استصناع نبايد ساخته شده باشد و بايد داراي مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از
استانداردهاي قابل قبول در کشور بوده و ويژگيهاي آن از قبيل اندازه ،حجم ،کيفيت ،کميت و غيره به طور صري
در عقد ذکر شود.
ماده  5ن استصناع اول عقدي است که بي مشتري و بانک منعقد ميگردد و به موجب آن بانک متعهد ميشود در
قبال دريافت مبلغ قرارداد و طبق شرايط مندرج در آن ،اموال موردنظر را در دوره زماني معي به مشتري تحويل
دهد.
تبصرهن در عقد استصناع اول بايد اختيار بانک براي واگذاري ساخت اموال موردنظر به غير تصري گردد.
ماده  6ن در عقد استصناع اول بايد مبلغ عقد ،مشخصات اموال ،دوره زماني و شرايط ساخت و تحويل آن و نحوه
محاسبه سود و بازپرداخت تسهيالت قيد گردد.
ماده 7ن بانک مکلف است مبلغ عقد استصناع اول را با توجه به مبلغ عقد استصناع دوم و سود بانک تعيي کند.
ماده  8ن در عقد استصناع اول ،مبلغ و نحوه پرداخت آن بايد معلوم و معي باشد و در هنگام انعقاد قرارداد،
مشتري بايد درصدي از مبلغ اموال موردنظر را به بانک پرداخت نمايد.
ماده 9ن در عقد استصناع اول بايد شرايط تحويل اموال موردنظر اعم از نقدي و اقساطي قيد شود.
ماده 10ن بانکها در صورت عدم انجام تعهد و يا تأخير در ايفاي آن مطابق با عقد استصناع اول ،در قبال
مشتري متعهد ميباشند.
ماده 11ن پس از تکميل اموال موردنظر طبق شرايط مندرج در عقد استصناع اول ،مشتري ملزم به تحويل گرفت
آن بوده و در صورت امتناع ،مسيوليت عواقب آن برعهده مشتري خواهد بود.
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ماده 12ن بانکها موظفند هنگام انعقاد عقد استصناع اول ،جهت اطمينان از بازپرداخت اصل و سود تسهيالت
توسط مشتري ،مبادرت به اخذ وثائق و تضمي هاي مناسب نمايند.
ماده 13ن بانکها مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا وثائق مربوطه ،همه ساله و در طول مدت اجراي عقد استصناع
اول ،حداقل به ميزان مانده مطالبات خود به نفع بانک بيمه شوند.
ماده 14ن بانکها بايد در عقد استصناع اول تدابير الزم را به منظور کاه

ريسک خسارت ناشي از امتناع

مشتري از تحويل گرفت اموال موردنظر لحاظ نمايند.
ماده 15ن استصناع دوم عقدي است که پس از درخواست مشتري ،بي بانک و سازنده منعقد ميگردد و به
موجب آن سازنده متعهد ميشود در قبال دريافت مبلغ قرارداد و طبق شرايط مندرج در آن ،اموال موردنظر را در
دوره زماني معي به بانک يا نماينده آن تحويل دهد.
تبصره 1ن در عقد استصناع دوم ،مشتري و سازنده نميتواند شخص واحد باشد.
تبصره 2ن بانکها نميتوانند پي

از انعقاد عقد استصناع اول ،عقد استصناع دوم را با سازنده منعقد نمايند.

تبصره 3ن بانک ها ميتوانند به مشتري اختيار دهند اموال موردنظر را مستقيماً از سازنده تحويل گيرد.
ماده 16ن در عقد استصناع اول ،بانک بايد با مشتري شرط نمايد که اجرايي شدن اي قرارداد موکول به انعقاد
عقد استصناع دوم مابي بانک و سازنده خواهد بود.
ماده 17ن بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد استصناع دوم ،اموال موردنظر را از لحاظ توجيه فني ،مالي و اقتصادي
(در حد نياز بانک) بررسي و ارزيابي نمايند.
ماده 18ن مدت اجراي عقد استصناع دوم و تسويه مطالبات ناشي از آن حداکثر چهار سال تعيي ميشود .در
صورت موافقت هيأت مديره بانک ،مدت زمان مورد اشاره با توجه به توجيهات مالي و امکان بازپرداخت ،قابل
تمديد ميباشد.
ماده 19ن در عقد استصناع دوم بايد مبلغ عقد و نحوه پرداخت آن ،مشخصات اموال موردنظر ،شرايط ساخت و
دوره زماني تحويل کاال قيد گردد.
ماده 20ن در عقد استصناع دوم ،مبلغ و نحوه پرداخت آن بايد معلوم و معي بوده و با توافق طرفي  ،بخشي به
صورت پي

پرداخت قبل از شروع اجراي عقد و باقيمانده به تناسب پيشرفت فيزيکي يا مستقل از آن با

زمانبندي خاص به سازنده پرداخت شود.
تبصره 1ن مبلغ اموال موردنظر نبايد به طور کامل در ابتداي عقد استصناع دوم پرداخت شود.
تبصره 2ن در عقد استصناع دوم ،بانکها ميتوانند بخشي از بهاي اموال سفارش داده شده را پي
کنند.

1352

پرداخت

ماده 21ن در عقد استصناع دوم ،سازنده متعهد ميشود مواد اوليه و اقالم موردنياز براي ساخت اموال موردنظر را
راساً تهيه نمايد.
ماده 22ن بروز هرگونه خسارت ،معيوب بودن و عدم تطابق اموال با ويژگيهاي مقرر در عقد استصناع دوم
برعهده سازنده ميباشد.
ماده 23ن بانکها مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در عقد استصناع دوم ،اموال درجريان ساخت ،همه ساله و در
طول مدت اجراي عقد،حداقل به ميزان پرداختي بانک ،بيمه کامل شود.
ماده 24ن بانکها بايد در عقد استصناع دوم ،تدابير الزم را به منظور کاه

ريسک عدم تحويل و عدم مطابقت

اموال موردنظر با مشخصات مندرج در عقد اتخاذ نمايند.
ماده 25ن بانکها موظفند به منظور اطمينان از حس اجراي عقد استصناع دوم در طول مدت قرارداد ،نظارت
الزم وکافي را بعمل آورند.
تبصرهن بانکها ميتوانند به منظور نظارت بر حس اجراي عقد استصناع دوم ،مشتري را به عنوان ناظر و نماينده
خود منصوب نمايند.
ماده 26ن در صورتيکه اموال موردنظر در موضوع عقد استصناع ،با ويژگيهاي مورد تقاضا از جمله کيفيت ،حجم،
اندازه و غيره مطابق قرارداد نباشد ،بانک يا نماينده وي ميتواند از تحويل گرفت آن خودداري نمايد.
ماده 27ن بانکها ميتوانند در طرحهاي بلندمدت ،قراردادهاي استصناع را در چندي مرحله با مشتري و سازنده
منعقد نموده و درآن قراردادها شرط نمايند که با توافق طرفي  ،قراردادهاي بعدي استصناع منعقد ميگردد.
ماده 28ن بانکها بايد هنگام انعقاد عقد استصناع دوم ،جهت اطمينان از ايفاي تعهدات سازنده ،مبادرت به اخذ
وثائق و تضمي هاي مناسب نمايند.
ماده 29ن طرفي عقد استصناع ميتوانند قبل از شروع فرآيند ساخت اموال موردنظر ،با تقبل خسارات احتمالي،
قرارداد را فسخ نمايند.
ماده 30ن بانکها مکلفند در عقد استصناع اول و دوم قيد نمايند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفي در
حکم اسناد الزماالجرا و تابع آيي نامه اجراي اسناد رسمي ميباشد.
تبصره ن معامالتي که طبق قواني و مقررات موضوعه در مورد وثائق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام
شوند ،کماکان طبق تشريفات مربوط انجام خواهند شد.

دستورالعمل اجرايي عقد استصناع مشتمل بر  30ماده و  9تبصره در يکهزار و يکصد و بيست و هشتمي جلسه
مورخ  1390/5/25شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
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مرداد ماه 1390
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«بسمه تعالي»

ماده 1ن خريد دي قراردادي است که به موجب آن شخص ثالثي ،دي مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي
آن به صورت نقدي از داي خريداريمي کند.
تبصرهن مبلغ اسمي رقمي است که در مت اسناد و اوراق تجاري ذکر گرديده و حاکي از ميزان دي ميباشد.
ماده 2ن بانکها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت تمامي بخ

هاي اقتصادي ،ديون موضوع اسناد و

اوراق تجاري مدتدار متقاضيان را خريداري نمايند.
ماده 3ن اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطالق ميگردد که مفاد آن حاکي از طلب
حقيقي متقاضي باشد.
ماده 4ن بانکها موظفند قبل از خريد دي موضوع اسناد و اوراق تجاري ،از حقيقي بودن دي و نقدشوندگي آن در
سررسيد ،اطمينان حاصل نمايند.
ماده 5ن بانکها مکلفند قبل از خريد دي موضوع اسناد و اوراق تجاري ،از معتبر بودن متعهد دي اطمينان حاصل
کنند.
ماده 6ن خريد دي موضوع اسناد و اوراق تجاري توسط بانکها در صورتي مجاز است که سررسيد اي قبيل
اسناد و اوراق تجاري از يک سال تجاوز ننمايد.
تبصرهن بانکها در موارد خاص و با موافقت هيأت مديره خود ،مجاز به خريد دي موضوع اسناد و اوراق تجاري با
سررسيد حداکثر تا دو سال مي باشند.
ماده  7ن بانکها ميتوانند ضم تنظيم قرارداد خريد دي  ،فروشنده دي را متعهد کنند که هرگاه مديون در
سررسيد نسبت به پرداخت دي اقدام ننمايد ،وي متعهد به پرداخت آن باشد.
ماده 8ن در صورت تقاضاي متقاضي ،بانکها ميتوانند اسناد و اوراق تجاري خريداري شده را به صورت نقدي به
وي به فروش رسانند.
ماده 9ن بانک مرکزي ميتواند عنداللزوم ،اسناد و اوراق تجاري خريداري شده توسط بانکها را به صورت نقدي
خريداري نمايد.
ماده  10ن بانکها مي توانند هنگام انعقاد عقد خريد دي  ،جهت اطمينان از وصول دي موضوع اسناد و اوراق
تجاري ارائه شده توسط متقاضي ،مبادرت به اخذ تضامي الزم نمايند.
ماده 11ن بانکها ميتوانند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در صورت لزوم مطالبات خود از اي بابت را بيمه نمايند.
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ماده 12ن بانک ها مکلفند در عقد خريد دي قيد نمايند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفي در حکم اسناد
الزم االجرا و تابع آيي نامه اجراي اسناد رسمي ميباشد.

دستورالعمل اجرايي عقد خريد دي در  12ماده و  2تبصره در يکهزار و يکصد و بيست و هشتمي جلسه مورخ
 1390/5/25شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد/.
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«بسمه تعالي»

ماده 1ن مرابحه قراردادي است که به موجب آن عرضه کننده ،بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطالع متقاضي ميرساند و
سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود ،آن را به صورت نقدي ،نسيه دفعي يا اقساطي ،به اقساط مساوي و يا
غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معي به متقاضي واگذار ميکند.
تبصره ن اموال موضوع قرارداد مرابحه بايد در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد.
ماده 2ن بانکها ميتوانند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي ،خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه ،لوازم يدکي ،ابزارکار،
ماشي آالت ،تأسيسات ،زمي و ساير کاالها و خدمات مورد احتياج اي واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسک ،کاالهاي
بادوام و مصرفي و خدمات ،به سفارش و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملک اي اموال و خدمات نموده و سپس آن را در
قالب عقد مرابحه به متقاضي واگذار نمايند.
ماده 3ن بانکها ميتوانند در چارچوب عقد مرابحه با اخذ تخفيف از توليدکنندگان يا عرضهکنندگان اموال يا خدمات ،نسبت به
واگذاري آن به متقاضيان اقدام نمايند.
ماده 4ـ بانكها ميتوانند در عقد مرابحه ،اختيار انتخاب اموال و خدمات موردنظر را به متقاضي واگذار نمايند.
ماده 5ن بانک ها موظفند اطمينان حاصل نمايند عقد مرابحه بر اساس تباني متقاضي و فروشنده منعقد نشده باشد.
ماده  6ن قيمت تمام شده و قيمت واگذاري اموال و خدمات توسط بانک به اطالع متقاضي ميرسد.
ماده 7ـ بازپرداخت تسهيالت مرابحه به صورت نقدي ،نسيه دفعي يا اقساطي ،به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا
سررسيدهاي معي مجاز ميباشد.
ماده  8ن در صورتي که دريافت کننده تسهيالت قبل از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر ،مبادرت به واريزتمام يا قسمتي از بدهي
خود نمايد ،بانک ها مکلفند تخفيف الزم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط واريزشده به
وي اعطا نمايند.
ماده  9ن بانک ها مکلفند از تسهيالت اعطايي به متقاضيان( ،بي

از سررسيد سه سال) مبلغي به عنوان پي

دريافت(حداقل ده

درصد) از وي اخذ نمايند.
ماده 10ن بانک ها موظفند قبل از اقدام به تهيه اموال و خدمات ،مبادرت به دريافت درخواست و تعهد کتبي متقاضي مبني بر خريد
اموال و خدمات نمايند.
ماده 11ن بانک ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمينان حاصل نمايند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل
برگشت ميباشد.
ماده  12ن مبلغ تسهيالت مرابحه با توجه به بهاي تمام شده و سود بانک تعيي خواهد شد.
تبصره ن در عقد مرابحه ،قيمت تمام شده مبناي محاسبه سود خواهد بود.
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ماده 13ـ مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي به واحدهاي توليدي ،خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه ،لوازم يدکي ،ابزارکار
و ساير نيازهاي مورد احتياج اي واحدها نبايد حداکثر از يک سال تجاوز نمايد.
تبصرهـ مدت زمان مذکور حداکثر تا يک سال ديگر با موافقت هيأت مديره بانک ذيربط قابل افزاي

خواهد بود.

ماده 14ن مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي جهت خريد کاالهاي بادوام و مصرفي مرتبط با امور توليدي ،خدماتي و بازرگاني
حداکثر پنج سال ميباشد.
تبصره 1ـ اي مدت حداکثر تا دو سال ديگر با موافقت هيأت مديره بانک ذيربط قابل افزاي

خواهد بود.

تبصره  2ن مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي جهت خريد کاالهاي بادوام نبايد از طول عمر مفيد اي قبيل اموال ،تجاوز نمايد.
تبصره 3ن مبناي محاسبه طول عمر مفيد ،تاريخ شروع بهرهبرداري به تشخيص بانک ذيربط خواهد بود.
ماده  15ن مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي جهت تأمي مسک خانوارها ،حداکثر دوازده سال و جهت تهيه مصال ساخت سه
سال و تعمير مسک حداکثر پنج سال تعيي ميگردد.
ماده  16ن مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي جهت تأمي اموال و خدمات مورد نياز خانوارها ،حداکثر سه سال تعيي ميگردد.
ماده 17ن بانکها مکلفند تمهيدات الزم را براي استفاده از ابزارها و کارتهاي الکترونيکي در قالب عقد مرابحه فراهم نمايند.
تبصرهـ مقررات ناظر بر اجرايي کردن اي ماده توسط بانک مرکزي ابالغ خواهد شد.
ماده 18ن بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمينان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده ،از متقاضي وثائق کافي اخذ نمايند.
ماده 19ن بانکها موظفند مخاطرات مرتبط با عقد مرابحه را شناسايي و تدابير الزم براي کاه

اثرات آنها اتخاذ نمايند.

ماده 20ن بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمينان از حس اجراي عقد مرابحه ،در طول مدت قرارداد نظارت الزم وکافي بعمل
آورند.
ماده 21ـ بانکها ميتوانند ترتيبي اتخاذ نمايند تا وثائق دريافتي ،همه ساله و در طول مدت اجراي قرارداد ،حداقل به ميزان مانده
مطالبات آنها بيمه شوند.
ماده 22ـ بانک ها مکلفند در عقد مرابحه قيد نمايند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفي در حکم اسناد الزماالجرا و تابع
آيي نامه اجراي اسناد رسمي ميباشد.
تبصرهـ معامالتي که طبق قواني و مقررات موضوعه در مورد وثائق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود کماکان طبق
تشريفات مربوط انجام خواهد شد.

دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه در  22ماده و  8تبصره در يکهزار و يکصد و بيست و هشتمي جلسه مورخ  1390/5/25شوراي
پول و اعتبار به تصويب رسيد/.
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شماره 141763 :؛ ابالغ دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه ،مصوب سي و يكمين و چهل و يكمين
جلسات مورخ  09/05/1390و  16/06/1390كميسيون اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
تاريخ90/6/20 :

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي ،غير دولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد.

موضوع :ابالغ دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه ،مصوب سي و يکمي و چهل و يکمي
جلسات مورخ 1390/05/09و  1390/06/16کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

با سالم؛
احتراماً ،همانگونه که مستحضر ميباشند به موجب مصوبه شماره /98297ت 46738هن مورخ
1390/05/12هيأت محترم وزيران ،عقد مرابحه به "آيي نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)"
اضافه گرديده است .دستورالعمل اجرايي اي عقد نيز در جلسه يکهزار و يکصد و بيست و هشتمي جلسه مورخ
 1390/05/25به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار رسيد.
بر همي اساس و در جهت اجرايي کردن هرچه بيشتر عقد مرابحه متناسب با نيازهاي جامعه و همگام با توسعه
فناوريهاي نوي بانکداري الکترونيک" ،دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه" تهيه و به
تصويب کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران رسيده است.
کارت اعتباري مرابحه که مبتني بر عقد مرابحه ميباشد ،از توانمنديهاي منحصر به فردي برخوردار است که
دستورالعمل اجرايي صدور و راهبري "کارت خريد اعتباري" مبتني بر عقد قرضالحسنه فاقد آن ميباشد .يکي
از ضعفهاي کارت خريد اعتباري مبتني بر عقد قرضالحسنه را ميتوان محدود بودن منابع قرضالحسنه شبکه
بانکي کشور برشمرد ،که تاکنون آنگونه که شايسته است توسط بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مورد
استفاده قرار نگرفته است .اما از آنجاييکه منابع مورد نياز براي اي نوع کارت اعتباري از محل سپردههاي
مدتدار بانک يا مؤسسه اعتباري تأمي ميگردد ،لذا مشکل کمبود منابع تخصيص يافته به اي نوع کارتها
مرتفع خواهد شد .يکي ديگر از امتيارات کارت اعتباري مرابحه آن است که دامنه کاربرد آن گسترش يافته و
شامل خريد انواع کاالها و خدمات نيز ميشود.
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حيطه وسيع استفاده از خدمات در کارت اعتباري مرابحه ،کمک شاياني به رونق بخ

خدمات در کشور خواهد

کرد و نياز بسياري از متقاضيان را در حوزههاي مختلف از جمله خدمات رفاهي ،درماني و غيره ،پوش

خواهد داد.

در اي دستورالعمل تالش شده است تا اجراي عقد مرابحه در قالب ابزارهاي الکترونيکي جلوه بيشتري پيدا کند
و تبادل فيزيکي پول را در جامعه کاه

داده و هزينه ها و خطرات جابجايي پول نقد جهت خريد کاال و خدمات را

براي متقاضيان تنزل دهد .نگرش قالب در اي دستورالعمل استفاده هر چه بيشتر افراد جامعه از منابع شبکه
بانکي کشور جهت رفع نيازهاي گوناگون خوي

ميباشد ،به گونه اي که بانک يا مؤسسه اعتباري با ارائه جدول

تخفيفات به دارندگان کارت ،آنها را ترغيب به بازپرداخت زودهنگام تسهيالت اعطايي مرابحه نموده و زمينه
استفاده مجدد از منابع بانک را براي ساير اشخاص جامعه فراهم سازد.
ترديدي نيست که مهياکردن بسترهاي استفاده از اي قبيل کارتها در جامعه و شناخت عموم مردم از آن ،زمينه
رونق فروش محصوالت توليدکنندگان داخلي را ايجاد کرده و بهبود فعاليتهاي بخ
همراه خواهد داشت و در نهايت زمينه شکوفايي اقتصادي را همراه با افزاي

خدمات را درکشور به

رفاه خانوارها را به وجود خواهد

آورد.
با عنايت به مطالب ياد شده ،ضم ارسال يک نسخه از "دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد
مرابحه"،خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي
آن نظارت الزم به عمل

آيد918956/.

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول شويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امين آزاد

بهزاد فخار

3215-02

3831-1

پيوست دارد
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مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات ومقررات بانکي

دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد
مرابحه

شهريور ماه139 0
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«بسمه تعالي»

مقدمه:
به استناد ماده ( )98قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و آييننامه و دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه؛
«دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه» كه از اين پس به اختصار"دستورالعمل" ناميده ميشود ،تصويب
ميگردد:

ماده  1ـ دراي دستورالعمل،عناوي ذيل به جاي عبارات مربوط بکار ميروند:
بانکمرکزي:بانکمرکزيجمهورياسالميايران
مؤسسهاعتباري:بانکيامؤسسهاعتباريغيربانکي است که تحت نظارت بانک مرکزي ميباشد.
کارت مرابحه :کارت اعتباري کهمؤسسهاعتباريميتواند به وسيله آن و در چارچوب آيي نامه و دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه و
مفاد اي دستورالعمل ،بهمشتريانخود اعتبار اعطاء نمايد.
سقفاعتبار:حداکثراعتباريکهمؤسسهاعتباري در اختيار دارنده کارت قرار ميدهد تا صرفاً براي پرداخت مبلغ خريد کاال و خدمت
مورد استفاده قرار گيرد.
تسهيالت :ميزاني از اعت بار استفاده شده توسط دارنده کارت پس از دوره تنفس که بر اساس شرايط مقرر در اي دستورالعمل در
قالب تسهيالت مرابحه به وي اعطاء ميگردد.
دارندةکارت :شخصحقيقي کهکارت مرابحهبهنامويصادرميشود.
پذيرندةکارت :شخصي کهباپذيرشکارت مرابحه ،وجوه حاصله از فروش کاال يا ارائه خدمت رااز طريق
پايانةفروشفيزيکييامجازيدريافتمينمايد.
ماندة کارت  :ميزان سقف اعتبار پس از کسر مانده تسهيالت.
صورتحساب :اعالميه ايکهمؤسسهاعتباري مطابق با اي دستورالعمل ،برايدارنده کارتارسال نمودهودر آن خالصه عملکرد کارت
مرابحه در يک دوره زماني يک ماهه را به وي اعالم مينمايد.
مهلت تنفس:مهلت ده روزهاي که مؤسسه اعتباري پس از صدور صورتحساب به دارنده کارت ميدهد تا براي تاييد صورتحساب و
تعيي نحوه بازپرداخت ميزان اعتبار استفاده شده اقدام نمايد.
تاريخ اعتبارکارت:تاريخ قيد شده بر روي کارت که دارنده آن ميتواند حداکثر تا آن تاريخ ،از امکانات کارت مذکور استفاده نمايد.
تراکنش :عبارت است از فعل و انفعاالت مالي که در آن وجهي از يک حساب به حساب ديگر منتقل ميشود.
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ماده 2ـ مؤسسه اعتباري موظف است پي

از صدور کارت مرابحه ،تمهيدات الزم براي استفاده از کارت مزبور را براي دارندگان

آن فراهم نمايد.
ماده  3ـ صدور کارت مرابحه صرف ًاًً بر مبناي قرارداد مرابحه بي مؤسسه اعتباري و متقاضي ميسر ميباشد ،که به موجب آن
مؤسسه اعتباري به وسيله کارت مرابحه ،کاال و خدمت مورد تقاضاي دارنده کارت را به صورت نقد از پذيرنده کارت خريداري
کرده و در قالب قرارداد مرابحه به دارنده کارت واگذار ميکند و دارنده کارت متعهد است مطابق قرارداد ،بدهي ناشي از خريد کاال
و خدمت را به مؤسسه اعتباري بازپرداخت نمايد.
ماده  4ـ مؤسسه اعتباري مکلف است شرايط قرارداد مرابحه را در مت قرارداد صدور کارت مرابحه با دارنده کارت ،قيد نمايد.
ماده  5ـ به منظور نظارت و کنترل بر حساب تسهيالت مرابحه از طريق کارت اعتباري ميزان ،مؤسسه اعتباري موظف است
اطالعات مربوط به تسهيالت مذکور را در حساب معي جداگانهاي ذيل سرفصل "حساب تعهدات بانک بابت کارتهاي اعتباري"
نگهداري نمايد.
ماده  6ـ چ نانچه دارنده کارت زودتر از تاريخ مقرر در سررسيد تسهيالت ،نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمايد ،مشمول
جدول تخفيفات خواهد شد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباري بايد در قرارداد کارت مرابحه ،جدول تخفيفات مربوط به خريد کاال و خدمت را تعيي و به اطالع دارنده
کارت برساند.
ماده  7ـ در صورت بازپرداخت صورتحساب در مهلت تنفس توسط دارندة کارت ،مؤسسه اعتباري موظف است مجموع تخفيف
تعيي شده در قرارداد را براي دارندة کارت اعمال نمايد.
ماده  8ـ مؤسسه اعتباري نمي تواند کارت مرابحه را براي متقاضياني که داراي سابقه چک برگشتي در شبکه بانکي بوده و يا
بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري کشور دارند و يا جزو مشتريان بدحساب موضوع ماده  19اي دستورالعمل هستند ،صادر
نمايد.
ماده  9ـ دارنده کارت مرابحه صرفاً ميتواند تا ميزان مانده کارت ،نسبت به خريد کاال و خدمت اقدام نمايد.
ماده  10ـ مؤسسه اعتباري مکلف است قبل از صدور کارت مرابحه ،از برگشت اصل و سود تسهيالت اعطايي اطمينان حاصل کند.
ماده  11ـ مؤسسه اعتباري مکلف است در قرارداد مرابحه با دارندة کارت ،موارد ذيل را به روشني ذکر نمايد:
سقف اعتبار ؛
نرخ سود تسهيالت مرابحه؛
جدول تخفيفات؛
مدت اعتبار کارت؛
مهلت تنفس؛
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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؛
روشهاي ارسال صورتحساب ،زمانبندي و نحوه تنظيم آن؛
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 مرابحه.
ماده  12ـ صورتحساب ارسالي به دارندة کارت بايد حداقل مشتمل بر موارد ذيل باشد:
سقف اعتبار؛
مبلغ اعتبار استفاده شده؛
مبلغ تسهيالت؛
مانده کارت؛
مبلغ وجه التزام تأخير تأديه دي ؛
ميزان تخفيف اعطايي.
تبصره ـ مؤسسه اعتباري مکلف است در صورت درخواست دارنده کارت ،جزئيات مربوط به تسهيالت اعطايي کارت مرابحه را
براي حسابرسي و کنترل ،از طريق روشهاي متعارف به دارندة کارت اعالم نمايد.
ماده  13ـ حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه در شبکه بانکي کشور به صورت ساليانه توسط بانک مرکزي تعيي و اعالم خواهد
شد.
ماده  14ـ مؤسسه اعتباري بايد کليه استانداردها و مشخصات فني و اجرايي اعالم شده از سوي بانک مرکزي و اصالحات بعدي
آنها را به هنگام صدور کارت مرابحه رعايت نمايد.
ماده 15ـ مؤسسهاعتباريموظفاست صورتحساب را در پايان هر دوره يک( )1ماههوبهروشتوافقشده،برايدارندةکارت ارسالنمايد.
تبصره 1ـدارندةکارتمکلفاستچنانچهصورتحساب را تا هفت( )7روزپسازپايانهرماهدريافت نکرده
باشد،مراتبراشخصاًازمؤسسهاعتباريپيگيرينمايد.
تبصره  2ـ در صورت تأخير در صدور صورتحساب توسط مؤسسه اعتباري ،دوره تأخير به مهلت تنفس افزوده ميشود.
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ماده 16ـمهلت اعتراض به صورتحساب ،حداکثر ده( )10روز پس از صدور صورتحساب ميباشد .رسيدگي به اعتراض و
پاسخگويي به دارندة کارت ،حداکثر ظرف سه( )3روز کاري انجام ميپذيرد.
تبصره ـ چنانچه مؤسسه اعتباري ،اعتراض دارنده کارت را قابل قبول بداند ،موظف است بالفاصله صورتحساب را اصالح و براي
دارندة کارت ارسال کند.
ماده17ـچنانچه مطالباتمؤسسهاعتباريظرف مدت دو( )2ماه پس از مدت زمان بازپرداخت ،وصولنشدهياتوافقي برايوصوآلن
حاصلنشود،کارتمرابحهبايدموقتاًمسدودشدهوامکاناستفادهازميزاناعتبارباقيماندة آنبهحالتتعليقدرآيد.
مؤسسهاعتباريمکلفاستمراتبرابهروشتوافقشدهبه دارندةکارت اعالمکند.
تبصره  1ـ درصورتيکه ظرف  6ماهپسازصدورصورتحساب،مطالباتمؤسسهاعتباريازدارندةکارتوصول نشود ،مؤسسه اعتباري ملزم
به ابطال کارت مرابحه و انجام اقدامات مقتضي به منظور وصول مطالبات خود ميباشد.
تبصره  2ـ درصورتيکهبنا به داليل ذکر شده در اي ماده ،کارتمرابحه دو) )2بارمسدودشود ،مؤسسه اعتباري ملزم به ابطال آن
ميباشد.
ماده 18ـ مؤسسه اعتباري ميتواند در صورت عدم استفاده دارندة کارت ظرف مدت ش

( )6ماه از اعتبار کارت مرابحه ،مطابق

با مفاد قرارداد ،نسبت به ابطال زودتر از موعد کارت مرابحه اقدام نمايد.
ماده  19ـ درصورتيکه کارت مرابحه به دليل عدم ايفاي تعهدات دارنده کارت توسط مؤسسه اعتباري باطل شود ،مؤسسه
اعتباري مکلف است دارندة کارت را به عنوان مشتري بدحساب به بانک مرکزي معرفي نمايد.
ماده  20ـ اعطاي مجدد کارت مرابحه ،پس از بازپرداخت کامل ديون دارنده کارت ،منوط به سپري شدن ش

()6ماه در مورد

کارتهاي مرابحه مسدودي و پنج ( )5سال در مورد کارتهاي مرابحه ابطال شده ميباشد.
ماده 21ـ مؤسسهاعتباريمجازبهاخذهزينهياکارمزدازدارندةکارتبهازايهرتراکنشيابهصورتنسبتي ازمبلغهرتراکنشنيست.
تبصره ـ مؤسسه اعتباري ميتواند هزينههاي صدور و تمديد کارت مرابحه را در مفاد قرارداد مرابحه قيد نمايد.

"دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه" در  21ماده و  8تبصره در سي و يکمي و چهل و يکمي جلسات مورخ
 1390/05/09و 1390/06/16ک ميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد.
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شماره 143561 :؛ الزام بانكها به مجزا كردن عمليات قرض الحسنه درچارچوب دستورالعمل اجرايي تاسيس ،فعاليت و
نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه موسسات اعتباري
تاريخ90/6/21 :

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي ،غير دولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد.
با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخشنامه شماره  62690مورخ  1390/03/22در خصوص “دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و
نظارت بر صندوقهاي قرضالحسنه مؤسسات اعتباري” ،بدينوسيله به اطالع ميرساند؛ که براساس مصوبه سي
و هشتمي جلسه مورخ  1390/06/02کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،که به تاييد
رياست کل محترم بانک مرکزي نيز رسيده است ،مقرر گرديد که انجام فعاليت قرضالحسنه پسانداز توسط
بانکها و مؤسسات اعتباري صرفاً در چارچوب “دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر صندوقهاي
قرضالحسنه مؤسسات اعتباري” مصوب  1390/03/04کميسيون اعتباري بانک مرکزي مجاز ميباشد .لذا
بانکها و مؤسسات اعتباري که قصد مجزاکردن عمليات قرض الحسنه خود در چارچوب دستورالعمل مذکور را
ندارند ،ملزم به عودت سپردههاي قرضالحسنه پسانداز به سپرده گذاران خود حداکثر تا  3ماه پس از ابالغ
مصوبه فوق الذکر خواهند بود.
با عنايت به مراتب فوق الذکر و با توجه به تکليف مقرر در تبصره  1ماده ( )12سياستهاي پولي ،اعتباري و
نظارتي نظام بانکي کشور در سال  ،1390خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به کليه
واحدهاي ذيربط در آن بانک /مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت

گردد931522/.

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

بهزاد فخار

3215-02

3831-1
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شماره 146405 :؛ ابالغ آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس ،فعاليت ،نظارت و انحالل بانك هاي فرعي در خارج از كشور -
مصوب يكهزار و يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ  25/5/1390شوراي پول و اعتبار
تاريخ90/6/24 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد.
با سالم
احتراماً؛ بدينوسيله به پيوست « آييننامه اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و انحالل بانکهاي فرعي در
خارج از کشور » مصوب يکهزار و يکصد و بيست و هشتمي جلسه مورخ  1390/5/25شوراي پول و اعتبار
جهت استحضار ايفاد ميشود.
خواهشمند است دستور فرماييد ،مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت
به عمل

آيد//.ش ش934440:

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
علياکبر عابديني

اميرحسين امينآزاد

5-3831

3215 -02

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»

آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس ،فعاليت ،نظارت و انحالل بانک هاي
فرعي در خارج از کشور

مرداد 1390

1369

مصوب جلسه مورخ  25/5/1390شوراي پول و اعتبار

آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس  ،فعاليت  ،نظارت و انحالل
بانکها ي فرعي در خارج از کشور
بخش اول -تعاريف
ماده -1
ايران :کشور جمهوري اسالمي ايران.
آيين نامه :آيي نامه اجرايي نحوه تأسيس  ،فعاليت  ،نظارت و انحالل بانکهاي فرعي در خارج از کشور.
بانکمرکزي  :بانک مرکزي جمهوري اسالميايران.
نفوذ موثر :توانايي مشارکت در تصميم گيريهاي مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي بانک فرعي از طريق انتخاب حداقل يکي
از اعضاي هييت مديره.
بانک فرعي  :شخصيت حقوقي که تحت عنوان بانک در خارج از کشور به ثبت رسيده  ،در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور
ميزبان به انجام عمليات بانکي مبادرت نموده و بانک متقاضي ،حداقل بر آن نفوذ موثر داشته باشد.
عمليات بانکي :دريافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگيري آن در قالب اعطاي وام و تسهيالت به متقاضيان و ارائه انواع
ابزارهاي پرداخت .
بانک متقاضي :بانک ايراني که در بانک فرعي سرمايه گذاري مي نمايد.
کشور ميزبان  :کشور خارجي که بانک فرعي در آن به ثبت رسيده است.
سرمايه:تمام يا بخشي از سرمايه بانک فرعي که توسط بانک متقاضي تأمي ميگردد.
سرمايه گذاري :تأمي مالي تمام يا بخشي از سرمايه بانک فرعي در قالب مشارکت حقوقي.
مرجع نظارتي :واحد سازماني مسيول نظارت بر بانک ها در کشورميزبان.
موافقت اصولي  :موافقت اوليه بانک مرکزي با سرمايه گذاري بانک متقاضي در کشور ميزبان.
موافقت نهايي :موافقت نهايي بانک مرکزي با سرمايه گذاري بانک متقاضي در کشور ميزبان.
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بخش دوم -سرمايه گذاري
الزامات سرمايه گذاري
ماده  -2بانک متقاضي که حداقل  5سال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته باشد ،ميتواند با رعايت مفاد اي آيي نامه به
سرمايه گذاري مبادرت نمايد .عملکرد مالي بانک متقاضي در  3سال گذشته بايد نمايانگر سودآوري آن در طي هر  3سال باشد.
ماده  -3بانک متقاضي بايد به تشخيص بانک مرکزي از ثبات و سالمت مالي الزم برخوردار باشد.
ماده  -4مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوختههاي بانک متقاضي نبايد از معادل  50ميليون يورو کمتر باشد.
ماده  -5سرمايه گذاري بانک متقاضي با رعايت و در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري صورت مي
پذيرد.
تبصره :افزاي

ميزان سرمايه گذاري بانک متقاضي در بانک فرعي نيازمند کسب مجوز از بانک مرکزي است.

ماده  - 6بانک متقاضي موظف است قبل از سرمايه گذاري اطمينان حاصل نمايد که مطابق با قواني و مقررات کشور ميزبان ،
ميزان مسيوليت ها و تعهدات

در بانک فرعي تحت هر شرايطي حداکثر معادل مبلغ سرمايه گذاري در همان بانک ميباشد.

مدارك مورد نياز جهت صدور موافقت ها
ماده  -7بانک متقاضي موظف است به همراه درخواست خود  ،اطالعات و مدارك زير را به بانک مرکزي ارائه نمايد:
 -7-1گزارش توجيه ي مشتمل بر شناسايي و بررسي شرايط سياسي و اقتصادي کشور ميزبان و سط روابط تجاري بي دو
کشور.
 -7-2ميزان و درصد سرمايه گذاري بانک متقاضي.
 -7-3تصوير اساسنامه بانک متقاضي.
-7-4صورتهاي مالي سه سال گذشته بانک متقاضي.
-7-5تعداد و چگونگي توزيع جغرافيايي بانکهاي فرعي ،شعب و دفاتر نمايندگي بانک متقاضي در خارج از کشور.
-7-6ساير اطالعات و مدارکي که به بانک مرکزي جهت تصميم گيري در مورد تاييد در خواست سرمايه گذاري بانک متقاضي
کمک کند.
ماده  -8موافقت اصولي بانک مرکزي با سرمايه گذاري بانک متقاضي ،پس از بررسي اطالعات و مدارك مندرج در ماده  7اي
آيي نامه و حصول اطمينان از رعايت ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري توسط بانک متقاضي ،صادر ميشود.
ماده  – 9اعتبار موافقت اصولي  6ماه پس از صدور ميباشد .بانک متقاضي موظف است ظرف اي مدت اطالعات و مدارك زير را
به بانک مرکزي ارائه نمايد ،در غير اي صورت موافقت اصولي ابطال ميگردد:
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- 9 -1

موافقت مرجع نظارتي و يا ساير مراجع ذيربط با سرمايه گذاري بانک متقاضي؛

- 9 -2

اسامي ،مشخصات و ميزان سهم الشرکه سهامداراني که داراي نفوذ موثر بر بانک فرعي ميباشند؛

- 9 -3

اساسنامه بانک فرعي موجود يا اساسنامه پيشنهادي بانک فرعي در شرف تأسيس؛

- 9 -4

اسامي ،مشخصات و اطالعات مرتبط با صالحيت ها و تخصصهاي حرفه اي اعضا هييت مديره ،مدير عامل وقائم مقام

مدير عامل بانک فرعي موجود يا در شرف تأسيس؛
-9-5

برنامه عملياتي بانک فرعي در شرف تأسيس و يا صورت ها ي مالي سه سال گذشته بانک فرعي موجود؛

-9-6

ساختار سازماني بانک فرعي؛

-9-7

آگهي ثبت بانک فرعي موجود در مرجع ثبت شرکتهاي کشور ميزبان.

تبصره :درصورت درخواست بانک متقاضي و ارايه داليل موجه ،مدت اعتبار موافقت اصولي تمديد خواهد شد.
ماده-10بانک مرکزي ظرف مدت  3ماه از دريافت اطالعات و مدارك موضوع ماده  9آيي نامه ،عنداللزوم نسبت به صدور
موافقت نهايي اقدام خواهد نمود.
ماده-11اعتبار موافقت نهايي صادره توسط بانک مرکزي مدت  6ماه از تاريخ صدور ميباشد و بانک متقاضي موظف است ظرف
اي مدت نسبت به سرمايه گذاري در بانک فرعي اقدام و مدارك و اطالعات زير را به بانک مرکزي ارائه نمايد:
آگهي ثبت بانک فرعي در شرف تأسيس در مرجع ثبت شرکتهاي کشور ميزبان؛
مدارك و مستنداتي دال بر خريد سهام بانک فرعي موجود؛
نشاني کامل اداره مرکزي بانک فرعي.
تبصره  :در صورت در خواست بانک متقاضي و ارائه داليل موجه  ،مدت اعتبار موافقت نهايي بانک مرکزي تمديد خواهد شد.
ماده  -12سرمايه گذاري بانک متقاضي در شرايطي که منجر به ايجاد نفوذ موثر نگردد مشمول ضوابط اي آيي نامه
نمي باشد.اي گونه سرمايه گذاري ها در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري انجام ميپذيرد.

بخش سوم – فعاليت و انحالل
ماده  – 13عمليات بانک فرعي در چارچوب اساسنامه و قواني و مقررات کشور ميزبان انجام مي پذيرد.
ماده  -14بانک متقاضي موظف است يک نسخه از صورتهاي مالي حسابرسي شده بانک فرعي به همراه گزارشات منضم به آن
را بالفاصله پس از تصويب در مجامع قانوني به بانک مرکزي ارسال نمايد.
ماده -15بانک مرکزي و مرجع نظارتي مي توانند نسبت به تبادل يافتههاي نظارتي خود در خصوص بانک فرعي اقدام نمايند.
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ماده -16بانک متقاضي موظف است تصميمات مرتبط با انحالل بانک فرعي را به اطالع بانک مرکزي برساند.
ماده-17ب انک متقاضي موظف است در صورت انحالل و تصفيه بانک فرعي  ،چگونگي برگشت منابع حاصل از سرمايه گذاري در
بانک فرعي را به اطالع بانک مرکزي برساند.

آيي نامه اجرايي نحوه تأسيس ،فعاليت ،نظارت و انحالل بانکهاي فرعي در خارج از کشور در 17ماده و 3تبصره در يکهزار و
يکصد و بيست و هشتمي جلسه مورخ  1390/05/25شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
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شماره 146410 :؛ ابالغ مقررات ناظر بر مش اركت اشخاص خارج ي در سرما ي ه بانك ها  -مصوب ي كهزار و ي كصد و
ب ي ست و هشتم ي ن جلسه مورخ  25/5/1390شورا ي پول و اعتبار
تاريخ90/6/24 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم
احتراماً؛ در اجراي تکليف مقرر در ماده  87قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مبني بر
لزوم تعيي سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تأسيس بانک مشترك ايراني و خارجي توسط بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران ،بدينوسيله به پيوست "مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانکها"
مصوب يکهزار و يکصد و بيست و هشتمي جلسه مورخ  1390/5/25شوراي پول و اعتبار جهت استحضار ايفاد
ميشود.
خواهشمند است دستور فرماييد ،مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت
به عمل

آيد//.ش ش933421:

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
علياکبر عابديني

اميرحسين امينآزاد

5-3831

3215 -02

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

مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي
در سرمايه بانک ها

مرداد ماه 1390

1375

بسمه تعالي

« مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانکها»

شوراي پول و اعتبار به استناد ماده  87قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران" ،مقررات ناظر بر مشارکت
اشخاص خارجي در سرمايه بانکها" را به شرح ذيل تصويب نمود.
بخش اول  -تعاريف
ماده  -1در اي مقررات ،عناوي ذيل بهجاي عبارات مربوط بهکار ميروند:
 -1-1ايران :جمهوري اسالمي ايران؛
 -2-1بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -3-1بانک :بانک غيردولتي که در داخل ايران به ثبت رسيده باشد؛
 -4-1بانک خارجي :بانکي که در خارج از ايران به ثبت رسيده است؛
 -5-1اتباع خارجي :شخص حقيقي که تابعيت ايران را نداشته باشد؛
 -6-1اشخاص حقوقي خارجي :اشخاص حقوقي هستند که در خارج از ايران به ثبت رسيدهاند؛
 -7-1اشخاص حقوقي خارجي دولتي :اشخاصي حقوقي هستند که بي

از  50درصد سهام آنها به طور مستقيم در تملک

دولتهاي خارجي است؛
 -8-1اشخاص حقوقي ايراني :اشخاص حقوقي که در ايران به ثبت رسيدهاند و همچني اشخاص حقوقي خارجي که حداقل 51
درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني باشد؛
بخش دوم -کليات
ماده  -2اتباع خارجي و اشخاص حقوقي خارجي مي توانند در چارچوب اي مقررات ،در تأسيس بانک در ايران مشارکت نمايند و
يا سهام بانکهاي موجود را خريداري کنند.
ماده  -3خريد سهام بانکها توسط دولتهاي خارجي يا اشخاص حقوقي خارجي دولتي و همچني مشارکت آنها در تأسيس
بانک در ايران ممنوع است.
ماده  -4خريد سهام بانکها توسط بانکهاي خارجي و همچني مشارکت آنها در تأسيس بانک در ايران منوط به موافقت مقام
نظارت بانکي کشور ذيربط و تاييد بانک مرکزي ميباشد.
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ماده  -5بانکها نمي توانند بدون اخذ موافقت قبلي بانک مرکزي ،سهام خود را به اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي خارجي
واگذار نمايند.
ماده  -6تأسيس بانک توسعه اي با مشارکت دولت جمهوري اسالمي ايران و طرف خارجي ،موضوع بند يک "ذيل ماده واحده
قانون الحاق يک تبصره به قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي" مشمول ضوابط خاص خود بوده و از شمول اي مقررات
مستثني ميباشد.
بخش سوم -سهم مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانکها
ماده  -7سقف تملک سهام بانک هاي موجود توسط اتباع خارجي و اشخاص حقوقي خارجي و همچني حداکثر ميزان مشارکت
آنها در تأسيس بانک در ايران ،به شرح ذيل تعيي ميشود:
 -1تا سقف  40درصد سهام ،منوط به موافقت کميسيون اعتباري بانک مرکزي و تاييد رئيس کل بانک مرکزي؛
 -2بي

از  40درصد سهام ،بنا به موافقت کميسيون اعتباري بانک مرکزي ،تصويب هيأت عامل بانک مرکزي و تاييد رئيس کل

بانک مرکزي؛
بخش چهارم -شرايط عمومي اشخاص خارجي متقاضي مشارکت در سهام بانکها
ماده  -8اتباع خارجي و ا شخاص حقوقي خارجي متقاضي مشارکت در تأسيس بانک در ايران و يا خريد سهام بانکهاي موجود،
بايد مدارك يا تعهداتي دال بر برخورداري از شرايط ذيل ارايه نمايند:
الف -داراي حس شهرت و توانمندي مالي و حرفهاي باشند.
ب -فاقد سابقه محکوميت کيفري موثر باشند.
پ -سهمالشرکه آنها از نظر من

ٱ شفاف باشد.

ماده  -9چنانچه طرف خارجي متقاضي مشارکت در تأسيس بانک در ايران و يا خريد سهام بانکهاي موجود ،شخص حقوقي
باشد ،مکلف است يک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زيان حسابرسي شده خود در سه سال گذشته به
ضميمه اظهارنامه اي مشتمل بر اسامي اعضاي هيأت مديره و سهامداران عمده و ساير اطالعات ضروري را ،جهت بررسي به بانک
مرکزي ارايه دهد.
بخش پنجم -مقررات خاص ن اظر بر اعضاي هيأت مديره ،مديرعامل و اعضاي هيأت عامل بانکهايي که از سهامداران
خارجي برخوردارند:
ماده  -10مديرعامل ،رييس هيأت مديره و اکثر اعضاي هيأت مديره و اعضاي هيأت عامل بانکهايي که داراي سهامدار خارجي
هستند ،بايد از اتباع ايراني باشند.
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بخش ششم -ساير
ماده  -11ا تباع خارجي و اشخاص حقوقي خارجي که متقاضي مشارکت در تأسيس بانک در ايران و يا خريد سهام بانکهاي
موجود ميباشند ،در صورت اخذ مجوز سرمايهگذاري از هيأت موضوع ماده  6قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي ،از
کليه تسهيالت و حمايت هاي قانون مذکور از جمله در زمينه انتقال اصل سرمايه و سود حاصل از عمليات بانک ذيربط به خارج از
کشور برخوردار ميشوند.

مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانکها در  11ماده  ،در يکهزار و يکصد و بيست و هشتمي جلسه مورخ
 1390/5/25شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
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شماره 150919 :؛ ابالغ دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري ميزان براي كاركنان دولت و كارگران  ،مصوب چهل و
يكمين جلسه مورخ  16/06/1390كميسيون اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
تاريخ90/6/30 :

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي ،غير دولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد.

موضوع :ابالغ "دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران"  ،مصوب چهل و
يکمي جلسه مورخ  1390/06/16کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.

با سالم؛
احتراماً ،همانگونه که مستحضر ميباشند “دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه” در سي و
يکمي و چهل و يکمي جلسات مورخ 1390/05/09و  1390/06/16به تصويب کميسيون اعتباري بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران رسيده است .بر اساس اي دستورالعمل ،کارگروهي تخصصي با حضور
نمايندگاني از وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعي؛ وزرات صنعت ،معدن و تجارت؛ بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران و برخي از بانکها از جمله بانک ملي ايران و رفاه کارگران تشکيل و در خصوص تدوي دستورالعمل
جديدي از کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه تحت عنوان “ميزان” بحث و بررسي شد و نتايج حاصله به
کميسيون اعتباري بانک مرکزي ارجاع و مورد تصويب قرار گرفت.
در “دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران”  ،نکات جديدي به دستورالعمل
اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه افزوده شد تا موجبات رونق توليدات داخلي فراهم گردد و به تبع آن
زمينه بهبود وضعيت اشتغال جوانان را مهيا سازد .يکي از اهداف مهم اي دستورالعمل حمايت از اقشار زحمتک
(کارگران و کارمندان) جامعه ميباشد تا به تسهيالت مناسب مرابحه جهت خريد کاالهاي مورد نياز دست يابند و
بدي ترتيب ،رفاه اجتماعي آنان بهبود و عدالت اجتماعي در جامعه گسترش پيدا کند.
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يکي از شرايط متمايز کارت اعتباري ميزان را ميتوان خريد کاالها و اجناس ايراني دانست که با بکارگيري وسيع
آن توسط شبکه بانکي در سط جامعه ،کمک شاياني به فروش محصوالت توليدکنندگان ايراني خواهدکرد و
زمينه اشتغال پايدار را ايجاد خواهد نمود.
بر اي اساس ،سازمانها و شرکتهاي دولتي و خصوصي به منظور حمايت از کارگران و کارکنان خود با ايجاد
تفاهم نامهاي با بانک يا مؤسسه اعتباري غير بانکي ،بازپرداخت تسهيالت  15ميليون ريالي آنان با نرخ چهار()4
درصد را ضمانت مينمايند .وزارت صنعت ،معدن و تجارت نيز آن دسته از توليدکنندگان ايراني که خواهان فروش
سريعتر محصوالت خود هستند و حاضر به ارائه تخفيف حداقل هفت ( )7درصدي در محصوالت خود ميباشند را به
مؤسسات اعتباري اعالم خواهدکرد تا دارندگان کارت بتوانند از طريق فروشگاههايي که اي محصوالت را به
فروش ميرسانند ،اقدام به خريد اقالم مورد نياز خود نمايند .بنابراي نرخ سود تسهيالت مرابحهاي که از طريق
کارت اعتباري ميزان به متقاضيان اعطا ميشود برابر با يازده ( )11درصد ميباشد که چهار ( )4درصد آن را دارنده
کارت– در صورت خريد نسيه و عدم استفاده از مهلت تنفس تعيي شده در مت دستورالعمل -پرداخت خواهد کرد
و هفت ( )7درصد آن را مؤسسه اعتباري از طريق خريد با تخفيف هفت ( )7درصدي و براساس عقد مرابحه
(فروش کاال به بهاي تمامشده +سود متعارف تجاري) دريافت خواهد کرد .خاطرنشان ميسازد نرخ سود مرابحه در
اي دستورالعمل برابر با نرخ سود عقود مبادلهاي در سياستهاي پولي ،اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در
سال  1390ميباشد و اي نرخ ممک است در سالهاي آتي توسط مراجع ذيربط با توجه به شرايط اقتصادي
تغيير پيدا کند ،که به هر حال نرخ سود چهار ( )4درصد دريافتي از دارندگان کارت ثابت خواهد ماند و نرخ سود
حاصل از اخذ تخفيف از توليدکنندگان متغير خواهد بود.
از ديگر شرايط حمايتي اي دستورالعمل ميتوان به مدت زمان بازپرداخت  24ماه بدهي ناشي از خريد کاالها
اشاره کرد و در صورت خوش حسابي دارندگان اي نوع کارتها در بازپرداخت به موقع تسهيالت مرابحه ،زمينه
براي تمديد اعتبار  15ميليون ريالي به آنان از سوي شبکه بانکي لحاظ شده است تا بي
کارکنان اقدام به تأمي نيازهاي ضروري خوي

از پي

کارگران و

از طريق کارت اعتباري ميزان نمايند.

با عنايت به مراتب فوق بدينوسيله يک نسخه از “دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت
و کارگران” ،جهت استحضار و طرح در مراجع ذيربط ايفاد

ميگردد937182/ .

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول شويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امين آزاد
3215-02
پيوست دارد
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بهزاد فخار
3831-1

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات ومقررات بانکي

دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان
براي کارکنان دولت و کارگران

شهريورماه 139 0
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«بسمه تعالي»

مقدمه:
به استناد ماده ( )98قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و آيي نامه و دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه؛
«دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران»که از اي پس به اختصار "دستورالعمل" ناميده
ميشود ،تصويب ميگردد:

ماده  1ـ دراي دستورالعمل،عناوي ذيل به جاي عبارات مربوط بکار ميروند:
بانکمرکزي:بانکمرکزيجمهورياسالميايران
مؤسسهاعتباري:بانکيامؤسسهاعتباريغيربانکي است که تحت نظارت بانک مرکزي ميباشد.
کارت اعتباري ميزان :کارت اعتباري کهمؤسسهاعتباريميتواند به وسيله آن و در چارچوب آيي نامه و دستورالعمل اجرايي عقد
مرابحه و مفاد اي دستورالعمل ،بهمشتريانخوداعتبار اعطاء نمايد.
تسهيالت  :ميزاني از اعتبار استفاده شده توسط دارنده کارت که پس از دوره تنفس بر اساس شرايط مقرر در اي دستورالعمل در
قالب تسهيالت مرابحه به وي اعطاء ميگردد.
سقفاعتبار:اعتباريکهمؤسسهاعتباري در اختيار دارنده کارت قرار ميدهد تا صرفاً براي پرداخت مبلغ خريد کاال مورد استفاده قرار
گيرد.
دارندةکارت :کارکنان دولت و کارگران کهکارت اعتباري ميزان به نام آنها صادرميشود.
پذيرندةکارت :شخصي کهباپذيرشکارت اعتباري ميزان ،وجوه حاصله از فروش کاال رااز طريق
پايانةفروشفيزيکييامجازيدريافتمينمايد.
کارفرما :سازمانها و شرکت هاي دولتي يا غيردولتي که بازپراخت تسهيالت اعطائي به دارنده کارت اعتباري ميزان را نزد مؤسسه
اعتباري ضمانت مينمايند .سازمان ها و شرکتهاي دولتي موظف به ارائه تضمي به مؤسسه اعتباري براي واريز بدهي غيرجاري
(مشتمل بر سود و وجه التزام تأخير تأديه دي ) دارندگان کارت از محل کسر حقوق و مزاياي آنها ميباشند.
ماندة کارت :ميزان سقف اعتبار پس از کسر مانده تسهيالت.
صورتحساب :اعالميه ايکهمؤسسهاعتباري بايد مطابق با اي دستورالعمل ،برايدارنده کارتارسال نمودهودر آن خالصه عملکرد
کارت اعتباري ميزان در يک دوره زماني يک ماهه را به وي اعالم مينمايد.
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مهلت تنفس:مهلت  10روزه اي که مؤسسه اعتباري پس از صدور صورتحساب به دارنده کارت مي دهد تا براي تأييد صورتحساب
و تعيي نحوه بازپرداخت ميزان اعتبار استفاده شده اقدام نمايد.
تاريخ اعتبارکارت:تاريخ قيد شده بر روي کارت اعتباري ميزان که دارنده آن ميتواند حداکثر تا آن تاريخ ،از امکانات کارت مذکور
استفاده نمايد.
تراکنش :عبارت است از فعل و انفعاالت مالي که در آن وجهي از يک حساب به حساب ديگر منتقل ميشود.
ماده 2ـ مؤسسه اعتباري موظف است پي

از صدور کارت اعتباري ميزان ،تمهيدات الزم براي استفاده از کارت مزبور را براي

دارندگان آن فراهم نمايد.
ماده  3ـ صدور کارت اعتباري ميزان صرفاًًً بر مبناي قرارداد مرابحه بي مؤسسه اعتباري و متقاضي ميسر ميباشد که به موجب
آن ،مؤسسه اعتباري به وسيله کارت اعتباري ميزان ،کاالي مورد تقاضاي دارنده کارت را به صورت نقد از پذيرنده کارت خريداري
کرده و در قالب قرارداد مرابحه به دارنده کارت واگذار ميکند و دارنده کارت متعهد است مطابق قرارداد ،بدهي ناشي از خريد کاال
را به مؤسسه اعتباري بازپرداخت نمايد.
ماده 4ـ مؤسسه اعتباري صرفاً ميتواند اقدام به فروش کاالهاي توليدکنندگان داخلي نمايد که مورد تأييد وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ميباشد.
ماده  5ـ اعتبار کارت اعتباري ميزان ،پانزده ( )15ميليون ريال ميباشد.
ماده  6ـ مؤسسه اعتباري مکلف است شرايط قرارداد مرابحه را در مت قرارداد صدور کارت اعتباري ميزان با دارنده کارت قيد
نمايد.
ماده  7ـ به منظور نظارت و کنترل بر حساب تسهيالت مرابحه از طريق کارت اعتباري ميزان ،مؤسسه اعتباري موظف است
اطالعات مربوط به تسهيالت مذکور را در حساب معي جداگانهاي ذيل سرفصل "حساب تعهدات بانک بابت کارتهاي اعتباري"
نگهداري نمايد.
ماده 8ـ چنانچه دا رنده کارت زودتر از تاريخ مقرر در سررسيد تسهيالت ،نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمايد ،مشمول
جدول تخفيفات خواهد شد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباري بايد در قرارداد کارت اعتباري ميزان ،جدول تخفيفات مربوط به خريد کاال را تعيي و به اطالع دارنده
کارت برساند.
ماده  9ـ در صورت بازپرداخت صورتحساب در مهلت تنفس توسط دارندة کارت ،مؤسسه اعتباري نبايد هيچ گونه سودي از
دارندة کارت اخذ نمايد.
ماده  10ـ مؤسسه اعتباري نمي تواند کارت اعتباري ميزان را براي متقاضياني که داراي سابقه چک برگشتي در شبکه بانکي بوده
و يا بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري کشور دارند و يا جزو مشتريان بدحساب موضوع ماده  24اي دستورالعمل هستند،
صادر نمايد.
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ماده  11ـ دارنده کارت صرفاً ميتواند تا ميزان مانده کارت ،نسبت به خريد کاال اقدام نمايد.
ماده 12ـ مؤسسه اعتباري مکلف است قبل از صدور کارت اعتباري ميزان ،از برگشت اصل و سود تسهيالت اعطايي اطمينان
حاصل کند.
ماده  13ـ مؤسسه اعتباري مکلف است در قرارداد مرابحه با دارندة کارت ،موارد ذيل را ذکر نمايد:
سقف اعتبار؛
نرخ سود تسهيالت مرابحه؛
جدول تخفيفات؛
تاريخ اعتبارکارت؛
مهلت تنفس؛
دوره بازپرداخت تسهيالت؛
نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دي  ،مطابق با ضوابط؛
روشهاي ارسال صورتحساب ،زمانبندي و نحوه تنظيم آن؛
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.

ماده  14ـ نرخ سود تسهيالت اعطايي مرابحه در چارچوب کارت اعتباري ميزان ،يازده ( )11درصد ميباشد ،که پرداخت چهار
( )4درصد آن بر عهده دارنده کارت بوده و الباقي از محل تخفيفات دريافتي از عرضهکننده کاال تأمي خواهد شد.
تبصره ـ بانک مرکزي ميتواند نسبت به تغيير و اعالم نرخ سود تسهيالت مرابحه موضوع اي ماده به مؤسسات اعتباري ،اقدام
نمايد.
ماده  15ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت ترتيباتي اتخاذ مينمايد که حداقل  7درصد تخفيف از پذيرندگان کارت جهت انعقاد
کارت اعتباري ميزان اخذ گردد.
ماده 16ـ چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباري ظرف مد ت يک ماه پس از مدت زمان بازپرداخت وصول نشود ،کارفرما ملزم به
بازپرداخت آن طبق مفاد قرارداد ميباشد.
تبصره ـ چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباري ظرف مدت  2ماه پس از مدت زمان بازپرداخت ،وصول نشود کارت اعتباري ميزان بايد
موقتاً مسدود شده و امکان استفاده از ميزان اعتبار باقيمانده آن به حالت تعليق درآيد .مؤسسه اعتباري مکلف است مراتب را به
روش توافق شده به کارفرما اعالم نمايد.
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ماده  17ـ بازپرداخت اقساط از سوي دارنده کارت به صورت ماهيانه و حداکثر طي  24قسط ميباشد.
ماده  18ـ صورتحساب ارسالي به دارندة کارت بايد حداقل مشتمل بر موارد ذيل باشد:
سقف اعتبار؛
مبلغ اعتبار استفاده شده؛
مبلغ تسهيالت؛
مانده کارت؛
مبلغ وجه التزام تأخير تأديه دي ؛
ميزان تخفيف اعطايي.
تبصره ـ مؤسسه اعتباري مکلف است در صورت درخواست دارنده کارت ،جزئيات مربوط به تسهيالت اعطايي کارت اعتباري
ميزان را براي حسابرسي و کنترل ،از طريق روشهاي متعارف به دارنده کارت اعالم نمايد.
ماده  19ـ مؤسسه اعتباري بايد کليه استانداردها و مشخصات فني و اجرايي اعالم شده از سوي بانک مرکزي و اصالحات بعدي
آنها را به هنگام صدور کارت اعتباري ميزان رعايت نمايد.
ماده 20ـ مؤسسهاعتباريم وظفاست صورتحساب را در پايان هر دوره يک ماههوبهروشتوافقشده،برايدارندةکارت ارسالنمايد.
تبصره 1ـدارندةکارتمکلفاستچنانچهصورتحساب را تا 7روزپسازپايانهر دوره يک ماههدريافت نکرده
باشد،مراتبراشخصاًازمؤسسهاعتباريپيگيرينمايد.
تبصره  2ـ در صورت تأخير در صدور صورتحسا ب توسط مؤسسه اعتباري ،دوره تأخير به مهلت تنفس افزوده ميشود.
ماده 21ـمهلت اعتراض به صورتحساب ،حداکثر  10روز پس از صدور آن ميباشد .رسيدگي به اعتراض و پاسخگويي به دارندة
کارت ،حداکثر ظرف  3روز کاري انجام ميپذيرد.
تبصره ـ چنانچه مؤسسه اعتباري ،اعتراض دارنده کارت را قابل قبول بداند ،موظف است بالفاصله صورتحساب را اصالح و براي
دارندة کارت ارسال کند.
ماده  22ـ درصورتيکه ظرف  6ماهپسازصدورصورتحساب،مطالباتمؤسسهاعتباريازدارندةکارتوصول نشود ،مؤسسه اعتباري ملزم
به ابطال کارت اعتباري ميزان ميباشد.
تبصره ـ درصورتيکهبنا به داليل ذکر شده در اي ماده ،کارتاعتباري ميزاندو بارمسدودشود ،مؤسسه اعتباري ملزم به ابطال آن
ميباشد.
ماده 23ـ مؤسسه اعتباري ميتواند در صورت عدم استفاده دارندة کارت ظرف مدت  12ماه از اعتبار کارت اعتباري ميزان
مطابق با مفاد قرارداد ،نسبت به ابطال زودتر از موعد کارت اعتباري ميزان اقدام نمايد.
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ماده  24ـ درصورتيکه کارت اعتباري ميزان به دليل عدم ايفاي تعهدات دارنده کارت توسط مؤسسه اعتباري باطل شود،
مؤسسه اعتباري مکلف است دارندة کارت را به عنوان مشتري بدحساب به بانک مرکزي معرفي نمايد.
ماده  - 25اعطاي مجدد کار ت اعتباري ميزان ،پس از بازپرداخت کامل ديون دارنده کارت ،منوط به سپري شدن  6ماه در مورد
کارتهاي اعتباري ميزان مسدودي و  5سال در مورد کارتهاي اعتباري ميزان ابطال شده ميباشد.

ماده 26ـ مؤسسه اعتباري مجاز به اخذ هزينه يا کارمزد از دارندة کارت به ازاي هر تراکن
تراکن

يا به صورت نسبتي از مبلغ هر

نيست.

تبصره ـ مؤسسه اعتباري ميتواند هزينههاي صدور و تمديد کارت اعتباري ميزان را در مفاد قرارداد قيد نمايد.

"دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران" در  26ماده و 9تبصره در چهل و يکمي جلسه مورخ
 1390/06/16کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد.
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شماره 154172 :؛ ابالغ دستورالعمل ناظر بر تسهيالت سنديكايي
تاريخ90/7/4 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،بدينوسيله به پيوست «دستورالعمل ناظر بر تسهيالت سنديکايي» مصوب سي و هشتمي جلسه کميسيون
اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مورخ  1390/6/2که به تأييد رياست کل محترم بانک مرکزي نيز
رسيده است جهت اجرا ايفاد ميگردد.
يادآوري مينمايد به موجب مصوبه فوقالذکر از تاريخ ابالغ اي بخشنامه« ،دستورالعمل ناظر بر تسهيالت و
تعهدات سنديکايي» موضوع بخشنامه شماره  88/57370مورخ  1388/3/17ملغياالثر اعالم ميگردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس
اجراي آن نظارت به عمل آيد/932813/.ف

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

بهزاد فخار

3215-02

3831-1

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

دستورالعمل ناظر بر تسهيالت سنديکايي

شهريور 1390
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دستورالعمل ناظر بر تسهيالت سنديکايي
اهداف:
به منظور تأمي مالي منابع مورد نيازمتقاضي ،بي

از سقف فردي مقرر ن موضوع بخشنامه تسهيالت و تعهدات کالن به شماره

مب 1968/مورخ  82/12/29و اصالحات پس از آن ن و نيز با هدف توزيع ريسک اعتباري ،بانکها ،مؤسسات اعتباري غيربانکي و
بانکهاي خارجي مي توانند به موجب مفاد اي دستورالعمل ،از روش سنديکايي (کنسرسيومي) استفاده کنند.
مستندات قانوني:
ماده  8آيي نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب  62/10/12هيأت محترم وزيران.
تبصره  2بند  2-2آيي نامه تسهيالت وتعهدات کالن،بخشنامه شماره  1968مورخ 29/11/1382
ماده  – 1تعاريف:
گستره تعاريف ارائه شده در اين ماده محدود به اين دستورالعمل است.
مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي است که مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت کرده ،تحت نظارت آن
بانک قرار دارد.بانک هاي خارجي که داراي مجوز فعاليت از مرجع نظارتي کشوري که در آن فعاليت مي کنند هستند ،نيز در گستره
شمول اي دستورالعمل قرار مي گيرند.
تسهيالت سنديکايي(کنسرسيومي) :روشي براي تأمي مالي با مشارکت چند مؤسسه اعتباري است که ازطريق آن اعطاي
تسهيالت در قالب عقودي ن از جمله مشارکت مدني ،فروش اقساطي ،اجاره به شرط تمليک و سلف در چارچوب قرارداد و شرايط
مورد توافق با متقاضي انجام ميشود.
قرارداد تسهيالت سنديکايي :که از اي پس قرارداد ناميده ميشود ،قراردادي است الزم االجرا که بي متقاضي و مؤسسات
اعتباري عضو سنديکا منعقد ميشود و متضم تعهدات و مسيوليتهاي طرفهاي قرارداد ميباشد.
متقاضي :در اي دستورالعمل صرفاً شخص حقوقي ميباشد.
مؤسسه اعتباري پيشگام :مؤسسه اي است که متقاضي ،درخواست کتبي خود ،مبني بر دريافت تسهيالت را به آن ارائه نموده،
اقدامات الزم را جهت هماهنگي با مؤسسات اعتباري مايل به اعطاي تسهيالت سنديکايي انجام ميدهد.
مؤسسه اعتباري عامل :مؤسسهاي است که براساس اکثريت آراي اعضاي سنديکا (متناسب با سهمالشرکه آنان) انتخاب شده،
مديريت تسهيالت را مطابق مفاد قرارداد برعهده دارد .مؤسسه اعتباري پيشگام ميتواند عامل نيز باشد.
اعضاي سنديکا :شامل مؤسسه اعتباري پيشگام ،عامل و همچني ديگر مؤسسات اعتباري ميباشند که با پذيرش دعوتمؤسسه
اعتباري پيشگام ،قراردادي مبني بر مشارکت در تأمي مالي متقاضي ،در حد توافق شده منعقد ميکنند.
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قرارداد مشارکت اعضاي سنديکا  :که در اي دستورالعمل مشارکت نامه ناميده ميشود ،قراردادي است که بي اعضاي سنديکا
منعقد شده و تعهدات و مسيوليتهاي اعضا و نيز ديگر موارد حائز اهميت در آن قيد ميشود.
حساب ويژه :حسابي است نزد بانک عامل ،که بابت اعطاي تسهيالت سنديکايي افتتاح ميشود .سرفصل و ساير مشخصات اي
حساب توسط اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها به مؤسسات اعتباري ابالغ ميشود.
کميته تسهيالت سنديکايي :که از اي پس کميته ناميده ميشود ،کميتهاي است متشکل از نمايندگان تاماالختيار اعضاي سنديکا.
ماده  -2وظايف مؤسسه اعتباري پيشگام
مؤسسه اعتباري پيشگام ملزم به انجام وظايف ذيل است:
ايجاد و ساماندهي امور مربوط به تسهيالت سنديکايي؛
مذاکره با متقاضي در خصوص:
موارد مصرف تسهيالت؛
شرايط تسهيالت( نرخ سود ،سررسيد ،نوع تضمي ها ،شرايط برداشت و شيوههاي بازپرداخت ،هزينههاي مرتبط)؛
شناسايي متقاضي و امکان سنجي طرح پيشنهادي با استفاده از مجموعهاي از اطالعات در چارچوب مفاد دستورالعمل
چگونگيشناسايي مشتريان و مجموعه رهنمودها براي مديريت مؤثر ريسک اعتباري (موضوع بخشنامههاي شمارهي /3118ه
مورخ 1387 /6/30و مب 1548/مورخ  )1386/4/19به ويژه در موارد ذيل:
ميزان برخورداري متقاضي از شرايط اوليه براي دريافت تسهيالت سنديکايي؛
وضعيت حقوقي و مالي متقاضي؛
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
ارجاع مجموعه اطالعات گردآوري و پردازش شده به متقاضي بهمنظور رؤيت و نيز اخذ تاييديه کتبي از وي مبني بر معتبر و کامل
بودن آنها؛
ارسال دعوتنامه براي مؤسسات اعتباري که احتمال مشارکت آنها در اي تسهيالت وجود دارد ،به انضمام:
کليه اطالعات دريافتي مربوط به متقاضي (بهطور منصفانه)؛
نسخهاي از مت تعهدنامه (مبني بر اعالم موافقت اعضاي سنديکا با سهم تعيي شده براي هريک از آنها از کل تسهيالت مورد
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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اتخاذ تدابير الزم براي امضاي قرارداد ،بي تسهيالتگيرنده و اعضاي سنديکا؛
همکاري با مؤسسه اعتباري عامل در خصوص مديريت تسهيالت و نيز شناسايي بهموقع مشکالت احتمالي و اعالم کتبي آن به
اعضاي سنديکا در اسرع وقت؛
ساير مسيوليتهاي پي

بينيشده در مشارکتنامه.

ماده  -3وظايف مؤسسه اعتباري عامل
مؤسسه اعتباري عامل ملزم به انجام وظايف ذيل ميباشد:
ايجاد حساب ويژه براي مديريت وجوه تسهيالت و ثبت عمليات حسابداري مربوط به آن؛
اطالعرساني به اعضاي سنديکا در خصوص برنامه زمانبندي پرداخت سهم هريک؛ از کل تسهيالت تعهد شده ،جهت واريز به
حساب ويژه؛
انجام تشريفات رسمي و قانوني مربوط به تضمي ها و مديريت آنها؛
پرداخت تسهيالت و انجام ساير خدمات مربوط؛
تبصره:

در صورت برونسپاري هريک از خدمات  ،الزم است به منظور تمرکز اسناد و اطالعات ،نسخهاي از مستندات

مربوط به اين خدمات ،نزد بانک عامل نگهداري شود.
دريافت اصل و سود از تسهيالتگيرنده و توزيع آن بي اعضا در اسرع وقت (واريز به حسابهاي تعيي شده) و نيز دريافت
کارمزد با توجه به ترتيبات پي

بيني شده؛

نظارت بر نحوه اجراي قرارداد توسط متقاضي؛
اطالعرساني به موقع به اعضا ،در صورت هرگونه نقض مفاد قرارداد توسط متقاضي؛
مديريت ،پاي

و نظارت بر نحوه استفاده از تسهيالت و ارائه گزارشهاي ادواري به اعضا در اي خصوص؛

بررسي مستمر وضعيت مالي متقاضي بهويژه ،هنگام وقوع بحرانهاي اقتصادي و همچني رويدادهاي مهمي مثل ادغام ،تمليک و
بطورکلي هر رخدادي که تا زمان تسويه نهايي تسهيالت ممک است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضي اثرگذار باشد و تهيه
گزارش در مورد آنها (با قيد فوريت) ،جهت ارسال به تمامي اعضا؛
پيگيري و وصول مطالبات ،انجام اقدامات مناسب و بهموقع براي تسويه تسهيالت؛
انجام هماهنگيهاي الزم بهمنظور برگزاري جلسات کميته و مديريت آن.
بررسي نظرات مشورتي اعضا در خصوص تسهيالت مورد نظر؛
دريافت اطالعات الزم از مجريان پروژه ،هماهنگي با مراجع ذيربط و حصول اطمينان از رعايت قواني و مقررات جاري؛
ماده  -4مسئوليت اعضاي سنديکا:
اعضاي سنديکا موظف به رعايت موارد ذيل هستند:
بررسي و اظهار نظر در خصوص امکان سنجي طرح و ارزيابي ريسک اعتباري توسط هر عضو ،بهمنظور حصول اطمينان از قرار
داشت ميزان ريسک مذکور در چهارچوب مصوبات هيأت مديره.
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واريز بهموقع سهم خود از کل تسهيالت تعهد شده ،به حساب ويژه؛
کسب اطالع از هرگونه تغيير حائز اهميت در عمليات روزانه و وضعيت اعتباري متقاضي؛
اطالعرساني به موقع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد غيرمتعارف
حضور فعال در جلسات کميته
ماده  - 5نکات الزمالرعايه در مشارکتنامه:
ضروري است در مت مشارکتنامه حداقل ،موارد ذيل به روشني و در حد کفايت تصري شود:
مشخصات اصلي و تابعيت اعضا
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؛
تعيي کارمزد عامليت و سهم هريک از اعضا براي تأمي آن و نحوو زمان پرداخت آن؛
نحوه توزيع درآمدهاي حاصل از تسهيالت سنديکايي(سود و کارمزدها) ؛
چگونگي کنارهگيري هر يک از اعضا و نحوه انحالل سنديکا؛
رويه برخورد با اعضا در صورت عدم ايفاي تعهدات؛
چگونگي لغو عامليت مؤسسه اعتباري عامل و انتخاب جايگزي براي آن؛
چگونگي حل و فصل اختالفات؛
رويههاي برگزاري جلسات؛
ساير موضوعات الزمالرعايه به موجب قواني و مقررات و يا مالحظات خاص اعضاي سنديکا.
تبصره:

الزم است يک نسخه از مشارکتنامه به اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال شود.

ماده  -6نکات الزمالرعايه در قرارداد تسهيالت سنديکايي
قرارداد تسهيالت سنديکايي ميبايست موارد زير را در برگيرد:
تعاريف و اصطالحات؛
تعيي عقد يا عقودي که اعطاي تسهيالت در چهارچوب آن انجام ميشود.
اطالعات اوليه در خصوص طرفهاي قرارداد؛
جزييات الزم در مورد تسهيالت ،شامل واحد پول موضوع قرارداد ،سررسيد ،نرخ سود ،محل مصرف تسهيالت ،منابع و روشهاي
بازپرداخت ،روشهاي تضمي  ،شرايط تمديد سررسيد؛
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سقف تسهيالت و برنامه زماني توافق شده براي انتقال وجوه توسط اعضا
پي

شرطها و الزامات براي اعطاي تسهيالت و انتقال آن از حساب ويژه؛

شناسايي انواع هزينههاي مرتبط با فرايند اعطاي تسهيالت سنديکايي (حقالعملها/کارمزدها) ،تعيي نرخ ،شيوه و زمان پرداخت
آنها؛
تعهد متقاضي مبني بر پرداخت بهموقع اصل و سود تسهيالت به مؤسسه اعتباري عامل؛
تعهدات غيرمالي مبني برايجاد محدوديت در واگذاري داراييها ،تغيير در موضوع فعاليت ،افشاي اطالعات واقعي ن بهطور شفاف ن
و مصرف تسهيالت مطابق قرارداد؛
تعيي قانون حاکم (،) Applicable lawدر شرايطي که متقاضي  /يک يا تعدادي ازاعضاي سنديکا،خارجي است.
شرايط تسويه؛
قواني مرتبط و ساير مستندات تکميلي.
ماده  -7مديريت تسهيالت سنديکايي:
مديريت وجوه تسهيالت صرفا برعهده بانک عامل ميباشد،ليک ديگر وظايف به استناد توافق انجام شده در مشارکتنامه از
سوي بانک عامل قابل تفويض به ساير اعضا ميباشد .تفويض اختيارات مذکور ،نافي مسيوليتهاي بانک عامل نخواهد بود.
مسيوليت برگزاري جلسات کميته بر عهده مؤسسه اعتباري عامل ميباشد .درصورت درخواست بي

از يک سوم اعضا ،مؤسسه

اعتباري عامل ملزم به برگزاري جلسه خواهد بود.
موضوعات ذيل از جمله مواردي است که اطالع رساني و تصميم گيري در مورد آنها ميبايست در جلسات يادشده انجام شود:
امهال تسهيالت و يا هرگونه تجديد نظر در قرارداد (از جمله تغيير در وثايق ،نرخ سود)؛
تجديد نظر در چگونگي واريز سهم هر يک از اعضا؛
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؛
تصميمگيري در خصوص مواردي مانند عدم ايفاي تعهدات توسط هر يک از اعضا؛
تصميم گيري در خصوص تغيير مؤسسه اعتباري عامل؛
ساير موضوعات مهم به تشخيص اعضا.
مؤسسه اعتباري عامل در صورت بروز ريسکهاي حائز اهميت و تاثيرگذار بر بازپرداخت تسهيالت ،ملزم به برگزاري جلسه کميته
ميباشد .کميته ياد شده مسيول بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص چگونگي وصول تسهيالت از جمله تاکيد بر پايبندي به
قرارداد جاري ،يا انعقاد قرارداد استمهال ،ويا درصورت لزوم ،انجام پيگيريهاي حقوقي است.
اعضاي سنديکا تحت هيچ شرايطي نميتوانند در طولدوره تسهيالت ،به همان پروژه تسهيالت اعطا کنند ،مگر با اخذ موافقت
کميته و در چهارچوب مقررات تسهيالت و تعهدات کالن و اصالحات پس از آن.
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در صورت تشخيص تخطي متقاضي از تعهدات و امتناع وي از انجام اقدامات اصالحي ،مؤسسه اعتباري عامل ،ملزم به تشکيل
جلسه با حضور ساير اعضا براي رسيدگي به موضوع و اعالم کتبي تصميمات اتخاذ شده به متقاضي است .موارد ذيل از مصاديق
تخطي متقاضي تلقي ميشوند:
فاقد اعتبار تشخيص داده شدن مستندات ارائه شده توسط متقاضي؛
تأخير در اجراي تعهدات مقرر و يا عدم پايبندي به آن؛
قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت؛
فرار از پرداخت بدهي با توسل به ورشکستگي به تقلب؛
نقض ساير شرايط مندرج در قرارداد.
مؤسسه اعتباري عامل در چهارچوب مسيوليت هاي مقرر و نظام کنترل داخلي خود ،موظف است ساز و کار الزم براي پاي
ريسک هاي موثر بر تسهيالت را طراحي و واحدها يا کارکناني را براي مديريت مستمر اي عمليات اختصاص دهد.
ماده  -8الزامات احتياطي
ريسک خدمات ارائه شده و نيز درآمدهاي حاصل از آن ها متناسب با سهمالشرکه اعضاي سنديکا توزيع ميشود.
به منظور شفاف سازي تراکن

هاي مربوط به عمليات مالي مربوط به تسهيالت سنديکايي و در راستاي مستندسازي آنها،

ضروري است کليه اسناد و مدارك مربوط ،در بانک عامل نگهداري شده و در چهارچوب مورد توافق در مشارکتنامه ،رونوشتي از
اسناد براي ساير اعضاي سنديکا ارسال شود.
مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيالت سنديکايي به گروههاي بزرگ ،ميبايست ترتيبي اتخاذ نمايند تا از افزاي

ريسک خود

بهواسطه تراکن

هاي مرتبط در داخل گروه و يا انجام فعاليتهاي تضميني متقابل ميان اشخاص مرتبط پيشگيري نمايند .چنانچه

اي گونه تراکن

ها و تضمي ها در داخل گروه به دفعات انجام شود ،اعضاي سنديکا بايد وضعيت اعتباري متقاضي را مورد

بازنگري قرار داده و در صورت فزوني ريسکپذيري از حد مقرر هيأت مديره ،الزم است نسبت به کاه

ميزان تسهيالت اعطايي

اقدام شود.
تبصره:

الزم است کاهش ميزان تسهيالت يا فسخ قرارداد ـ به عنوان اقدامات تنبيهي که متقاضي متخلف مشمول آن

ميشود ـ در متن قرارداد پيشبينيشود.
هر يک از اعضا موظفند متناسب با سهم خود در قرارداد ،درآمد و هزينههاي موضوع اي تسهيالت را محاسبه و ترتيبات الزم را
براي منظور نمودن ذخاير و محاسبه داراييهاي موزون به ريسک اتخاذ نمايند.
چنانچه متقاضي خارجي باشد ،اعطاي تسهيالت سنديکايي به آن ،منوط به دريافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ميباشد.
ماده  -9کارمزدها:
هزينه هاي کارشناسي طرح ( ازجمله تهيه و جمع آوري اطالعات ،ارزيابي وثايق و امکان سنجي طرح) براساس بخشنامههاي
بانکمرکزي از مشتري دريافت ميشود.
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تبصره:

با توجه به اينکه الزم است تمامي اعضاي سنديکا نظر خود را در خصوص امکانسنجي انجام شده توسط مؤسسه

پيشگام اعالم نمايند،که اين خود ،مستلزم انجام بررسيهاي مجدد است  ،مقتضي است در خصوص ارائه تخفيف کارمزد و يا
بازپرداخت بخشي از آن به اعضا در مشارکت نامه پيش بينيهاي الزم بعمل آيد.
-9-2

کارمزدهاي مربوط به ارائه خدمات عامليت برمبناي توافق به عمل آمده دريافت و متناسب با خدمات ارائه شده به هر

يک از اعضا ن مطابق با مفاد مشارکتنامه ن تخصيص مييابد.
تبصره:

با توجه به امکان همکاري ساير اعضاي سنديکا با مؤسسه اعتباري پيشگام و عامل در کارشناسي طرح و ساير

خدمات تفويض شده به آن ها ،ضروري است تخصيص کارمزدهاي مربوطه ،متناسب با ميزان مشارکت اعضا در ارائه اين
خدمات در مشارکت نامه پيش بيني شود.
-9-3

کارمزد قبول تعهدات درچهارچوب بخشنامههاي مربوط توسط بانک عامل ،از متقاضي دريافت و متناسب با

سهمالشرکه اعضا در قرارداد توزيع ميشود.
ماده  -10نحوه حل وفصل اختالفات بين اعضاي سنديکا:
در صورت بروز اختالف بي اعضا ،و نيز تخطي هريک ازآن ها از الزامات مصرحه در مشارکتنامه ،چنانچه اعضا ،خود ،موفق به
رفع اختالفات نشوند،موضوع مورد اختالف به داوري ارجاع ميشود .در صورت ارجاع به داوري ،فرآيند آن تابع باب هفتم آيي
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب (در امور مدني) ،مصوب  1379ميباشد.
تبصره:

در صورت موافقت اعضا  ،مشروط به درج در مشارکت نامه ،بانک مرکزي آمادگي دارد در چهار چوب قانون آيين

دادرسي ،نقش حکم را ايفا نمايد.

اي دستورالعمل در  10ماده و  6تبصره در سي و هشتمي جلسه مورخ  1390/6/2کميسيون اعتباري مورد تاييد واقع شد.

1395

شماره 170994 :؛ ابالغ موضوع ممنوعيت تصدي همزمان پست مديرعامل و رياست هيأت مديره توسط يك نفر در
بانك هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي
تاريخ90/7/23 :

جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي دولتي واگذارشده ،غيردولتي و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم و احترام،
همانگونه که استحضار دارند؛ براساس اصول حاکميت شرکتي ،الزم است هيأت مديره بانک/مؤسسه در راستاي
صيانت از منافع سپردهگذاران ،حفظ ثبات و سالمت بانک در فضاي کسب و کار و همچني حمايت از حقوق
سهامداران ،نسبت به تدوي اهداف راهبردي و تأييد رويههاي استاندارد انجام کار اقدام نموده و به منظور دستيابي
به اهداف موردنظر مسيوليت نظارت بر حس اجراي مصوبات خود را نيز بر عهده بگيرد .به عبارتي هيأت مديره بايد
اطمينان حاصل کند که اهداف ،برنامههاي راهبردي و دستورالعملهاي مربوط به درستي اجراء ميشود.
از سوي ديگر مدير عامل بانک ،که با انتخاب و تأييد هيأت مديره معرفي ميگردد نيز مسيول اصلي عملياتي
نمودن و اجراي صحي برنامهها ،سياستها و دستورالعملهاي مصوب هيأت مديره است.
با توجه به اي که در اغلب موارد رؤساي هيأت مديره بانکها و مؤسسات اعتباري کشور ،تصدي سمت
مديرعاملي را نيز برعهده ميگيرند لذا اي امر موجب ميشود؛ اصول بهبود حاکميت شرکتي و همچني اصل
تفکيک وظايف نظارتي از وظايف اجرايي ،خدشه دار شده و به تبع آن پاسخگويي مديرعامل در برابر هيأت مديره
تحت شعاع قرار گيرد؛ به گونهاي که هيأت مديره عمالً نميتواند نظارت موثري بر عملکرد مديرعامل
بانک/مؤسسه اِعمال نمايد.
با عنايت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوقاالشاره ،شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و
بيست و نهمي

جلسه مورخ  1390/7/12خود ”ممنوعيت تصدي همزمان پست مدير عامل و رياست هيأت مديره توسط

يک نفر در بانکهاي خصوصي ،بانک هاي دولتي خصوصي شده (صادرات ايران ،ملت ،تجارت ،رفاه کارگران و  )...و

مؤسسات اعتباري غيربانکي“ را مورد تصويب قرار داد.
خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا به منظور حس اجراي مصوبه مذکور ،در اسرع وقت هرگونه اقدام الزم
و شايسته در اي

زمينه ،در آن بانک/مؤسسه انجام پذيرد/959815/.ح
مديريتکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3215-02

3831-2

1396

شماره 171317 :؛ ابالغ ممنوعيت اعطاي جوايز به سپرده هاي قرض الحسنه جاري
تاريخ90/7/23 :

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي ،غير دولتي ،شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،بدينوسيله به اطالع ميرساند بر اساس مصوبه چهل و چهارمي جلسه مورخ  1390/06/30کميسيون
اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،مقرر گرديده است:
در حال حاضر ،اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه جاري تحت هر عنوان و به هر شکل امکان پذير
نميباشد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت
بعمل

آيد957422/.

مديريتکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

بهزاد فخار

3215-02

3831-1

1397

شماره 181187 :؛ الزام بانكها و موسسات اعتباري به اعطاي تسهيالت زير  100ميليون ريال فقط با يك ضامن معتبر
تاريخ90/8/3 :

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،بدينوسيله به استحضار ميرساند شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و سيامي جلسه مورخ
 1390/07/26مصوب نمود که:

"بانکها و مؤسسات اعتباري براي اعطاي تسهيالت زير سقف  100ميليون ريال ،فقط از يک ضامن معتبر براي
تضمين بازپرداخت تسهيالت استفاده نمايند".
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به کليه واحدها و شعب آن بانک /مؤسسه اعتباري ابالغ
گردد973741/.

مديريتکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

بهزاد فخار

3215-02

3831-1

1398

شماره 181220 :؛ ابالغ شرح بند  2از ي كهزار و ي كصد و س ي ام ي ن صورت جلسه مورخ  26/7/1390شورا ي پول و اعتبار
در خصوص اعتبارات اسناد ي داخل ي  -ر ي ال ي
تاريخ90/8/3 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد.
با سالم؛
احتراماً ،بدي وسيله مفاد بخشي از يکهزار و يکصد و سيامي صورتجلسه مورخ  1390/7/26شوراي پول و
اعتبار به شرح زير ابالغ ميگردد:
« شوراي پول و اعتبار مقرر نمود؛ بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز ،با شرط ذيل ميتوانند نسبت به ارايه خدمات
گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي به مشتريان اقدام نمايند:
گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفاً در شرايطي امکانپذير ميباشد که ذينفع يا درخواستکننده اعتبار اسنادي
يکي از شرکتها ،نهادها و سازمانهاي دولتي موضوع ماده  4قانون محاسبات عمومي کشور باشد» .

خواهشمند است دستور فرماييد ،مراتب حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ  1390/8/3به کليه واحدهاي ذيربط
ابالغ و نسخهاي از بخشنامه داخلي آن بانک /مؤسسه اعتباري حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ  1390/8/4به
اي

مديريتکل ارسال شود973784/.

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

 02ـ 3215

 2ـ 3831

1399

شماره 184418 :؛ ابالغ بند (  ) 26از قانون بودجه سال  1390كل كشور
تاريخ90/8/7 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پستبانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
ميگردد.

با سالم؛
احتراماً ،بدي وسيله توجه آن بانک /مؤسسه اعتباري را به مفاد بند ( )26از "قانون بودجه سال  1390کل
کشور" به شرح ذيل جلب مينمايد:
بند  -26بانک هاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيالت به کشاورزان و روستاييان ،اسناد مربوط به اراضي کشاورزان و
اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي کشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه وامهاي
بخش کشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت بعمل
آيد/964171/.ف

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

بهزاد فخار

3215-02

3831-1

1400

شماره 192201 :؛ الزام بانكها به ارائه گزارش عملكرد ماهانه كارت اعتباري ميزان به بانك مركزي و دبيرخانه
شوراي عالي اشتغال
تاريخ90/8/15 :

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد.
با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخشنامه شماره  90/15091مورخ  1390/06/30در خصوص" دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري
ميزان براي کارکنان دولت و کارگران" و بازگشت به بند  6از چهل و هفتمي مصوبه جلسه شوراي عالي اشتغال
که مقرر ميدارد:
" با توجه به ابالغ دستورالعمل کارت اعتباري خريد کارکنان دولت و کارگران بر پايه عقد مرابحه ،مقرر گرديد کليه
بانکهاي عامل نسبت به تأمين منابع مورد نياز طرح ياد شده و مشارکت جدي در عملياتي نمودن طرح مذکور اقدام و
به صورت منظم گزارش عملکرد ماهانه خود را به بانک مرکزي و دبيرخانه شورا ارسال نمايند"

لذا خواهشمند است دستور فرمايند گزارش عملکرد اجرايي کارت اعتباري ميزان در آن بانک /مؤسسه اعتباري را
به طور ماهانه به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارسال

نمايند970266/.

مديريتکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

بهزاد فخار

3215-02

3831-1

1401

شماره 206687 :؛ ممنوع ي ت در ي افت حق ب ي مه و مال ي ات از تسه ي الت از مشتر ي ان بانك ها و موسسات اعتبار ي
تاريخ90/9/3 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد.

با سالم؛
احتراماً بدي وسيله به استحضار ميرساند؛ بر اساس مصوبه پنجاه و پنجمي جلسه مورخ 1390/8/11
کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران که به تأييد مقام محترم رياست کل بانک مرکزي نيز
رسيده مقرر گرديد به منظور جلوگيري از دريافت هزينههاي نامتعارف از مشتريان بانکها و کاه

هزينه ارايه

خدمات بانکي؛ «اخذ حق بيمه از گيرندگان تسهيالت جهت بيمه تسهيالت و نيز اخذ هرگونه وجهي تحت عنوان ماليات بهجز
آنچه در قوانين مالياتي تکليف شده از مشتريان بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ممنوع ميباشد».

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ
گرديده و بر حس

اجراي آن نظارت به عمل آيد.997063/.ذ

مديريتکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3215-02

3831-2

1402

شماره 221158 :؛ ملغي شدن بخشنامه شماره نب  5696 /مورخ  11/12/1381درخصوص عدم اخذ گواهي هاي مقرر در
تبصره (  ) 1ماده (  ) 186قانون ماليات هاي مستقيم در مورد اعطاي تسهيالت جهت احداث و تكميل واحدهاي مسكوني
 ،اداري و تجاري به اشخاص حقيقي
تاريخ90/9/20 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد.

با سالم و احترام؛
بدي وسيله به استحضار ميرساند؛ موضوع عدم لزوم اخذ گواهيهاي مقرر در تبصره  1ماده  186قانون
مالياتهاي مستقيم اصالحي مصوب  1380/11/27در مورد اعطاي تسهيالت بانکي جهت احداث و تکميل
واحدهاي مسکوني ،اداري و تجاري به اشخاص حقيقي از سازمان امور مالياتي کشور استعالم گرديد .پاسخ
واصله در اي خصوص طي نامه شماره  200/19521مورخ  1390/8/21عيناً به شرح ذيل ميباشد:
« با عنايت به بند  6ضوابط اجرايي تبصره يک ماده  186اصالحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  80/11/27که طي بخشنامه
شماره  211-35151مورخ  82/10/6به کليه ادارات امور مالياتي نيز ابالغ شده است ،استفاده از تسهيالت بانکي به منظور
خريد يا احداث مسکن شخصي و فعاليتهاي بخش کشاورزي مشمول ضوابط اجرايي موضوع تبصره  1ماده  186ياد شده
نخواهد بود.
لکن استفاده از تسهيالت بانکي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به هر منظور (به استثناء موارد مذکور در بند  6ضوابط
اخيرالذکر) در موقع دريافت تسهيالت بانکي با رعايت ساير شرايط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارائه صورتهاي مالي
موضوع بند ( )4ضوابط مورد اشاره امکانپذير خواهد بود .ضمناً مفاد نامه شماره
 211-5366/40044مورخ  81/9/3رئيس کل محترم وقت سازمان امور مالياتي کشور با توجه به صدور ضوابط اجرايي
باالخص مقررات بند  1و  6آن لغو گرديده است» .

با عنايت به مراتب فوق و با توجه به ملغي شدن مفاد نامه شماره  211-5366/40044مورخ ( 1381/9/3پيوست
شماره  )1سازمان امور مالياتي کشور که حاوي نظر رئيس کل محترم وقت سازمان مذکور بوده ،بدي وسيله بخشنامه
شماره نب 5696/مورخ ( 1381/12/11پيوست شماره  )2اي بانک منسوخ اعالم ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي آن
نظارت گردد/1006807/.چ
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

پيوست :دو برگ

اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

02-3215

2-3831

1403

1404

1405

1406

1407

شماره 235003 :؛ ابالغ دستورالعمل ساماندهي تبليغات قرض الحسنه پس انداز بانك قرض الحسنه  /صندوق
قرض الحسنه موسسات اعتباري
تاريخ90/10/4 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،در اجراي ماده  16دستورالعمل اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز (ريالي-ارزي) مصوب
يکهزار و يکصد و بيست و پنجمي جلسه مورخ  1390/02/27شوراي پول و اعتبار و به منظور ارتقاي فرهنگ
بانکداري اسالمي،گسترش فرهنگ قرضالحسنه وجلوگيري از تبليغات اغواء کننده در خصوص جوايز اعطايي به
سپردههاي قرضالحسنه پسانداز ،بدينوسيله به پيوست "دستورالعمل ساماندهي تبليغات قرضالحسنه پساندازبانک

قرضالحسنه/صندوق قرضالحسنه مؤسسات اعتباري" مصوب سيامي جلسه مورخ  1390/05/05کميسيون اعتباري
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران که به تاييد مقام محترم رياست کل بانک مرکزي نيز رسيده است ،جهت
اجرا ايفاد ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس
اجراي آن نظارت به عمل آيد//.ش.ش 1011284
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3215-02

3816

پيوست دارد

1408

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

«اداره مطالعات و مقررات بانکي»

دستورالعمل ساماندهي تبليغات قرض الحسنه
پس انداز بانک قرض الحسنه/صندوق
قرض الحسنه موسسات اعتباري
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»بسمه تعالي«

دستورالعمل ساماندهي تبليغات قرضالحسنه پسانداز
بانک قرضالحسنه/صندوق قرضالحسنه مؤسسات اعتباري

در اجراي ماده  16دستورالعمل اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز (ريالي-ارزي) مصوب يکهزار
و يکصد و بيست و پنجمي

جلسه مورخ  1390/02/27شوراي پول و اعتبار؛ "دستورالعمل ساماندهي تبليغات

قرضالحسنه پساندازبانک قرضالحسنه/صندوق قرضالحسنه مؤسسات اعتباري"در  11ماده و يک تبصره در سيامي جلسه
مورخ  1390/05 /05کميسيون اعتباري بانک مرکزي به تصويبرسيد.
ماده  -1اهداف

به منظور ارتقاي فرهنگ بانکداري اسالمي،گسترش فرهنگ قرضالحسنه وجلوگيري از تبليغات اغواء کننده در
خصوص جوايز اعطايي به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز" ،دستورالعمل ساماندهي تبليغات قرضالحسنه
پسانداز بانک قرضالحسنه/صندوق قرضالحسنه مؤسسات اعتباري" ،تدوي ميگردد.
ماده  -2تعاريف

گستره تعاريف ذيل محدود به اي دستورالعمل است.
 -1-2بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -2-2مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که تحت عناوي مذکور از بانک مرکزي مجوز فعاليت
دريافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند؛
 -3-2صندوق :صندوق قرضالحسنه مؤسسات اعتباري موضوع مصوبه شانزدهمي جلسه مورخ 1390/04/03
کميسيون اعتباري بانک مرکزي ،ابالغ شده طي بخشنامه شماره  90/62690مورخ  1390/03/22آن بانک؛
 -4-2بانک قرضالحسنه :بانک قرضالحسنهاي که در چارچوب مصوبات دولت يا مصوبات شوراي پول و اعتبار
تأسيس ميگردد؛
 -5-2تبليغات :تبليغات اعطاي جوايز به سپرده قرضالحسنه پسانداز (ريالي-ارزي)؛
 -6-2دستورالعمل :دستورالعمل ساماندهي تبليغات قرضالحسنه پسانداز بانک قرضالحسنه /صندوق
قرضالحسنه مؤسسات اعتباري.
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ماده  -3تبليغات بايد با رعايت کامل دستورالعمل اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز (ريالي-
ارزي) انجام پذيرد.
ماده -4بانک قرضالحسنه/صندوق موظف است در تبليغات خود مفهوم قرضالحسنه و مزاياي آن را براي
عموم مردم اطالعرساني نمايد.
ماده  -5تبليغات بايد صادقانه و با حفظ کرامت انساني باشد.
ماده -6تبليغات بايد در جهت ارتقايفرهنگ نيکوکاري ،فداکاري ،ايجاد همبستگي بي عموم و همچني گسترش
عدالت مابي آحاد جامعه باشد.
ماده -7بانک قرضالحسنه/صندوق مکلف است در تبليغات خود به اجر معنوي قرضالحسنه بي

از مشوقهاي

مادي مرتبط با جوايز اعطايي به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز بپردازد و بر فوايد تاثير تسهيالت
قرضالحسنه در جهت رفع نيازهاي ضروري مردم و امور عامالمنفعه آن براي آحاد جامعه تاکيد نمايد.
ماده -8بانک قرضالحسنه/صندوقموظفاست در تبليغات خود آمار دقيق مربوط به چگونگي توزيع منابع
قرضالحسنه در مناطق مختلف جغرافيايي را به عموم اطالعرساني نمايد.
ماده -9حداقل نيمي از هزينه تبليغات (موضوع بند الف ماده  4دستورالعمل اعطاي جوايز به به سپردههاي
قرضالحسنه پسانداز (ريالي-ارزي)) بايد مصروف تشري نحوه تخصيص منابع قرضالحسنه در مسير
تسهيالت قرضالحسنه شود.
تبصره -بانک قرضالحسنه/صندوق مکلف است در تيزرهاي تبليغاتي خود به چگونگي تخصيص منابع
قرضالحسنه بي

از اعطاي جوايز بپردازد.

ماده -10بانک قرضالحسنه/صندوق موظف است هر سال گزارش عملکرد خود در خصوص اجراي اي
دستورالعمل را حداکثر يک ماه پس از انجام قرعهکشي ،به بانک مرکزي گزارش دهد.
ماده  -11تخلف از مفاد اي دستورالعمل ،عنداللزوم موجب اعمال محدوديت موضوع ماده  14قانون پولي و بانکي
کشور يا مجازاتهاي انتظامي موضوع ماده  44قانون مذکور ميشود.
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شماره 235275 :؛ امكان اعطا ي فرش دستباف ايراني به عنوان جايزه سپرده هاي قرض ال حسنه
تاريخ90/10/4 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد.

با سالم و احترام؛
با عنايت به اينکه اتحاديه صادرکنندگان فرش دستباف تقاضاي منظور نمودن فرش دستباف ايراني در زمره
جوايز اعطايي به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز را دارند و از آنجايي که فرش دستباف ايراني يکي از
مصاديق صنايع دستي ساخت صنعتگران داخلي است که اي موضوع در بند "ت" ماده  6دستورالعمل اعطاي
جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز (ريالي-ارزي) مصوب يکهزار و يکصد و بيست و پنجمي جلسه
مورخ  1390/02/27شوراي پول و اعتبار درج گرديده است ،لذا آن بانک/مؤسسه اعتباري ميتواند فرش
دستباف ايراني را در زمره جوايز اعطايي به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز اعالم نمايد//.ش.ش 1021705

اداره مطالعات و مقررات بانکي
مرتضي ستاك

بهزاد فخار

3816

3831-1
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شماره 247151 :؛ ابالغ حداكثر سقف اعتبار كارت مرابحه براي سال جاري ،موضوع ماده (  ) 13دستورالعمل اجرايي
كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه
تاريخ90/10/15 :

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخشنامه شماره  90/141763مورخ  1390/6/20موضوع « دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه

عقد مرابحه » ،بدي وسيله به اطالع ميرساند؛ براساس مصوبه شصت و دومي جلسه مورخ 1390/9/9کميسيون
اعتباري ،که به تأييد رياست کل محترم بانک مرکزي نيز رسيده است ،مقرر گرديد تا حداکثر سقف اعتبار کارت
مرابحه براي سال جاري ،موضوع ماده ( )13دستورالعمل مذکور ،مبلغ  40ميليون ريال تعيي

گردد1027373/.

مديريتکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3215-02

3816
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شماره 260818 :؛ ابالغ بند  2از ي كهزار و ي كصد و س ي و چهارم ي ن صورت جلسه مورخ  20/10/1390شورا ي پول و
اعتبار در خصوص اعتبارات اسناد ي داخل ي  -ر ي ال ي
تاريخ90/11/1 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد.
با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخشنامه شماره  90/181220مورخ  ،1390/8/3موضوع ابالغ مصوبه شوراي پول و اعتبار در
خصوص ”گشاي

اعتبار اسنادي داخلي ن ريالي“ ،بدي وسيله به پيوست ”الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي

داخلي ـ ريالي“ که در يکهزار و يکصد و سي و چهارمي جلسه مورخ  1390/10/20شوراي پول و اعتبار به
تصويب رسيده است جهت اجرا ايفاد ميگردد.
يادآوري مينمايد با ابالغ ”الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي“ ،مصوبه يکهزار و يکصد و
سيامي جلسه مورخ  1390/7/26شوراي پول و اعتبار ،موضوع بخشنامه صدراالشاره ،ملغي اعالم ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند ،مراتب حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ  1390/11/3به کليه واحدهاي ذيربط
ابالغ و نسخهاي از بخشنامه داخلي آن بانک /مؤسسه اعتباري حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ  1390/11/5به
اي مديريتکل ارسال شود1062680/.
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

 02ـ 3215

3816

پيوست 4 :برگ
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسن ادي داخلي ـ ريالي
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«الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»
شوراي پول و اعتبار در اجراي بند  5تصويبنامه شماره /35985ت مورخ  1377/6/3هيأت محترم وزيران و با
هدف ارتقاء مفاد مصوبه نهصد و شصتمي جلسه مورخ  1380/5/14اي شورا و نيز حصول اطمينان از انجام
صحي امور”،الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي“ را که به اختصار اعتبار اسنادي داخلي ناميده
ميشود ،به شرح زير تصويب نمود.
ماده  -1بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف به طراحي ،ايجاد و پيادهسازي ساختار کنترل داخلي مالي و
عملياتي مؤثر و کارا مطابق با ”رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در مؤسسسات اعتباري“(موضوع بخشنامه
شماره مب 1172/مورخ  ،)1386/3/31در مراحل مختلف گشاي

 ،ابالغ ،معامله و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي

ميباشد.
تبصره –بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است نسبت به راهاندازي کامل نظام بانکداري متمرکز
( )Core Bankingظرف مدت  6ماه از ابالغ اي الزامات اقدام نمايد .بعد از زمان مذکور ،بانکها و مؤسسات
اعتباري غيربانکي که از نظام بانکداري متمرکز برخوردار نميباشند به هيچ وجه مجاز به گشاي

اعتبار اسنادي

داخلي نميباشند.
ماده  -2هيأت مديره بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است بر حسب ميزان اعتبار و نوع وثايق معرفي
شده از سوي متقاضي (خريدار/کارفرما) ،نسبت به گشاي

يا عدم گشاي

اعتبار اسنادي داخلي ،از طريق

ارکان اعتباري خود تصميمگيري نمايد.
ماده -3بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف به اعتبارسنجي دقيق متقاضي اعتبار اسنادي داخلي
(خريدار/کارفرما) است .اي اعتبارسنجي حداقل شامل؛ اخذ استعالم تسهيالت و تعهدات و چک برگشتي از
سامانه يکپارچه اطالعاتي مشتريان بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ميباشد .در خصوص اشخاص حقوقي،
استعالم يادشده عالوه بر شخص حقوقي شامل صاحبان امضاي مجاز ،اعضاي هيأت مديره آن شخص و
سهامداران عمدهاي که قادر به تعيي حداقل يک عضو هيأت مديره شخص حقوقي باشند ،نيز ميگردد .بانک
مجاز به گشاي

اعتبار اسنادي داخلي براي متقاضي (خريدار/کارفرما) که داراي سابقه چک برگشتي و يا

تسهيالت و تعهدات غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور است ،نميباشد.
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تبصره – چنانچه متقاضي ،داراي سابقه چک برگشتي ناشي از موارد قهري باشد ،هيأت مديره بانک/مؤسسه
اعتبار اسنادي داخلي

اعتباري غيربانکي ميتواند با رعايت ساير شرايط مندرج در ماده  ،3نسبت به گشاي
اقدام نمايد.
ماده  -4بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است قبل از گشاي

اعتبار اسنادي داخلي ،نسبت به اخذ

استعالم مالياتي در چارچوب ضوابط اجرايي تبصره  1ماده  186قانون مالياتهاي مستقيم ،مصوب
 1380/11/27مبادرت نمايد.
ماده  -5بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي مکلف ميباشد قبل از گشاي

اعتبار اسنادي داخلي با توجه به

صالحيت ،اهليت و توان اعتباري متقاضي (خريدار/کارفرما) ،وثائق و تضمينات الزم و کافي از وي اخذ نمايد ،به
گونهاي که در صورت عدم ايفاي تعهدات ،حقوق بانک در حداقل زمان ،استيفاء شود.
ماده -6بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است هنگام گشاي

اعتبار اسنادي داخلي ،از متقاضي

(خريدار/کارفرما) تعهدنامهاي اخذ نمايد که طي آن وي متعهد به واقعي بودن معامله (قرارداد) ميگردد و نيز اقرار
مينمايد که با ذينفع اعتبار (فروشنده/پيمانکار) ذينفع واحد (مطابق با تعريف ارائه شده در آيي نامه تسهيالت و
تعهدات کالن) نميباشد .همچني تعهدنامه مزبور بايد مشتمل بر اي موضوع باشد که در صورت اثبات خالف
هر يک از موارد فوق ،بانک حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآيند اعتبار اسنادي داخلي براي وصول مطالبات و
خسارات احتمالي خوي

اقدام نمايد.

ماده -7بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است به هنگام گشاي

اعتبار اسنادي داخلي ،از ”سامانه شماره

درخواست تسهيالت و تعهدات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران“ ،شماره درخواست منحصربهفرد دريافت نمايد.
ماده -8حداقل مدارك الزم جهت ارائه در زمان گشاي

اعتبار اسنادي داخلي؛ پي

فاکتور يا قرارداد معتبر

فروش کاال/ارايه خدمت ،حسب مورد بيمهنامه معتبر کاال (با توجه به شرايط تحويل کاال ن اينکوترمز) به نفع
بانک ،فرم نامه پذيرش بازرسي و همچني تعهدنامه واقعي بودن معامله (قرارداد) ميباشد .همچني حداقل
مدارك الزم به هنگام معامله اسناد؛ سياهه (سياهه تجاري فروش کاال يا صورت وضعيت انجام خدمت که به
تأييد کارفرما يا نماينده قانوني وي رسيده باشد ،).سند حمل ( حسب مورد؛ بارنامه ،راهنامه ،صورت مجلس
تحويل و تحول کاال ،حواله انبار فروشنده يا قبض انبار) و گواهي بازرسي کاال ميباشد.
تبصره ـ گواهي بازرسي کاال بايد توسط شرکتهاي بازرسي مستقل و معتبري که در فهرست شرکتهاي
بازرسي مجاز بانک مرکزي (مندرج در پيوست بخ

دوم مجموعه مقررات ارزي) قرار دارند صادر شود .انجام

بازرسي کاال بايد ناظر بر فرآيند تحويل کاال به خريدار باشد.
ماده -9بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي مکلف است به هنگام گشاي
ظرفيت اعتباري متقاضي (خريدار/کارفرما) ،اقدام به اخذ پي
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اعتبار اسنادي داخلي ،متناسب با توان و

دريافت از وي به شرح زير نمايد:

 -1-9در اعتبار اسنادي داخلي ديداري ،حداقل  ٪10هنگام گشاي
 -2-9در اعتبار اسنادي داخلي مدتدار ،حداقل  ٪15در زمان گشاي

اعتبار؛
اعتبار ،حداقل  ٪15به هنگام معامله اسناد.

تبصره ـ چنانچه متقاضي (خريدار/کارفرما) اعتبار اسنادي داخلي ،يکي از وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي و
شرکتهاي دولتي که از بودجه عمومي استفاده مينمايد باشد ،بايد حداقل ،معادل مبلغ اعتبار اسنادي داخلي در
بودجه ساليانه نهاد مزبور مصوب شده باشد.
ماده  -10گشاي

اعتبار اسنادي داخلي مدتدار ،براي مدت بي

از  360روز (از زمان معامله اسناد يا تاريخ

حمل) مجاز نميباشد.
تبصره -گشاي

اعتبار اسنادي داخلي مدتدار براي بي

از مدت مقرر در اي ماده ،صرفاً پس از تصويب بانک

مرکزي امکانپذير است.
ماده -11پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذينفع (فروشنده/پيمانکار) بهصورت پي

پرداخت ،از

منابع متقاضي (خريدار/کارفرما) ،صرفاً در مقابل اخذ ضمانتنامه بدون قيد و شرط معتبر بانکي مجاز ميباشد.
ماده  -12بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است اطالعات مربوط به اعتبار اسنادي داخلي گشاي

يافته،

هرگونه تغييرات بعدي و ابطال آن را با شماره درخواست منحصربهفرد موضوع ماده  7اي مقررات و در قالب
فرمهايي که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعيي نموده است ،به سامانه تسهيالت و تعهدات بانکي اي
بانک ارسال و تأييديه مربوط را دريافت نمايد.
ماده  -13بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي مجاز به تنزيل اعتبار اسنادي داخلي نميباشد.
”الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي“ در  13ماده و  5تبصره در يکهزار و يکصد و سي و چهارمي
جلسه مورخ  1390/10/20شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از زمان ابالغ ،الزماالجرا بوده و مصوبه
يکهزار و يکصد و سيامي جلسه مورخ  1390/7/26شوراي پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ن
ريالي ملغي ميگردد.
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شماره 262335 :؛ ابالغ مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانكي مصوب يك هزار و يك صد و سي و پنجمين جلسه مورخ
 1390 / 10 / 27شوراي پول و اعتبار
تاريخ90/11/5 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پستبانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
ميگردد.

با سالم؛
احتراماً ،به پيوست”مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي“که در يکهزار و يکصد و سي و پنجمي جلسه مورخ
 1390/10/27شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است جهت اجرا ايفاد ميگردد .شايان ذکر است که با
ابالغ مقررات مذکور ،مصوبه سيزدهمي جلسه مورخ  1339/11/23شوراي پول و اعتبار در رابطه با عمليات
مجاز بانکي ،ملغي ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس
اجراي آن نظارت به عمل آيد/1062692/.ش

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

پيوست دارد

اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3215-02

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
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بسمهتعالي
مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي

شوراي پول و اعتبار به استناد بند"ب"ماده  30قانون پولي و بانکي کشور"مقررات ناظر بر عمليات
مجاز بانکي"را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده  :1در اي مقررات عناوي ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار ميروند:
بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و
تحت نظارت بانک مرکزي ميباشد.
عملياتبانکي:دريافت سپرده و بهکارگيري آن در قالب اعطاي تسهيالت يا ايجاد اعتبار
سپرده :وجهي است که از عموم دريافت ميگردد و بازپرداخت آن ميتواند به همراه سود يا امتياز يا بدون آنها و
يا با کسر تمام يا قسمتي از آن باشد .موارد ذيل از جمله مصاديق سپرده محسوب ميشود:
 سپرده قرضالحسنه پسانداز؛ سپرده قرضالحسنه جاري؛ سپرده سرمايهگذاري مدتدار؛ سپرده سرمايهگذاري خاص؛اعتبار :تعهد به پرداخت تسهيالت به اشخاص يا پذيرش تعهد در قالب مواردي نظير گشاي
صدور ضمانتنامه يا موارد مشابه
تسهيالت :فراهم کردن منابع مالي مورد نياز متقاضيان در چارچوب عقود اسالمي
عمليات اعتباري :اعطاي تسهيالت به اشخاص ياايجاد اعتبار
ماده  :2انجام عمليات زير صرفاً توسط مؤسسه اعتباري مجاز ميباشد:
 -2-1قبول سپرده
 -2-2صدور گواهي سپرده عام و خاص
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اعتبار اسنادي،

-2-3ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک
 -2-4انجام عمليات بي بانکي
تبصره -1تشخيص عمليات سپرده گيري موضوع بند  2-1فوق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي با بانک مرکزي
است.
تبصره  -2صندوقهاي قرضالحسنه و تعاونيهاي اعتبار داراي مجوز از بانک مرکزي ،مطابق با قواني و مقررات
موضوعه مجاز به قبول سپرده ميباشند.
ماده  :3چنانچه هر يک از فعاليتهاي زير در چارچوب قواني و مقررات مربوطه توسط مؤسسه اعتباري انجام
شود ،عمليات بانکي محسوب ميگردد:
 -3-1انجام عمليات اعتباري از جمله اعطاي تسهيالت به اشخاص در قالب عقود قرضالحسنه ،فروش
اقساطي ،اجاره بهشرطتمليک ،سلف ،جعاله ،مضاربه ،مشارکت حقوقي ،سرمايهگذاري مستقيم ،مشارکت مدني،
مزارعه ،مساقات ،خريد دي  ،مرابحه و استصناع.
 -3-2ارائه انواع ابزارهاي پرداخت
 -3-3دريافت ،پرداخت ،نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي
-3-4انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه ،انواع قبوض خدمات شهري ،ودايع و. . .
-3-5گشاي

انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانتنامه

-3-6ارائه خدمات بانکي الکترونيکي از جمله صدور انواع کارتهاي الکترونيکي (کارتهاي خريد ،کارت اعتباري،
کيف پول الکترونيکي و ). . .
-3-7قبول و نگاهداري اشياء گرانبها ،اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان
 -3-8تبديل به اوراق بهادار کردن داراييها در قالب انتشار اوراق صکوك
-3-9انجام عمليات ارزي نظيرخريد و فروش ارز ،انتقال ارز ،دريافت و اعطاي تسهيالت ارزي،صدور حوالجات
ارزي و . . .
-3-10خدمات مربوط به وجوه اداره شده
-3-11تضمي بازخريد اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي
 -3-12انتشار يا عرضه اوراق مشارکت ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور
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-3-13انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)
ماده  :4ساير فعاليتهايي که مؤسسه اعتباري مي تواند مبادرت به انجام آن نمايد:
 -4-1سرمايهگذاري از طريق خريد اوراق مشارکت ،اوراق بهادار خارجي و اوراق صکوك و نظاير آن
-4-2ارائه خدمات مشاورهاي از قبيل سرمايهگذاري ،خدمات مالي ،مديريت دارايي ها و ...
-4-3انجام وظايف قيمومت ،وصايت ،وکالت و نمايندگي مشتريان طبق قواني و مقررات مربوطه
-4-5ايجاد هرگونه پوش

بيمهاي براي داراييهاي مؤسسه اعتباري ،نزد شرکتها و مؤسسات بيمه

-4-6حفظ ،برقراري و ايجاد رابطه کارگزاري با مؤسسات اعتباري داخل و خارج
-4-7ترخيص کاال از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباري
 -4-8انجام خدمات کارگزاري سهام و اوراق بهادار براي مشتريان
-4-9پذيره نويسي سهام شرکتهاي در شرف تأسيس و يا افزاي

سرمايه شرکتها

-4-10وصول مطالبات اسنادي
-4-11وصول سود سهام مشتريان به حساب آنها
-4-12فروش تمبر مالياتي و سفته
ماده  -5انجام تمام يا بخشي از عمليات و فعاليتهاي مندرج در اي آيي نامه توسط مؤسسه اعتباري منوط به
درج آن در اساسنامه مؤسسه اعتباري و تصويب در شوراي پول و اعتبار است.
ماده  -6بانک مرکزي مي تواند انجام برخي عمليات و فعاليتهاي مندرج در اي آيي نامه را براي انواع
مؤسسات اعتباري ممنوع سازد.
ماده -7انجام هرگونه عمليات و فعاليت جديد يا ارائه ابزارهاي دريافت و پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباري
خارج از چارچوب اي مقررات ،مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزي است.
ماده -8بانک مرکزي مجاز است نسبت به تعيي ساير عمليات و فعاليتهاي مجاز بانکي که در اي مقررات
پي

بيني نشده اقدام نمايد.
مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي در هشت ماده و دو تبصره دريکهزار ويکصد و سي وپنجمي جلسه

مورخ  1390/10/27شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ به شبکه بانکي کشور الزم االجرا
بوده و جايگزي عمليات مجاز بانکي مصوب سيزدهمي جلسه مورخه  1339/11/23شوراي پول و اعتبار
ميگردد.
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شماره  263088 :؛ ابالغ بند (  ) 3از ي ك هزار و ي ك صد و س ي و پنجم ي ن صورتجلسه مورخ  27/10/1390شورا ي پول و
اعتبار مبني بر محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطاي تسهيالت مضاربه به بهاي تمام شده كاالي
خريداري شده و تلقي كردن آن به عنوان هزينه قابل قبول
تاريخ90/11/5 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه
اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،همانگونه که استحضار دارند؛ ماليات بر ارزش افزوده جزء مالياتهاي مدرني است که از اواخر دهه 50
ميالدي در دنيا اجرايي شده است .دايره گسترش اي نوع ماليات سبب گرديده که تاکنون بسياري از کشورهاي
جهان به خيل مجريان اي نظام مالياتي بپيوندند .در ايران نيز قانون ماليات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال
 1386در مجلس شوراي اسالمي تصويب و پس از تأييد توسط شوراي نگهبان قانون اساسي ،در تير ماه 1387
جهت اجرا ابالغ گرديد .قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه کاالها و خدمات که در بازار ايران به فروش
ميرسند ،به استثناي  17قلم کاالي ذکر شده در ماده  12اي قانون ميشود.
طبق ماده  1قانون يادشده ” ،عرضه کاالها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين
قانون ميباشد“.

با عنايت به موارد عنوان شده ،مبلغ ماليات بر ارزش افزوده به بهاي فروش کاال يا خدمات اضافه و از مشتري
اخذ مي گردد .بنابراي خريدار عالوه بر پرداخت بهاي کاال يا خدمات ،ملزم به پرداخت ماليات مزبور نيز ميشود
لذا ماليات پرداختي به عنوان يکي از اقالم تشکيل دهنده بهاي تمام شده کاال يا خدمات خريداري شده تلقي
ميگردد.
از سوي ديگر در ماده  7دستورالعمل اجرايي مضاربه که به احصاء هزينههاي قابل قبول مضاربه پرداخته ،عالوه بر
قيمت خريد کاال ،به ساير مبالغ پرداختي در راستاي تحصيل کاال از جمله ،بيمه و حق ثبت سفارش ،حمل و نقل،
انبارداري و  ...نيز به عنوان هزينههاي قابل قبول مضاربه اشاره شده است.
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در اي راستا شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و سي و پنجمي جلسه مورخ  1390/10/27خود:
« محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطاي تسهيالت مضاربه به بهاي تمام شده کاالي خريداري شده و تلقي کردن

آن به عنوان هزينه قابل قبول » را مورد تصويب قرار داد.
خواهشمند است دستور فرمايند ،مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس
اجراي آن نظارت گردد/1063061/.س
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

 02ـ 3215

3816
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شماره  265754 :؛ امكان قبول حساب يارانه اشخاص به عنوان بخشي از وثايق قابل قبول در تسهيالت اعطايي زير
 100ميليون ريال
تاريخ90/11/9 :

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخشنامه شماره  90/181187مورخ  1390/8/3درخصوص استفاده از يک ضام معتبر در تضمي
بازپرداخت تسهيالت زير سقف  100ميليون ريال ،بدي وسيله به اطالع ميرساند؛ بانکها ميتوانند عالوه بر اخذ
ضام معتبر در اعطاي تسهيالت ،با توافق تسهيالتگيرندگان ،بخشي از وثائق قابل قبول تسهيالت اعطايي را از
محل حساب يارانه آنها ،تأمي نمايند.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب ظرف مدت  5روز کاري به کليه واحدها/شعب زير مجموعه آن بانک ابالغ
و رونوشت آن را به اي بانک ارسال

نمايند1041642/ .

مديريتکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3215-02

3816
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شماره 275596 :؛ ابالغ مصوبه شماره  / 42956ت  28493ه مورخ  11/8/1382هيأت محترم وزي ران در خصوص
فرم هاي متحد الشكل براي صدور ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه ،انجام تعهدات ،پيش پرداخت و استرداد حسن
انجام كار ،جهت تضمين معامالت دولتي
تاريخ90/11/18 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه
اعتباري توسعه ارسال ميگردد.
باسالم
احتراماً؛ پيرو بخشنامه شماره نب 4475/مورخ  ،1373/7/27ضم

ارسال تصوير «آييننامه تضمين براي معامالت

دولتي» ،موضوع تصويبنامه شماره /42956ت 28493ه مورخ  1382/8/11هيأت محترم وزيران به همراه
چهار فقره فرم نمونه ضمانتنامههاي شرکت در مناقصه ،انجام تعهدات ،پي

پرداخت و استرداد حس انجام

کار ،بدي وسيله به استحضار ميرساند که تمامي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلفند ضمانتنامههاي
مرتبط با معامالت دولتي را صرفاً مطابق با نمونههاي پيوست و با رعايت مفاد تبصره ( )2ماده ( )8آيي نامه مذکور
صادر نمايند.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب ظرف مدت پنج روز کاري به تمامي شعب و واحدهاي آن بانک /مؤسسه
اعتباري غير بانکي ابالغ و رونوشت آن را نيز به اي بانک ارسال نمايند/1068329/.ص

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3215-02

3816

پيوست دارد

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

شماره 280562 :؛ ابالغ ي كسان شدن نرخ سود تسه ي الت و سپرده ها در مناطق آزاد و سرزم ي ن اصل ي
تاريخ90/11/23 :

جهت اطالع کليه مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،مؤسسه اعتباري توسعه و شرکت دولتي پست
بانک ارسال گرديد.
با سالم و احترام؛
بدي وسيله به استحضار ميرساند ،شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و سي و ششمي جلسه
مورخ  1390/11/11خود مقرر نمود که «نرخ سود عليالحساب سپردههاي بانکي» و«نرخ سود تسهيالت اعطايي» در
مناطق آزاد تجاري ن صنعتي جمهوري اسالمي ايران و سرزمي اصلي به صورت يکسان تعيي و مورد عمل قرار
گيرد .لذا از تاريخ الزم االجرا شدن اي بخشنامه ،نرخهاي مذکور براي مناطق آزاد تجاري ن صنعتي ،مطابق
سياستهاي پولي ابالغي از سوي اي بانک براي سرزمي اصلي خواهد بود.
يادآوري مينمايد از اي پس مفاد بندهاي  2و  3بخشنامه شماره مب 1347/مورخ  1386/4/10اداره مطالعات
و مقررات بانکي ،کان لم يک تلقي ميگردد.
با عنايت به اي که مفاد اي بخشنامه پس از گذشت  14روز تقويمي از تاريخ صدور آن الزماالجرا خواهد بود،
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب ظرف مدت  5روز کاري به کليه واحدها/شعب زيرمجموعه آن
بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و رونوشت آن را به اي بانک ارسال

نمايند/1082784/ .د

مديريتکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3215-02

3816

1438

شماره 288789 :؛ ابالغ مصوبه يك هزار و يك صد و سي و سومين جلسه مورخ  6/10/1390شوراي پول و اعتار
درخصوص اصالح مفاد مواد (  ) 3 ( ، ) 2و (  ) 4از شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه
تاريخ90/12/1 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
ميگردد.

با سالم؛
احتراماً ،بدي وسيله به استحضار ميرساند؛ شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و سي و سومي جلسه
مورخ  1390/10/6خود ،مفاد مواد ( )3( ،)2و ( )4از «شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرضالحسنه ويژه» (مصوب
هفتصد و نهمي جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ  ،)1369/6/3را به شرح زير اصالح نمود:
ماده  -2حداقل مبلغ سپرده الزم براي افتتاح حساب قرضالحسنه ويژه  10.000.000ريال ميباشد.
ماده  -3حداقل مبلغ تسهيالت قرضالحسنه قابل اعطاء به هر متقاضي از محل هر حساب قرضالحسنه ويژه  3.000.000ريال
و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال ميباشد.
ماده  -4بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ميتواند هر سه سال يکبار براساس رشد شاخص کل بهاي کاال و خدمات
مصرفي و ساير شاخصها ،نسبت به اصالح ارقام ذکر شده در مواد ( )2و ( )3فوق اقدام نمايد.

الزم به ذکر است مت تنقي شده و نهايي «شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرضالحسنه ويژه» با اصالحات انجام شده
بر اساس «مصوبه صدراالشاره شوراي پول و اعتبار» ،به پيوست ارسال ميگردد .خواهشمند است دستور فرمايند
مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس اجراي آن نظارت به عمل
آيد/1058588/.و
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

پيوست 3 :برگ

اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

02-3215

3816

1439

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه

سال 1390

1440

«شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرضالحسنه ويژه»

ماده  -1حساب قرضالحسنه ويژه به حسابي اطالق ميشود که؛ بانک تحت اي عنوان افتتاح و وجوه توديع
شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به اي حساب را طبق نظر توديعکننده وجوه و براساس شرايطي که به
موجب قرارداد عامليت منعقده فيمابي توديعکننده و بانک معي ميشود به صورت قرضالحسنه به اشخاص
حقيقي و مؤسسات خيريه و عامالمنفعه اعطا مينمايد.
ماده  -2حداقل مبلغ سپرده الزم براي افتتاح حساب قرضالحسنه ويژه  10,000,000ريال ميباشد.



ماده  -3حداقل مبلغ تسهيالت قرضالحسنه قابل اعطا به هر متقاضي از محل هر حساب قرضالحسنه ويژه


 3,000,000ريال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال ميباشد.

ماده  -4بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ميتواند هر سه سال يک بار بر اساس رشد شاخص کل بهاي کاال


و خدمات مصرفي و ساير شاخصها ،نسبت به اصالح ارقام ذکر شده در مواد ( )2و ( )3فوق اقدام نمايد.

ماده  -5از مبالغ توديع شده به حسابهاي قرضالحسنه ويژه همواره معادل مجموع قرضالحسنههاي اعطا
شده مسدود ،و مازاد آن توسط توديعکننده وجوه قابل برداشت بوده و نظير ساير حسابهاي قرضالحسنه
پسانداز مشمول شرکت در قرعهکشي جوايز ميباشد.
ماده  -6مبالغ مسدود شده در اي حسابها جزء سپردههاي بانک محسوب نگرديده و مشمول توديع سپرده
قانوني نميباشد.
ماده  -7مبالغ قرضالحسنه اعطايي بانک از محل اي حسابها جزء تسهيالت اعتباري اعطايي بانک محسوب
نگرديده و خارج از حد مجاز اعتباري بانک خواهد بود.

اصالح شده بر اساس بند  2از يكهزار و يكصد و سي و سومين صورتجلسه مورخ  6/10/1390شوراي پول و اعتبار.
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ماده  -8دارنده حساب قرضالحسنه ويژه ميتواند به موجب قرارداد عامليت ،نوع و ميزان وثائق مورد نظر خود
را مشخص و از بانک بخواهد که در قبال اعطاي قرضالحسنه از اي حساب وثائق مشخص شده را اخذ نمايد
در صورتي که نوع و ميزان وثائق مورد نظر تعيي نشده باشد ،اخذ وثيقه توسط بانک تابع ضوابط دستورالعمل
اجرايي قرضالحسنه اعطايي بانکها خواهد بود.
ماده  -9بانک ميتواند به موجب قرارداد عامليت پيگيري وصول اقساط قرضالحسنههاي اعطايي و يا در صورت
لزوم انجام اقدامات حقوقي مربوط را نيز به عهده بگيرد .ليک در هر حال استرداد وجوه توديع شده به حساب
قرضالحسنه ويژه موکول به بازپرداخت قرضالحسنههاي اعطا شده بوده و از اي بابت مسيوليتي متوجه بانک
نخواهد بود.
ماده -10

مبالغ وصولي توسط بانک بابت اقساط قرضالحسنههاي اعطا شده طبق نظر توديعکننده

وجوه ،مجدداً قابل مصرف ميباشد.
ماده -11

بابت خدماتي که بانک در مورد هر يک از حسابهاي قرضالحسنه ويژه انجام ميدهد با

توجه به نوع و ميزان اي خدمات کارمزدي به بانک تعلق ميگيرد که ميزان آن براساس توافق بانک و
توديعکننده وجوه به موجب قرارداد عامليت تعيي خواهد شد.
ماده -12

توديعکننده وجوه ميتواند به منظور تأمي تمام يا قسمتي از کارمزد عامليت بانک به شرح

مذکور در ماده  ،11از بانک بخواهد که عالوه بر اصل مبلغ قرضالحسنه اعطائي مبلغي به عنوان کارمزد از
دريافتکنندگان قرضالحسنه وصول نمايد که ميزان آن نميتواند از کارمزد مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار
براي قرضالحسنه اعطائي بانکها جهت رفع احتياجات ضروري اشخاص حقيقي تجاوز نمايد.
شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرضالحسنه ويژه در هفتصد و نهمي جلسه مورخ  1369/6/3و يکهزار و
يکصد و سي و سومي مورخ  1390/10/6شوراي پول و اعتبار در دوازده ماده به تصويب رسيد.

1442

شماره 288800 :؛ ابال غ بخشنامه اصالح شده آ يي ن نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نو ي س ي از سو ي بانك ها كه در آن
ي ك بند در خصوص ضمانت نامه اعتبار ي ( ارز ي  -ر ي ال ي ) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ا ي ران به عنوان
وث ي قه صدور ضمانت نامه بانك ي اضافه شده اس
تاريخ90/12/1 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،بدي وسيله به استحضار ميرساند؛ به استناد تبصره ( )2ماده (” )2آئيننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي

از طرف بانکها“ کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در هفتاد و چهارمي جلسه مورخ
 1390/10/28خود ،که به تأييد رياست کل محترم بانک مرکزي نيز رسيده است ،مقرر نمود« :ضمانتنامههاي
اعتباري (ارزي ـ ريالي) صادره توسط "صندوق ضمانت صادرات ايران" ،به عنوان وثيقه صدور ضمانتنامه بانکي مورد قبول
ميباشد».

الزم به ذکر است که «آييننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها» با توجه به بخشنامههاي شماره
مب 162/مورخ  ،1380/12/29شماره مب 558/مورخ  ،1381/5/13شماره مب 1825/مورخ  1385/7/30و
شماره مب 1968/مورخ  1382/11/29و همچني «مصوبه صدراالشاره کميسيوناعتباري» اصالح ،و مت تنقي شده
و نهايي آن ،به پيوست جهت استحضار ايفاد ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند ،مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس
اجراي آن نظارت گردد/1069799/.و
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

 02ـ 3215

3816

پيوست 4 :برگ

1443

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از
طرف بانک ها

سال 1390

1444

آئيننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها

ماده  -1صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها موکول به اخذ وثيقه از مضمونعنه طبق شرايط مندرج
در اي آئي نامه ميباشد.
ماده  -2انواع وثائق قابل قبول براي صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي به شرح ذيل ميباشد:
الف -وجه نقد يا طال يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزي
يا سپرده سرمايهگذاري مدتدار ،يا حسابهاي پسانداز قرضالحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده
سرمايهگذاري مدتدار متقاضي نزد ساير بانکها يا گواهيهاي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار ويژه عام و
خاص1يا اوراق قرضالحسنه يا حسابهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار ارزي و
قرضالحسنه جاري و پسانداز ارزي2نزد بانک صادرکننده ضمانتنامه.
ب -تضمي بانکها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز داخلي.

3

4

پ -تضمي بانکها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي معتبر خارجي.
ج -ضمانتنامههاي اعتباري (ارزي  -ريالي) صادره توسط ”صندوق ضمانت صادرات ايران“

5

د -سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ،اموال غيرمنقول ،برگ وثيقه انبارهاي عمومي مربوط به کاال ،سهام
شرکتهايي که در بورس پذيرفته شده باشد،کشتي و هواپيما.
تبصره ( -)1در مورد شرکتهاي تحت مديريت دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و شرکتهاي وابسته به آنها،
بانک ميتواند سفته شرکت يا نهاد در وجه بانک را قبول نمايد.

6

 1به استناد بخشنامه شماره مب 588/مورخ .13/5/1381
2به استناد بخشنامه شماره نب 5784/مورخ .24/8/1377
3الزم است مبلغ موجود در حسابهاي پسانداز قرضالحسنه نزد آن بانك و حساب سپرده سرمايهگذاري مدتدار متقاضي نزد ساير بانكها به ميزان وثيقه
مورد نظر در حسابهاي ذيربط مسدود شود.
 4به استناد بخشنامه شماره مب 588/مورخ .13/5/1381
 5به استناد بند ( )1از هفتاد و چهارمين صورت جلسه كميسيون اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مورخ .28/10/1390
 6به استناد بند  4از مصوبه نهصد و چهل و نهمين جلسه مورخ  2/11/1379شوراي پول و اعتبار.
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تبصره ( -)2غير از وثائق پي
ديگري را پي

بيني شده در اي آيي نامه،بانک مرکزي ميتواند حسب مقتضيات روز وثائق

بيني و در صورت لزوم به بانکها اعالم نمايد.

1

ماده  -3حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانتنامه يا ظهرنويسي از يک يا ترکيبي از وثائق بند الف ماده  2و بابت
بقيه آن از يک يا ترکيبي از انواع وثائق مشروح ذيل خواهد بود:
معادل بقيه مبلغ ضمانتنامه و يا ظهرنويسي از يک و يا ترکيبي از انواع وثائق مذکور در بندهاي الف و ب ماده .2
سفته طبق بند پ ماده  2و تبصره ( )1ذيل آن حداقل معادل  120درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه و يا ظهرنويسي.
اموال غيرمنقول يا برگ وثيقه انبارهاي عمومي يا سهام شرکتهايي که در بورس پذيرفته شده باشد يا کشتي يا
هواپيما حداقل معادل  150درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه يا ظهرنويسي.
تبصره ( -)1ضمانتنامههاي مربوط به شرکت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقدي مذکور در ماده  3معاف
ميباشند و درصدهاي مذکور در رديفهاي ( )2و ( )3نسبت به کل مبلغ ضمانتنامه محاسبه خواهد شد.
تبصره ( -)2بانکها ميتوانند از اخذ وثيقه نقدي مذکور در ماده  3بابت ضمانتنامههاي صادره منحصراً براي
امور کشاورزي ،احداث ،تکميل و يا تعمير واحدهاي مسکوني خودداري کنند مشروط بر اي که وثيقه ،منحصراً
غيرمنقول بوده و حداقل  160درصد مبلغ ضمانتنامه ارزش داشته باشد.
تبصره ( -)3ضمانتنامههاي مربوط به کارخانههاي توليدي بابت خريد مواد اوليه از خارج يا هزينههاي ارزي
اجراي طرحهاي تأسيس يا توسعه کارخانههايي که مورد تأييد و توصيه وزارتخانههاي مربوط باشد و وامهاي
خارجي براي منظورهاي فوق در صورت موافقت بانک مرکزي مشمول تبصره ( )1اي ماده ميباشد.
ماده  -4صدور ضمانتنامه ريالي در برابر تضمي بانکها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي معتبر خارجي و همچني
صدور ضمانتنامه ارزي منوط به موافقت قبلي بانک مرکزي ميباشد.
ماده  -5در ضمانتنامهها بايد موضوع ضمانتنامه ،نام مضمونله و مضمونعنه و مدت اعتبار ضمانتنامه و مبلغ
آن به طور صري قيد شود.
ماده  -6بانکها بايد براي حساب ضمانتنامهها و ظهرنويسيها و وثائق نقدي و وثائق غيرنقدي ضمانتنامهها و
ظهرنويسيها حساب جداگانه نگهداري نمايند .به غير از وجه نقد و سپرده سرمايهگذاري مدتدار ،يا حسابهاي
ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايهگذاري مدتدار ارزي و قرضالحسنه جاري و پسانداز ارزي نزد خود
بانک ،بقيه وثائق بايد در حساب انتظامي نگهداري شود.

1به استناد بند  4از مصوبه نهصد و چهل و نهمين جلسه مورخ  2/11/1379شوراي پول و اعتبار.
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ماده  -7از اي تاريخ هرگونه ظهرنويسي و يا صدور ضمانتنامه توسط بانکها منوط به رعايت کامل مقررات اي
آئي نامه است .ضمانتنامهها و ظهرنويسيهاي موجود که براساس مقررات قبل صادر شدهاند ،در صورت
ضرورت تمديد ،به تشخيص بانک ميتوانند کماکان با شرايط قبل تمديد شوند.
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شماره 295677 :؛ ابالغ نرخ وجه التزام تاخ ي ر تاد ي ه د ي ن ضمانت نامه ها ي پرداخت شده
تاريخ90/12/8 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي ،غير دولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
ميگردد.

با سالم؛
احتراماً ،بدي وسيله به استحضار ميرساند؛ شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و سي و ششمي
جلسه مورخ  ،1390/11/11مصوب نمود که:
«نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين ضمانتنامههاي پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غير مشارکتي بهعالوه 8
درصد ميباشد».

با عنايت به مصوبه فوقالذکر ،از تاريخ ابالغ اي بخشنامه ،مصوبه هفتصد و هشتادمي جلسه مورخ 1371/9/7
شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره  35/2070مورخ  1371/10/15اداره نظارت بر بانکها ملغياالثر
اعالم ميگردد .خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک ابالغ و بر حس اجراي
آن نظارت به عمل آيد/1084604/.و
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

02-3215

3816
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شماره 298238 :؛ ابالغ دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه
تاريخ90/12/10 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي به استثناء بانک قرضالحسنه مهر ايران ،غيردولتي ،شرکت دولتي
پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گردد.

با سالم و احترام؛
همانگونه که مستحضرند؛ «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» در يکهزار و يکصد و بيست و هشتمي جلسه
مورخ  1390/5/25شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد و طي بخشنامه شماره  90/141696مورخ
 1390/6/20به شبکه بانکي کشور ابالغ گرديد .به منظور ايجاد وحدت رويه درخصوص انجام عمليات
حسابداري عقد مرابحه بدي وسيله «دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه» که در هفتاد و نهمي جلسه مورخ
 1390/11/19کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مورد تأييد قرار گرفته به پيوست ايفاد
ميگردد.
مزيد استحضار خاطر نشان ميگردد ،سرفصل حسابهاي دفتر کل جديد مورد نياز براي انجام عمليات
حسابداري تسهيالت اعطايي در قالب عقد مرابحه و همچني تغييرات الزم در سرفصل حسابهاي دفتر کل
موجود ،پي

تر طي بخشنامه شماره  90/291282مورخ  1390/12/3اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها و

مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ گرديده است.
خواهشمنداست دستور فرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حس اجراي آن
نظارت گردد/1095559/.چ
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

پيوست :پنج برگ

اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

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
اسفند ماه 1390
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بسمهتعالي

«دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه»

عمليات حسابداري مربوط به اعطاي تسهيالت در قالب عقد مرابحه ،جهت تأمي قسمتي از نيازهاي مالي
اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تهيه کاال و خدمات مورد نياز آنان ،به شرح ذيل ميباشد:

الف -ثبتهاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد مرابحه:

پس از انعقاد قرارداد مرابحه ،قرارداد مذکور در حساب انتظامي قراردادها به مبلغ يک ريال به شرح ذيل ثبت
ميگردد:
بد ن حسابهاي انتظامي ن قراردادهاي مرابحه

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

بس ن طرف حسابهاي انتظامي

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

دريافت مأخوذه از مشتري به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:

مبلغ پي

بد ن صندوق يا حساب مشتري

به مبلغ پي
مأخوذه

(کد حساب)3/1/0010 :

بس ن پي

دريافت از مشتريان بابت ساير تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ پي

دريافت

مأخوذه

(کد حسابهاي 20 :و )3/2/0410

همزمان با انعقاد قرارداد و پس از اخذ پي

دريافت

دريافت از مشتري ،تعهدات بانک به منظور تهيه کاال و خدمات به

شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد ن طرف تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده معامالت (دولتي/غيردولتي) ن مرابحه

به مبلغ کل قرارداد

منعقده پس از کسر پي

(کد حسابهاي 60 :و )5/3/1/ 0070

بس ن تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده معامالت (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ کل قرارداد
منعقده پس از کسر پي

(کد حسابهاي 60 :و )5/3/2/0070
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دريافت

دريافت

ب ـ ثبتهاي حسابداري وثايق:

پس از اخذ وثايق از مشتري ،چنانچه وثايق مزبور از نوع اموال منقول و يا غيرمنقول باشد ،به مبلغ ترهي  ،اگر از
نوع اشياء قيمتي باشد ،به ارزش کارشناسي اشياء مزبور و در صورتيکه از نوع اوراق بهادار تضميني باشد ،به
مبلغ تعهد شده ،به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد ن حسابهاي انتظامي ن وثايق مرابحه

به مبلغ ترهي اموال/ارزش کارشناسي اشياء

(کد حساب)5/3/1/0210 :

قيمتي/مبلغ تعهد شده اوراق بهادار مأخوذه

بس ن طرف حسابهاي انتظامي

به مبلغ ترهي اموال/ارزش کارشناسي اشياء

(کد حساب)5/3/2/0200 :

قيمتي /مبلغ تعهد شده اوراق بهادار مأخوذه

تعداد برگهاي اوراق بهادار و قطعههاي اشياء تضميني به ازاي هر برگ و يا قطعه ،يک ريال به شرح ذيل در
حسابها ثبت ميشود:
بد ن حسابهاي انتظامي ن برگهاي اوراق بهادار و اشياء تضميني

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

بس ن طرف حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

ج ـ ثبتهاي حسابداري خريد اموال يا خدمت موضوع قرارداد:

مبلغ پرداختي بابت پي

پرداخت به فروشنده اموال يا ارايه دهنده خدمات به شرح ذيل در حسابها ثبت

ميشود:
بد ن پي

پرداخت بابت خريد خدمات/اموال معامالت (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ پرداختشده

(کد حسابهاي 820 :و )3/1/0830

بس ن حساب فروشنده/انواع چکهاي بانکي فروخته شده

به مبلغ پرداختشده

(کد حساب)3/2/0310 :

خريد اموال يا دريافت خدمات موضوع قرارداد مرابحه و پرداخت وجه آن به فروشنده کاال يا ارايه دهنده خدمات،
به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد ن اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ بهاي تمامشده اموال

(کد حسابهاي 875 :و )3/1/0885

بس ن پي

پرداخت بابت خريد خدمات/اموال معامالت (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ پرداختشده

(کد حسابهاي 820 :و )3/1/0830

بس ن حساب فروشنده/انواع چکهاي بانکي فروخته شده

به مبلغ بهاي تمامشده اموال
پس از کسر مبلغ پي

(کد حساب)3/2/0310 :
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پرداخت

د ـ ثبتهاي حسابداري اعطاي تسهيالت:

پس از خريد اموال يا دريافت خدمات موضوع قرارداد مرابحه ،برگشت تعهدات بانک به شرح ذيل در حسابها
ثبت ميشود:
بد ن تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده معامالت (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ کل قرارداد منعقده پس از
کسر پي

(کد حسابهاي 60 :و )5/3/2/0070

بس ن طرف تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده معامالت (دولتي/غيردولتي)

دريافت

به مبلغ کل قرارداد منعقده پس از
کسر پي

(کد حسابهاي 60 :و )5/3/1/0070

دريافت

پس از واگذاري اموال يا خدمات موضوع قرارداد مرابحه به مشتري ،با توجه به شرايط قرارداد ،تسهيالت اعطايي
به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود .توضي اي که در اي مرحله با توجه به تکميل فرآيند واگذاري اموال يا
خدمات به مشتري ،سود ناشي از واگذاري آن تحقق يافته محسوب و در دفاتر شناسايي ميگردد:
بد ن تسهيالت اعطايي تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي

نقدي پس از کسر پي

(کد حسابهاي 565 ،555 ،545:و )3/1/0575

بد ن سود دريافتني تسهيالت

دريافت)

به ميزان سود دوران بازپرداخت در
مرابحه نسيه

(کد حساب)3/1/0797 :

بد ن پي

مبلغ تسهيالت اعطايي (به مبلغ فروش

دريافت از مشتريان بابت ساير تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ پي

دريافت مأخوذه

(کد حسابهاي 420 :و )3/2/0410

بس ن اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ بهاي تمامشده اموال

(کد حسابهاي 875 :و )3/1/0885

بس ن سود دريافتي تسهيالت (ناشي از فروش اموال يا خدمات)

معادل مابهالتفاوت مبلغ فروش
نقدي و بهاي تمامشده

(کد حساب)3/2/0770 :

بس ن سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود دوران بازپرداخت
در مرابحه نسيه

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550

توضيح :چنانچه تسهيالت اعطايي از نوع مرابحه نقدي باشد ،سرفصل حسابهاي «سود دريافتني» و «سود

سالهاي آينده تسهيالت دولتي/غيردولتي» ثبت نميشوند.
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ه ـ ثبتهاي حسابداري بازپرداخت تسهيالت اعطايي:

در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نقدي بازپرداخت گردد ،وصول تسهيالت در سررسيد به
شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد ن صندوق يا حساب مشتري

به مبلغ تسهيالت اعطايي

(کد حساب)3/1/0010 :

بس ن تسهيالت اعطايي تبصرهاي/مرابحه/دولتي/غيردولتي

به مبلغ تسهيالت اعطايي

(کد حساب 565 ،555 ،545 :و )3/1/0575

در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نسيه دفعي بازپرداخت گردد ،وصول تسهيالت در سررسيد ،به
شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد ن صندوق يا حساب مشتري

به مبلغ تسهيالت اعطايي و سود
مربوط/مبلغ وصولي

(کدحساب)3/1/0010 :

بس ن تسهيالت اعطايي تبصرهاي/مرابحه/دولتي/غيردولتي

به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم
مربوط به اصل تسهيالت ازمبلغ وصولي

(کد حسابهاي 565 ،555 ،545:و )3/1/0575

بس ن سود دريافتني تسهيالت

به مبلغ سود تسهيالت اعطايي/سهم
مربوطبهسودتسهيالتازمبلغوصولي

(کد حساب)3/1/0797 :

در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نسيه دفعي بازپرداخت گردد ،شناسايي درآمد در سررسيد
تسهيالت به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد ن سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود دوران بازپرداخت

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

بس ن سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود دوران بازپرداخت

(کد حساب)3/2/0770 :

در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نسيه اقساطي بازپرداخت گردد ،وصول تسهيالت در سررسيد
هر قسط ،به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد ن صندوق يا حساب مشتري

به ميزان مبلغ هر قسط

(کد حساب)3/1/0010 :

بس ن تسهيالت اعطايي تبصرهاي/مرابحه/دولتي/غيردولتي

به ميزان اصل قسط

(کد حسابهاي 565 ،555 ،545:و ).)3/1/0575

بس ن سود دريافتني تسهيالت

به ميزان سود قسط

(کد حساب)3/1/0797 :
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در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نسيه اقساطي بازپرداخت گردد ،شناسايي درآمد در سررسيد
هر قسط به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد ن سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود مربوط به قسط

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

بس ن سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود مربوط به قسط

(کد حساب)3/2/0770 :

و ـ ثبت حسابداري شنا سايي سود تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه دفعي و اقساطي در صورت عدم بازپرداخت در سررسيد:

چنانچه تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه دفعي و اقساطي در سررسيد مقرر بازپرداخت نگردد ،در سررسيد
تسهيالت يا هر قسط ،درآمد مربوط شناسايي و به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد ن سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود دوران بازپرداخت در

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

مرابحه نسيه دفعي يا سود مربوط به
قسط در مرابحه نسيه اقساطي

بس ن سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود دوران بازپرداخت در
مرابحه نسيه دفعي يا سود مربوط به

(کد حساب)3/2/0770 :

قسط در مرابحه نسيه اقساطي

ز ـ ثبتهاي حسابداري تعديل حساب سود سالهاي آينده تسهيالت در پايان دوره مالي:

درصورتيکه زمان سررسيد (تسويه) قرارداد به گونهاي باشد که بخشي از سود آن مربوط به يک دوره (سال
«الف») و بخشي ديگر مربوط به آينده (سال «ب») باشد ،در اي صورت ثبت زير در تاريخ پايان سال «الف» و يا
پايان دورهاي که تهيه صورتهاي مالي موردنظر است ،صورت ميپذيرد:
بد ن سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سودمربوط به سال «الف»

(کد حسابهاي560 :و )3/2/550

بس ن سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سودمربوط به سال «الف»

(کد حساب)3/2/0770 :

در زمان سررسيد که درسال آينده (سال «ب») خواهد بود ،دو حالت محتمل است:
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 -17-1حالت اول :درصورتيکه تسهيالت در سررسيد تسويه (وصول) شود ،عالوه بر ثبتهاي حسابداري وصول
تسهيالت نسيه دفعي و اقساطي به ترتيب به شرح ثبتهاي رديف 11و  ،13ثبت حسابداري زير نيز انجام
ميشود:
بد ن سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود مربوط به سال «ب»

(کد حسابهاي560 :و )3/2/550

بس ن سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود مربوط به سال «ب»

(کد حساب)3/2/0770 :

 -17-2حالت دوم :تسهيالت در سررسيد تسويه (وصول) نشود:
بد ن سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود مربوط به سال«ب»

(کد حسابهاي560 :و )3/2/550

بس ن سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود مربوط به سال «ب»

(کد حساب)3/2/0770 :

ز ـ ثبتهاي حسابداري شناسايي وجهالتزام تأخير تأديه دين:

در مورد تسهيالتي که در سررسيد وصول نشدهاست ،درتاريخ پايان سال يا در مقاطعي که تهيه صورتهاي
مالي موردنظر است ،هرکدام که مقدم باشد ،از تاريخ سررسيد يا تاريخ آخري محاسبه وجهالتزام تأخير تأديه
دي تا تاريخ پايان سال يا مقطع تهيه صورتهاي مالي ،مشروط به اي که تسهيالت هنوز به طبقه سررسيد
گذشته منتقل نشده باشند ،وجه التزام تأخير تأديه دي متعلقه محاسبه و بشرح زير در حسابها ثبت خواهد شد:
بد ن وجه التزام دريافتني

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه
دي متعلقه ازتاريخ سررسيد

(کد حساب)3/1/0798 :

بس ن وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه

(کد حساب)3/2/0750 :

دي متعلقه ازتاريخ سررسيد

توضيح :مؤسسه اعتباري موظف است در صورت عدم تحقق معيارهاي ذکر شده در بند «ج» بخشنامه شماره
مب 772/مورخ 1384/4/27شناسايي درآمد تسهيالت اعم از سود و وجهالتزام متعلقه را به روش تعهدي
متوقف نموده و ثبت حسابداري زير را براي تعديل حساب سود سالهاي آينده تسهيالت در دفاتر خود اعمال
نمايد:
بد ن سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سودهاي سررسيد شدهي
شناسايي نشده

(کد حسابهاي560 :و )3/2/0550

بس ن سود معوق تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سودهاي سررسيد شدهي
شناسايي نشده

(کد حسابهاي 600 :و )3/2/0590
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ح ـ ثبتهاي حسابداري وصول تسهيالت پس از سررسيد و قبل از انتقال به طبقات غيرجاري:

در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه دفعي ،پس از سررسيد و قبل از انتقال تسهيالت مذکور به طبقات
غيرجاري وصول گردد ،ثبت حسابداري زير انجام ميشود:

بد ن صندوق يا حساب مشتري

به مبلغ اصل و سود تسهيالت
اعطايي/مبلغ وصولي

(کدحساب)3/1/0010 :

بس ن تسهيالت اعطايي تبصرهاي/مرابحه/دولتي/غيردولتي

به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم

مربوط به اصل تسهيالت از مبلغ وصولي

(کد حسابهاي 565 ،555 ،545:و ).)3/1/0575

بس ن سود دريافتني تسهيالت

به مبلغ سود تسهيالت اعطايي/سهم

(کد حساب)3/1/0797 :

مربوط به سود تسهيالت از مبلغ وصولي

بس ن وجه التزام دريافتني

به ميزان به ميزان وجه التزام تأخير
تأديه دي شناسايي شده

(کد حساب)3/1/0798 :

بس ن وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي

به ميزان مابهالتفاوت کل وجهالتزام
تأخير تأديه دي متعلقه و وجه التزام

(کد حساب)3/2/0750 :

تأخير تأديه دي شناسايي شده

در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه اقساطي ،پس از سررسيد و قبل از انتقال تسهيالت مذکور به
طبقات غيرجاري وصول گردد ،ثبت حسابداري زير انجام ميشود:
بد ن صندوق يا حساب مشتري

بهمبلغاصلوسودقسطيا اقساط وصولي

(کدحساب)3/1/0010 :

بس ن تسهيالت اعطايي تبصرهاي/مرابحه/دولتي/غيردولتي

به مبلغ اصل قسط يا اقساط وصولي

(کد حسابهاي 565 ،555 ،545:و )3/1/0575

بس ن سود دريافتني تسهيالت

به مبلغ سود قسط يا اقساط وصولي

(کد حساب)3/1/0797 :

بس ن وجه التزام دريافتني

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دي
شناسايي شده

(کد حساب)3/1/0798 :

بس ن وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي

به ميزان مابهالتفاوت کل وجهالتزام
تأخير تأديه دي متعلقه و وجه التزام

(کد حساب)3/2/0750 :

تأخير تأديه دي شناسايي شده
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ي -ثبت حسابداريوصول تسهيالت قبل از سررسيد:

در صورت بازپرداخت تسهيالت قبل از سررسيد ،ثبت حسابداري زير انجام ميشود:
بد ن صندوق يا حساب مشتري

به ميزان مبلغ وصولي

(کدحساب)3/1/0010 :

بد ن سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود تسهيالت وصول شده
قبل از سررسيد

(کد حسابهاي560 :و )3/2/0550

بس ن تسهيالت اعطايي تبصرهاي/مرابحه/دولتي/غيردولتي

به ميزان اصل تسهيالت وصولي

(کد حسابهاي 565 ،555 ،545:و ))3/1/0575

بس ن سود دريافتني تسهيالت

به ميزان سود تسهيالت وصولي

(کد حساب)3/1/0797 :

بس ن سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود دريافتي

(کد حساب)3/2/0770 :

ك  -ثبتهاي حسابداري زمان تسويه قرارداد مرابحه:

پس از تسويه کامل قرارداد مرابحه ،قرارداد مزبور به شرح ذيل از حسابهاي انتظامي برگشت ميشود:
بد ن طرف حسابهاي انتظامي

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس ن حسابهاي انتظامي ن قراردادهاي مرابحه

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

پس از استرداد وثايق مأخوذه ،حسابهاي انتظامي مربوط به وثايق مأخوذه به شرح ذيل از حسابها برگشت
ميشود:
بد ن طرف حسابهاي انتظامي

به مبلغ ترهي اموال/ارزش کارشناسي اشياء قيمتي/
مبلغ تعهد شده اوراق بهادار مأخوذه

(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس ن حسابهاي انتظامي ن وثايق مرابحه

به مبلغ ترهي اموال/ارزش کارشناسي اشياء قيمتي/
مبلغ تعهد شده اوراق بهادار مأخوذه

(کد حساب)5/3/1/0210 :

بد ن طرف حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس ن حسابهاي انتظامي ن برگها و اشياء تضميني

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

(کد حساب)5/3/1/ 0210 :

دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه در هفتاد و نهمي جلسه مورخ  19/11/1390کميسيون اعتباري بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد.
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شماره 300228 :؛ تفويض استفاده از اختيارات موضوع بند (  ) 11ماده (  ) 14قانون پولي و بانكي كشور به رئيس كل بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران
تاريخ90/12/11 :

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال
گرديد.
با سالم و احترام؛
همانگونه که مستحضر ميباشند ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به عنوان مسيول تنظيم و اجراي سياست پولي
و اعتباري کشور ،وظايفي از قبيل نظارت بر شبکه بانکي کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانکها ،تنظيم
حجم اعتبارات بانکي و ايجاد هماهنگي متناسب با نيازهاي پولي کشور ،حفظ ثبات قيمتها ،حفظ ارزش پول ،کنترل
دقيق امور ارزي و هدايت پساندازهاي کشور به سوي سرمايهگذاريهاي مولد را بر عهده دارد .در اي راستا ،يکي از
وظايف مهم اي بانک به عنوان تنظيمکننده نظام پولي و اعتباري کشور ،اعمال سياستها و تدوي مقررات نظارتي و
نظارت بر حس اجراي سياستها و مقررات مذکور ميباشد .بيشک ،نظارت صحي و مؤثر اي بانک ،پويايي بيشتر
شبکه بانکي کشور ،کاه

ريسک فعاليتهاي پولي و بانکي ،فراهم شدن زمينههاي گسترش فعاليت مؤسسات اعتباري

داراي فعاليت سالم و با ثبات ،رشد شاخصهاي اقتصادي و ارتقاي سط رضايتمندي جامعه را بدنبال خواهد داشت.
جهت حصول به اي اهداف ،قانون پولي و بانکي کشور در بند  11ماده  14قانون پولي بانکي کشور مصوب سال ،1351
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را مجاز کرده است که در حس اجراي نظام پولي کشور در امور پولي و بانکي
اقدام به «محدود کردن بانکها ،به انجام يک يا چند نوع از فعاليتهاي مربوط بهطور دائم يا موقت نمايد»؛ مشروط بر اي که
جهت استفاده از اختيارات موضوع اي ماده مراتب را قبالً به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.
در اي راستا شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و سي و ششمي جلسه مورخ  1390/11/11بهمنظور
اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،مقرر نمود؛ «تا استفاده از اختيارات موضوع
بند  11ماده  14قانون پولي و بانکي کشور به رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تفويض گردد».

مراتب جهت استحضار آن مقام و اعضاء محترم هيأت مديره ايفاد ميگردد/1100889/.ب
مديريت کل مقررات،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3215-02

3816
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شماره 302557 :؛ ممنوعيت اعطاي هرگونه تسهيالت ( اعم از ارزي و ريالي ) توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به
صرافي ها در رابطه با خريد و فروش ارز و مسكوكات طال
تاريخ90/12/14 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً بدي وسيله به استحضار ميرساند؛ بر اساس مصوبه هفتاد و نهمي جلسه مورخ 1390/11/19
کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران که به تأييد مقام محترم رياست کل بانک مرکزي نيز رسيده،
مقرر شد تا «اعطاي هرگونه تسهيالت(اعم از ارزي و ريالي) توسط بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي به صرافيها در رابطه با

خريد و فروش ارز و مسکوکات طال» ممنوع اعالم گردد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ
گرديده و بر حس

اجراي آن نظارت به عمل آيد/1094086/.ك

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

3215-02

3816
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شماره 302950 :؛ تفس ي ر ماده (  ) 8الزامات ناظر بر فرآ ي ند اعتبار اسناد ي داخل ي ـ ر ي ال ي
تاريخ90/12/14 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو سؤاالت مکرر مطروحه از سوي شبکه بانکي کشور در رابطه با الزام ارائه گواهي بازرسي مذکور در ماده 8
”الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي“ ،موضوع بخشنامه شماره  90/260818مورخ ،1390/11/1
بدي وسيله موارد زير به اطالع ميرسد:
همانگونه که در فراز پاياني ماده  8مقررات يادشده ذکر گرديده است؛ ارائه گواهي بازرسي کاال به هنگام معامله اسناد،
از جمله حداقل مدارك الزم بوده و حذف آن از شرايط اعتبار خالف نص صري مصوبه شوراي پول و اعتبار ميباشد؛
گواهي بازرسي کاال توسط شرکتهاي بازرسي مستقل و معتبري که در فهرست شرکتهاي بازرسي مجاز بانک مرکزي
قرار دارند ،صادر و ذينفع اعتبار اسنادي داخلي ن ريالي (فروشنده) موظف است اي سند را به همراه ساير مدارك مورد
نياز از جمله سياهه تجاري و سند حمل ،به بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي گشاي

کننده/تعيي شده ارائه نمايد.

پرداخت وجه اعتبار اسنادي داخلي ن ريالي ،صرفاً در قبال ارائه مدارك مورد اشاره و مطابق با شرايط اعتبار امکانپذير
ميباشد.
با عنايت به اي مهم که هدف اصلي از الزامي نمودن ارائه گواهي بازرسي کاال توسط ذينفع اعتبار اسنادي داخلي ن
ريالي (فروشنده) به بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي گشاي
مشخصات و ويژگيهاي مذکور در مت پي

کننده/تعيي شده ،حصول اطمينان از فروش کاال با

فاکتور يا قرارداد فروش کاال و شرايط اعتبار ميباشد ،لذا عبارت پاياني

تبصره ذيل ماده  8مبني بر اي که ”انجام بازرسي کاال بايد ناظر بر فرآيند تحويل کاال به خريدار باشد “.لزوماً به معناي
بازرسي کاالي موضوع اعتبار اسنادي داخلي ن ريالي در مقصد حمل نميباشد .عبارت يادشده به مفهوم انجام عمل
بازرسي کاال در زمان انتقال ريسک و مسيوليت کاال حسب شرايط تحويل کاال (اينکوترمز) از ذينفع اعتبار (فروشنده) به
متقاضي اعتبار (خريدار) ميباشد .بنابراي نقطه بازرسي ،حسب شرايط توافقشده تحويل کاال ميتواند در مبدأ يا مقصد
حمل باشد.
خواهشمند است دستور فرمايند ،مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و برحس اجراي آن نظارت
گردد/1108001/.س

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد

مرتضي ستاك

 02ـ 3215

3816
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بخش دوم :مبارزه با پولشويي
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بخشنامه هاي مبارزه با پولشويي
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شماره  90 / 41478مورخ  ، 1390 / 02 / 26ابالغ دستورالعمل هاي مبارزه با با پولشويي در مؤسسات اعتباري
تاريخ1390/02/26 :
«بسمه تعالي»

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک
و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

با سالم؛
پيرو بخشنامه شماره  88/210068مورخ  1388/10/8بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي موورر
تکاليف مقرر در قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصووي
مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصوي

ناموه شوماره /181434ت43182ک

آيين نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصوالاات بعو ي

آن ،به پيوست دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي در مؤسسات اعتباري به شرح ذيل ابالغ ميشود:
 -1دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري در  37ماده و  18تبصره؛
 -2دستورالعمل نحوه گزارش واريز نق ي وجوه بيش از سقف مقرر در  11ماده و  2تبصره؛
 -3دستورالعمل شناسايي معامالت مشکوک و شيوه گزارش دهي در  15ماده و  4تبصره؛
 -4دسووتورالعمل نحوووه تعيووين سووت وعاليووت مووورد انت ووار مشووتري در مؤسسووات اعتبوواري در  10موواده
و  4تبصره؛
 -5دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در اوزه ن امهاي پرداخت و بانکو اري الکترونيکوي در 21
ماده و  3تبصره؛
 -6دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانکهاي پوسوتهاي در
 6ماده و  4تبصره؛
 -7دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص م نون در  8ماده و  1تبصره؛
 -8دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و م ارک مشتريان مؤسسات اعتباري به نشاني پستي آنها در  12مواده و 6
تبصره؛
 -9دستورالعمل مجموعه اق امات و ت ابير الزم براي اصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه بوا پولشوويي در
واا هاي برون مرزي مؤسسات اعتباري در  4ماده و  1تبصره؛
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 -10آيين نامه م ت و طرز نگه اري اوراق بازرگاني ،اسناد و دواتر بانک ها مصوب شوراي پوول و اعتبوار موورخ
 1389/3/25در  12ماده و  11تبصره.
در اين رابته ذکر نکات ذيل ضروري است:
الف -با عنايت به اينکه دستورالعمل موضوع بن  ، 1صروا ناظر بر نحوه شناسايي مشوتريان ايرانوي مؤسسوات
اعتباري ميباش  ،الزم است اين مؤسسات در شناسايي مشتريان خارجي همچنان برابر ضوابط موککور در
بخشنامه شماره /3118ه مورخ  1387/6/30و شماره  55556مورخ  1387/9/16اين بانک عمل نماينو .
ب يهي است پس از تصوي

دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي مؤسسات اعتباري در شوراي

عالي مبارزه با پولشويي ،مقررات ج ي مبناي عمل قرار خواه گروت.
ب -ادارات مبارزه با پولشويي مؤسسات اعتباري وظيفه دارن توا تکواليف مقورر در دسوتورالعملهاي مبوارزه بوا
پولشويي را به اجرا درآورن و بر اسن اجراي آن در واا هاي ذي ربط ن ارت کنن .
پ -بازرسان اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در قال

بازرسيهاي موردي و ادواري ،بر اسن اجراي قانون

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 .
ت -ن ام کنترل داخلي ،از مهمترين ارکان مبارزه با پولشويي در مؤسسات اعتباري اسوت .از ايون رو ،شايسوته
است تا مؤسسات اعتباري ،در تقويت ن ام مزبور اهتمام ج ي بورزن .
ث -مستن سازي مورر م ارک و اسناد و به خصوص تمامي تراکنشهاي مالي به گونه اي که امکان رديابي وجوه
و بازسازي تراکنشهاي مککور در هر زمان ممکن باش ؛ از ديگر وظايفي ختيري است که اجراي دقيو آن
مي توان به مؤسسه اعتباري در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ياري رسان .
ج -مؤسسه اعتباري باي در تمامي ورمهاي مربوط به ارايه خ مات به مشتريان ،محل الزم براي درج نام و نام
خانوادگي /نام شخص اقوقي (اس
خارجي (اس

مورد) ،نام پ ر ،شماره ملي/شناسه ملي/شماره اختصاصي اشوخاص

مورد) و ک پستي را تعبيه نماي .

چ -ب ون تردي  ،آموزش کارکنان نقش مورري در توسعه ادبيات مبارزه با پولشويي و اجوراي هرچوه مووررتر و
سريع تر دستورالعملهاي مربوط در مؤسسات اعتباري دارد .از اين رو ،الزم است براي آمووزش کارکنوان،
اهتمام الزم به عمل آم ه و طي دورههاي آموزشي در زمينه مبارزه با پولشويي در سواب آموزشوي کارکنوان
ربت و نگه اري شود .در اين زمينه ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران سومينارها و دورههواي آموزشوي
متنوعي را برنامهريزي کرده است که جزئيات آن به ت ريج به شبکه بانکي کشور اعالم خواه ش .
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با امي به آنکه اجراي مورر دستورالعملهاي پيوست ،بازتاب ديگري از عزم و اراده ن ام بانکي کشور در مبارزه با
پ ي ه شوم پولشويي در هر دو عرصه داخلي و بينالمللي باش  ،خواهشمن است دستور ورماين مجموعه پيوست به قي
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
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بنند
 8از ماده  14قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تير ماه  1351و اصالحات پس از آن) ،بند الف از مناده  7قنانون مبنارزه بنا
پولشويي(مصوب دوم بهم ماه  1386مجلس شوراي اسالمي) ،فصل دوم آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع
تصويب نامه شماره /181434ت  43182ك مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون
مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن ،آيي نامه مسنتند سنازي جرينان وجنوه در کشنور موضنوع تصنويب نامنه شنماره
/211815ت  39395ه مورخ  1386/12/26هيأت وزيران و نيز مديريت انواع ريسنکهاي بنانکي بنه وينژه ريسنکهاي
عملياتي ،شهرت و تطبيق؛ «دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري» به شرح زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده  - 1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميشود:
-1-1

بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛

-1-2

قانون :قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2؛

-1-3

آيي نامه :آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ
 1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛

-1-4

مؤسسات اعتباري :بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري
اسالمي ايران) ،مؤسسات اعتباري غير بانکي ،تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه ،شنرکتهاي ليزيننگ،
شرکتهاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
تبصره :مؤسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز مي شوند.

-1-5

مديريت ارشد :اعضاء هيأت عامل/مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايي و کارکنان ارشد مؤسسات اعتبناري کنه
مسننتقيما زيننر نظننر هننر يننک از اعضنناي هيننأت عامننل  /منندير عامننل قننرار داشننته ،مسننيوليت اجننراي
استراتژيهاوسياستهاي مصوب هيأت مديره/هيأت امنا يا هيأت عامل را حسب مورد بر عهده دارند.
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-1-6

ريسک عملياتي :احتمال بروز زيان ناشي از نامناسببودن و عدم کفايت فرآيندها و روشها ،افنراد و سيسنتمهاي
داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از مؤسسه اعتباري از جمله وقفههاي عملياتي ،جرايم مشنتريان ،محصنوالت و
عملکرد کاري ،عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار.

-1-7

ريسک شهرت :احتمال بروز زيان در اثر از دستدادن حس شهرت به داليلي از جمله وضنعيت ننامطلوب منالي،
تنزل رتبه اعتباري و يا از دستدادن اعتماد عمومي.

-1-8

تطبيق :سازگاري فعاليت مؤسسه اعتباري با قواني  ،مقررات و استانداردهاي ناظر بر فعاليتهاي آن مؤسسه است.

-1-9

ريسک تطبيق :احتمال شمول جريمه  ،مجازاتهاي قانوني ،تنبيهات نظارتي  ،مواجهه با زيانهاي حايز اهميت و يا
آسيب وارد شدن به حس شهرت مؤسسات اعتباري ،به دليل عدم رعايت قواني  ،مقررات و استانداردها است.

 -1-10مشتري(ارباب رجوع):
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

هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطنه بنا ديگنر
خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت
و عملياتي متوجه مؤسسه اعتباري شود.

مشتري به دو نوع مشتري گذري و دايمي ن به شرح زير ن تقسيم ميشود.
 - 1 -10-1مشتريگذري :مشتري است که به منظور دريافت خدمات غيرپايه به مؤسسه اعتبناري مراجعنه کنرده و ارائنه
خدمت به وي مستلزم تشکيل پرونده نميباشد .ارتباط مشتري گذري با مؤسسه اعتباري فاقند ويژگني ” اسنتمرار“ اسنت.
متقاضيان وصول وجه چک ،حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري ميباشند.
1ن10ن2ن مشتري دايمي :مشتري است که ارتباط وي با مؤسسه اعتباري ،واجد ويژگي مهم استمرار است و به دلينل ننوع و
ماهيت خدمات موردنياز ،تشکيل پرونده جهت درج اطالعات هويتي و ديگر اطالعات مورد نياز براي وي ضرورت دارد.
 -11-1شناسايي مش تري  :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مستقل ،معتبر
و قابل اتکا .شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل«شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسيم ميشود:
 -1-11-1شناسايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط
نماينده يا وکيل ،عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.
 -2-11-1شناسايي کامل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در اي دستورالعمل.
 -12-1خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط مؤسسه اعتباري به مشتري اراينه ميشنود ،اطنالق ميگنردد.
خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع «خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» ن به شرح زيرن تقسيم ميشود.
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 -1-12-1خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق ميشود که ارايه آنها به مشتري ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات به وي

نيست و يا به ارتباط مشتري با مؤسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اي خدمات به مشتري ،فقط مسنتلزم شناسنايي
اوليه وي توسط مؤسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي دستورالعمل است .موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر پاينه
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

صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بي بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک؛

 -2-12-1خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خندمات توسنط مؤسسنات

اعتباري ميباشد و ارايه آن به مشتري موجب ميشود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به مؤسسه اعتبناري مراجعنه
کند .موارد ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات ميباشد:
o

افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛

o

اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛

o

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

o

اجاره صندوق امانات؛

o

صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.

 -1-11شناسه ملي :شماره منحصر به فردي که بر اساس تصويب نامه شماره /16169ت  39271هن مورخ 1388/1/29
به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مييابد.
 -1-12مشاغل غير مالي :اشخاصي که معامالت زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معنرض خطنر
قرار دارند .موارد ذيل از جمله مشاغل غير مالي هستند:
o

پي

o

طالفروشان؛

o

فروشندگان خودرو؛

o

فروشندگان فرشهاي گران قيمت؛

o

فروشندگان عتيقه و محصوالت فرهنگي گران قيمت.

فروش کنندگان مسک يا خودرو؛

1469

 -1-13واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز ومستقل که مسنيوليت دريافنت ،تجزينه وتحلينل و ارجناع گزارشنهاي
معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد(به شرح مذکور در ماده  38آيي نامه اجرايي قانون مبنارزه بنا
پولشويي).
 -1-14سقف مقرر :به شرح مندرج در بند ز ماده  1آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛
 -1-15شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛
 -1-16دبيرخانه :دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛
-1-17

سامانه ساها(سامانه احراز هويت اشخاص) :سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اسنت کنه از طرينق
ارتباط با سازمانهاي ذي ربط(سازمان ثبت احوال کشور ،سازمان ثبت اسناد کشور ،شرکت پست و سازمان امنور
مالياتي) ،پاسخ به استعالم مؤسسات اعتباري در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آنها را تسنهيل مني
نمايد.

 -1-18سهامدار عمده :به شخصي اطالق ميشود که سهام وي در يک شنخص حقنوقي ،بني

از حندود مقنرر در اين

دستورالعمل(شخص حقيقي  5درصد و شخص حقوقي  10درصد) است.
ماده  -2مؤسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اي دستورالعمل ،سياستها و رويههاي شفافي را ن در چنارچوب
قواني و مقررات موضوعه ن تدوي نموده؛ آنها را ساليانه مورد بازنگري قرار دهد .اي سياستها و رويهها ميبايست منوارد
زير را در برگيرند:
 سياست پذيرش مشتري؛
 رويههاي شناسايي مشتري؛
 نظارت مستمر بر حسابها؛
 مديريت ريسک.
سياست پذيرش مشتري
ماده  - 3مؤسسه اعتباري موظف است براي پذيرش مشتري ،معيارهاي مشخص و شفافي داشنته باشند .در اين معيارهنا
ميبايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند:
 -1-3گشاي

هر نوع حساب منوط به شناسايي مشتري ،بر اساس اسناد معتبر است.

 -2-3مؤسسه اعتباري موظف است هويت و مشخصات ابرازي از سوي مشتري و نماينده(ولي ،وصي ،قيم و وکينل) وي را از
طريق تطبيق با اسناد معتبر شناسايي و برابر ضوابط مذکور در اي دستورالعمل احراز نمايد.
 -3-3مؤسسه اعتباري ميبايست قبل از افتتاح حساب ،کنترلهاي الزم را اعمال کند تا اطمينان يابد مشخصنات متقاضني
افتتاح حساب با مشخصات اشخاصي که افتتاح حساب براي آنها مجاز نيست ،انطباق نداشته باشد.
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ماده  - 4مؤسسه اعتباري موظف است مشتريان (حقيقي ،حقوقي) خود را با توجه به ريسکي که احتمال ميدهد از ناحيه آنها
و به واسطه عواملي همچون موقعيت اجتماعي و شغلي ،وضعيت مالي ،نوع و ماهيت فعاليت حرفهاي ،پيشينه مشتري ،منوط
اصلي ،حسابهاي مرتبط يا ديگر شاخصهاي موثر (به تشخيص مؤسسه اعتباري) که متوجه مؤسسه ميشنود؛ طبقهبنندي
نمايد.
ماده  -5طبقهبندي مذکور در ماده ( )4بايد به گونهاي انجام شود که دريافت اطالعات از مشتريان بر اساس طبقه تخصنيص
داده شده به آنها انجام شود .بدي ترتيب ،از مشترياني که داراي حداقل ريسک ميباشند ،اخذ اطالعات الزم  -در چارچوب
مقررات اي دستورالعمل -کفايت ميکند و در خصوص مشترياني که در طبقات در معرض ريسنک بيشنتر قنرار گرفتهانند،
اطالعات ميبايست در سط گستردهتري دريافت شده و در فاصلههاي کمتري به روز شود .ميزان دريافت اطالعات مزبور را
بخشنامههاي داخلي مؤسسه اعتباري مشخص مي نمايد.
ماده  -6مؤسسه اعتباري موظف به حفظ و نگهداري اطالعات مشتريان بوده و همچني الزم است براي پيشگيري از افشناو
استفاده غير مجاز از آنها ،تدابير الزم را اتخاذ نمايد.
ماده  -7به منظور به هنگامنمودن اطالعات ،مؤسسه اعتباري بايد در مت قرارداد منعقده ،مشتري را مکلف سازد هرگونه تغيير
در اطالعات ارائه شده خود را با مستندات مربوط و در اسرع وقت ،به اطالع سازمان ثبت احوال برساند.
ماده  -8مؤسسه اعتباري موظف است در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد ماده  15آيي نامه مبني بنر شناسنايي مشنتريان
قبلي ،اقدامات الزم را به عمل آورد.
تبصره  -1آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله تطبيق ،مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است ،موظفند ظرف سنه مناه
نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند .چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد ،واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است
موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.
تبصره  -2آن دسته از مشتريان قبلي که متوسط فعاليت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصويب شورا خواهند
رسيد ،کم اهميت باشد ،از شمول اي ماده مستثني هستند.
ماده  -9در صورتي که مؤسسه اعتباري به داليلي همچون عدم همکاري مشتري نتواند اطالعات الزم را براي شناسنايي وي
به دست آورد و يا مشتري اقدام به ارائه اطالعات غيرواقعي نمايد ،مؤسسه اعتباري بايد پس از توضي مراتب به مشتري ،از
ارايه خدمات به وي خودداري نمايد.
ماده -10مؤسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را که مبادرت به اعالم اطالعات غير واقعي نمودهاند ،به واحند
اطالعات مالي گزارش کند.
ماده  -11ارائه خدمات پايه به اشخاص زير توسط مؤسسه اعتباري ممنوع است و در صورت ارائه اي گونه خندمات قبنل از
ابالغ اي دستورالعمل ،مؤسسه اعتباري موظف به قطع ارتباط با مشتري است:
o

اشخاصي که از ارائه اطالعات يا اسناد مورد نياز خودداري مي کنند؛
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o

صرافيهاي غير مجاز؛

o

اشخاصي که به حکم مراجع قضايي ،حق افتتاح حساب ندارند؛

o

اشخاص ايراني فاقد شناسه يا شماره ملي؛

رويههاي شناسايي مشتري
ماده  -12شناسايي مشتري بر حسب نوع خدمات مورد تقاضاي وي (خدمات غير پايه ،خدمات پايه) بنه دو ننوع شناسنايي
اوليه و شناسايي کامل تقسيم ميشود.
 -1 -12شناسايي اوليه:
مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارايه تمامي خدمات بانکي و اعتباري (اعم از خندمات غينر پاينه و خندمات پاينه) بنه
مشتري(اعم از مشتري گذري و دايمي) و انجام هرگونه عمليات پولي و مالي (حتي کمتر از سقف مقرر) از جمله انجام هرگونه
دريافت و پرداخت ،حواله وجه ،صدور و پرداخت چک ،ارايه تسهيالت ،صدور انواع کارت دريافت و پرداخت ،صندور ضنمانت
نامه ،خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت ،قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شنکل از قبينل امضناي
سفته ،بروات و اعتبارات اسنادي؛ نسبت به شناسايي اوليه مشتري – به شرح مندرج در اي دسنتورالعمل  -اقندام کنرده و
اطالعات آن را در سيستمهاي اطالعاتي خود ثبت نمايد.
تبصره :پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقف مقرر ،نيازي به شناسايي مشتري ندارد.
 -1-1-12شناسايي اوليه شخص حقيقي:


اطالعات مورد نياز:

نام و نام خانوادگي ،شماره ملي ،تاريخ تولد ،نام پدر ،نشاني کامل و کدپستي محل سکونت ،شماره تلف .
 مؤسسه اعتباري موظف است پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري ،آنهارا با مندرجات اصل کارت ملي وي تطبينق
داده و مراتب را بر روي سند مربوط تاييد نمايد.
تبصره : 1مؤسسه اعتباري موظف است نحوه بازشناسي کارت ملي اصلي از جعلي را طبق بخشنامه شنماره 89/32532
مورخ  1389/2/16بانک مرکزي در خصوص ويژگيهاي کنترلي در روي کارت شناسايي ملي به کليه کارکنان ذي ربنط
آموزش داده ،مراتب را در سوابق آموزشي آنها ثبت نمايد.
تبصره  :2در مورد محجوري الزم است عالوه بر اطالعات شخص محجور ،اطالعات منذکور در خصنوص ولني و قنيم
نامبرده نيز دريافت شود.
تبصره  :3براي محجوري  ،مؤسسه اعتباري صرفا مجاز به افتتاح حسناب سنپرده سنرمايه گنذاري و قنرض الحسننه
پس انداز است .افتتاح حساب جاري ،پرداخت وام و تسهيالت ،گشاي
ديگر خدمات مشابه به اي اشخاص ،کماکان ممنوع است.
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اعتبار اسنادي ،صدور هرگونه ضنمانت نامنه و

تبصره  :4در صورت امکان ارتباط بر خط مؤسسه اعتباري(به طور مستقيم يا غير مستقيم) با سازمان ثبت احوال کشور و
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.
تبصره  :5شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي ،برابر ضنوابط مقنرر در منورد اشنخاص
حقيقي است.
 -3-1 -12شناسايي اوليه شخص حقوقي
با توجه به اينکه براي دريافت خدمات غير پايه ،اشخاص حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي به مؤسسه اعتباري مراجعه
مي کنند ،شناسايي اوليه اي اشخاص نيز برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي است.
 -4-1 -12در صورت وجود ابهام در خصوص اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط مشتري ،متصديان شناسنايي اولينه
در مؤسسه اعتباري موظف هستند با تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطالعاتي ،اخذ مدارك معتبر  -طبنق مقنررات اين
دستورالعمل -و يا استعالم از مراجع ذي ربط قانوني مطلع ،نسبت به رفع ابهام و شناسايي مشنتري اقندام نماينند .در اين
موارد ،ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف ميگردد.
در صورت اطمينان از غير واقعي بودن مشخصات ،مؤسسه اعتباري موظف است عالوه بر جلوگيري از ادامه خدمات ،مراتب را
بالفاصله به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.
 - 2-12شناسايي کامل:
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.
 -1 -2-12شناسايي کامل شخص حقيقي:
 براي شناسايي کامل شخص حقيقي ،مؤسسه اعتباري موظف است عالوه بر شناسايي اوليه وي ،اطالعات و مدارك
ذيل را  -بر حسب مورد -از وي اخذ نمايد:
 -1معرفينامه معتبر با امضاي حداقل يک نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص منورد اعتمناد مؤسسنه
اعتباري يا معرفينامه از يکي از مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي ،سازمانهاي دولتي و ينا
نهادها و کانونهاي حرفهاي رسمي.
 -2سوابق ارتباط مشتري با هر يک از مؤسسههاي اعتباري داراي مجوز از باننک مرکنزي و اسنتعالم از آن
مؤسسه به منظور تعيي

صحت اطالعات ارائه شده از سوي مشتري.

 -3جواز کسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غير مالي.
 -4گواهي اشتغال به کار از اشخاص حقيقي داراي مجوز کسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.
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اطالعات در مورد نوع ،ميزان و هدف فعاليت مشتري جهت تعيي سط گردش مورد انتظار مشنتري در
حوزه فعاليت خود.

تبصره  :1شناسايي کامل شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي(اعم از ايراني) ،برابنر ضنوابط مقنرر در منورد
اشخاص حقيقي است.
 -2-2-12شناسايي کامل شخص حقوقي:
 شناسايي کامل شخص حقوقي:
 براي شناسايي کامل شخص حقوقي ايراني ،مؤسسه اعتباري موظف است عالوه بر شناسايي اوليه وي ،اطالعات و
مدارك ذيل را  -بر حسب مورد -اخذ نمايد:
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

برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و يا ساير مراجع حرفهاي)؛
تبصره :در صورت عدم رتبه بندي شرکت ،مؤسسه اعتباري موظف است از طريق بررسي صورتهاي مالي تائيند شنده
توسط يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيي سط فعاليت مورد انتظنار مشنتري اقندام نمايند و در
صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ،آخري صورتهاي منالي معتبنر
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

ملي ،نام پدر ،تاريخ تولد ،نشاني و کد پستي) و سمت آنها (همراه نمونه امضاي مجاز آنها)؛
o

اسننامي ،مشخصننات ،نشنناني و کنند پسننتي محننل سننکونت اعضنناي هيننأت مننديره ،هيننأت عامل/منندير عامننل،

حسابرس(حسابرسان) مستقل ،بازرس يا بازرسان قانوني و سهام داراني (شرکايي) که بي

از  5درصد سهام(سرمايه)

شخص حقوقي را در اختيار دارند( .در مورد ساير اشنخاص حقنوقي از قبينل سنازمانهاي غيرانتفناعي و بنيادهنا و ، ...
مشخصات ،نشاني و کد پستي مؤسسي يا هيأت امنا و ارکان مشابه آنها)؛
o

محل اصلي فعاليت ،نشاني و کد پستي دفتر مرکزي ،شمارههاي تلف و دورنگار آن ،اسامي صاحبان امضاي مجاز و

نمونه امضاي آن ها و اطالعات مربوط به نحوه رسميت داشت کليه اسناد مالي و مکاتبات مربوط ،مدت و حدود اختيارات
هيأت مديره و مدير عامل و يا ارکان مشابه مؤسسه در مورد حسابها؛
o

تعهد از مديران و صاحبان امضاء در شخص حقوقي مبني بر اينکه آخري مدارك و اطالعات مربوط به شخص حقنوقي را

ارائه دادهاند و تعهد در مورد اينکه هر نوع تغيير در موارد مذکور را بالفاصله به مؤسسه اعتباري اطالع مي دهند.
تبصره :در مورد مؤسسات و تشکيالت دولتي و بلدي(موضوع ماده  587قانون تجارت)که به محض ايجاد و بدون احتيناج بنه
ثبت ،داراي شخصيت حقوقي مي شوند؛ اخذ تاريخ و شماره ثبت آنها فاقد موضوعيت است .در اي موارد ،صرفا اخذ شناسه
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ملي و استعالم از سامانه ساها و يا پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي و حفظ آن در سوابق کفايت مي کند و نيازي به انجام
ساير تکاليف مقرر در مورد شناسايي کامل مشتريان نيست.
 -3-2-12براي شناسايي کامل مشتري ،مؤسسه اعتباري بايد صحت اطالعات ارائه شده (از جمله شماره ملي ،شناسه ملني و
غيره) را حسب مورد از پايگاه هاي اطالعاتي ذي ربط استعالم کند .فرد استعالم کننده بايد زمان اخنذ تائيدينه از پايگاههناي
مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد ياد شده گواهي نمايد.
تبصره :صحت اطالعات ارائه شده را حسب مورد مي توان از پايگاههاي اطالعاتي ذيل استعالم نمود:
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

ايران کد :وزارت بازرگاني؛

o

پايگاه روزنامه رسمي کشور.

 -4-2-12در شناسايي کامل شخص حقيقي ،مشخصات اعالم شده از سوي وي بايد توسط دارنده امضاي مجاز در مؤسسه
اعتباري با اصل مدارك معتبر تطبيق داده شده و پس از تاييد و درج عبارت «تصوير برابر اصل است» بنر روي آنهنا توسنط
وي ،در سوابق مشتري نگه داري شود.
 -5-2-12درصورتيکه وکيل ،وصي ،قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري متقاضي دريافت خندمات
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.
 -6-2-12م ستند سازي نشاني مشتري در شناسايي اوليه ،از طريق تطبيق کد پستي اعالمي از سوي مشتري با کند پسنتي
ظهر کارت ملي وي انجام ميشود .براي مستند سازي نشاني مشتري در شناسايي کامل ،الزم اسنت کند پسنتي اعالمني از
سوي مشتري با اطالعات پايگاه کد پستي کشور تطبيق داده شود(دسترسي به اي پايگاه از طريق سامانه ساها امکان پنذير
است).
 -7-2-12در صورتي که مشتري ،داراي شماره منحصر به فنردي در مؤسسنه اعتبناري باشند کنه بنر اسناس آن ،شنماره
حسابهاي متفاوتي ايجاد ميشود ،نيازي به شناسايي کامل وي براي هر حساب نيست.
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 -8 -2-12در صورتي که سهامداران عمده شخص حقوقي ،جزو اشخاصي(حقيقي،حقوقي) باشند که براي مؤسسه اعتبناري
شناخته شده نباشند ،الزم است شناسايي مشتريان نسبت به سهامداران عمده آنها نيز اعمال شود .در هر صورت عملينات
شخص حقوقي بايد تحت مراقبت ويژه قرار گيرد(برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون).
 -9 -2-12در خصوص آن گروه از خدمات که در چارچوب قواني و مقررات خناص مسنتلزم دريافنت اطالعنات و مندارك
ديگري نيز باشند ،مؤسسه اعتباري ميبايست عالوه بر رعايت ضوابط مندرج در اي دستورالعمل ،براي شناسنايي مشنتري،
مقررات ذي ربط را نيز اعمال نمايد.
 -10-2-12مؤسسه اعتباري بايد در مورد اشخاصي که وکالت کلي براي انجام کليه امور شخص حقيقي ينا حقنوقي دارنند،
ضم شناسايي کامل وکيل و اصيل (به شرح مندرج در اي دستورالعمل) ،مراتب را به بانک مرکزي و واحند اطالعنات منالي
گزارش کنند.
 -11-2-12مؤسسه اعتباري بايد اطالعات اخذ شده از مشتري را با مندرجات مذکور در مدارك شناسايي معتبر تطبيق داده و
از صحت آنها اطمينان حاصل نمايد .مدارك شناسايي معتبر عبارتند از:
 براي اشخاص حقيقي:
o

کارت ملي؛

o

شناسنامه(صرفا براي اشخاص زير  15سال)؛

o

شناسنامه يا گواهي نامه رانندگي يا گذرنامه( در صورت امکان ارتباط مؤسسه اعتباري و تعيي صحت اطالعات

آنها با اطالعات موجود در سامانه ساها).
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

تعهدنامه اشخاص حقوقي مذکور مبني بر اعالم هر نوع تغيير – بالفاصله پس از وقوع – کنه در شنرکت

نامه يا اساسنامه و يا بر اساس تصميمات هيأت مديره در خصوص افتتاح حساب و معرفي صاحبان امضناي مجناز
ايجاد ميشود.
 -12-2-12چنانچه مشتري مدارك شناسايي مذکور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظ به انجام فعاليتهاي پولشنويي ينا
ساير جرايم مرتبط وجود داشته باشد ،مؤسسات اعتباري بايد از ارائه خدمت به وي خنودداري کنرده  ،مراتنب را بنه واحند
اطالعات مالي گزارش نمايند.
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تبصره :مؤسسات اعتباري ميتوانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را که اطالعات مذکور (به وينژه اطالعنات
مورد نياز در تعيي سط مورد انتظار فعاليت مشتري) را به صورت مطمي تأمي نمايد ،مورد قبنول قنرار دهنند .مؤسسنات
اعتباري ميتوانند در دستورالعمل هاي داخلي ،ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تأمي اطالعات مورد نياز ،با توجنه بنه
نوع و ماهيت و سط فعاليت مورد انتظار مشتري تنظيم نمايند.
ماده  -13ارائه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامنل مشنتري و انجنام هرگوننه تنراکن

منالي

الکترونيکي غيرقابل رديابي يا بي نام و ارائه تسهيالت مربوط ممنوع است.
ماده  -14مؤسسه اعتباري ،به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمنالي بايند ضنم دريافنت مندارك مربنوط بنه
شناسايي کامل ،تعهدات الزم در خصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنها اخنذ نمايند .در صنورت
خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اي تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات ،مؤسسه اعتباري بايد از ارائه خندمت بنه
آنها خودداري نمايد.
ماده  -15مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه خدمات به اشخاصي که اسامي و مشخصات آنها از طرينق باننک
مرکزي به آنها اعالم ميشود ،دقت و نظارت بيشتري را به عمل آورند و عملکرد مالي آنها را به طور مداوم ،زينر نظنر
داشته باشند.
تبصره :مؤسسه اعتباري موظف است در مورد اشخاص زير ،دقت و مراقبت ويژه به عمل آورد:
o

افراد و مؤسساتي که نام آنها در فهرست جرايم تروريستي يا مرتبط با پولشويي قرار دارد و ننام آنهنا از سنوي
بانک مرکزي به مؤسسه اعتباري اعالم ميشود؛

o

اصنافي که فاقد کد اصناف هستند.

ماده  -16مؤسسه اعتباري بايد هنگام ارائه خدمات پايه به مشتري ،آنها را متعهد نمايد که:
الف -اطالعات مورد درخواست مؤسسه اعتباري را که در اي دستورالعمل مشخص شده اسنت ،ارائنه کنرده ،مقنررات
مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
ب -اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام ،موضوع را بالفاصنله بنه مؤسسنه
اعتباري اطالع دهند .نمايندگي قانوني به شرط درج مشخصات نماينده يا وکيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصنات وي
شامل اي بند نميباشد.
تبصره :تعهدات فوق بايد به طور صري و دقيق ،براي مشتري بيان شود .در صورت عدم پذيرش اي تعهدات از سوي
مشتري و يا عدم رعايت آنها توسط وي ،الزم است ارائه خدمات به مشتري متوقف شود.
ماده  -17مؤسسه اعتباري موظف است در تمامي فرمهاي مورد استفاده ،محل مناسب بنراي درج يکني از شنمارههاي
شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي وشناسه ملي) و کد پستي را پي
دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
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بيني نمايد و اي مشخصات به طنور کامنل و

ماده  -18مؤسسه اعتباري موظف است در تمامي نرمافزارها ،بانکها و سيستمهاي اطالعاتي که عمليات پولي و مالي در
آنها ثبت ميشود ،محل الزم براي درج يکي از شمارههاي معتبر (حسب مورد شماره ملي و شناسه ملي) و کد پسنتي را
پي

بيني نموده و امکان جستجو بر اساس شمارههاي مذکور در نرمافزارها را فراهم نمايد.

ماده  -19در صورتي که مؤسسه اعتباري مشخصات درج شده اشخاص و اماک ثبت شنده در سيسنتمهاي اطالعناتي
خود را با پايگاه هاي اطالعاتي ذي ربط تطبيق نداده باشد الزم است مشخصات مذکور را حداکثر ظرف مدت  1ماه پس
از ارائه خدمات پايه به مشتري ،به پايگاههاي مذکور ارسال کرده ،صحت آنها را کنترل نمايد.
ماده -20مؤسسه اعتباري موظف است اطالعاتي را که قبال با پايگاههاي ذي ربط تطبيق داده است هر  3ماه يک بار بنه
روز نمايد .در صورتي که محرز شود شخص حقيقي طي اي مدت فوت شده ليک مراتب بنه مؤسسنه اعتبناري اعنالم
نشد ه باشد الزم است حساب وي بالفاصله مسدود شود و در صورتي که پس از فوت وي ،تراکن

يا معاملنه بناالتر از

سقف مقرر انجام شده باشد ،مراتب به بانک مرکزي و واحد اطالعات مالي گزارش شود.
ماده  -21مؤسسات اعتباري ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطالعات مربوط به
شناسايي کامل مشتري را به روز نمايند:
الف -در زماني که بر اساس شواهد و قراي احتمال آن وجود داشته باشد که وضعيت مشتري تغيينرات عمندهاي پيندا
نموده است.
ب -د ر صورتي که مؤسسه اعتباري بر اساس شواهد و قراي احتمال دهد مشتري در جرينان عملينات پولشنويي و ينا
تأمي مالي تروريسم قرار گرفته است.
ماده  -22به منظور مستند سازي اطالعات مشتريان ،الزم است پس از استعالم اطالعات مربوط به آنها از مراجع ذي ربط
و اطمينان از صحت اطالعات؛ تصوير اي اسناد توسط صاحب امضاي مجاز در مؤسسه اعتباري برابر اصل شود.
ماده  -23ش

ماه پس از ابالغ اي دستورالعمل ،الزم است کد پستي محل اقامتگاه قانوني مشتري دائمي با اطالعنات

مندرج در پايگاه ذي ربط (ثبت احوال و يا ثبت اسناد) همخواني داشته باشد .در مورد مشتريان گذري ،مؤسسه اعتبناري
موظف به تطبيق کدپستي مندرج بر روي کارت ملي با اطالعات ابراز شده از سوي مشتري است.
ماده  -24ارائه خدمات به مشتريان به منزله تائيد انجام رويه شناسايي مشتري توسط کارکننان ذي ربنط در مؤسسنه
اعتباري است و مسيوليت وجود هرگونه نقص در اي زمينه ن در چارچوب اي دستورالعمل ن متوجه آنها است.
ماده  -25مؤسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت  3ماه از تاريخ ابالغ اي دستورالعمل ،کليه حسابهاي فاقد شماره
يا شناسه ملي را مسدود نمايد .به محض ارائه شماره يا شناسه ملي ،از حسابهاي مزبور رفع انسداد ميشود.
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نظارت مستمر بر حسابها
ماده  -26مؤسسه اعتباري ميبايست سيستم جامعي از مديريت اطالعات را ايجناد نمايند و ترتيبني اتخناذ کنند کنه
اطالعات مربوط به مشتريان در اي سيستم گردآوري و پردازش شده؛ در اختيار واحدهاي ذيربط قرار گيرد.
ماده  -27بهمنظور کنترل موثر ريسک هاي ناشي از عدم شناسايي کافي مشتري ،الزم است حساب وي ن متناسنب بنا
طبقه تخصيص داده شده ن تحت نظارت قرار گيرد.
ماده  -28درمورد حسابهاي در معرض ريسک بيشتر ،مؤسسه اعتباري موظف است سيستمي ايجاد کندکه حسابهاي
ياد شده به طور ادواري نيز تحت پاي

قرار گيرند.

ماده  -29مؤسسات اعتباري موظفند فهرست خالصه اطالعات دريافت کنندگان خدمات پاينه را در رابطنه بنا موضنوع
مبارزه با پولشويي و در صورت اعالم واحد اطالعات مالي به نحوي که واحد مذکور مشخص مي سازد ،در پايان هر مناه
در اختيار آن واحد قرار دهد.
تبصره :خالصه اطالعات ياد شده بايد شامل نام و نام خانوادگي ،شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص
حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي  ،نام و شناسه ملي يا کد اقتصادي باشد .ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به
مؤسسات اعتباري اعالم خواهد شد.
مديريت ريسک
ماده  -30هيأت مديره ،مديريت ارشدو يا رده سازماني معنادل آن در مؤسسنه اعتبناري ميبايسنت از وجنود برنامنههاي
موثرشناسايي مشتريان و پيادهسازي آنها از طريق ايجاد رويههاي مناسب اطمينان حاصل کند .اين برنامنهها بايندامکان
نظارت موثر مديريت بر سيستمها ،کنترلها ،تفکيک وظايف و آموزش کارکنان رافراهم آورند .مسيوليت نهنايي تصنميمات
اخذ شده در اي خصوص بر عهده هيأت مديره يا ارکان معادل آن در مؤسسه اعتباري است.
ماده  -31مسيوليت اجراي سياستها و رويههاي هيأت مديره و مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آنها در مؤسسه
اعتباري(در خصوص شناسايي مشتريان و ايجاد سامانههاي اطالعاتي مربوط) بر عهده واحند مبنارزه بنا پولشنويي آن
مؤسسه است .واحد مذکور بايد اجراي سياستها و رويههاي شناسايي مشتريان را در شعب و تمامي سنطوح مؤسسنه
اعتباري مورد بررسي قرار داده ،هر گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به هينأت منديره و منديريت ارشند
مؤسسه اعتباري گزارش کند.
ماده  -32مؤسسه اعتباري مي بايست در مورد شيوه شناسايي مشتريان ،برنامههايي آموزشي براي کارکنان خود تدارك
ببيند .برنامههاي آموزشي بايد به گونهاي طراحي شوند که کارکنان به شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت ،اهميت
و نحوه اجراي سياستها و رويههاي شناسايي مشتريان دست يابند .برنامههاي مذکور بايد به طور مستمر (به خصنوص
در مورد کارکنان جديد) ادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربط آموزشهاي الزم را در اي خصوص ديده اند.
مؤسسه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط را در پرونده کارکناني که آموزش ديدهاند ،درج نمايد.
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ماده  -33مؤسسه اعتباري موظف است هر ش

ماه يکبار ،اطالعات مربوط به فعال بنودن مشنتري را منورد ارزينابي

مجدد قرار دهد .همچني بنا به درخواست مشتري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در وضعيت مشتري،مؤسسه اعتباري
موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهد.
نگهداري سوابق مشتريان و معامالت آنها
ماده  -34هيأت مديره مؤسسه اعتباري مي بايست اطمينان حاصل کند که براي نگهداري و پردازش مناسب اطالعنات،
تدابير الزم انديشيده شده و سيستمهاي توانمنند در مؤسسنه اسنتقرار يافتهانند بهگوننهاي کنه در مواقنع ضنروري،
سيستمهاي مذکور بتوانند اطالعات مورد نظر مراجع ذيربط را حداکثر ظرف مدت  1روز کاري ،با سهولت و در چارچوب
قواني و مقررات مربوط؛ در اختيار آنها قرار دهد.
ماده  -35شيوه نگهداري اسناد و مدارك در مؤسسات اعتباري برابر آيي نامه مدت و طنرز نگاهنداري اوراق بازرگناني،
اسناد و دفاتر بانکها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي جلسنه منورخ 1389/3/25شنوراي پنول و اعتبار(موضنوع
بخشنامه شماره  89/80223مورخ  1389/4/15بانک مرکزي و اصالحات پس از آن) است.
در سوابقي که از تراکن

هاي مالي حفظ ميشود ،بايد نوع تراکن

شماره حسابهايي که تراکن

 ،مبلغ و نوع ارز ،تاريخ انجام تراکن

و طنرفي تنراکن

،

از طريق آنها انجام شده است و مشخصات صاحب/صاحبان حساب درج شوند.

گستره شمول دستورالعمل
ماده  -36اي دستورالعمل عالوه بر مؤسسات اعتباري ،براي تمامي شعب و نمايندگي بانکها و مؤسسات اعتباري خنارجي در
کشور ،مؤسسات اعتباري واقع در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ،نيز الزم االجرا ميباشد.
زمان اجرا
ماده  -37زمان اجراي اي دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک مرکزي است .در مدت مذکور مؤسسنات
اعتباري موظفند ضم اطالع رساني به مشتريان ،امکانات و تسهيالت الزم براي اجراي اي دستورالعمل را به گوننه اي
فراهم نمايند که اجراي آن ،حتي االمکان موجب اخالل در امور مشتريان نشود.
اي دستورالعمل در  37ماده و  18تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي منورخ  1389/11/20بنه
تصويب رسيد.
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بسمه تعالي

دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي مالي تروريسم و نيزدر اجراي موثر آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با
پولشويي موضنوع تصنويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ  1388/9/14وزينران عضنو کنارگروه تصنويب
آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به ويژه ماده  26آن؛ «دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقندي وجنوه
بي

از سقف مقرر» به شرح زير ابالغ ميشود:

تعاريف
ماده  -1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميشود:
 -1-19بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-20مؤسسه اعتباري :بانک(اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مستقر در جمهوري اسنالمي اينران)،
مؤسسه اعتباري غير بانکي ،تعاوني اعتبار ،صندوق قرضالحسنه ،شرکت ليزينگ.
تبصره :مؤسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق وينژه اقتصنادي
جمهوري اسالمي ايران نيز ميشود.
 -1-21شناسه ملي اشخاص حقوقي :شماره منحصر به فردي که بر اساس تصويب نامه شنماره /16169ت  39271هنن
مورخ  1388/1/29به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مييابد.
 -1-22شماره فراگير اشخاص خارجي :شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامنه شنماره /16173ت  40266هنن
مورخ  1388/1/29به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسنط پايگناه ملني اطالعنات اتبناع
خارجي اختصاص مييابد.
 -1-23واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مستقل که مسيوليت دريافت ،تجزينه و تحلينل و ارجناع گزارشهناي
معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به شرح مذکور در ماده  38آيي نامه را بر عهده دارد.
 -1-24آيي نامه :آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ
 1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي؛
 -1-25سقف مقرر :به شرح مندرج در بند ز ماده  1آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛
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 -1-26وجه نقد :هر گونه مسکوك و اسکناس و انواع چکهايي که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غير قابل رديابي باشد ،از
قبيل چکهاي عادي در وجه حامل و ساير چکهايي که دارنده آن غير ذينفع اوليه باشد(از قبيل چکهاي پشت نويس
شده توسط اشخاص ثالث ،انواع چک پول و چک مسافرتي و ايران چک و موارد مشابه).
 -1-27مشتري(ارباب رجوع):
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

هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطنه بنا ديگنر خندمات
بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت و عملياتي متوجنه
مؤسسه اعتباري شود.

ماده  -2در صورت پرداخت و يا واريز وجوه نقدي بي

از سقف مقرر توسط مشتري ،الزم است گزارش وارينز وجنوه نقند

(فرم پيوست) به طور دقيق و کامل توسط وي تکميل و امضا شده ،در اختيار مؤسسنه اعتبناري قنرار گينرد .در صنورتي کنه
مشتري نتواند گزارش مذکور را تکميل نمايد ،اي گزارش بايد توسط کارکنان مؤسسه اعتباري تکميل و بنه تاييند مشنتري
رسانده شود.
تبصره :درج شماره ملي مربوط به اشخاص حقيقي ،شناسه ملي اشخاص حقوقي و يا شماره فراگير اشخاص خارجي (حسب
مورد) و نيز توضيحات مشتري در مورد منشاء وجوه نقد پرداختي (بي

از سقف مقرر) توسنط وي و علنت پرداخنت وجنوه

مذکور به صورت نقد در فرم پيوست الزامي است .الزم است اطالعات مذکور در مورد تمامي اشخاص منرتبط بنا تنراکن
(واريز کننده ،صاحب حساب ،ظهرنويسان چک و  )...اخذ شود.
ماده  -3پس از تکميل فرم پيوست ،کارکنان ذي ربط در مؤسسه اعتباري بايد اطالعات مندرج در آن را با مدارك شناسنايي
مشتري -برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسه اعتباري -تطبيق داده و سپس اقندام بنه
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
ذي ربط در مؤسسه اعتباري استنکاف نمود ،کارکنان مؤسسه اعتباري وظيفه دارند تا وجنوه منذکور را از
مشتري پذيرفته؛ ليک موارد را به قيد تسريع به واحد اطالعات مالي گزارش دهند .در اين منوارد الزم
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
وظيفه دارند از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطالعاتي و نيز استعالم از مراجنع قنانوني ذي
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ربط ،نسبت به رفع ابهام اقدام نمايند .در اي موارد الزم است ارائه خدمات به مشنتري تنا رفنع ابهنام
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
ربط در مؤسسه اعتباري بايد داليل توقف خدمت را در فرم پيوست تکميل کرده و به مراجع مربوط ارائنه
نمايند.
o

چنانچه مشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و يا کنارت ملني وي ،توسنط کارمنند جعلني
تشخيص داده شود ،مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را بالفاصله به واحد اطالعات مالي گنزارش دهند.
در اي موارد ،ادامه خدمت به مشتري به مدت يک روز کاري به تأخير مي افتد .پنس از مندت منذکور و در
صورت ارايه حکم مراجع قضايي از سوي واحد اطالعات مالي به مؤسسه اعتباري ،اقدامات الزم بر اسناس
آن انجام مي پذيرد و در غير اينصورت ،ارايه خدمت به مشتري ادامه پيدا ميکند.

ماده  -4در صورتي که توضيحات مشتري در مورد منشا وجوه نقد بي

از سقف مقرر و علت واريز آن به صورت نقدي ،قنانع

کننده نباشد و يا به داليل ديگري ،ظ به پولشويي و تأمي مالي تروريسم وجود داشته باشد متصدي مربنوط موظنف اسنت
عالوه بر ارسال گزارش موضوع اي دستورالعمل ،نسبت به ارسنال گنزارش معنامالت مشنکوك برابنر ضنوابط منندرج در
دستورالعمل«شناسايي معامالت مشکوك و شيوه گزارش دهي» اقدام نمايد.
ماده  -5پس از تکميل گزارش ،متصدي مربوط بايد گزارش مذکور را در اختيار مسيول مبارزه با پولشويي شعبه قرار مي دهد تنا
پس از بررسي و جمع بندي اطالعات مندرج در آن ،کليه گزارشهاي تکميل شده را در پايان هر روز ،به واحد مبارزه با پولشويي
مؤسسه اعتباري ارسال نمايد .يک نسخه ازتمامي گزارشهاي تکميل شده نيز در شعبه نگهداري ميشود.
ماده  - 6واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است پس از دريافت اطالعات شعب ،آنها را مورد بررسي و طبقنه
بندي قرار داده؛ تمامي گزارش هاي دريافتي را همراه با توضيحات تکميلي ،در قالب تعيي شده به واحد اطالعات منالي و تنا
پايان همان روز کاري ارسال نمايد.
ماده  -7مؤسسه اعتباري موظف است مدارك و اطالعات مربوط به واريز وجوه نقد بي

از سقف مقنرر را کنه هنگنام ارائنه

خدمت به مشتري ثبت و ضبط نموده است حداقل به مدت  5سال پس از پايان عمليات نگهداري کند .الزم است نگهنداري
سوابق به گونهاي باشد که در صورت درخواست مراجع ذيصالح ،اطالعات در اسرع وقت قابل دسترسي باشد.
ماده  -8مؤسسه اعتباري موظف است نرم افزارهاي خود را به گونه اي طراحي نمايد که عنالوه بنر ثبنت کلينه دريافتهنا و
پرداختهاي نقدي در آن ،امکان پرداخت وجوه نقد بي
بر دريافت وجوه نقد بي

از سقف مقرر به مشتري را غير ممک سازد .در صورتي که مشتري

از سقف مقرر اصرار داشت ،مؤسسه اعتباري بايد مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.

ماده  -9به منظور اجراي موثر ضوابط مندرج در اي دستورالعمل ،مؤسسه اعتباري بايد سيستمها و نرم افزارهاي الزم را به
گونه اي طراحي و اجرا نمايد که اطمينان حاصل شود کارکنان مؤسسه اعتباري ،وظايف مربوط را انجام ميدهند.
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ماده  -10مؤسسه اعتباري بايد نرم افزارهاي خود را در زمينه واريز نقدي به گونه اي طراحي نمايد که شامل اطالعات مربوط
به نوع و ترکيب وجوه نقد ارايه شده از سوي مشتري به همراه وجه هر يک از آنها باشد به گوننه اي کنه امکنان بازسنازي
تراکن

هاي واريز نقدي بي

از سقف مقرر فراهم باشد.

ماده  -11مؤسسه اعتباري موظف است در هر شعبه ،فردي را براي توجيه مشتري در مورد ضرورت گزارش واريز نقدي وجوه
بي

از سقف مقررتعيي نمايد تا در صورت استعالم موضوع ،مراتب را به شيوه اي مناسب براي آنها توضي دهد.

اي دستورالعمل در  11ماده و  2تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  1389/11/20بنه
تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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بسمه تعالي

دستورالعمل شناسايي معامالت مشکوك و شيوه گزارشدهي

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بند ج از
ماده  7قانون مبارزه با پولشويي (مصوب دوم بهم ماه  1386مجلس شوراي اسالمي) و فصنلهاي دوم و سنوم آيي نامنه
اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شنماره /181434ت  43182ك منورخ  1388/9/14وزينران عضنو
کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و همچني در اجراي ماده  43آيي نامه مذکور مبني بر تهيه
دستورالعمل تشخيص عمليات و معامالت مشکوك« ،دستورالعمل شناسايي معامالت مشکوك و شيوه گزارش دهي» به شرح
زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده  -1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميشود:
 -1-1بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -2-1قانون :قانون مبارزه با پولشويي ،مصوب 1386؛
 -3-1آيي نامه :آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ،مصوب1388؛
 -4-1مؤسسه اعتباري :بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مستقر در جمهوري اسنالمي اينران)،
مؤسسه اعتباري غيربانکي ،تعاوني اعتبار ،صندوق قرضالحسنه ،شرکت ليزينگ ،شرکت سنرمايهپذير و سناير اشنخاص
حقوقي که به امر واسطهگري وجوه اقدام مينمايند.
تبصره :مؤسسه اعتباري شامل شعبه و نماينندگي مسنتقر در منناطق آزاد تجناري -صننعتي و منناطق وينژه
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز ميشود.
 -5-1مشتري (ارباب رجوع):
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

هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطنه بنا ديگنر
خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت
و عملياتي متوجه مؤسسه اعتباري شود.

 -6-1خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط مؤسسه اعتباري به مشتري ارايه ميشود ،اطالق ميگردد .خدمات
بانکي و اعتباري به دو نوع «خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» ن به شرح زيرن تقسيم ميشود.
 -1-6-1خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق ميشود که ارايه آنها به مشتري ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات بنه وي

نيست و يا به ارتباط مشتري با مؤسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اي خدمات به مشتري ،فقط مسنتلزم شناسنايي
اوليه وي توسط مؤسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي دستورالعمل است .موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر پاينه
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

صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بي بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک.

 -2-6-1خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نياز و الزمنه اراينه سناير خندمات توسنط مؤسسنه

اعتباري ميباشد و ارايه آن به مشتري موجب ميشود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به مؤسسه اعتبناري مراجعنه
کند .موارد ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات ميباشد:
o

افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛

o

اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛

o

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

o

اجاره صندوق امانات؛

o

صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.

 -7-1معامالت و عمليات مشکوك :معامالت و عملياتي که اشخاص با در دست داشنت اطالعنات و ينا قنراي و شنواهد
منطقي ظ پيدا کنند که اي عمليات و معامالت به منظور پولشويي و يا تأمي مالي تروريسم انجام ميشود.
تبصره ن قراي و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که يک انسنان متعنارف را در منورد منشناء منال و
سپردهگذاري يا ساير عمليات يک شخص(حقيقي ،حقوقي) ،به شک و ترديد مي اندازد.
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 -8-1واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مستقل که مسيوليت دريافت ،تجزيه وتحلينل و ارجناع گزارشهناي
معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد (به شرح مذکور در ماده  38آيي نامنه اجرايني قنانون مبنارزه بنا
پولشويي).
 -9-1سامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوك  :سامانه اي است مستقر در واحد اطالعات مالي که به منظور جمنع
آوري گزارشهاي معامالت مشکوك به پولشويي و تأمي مالي تروريسم و اطالعنات مربنوط بنه آنهنا از سنازمانهاي
مشمول قانون ،طراحي و راه اندازي شده است.
 -10-1شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛
 -11-1دبير خانه :دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
گزارش دهي
ماده  -2تمامي کارکنان مؤسسه اعتباري موظفند در صورت مشاهده معامالت و عمليات مشکوك به پولشنويي و تنأمي
مالي تروريسم ،مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع ،به شخص يا واحد مسيول مبارزه با پولشويي در مؤسسه خود اطنالع
دهند.گزارشهاي مزبور محرمانه تلقي شده و در صورت اطالع ارباب رجوع ،با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده  -3کارکنان ذيربط در مؤسسه اعتباري وظيفه دارند تا گزارشهاي خود را به واحد مبارزه با پولشويي آن مؤسسنه
ارسال کنند تا واحد مزبور ،آنها را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.
ماده  -4واح د مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ظ به انجام پولشويي توسنط مشنتري ،اعنم از
اينکه مشتري متقاضي برخورداري از خدمات پايه يا غيرپايه باشد ،نسبت به ارسال گزارش به واحد اطالعات مالي اقدام
نمايد.
تبصره  :1فهرست برخي از معيارهاي شناسايي معامالت مشکوك به طور مستمر در پايگاه اطالع رساني دبيرخاننه بنه
نشاني  www.iranaml.irبه روز رساني ميشود .مؤسسه اعتباري بايد با مراجعنه مسنتمر بنه پايگناه مزبنور ،آخنري
وضعيت اي فهرست را استخراج و مورد بهره برداري قرار دهد.
تبصره  :2تشخيص متصدي مربوط در مؤسسه اعتباري مبني بر انجام معامله مشکوك ،در درجه نخست اهميت قرار دارد
و معيارهاي ارائه شده در پايگاههاي مذکور ،صرفا بخشي از اي معيارها را در بر مي گيرد.
ماده  -5مؤسسه اعتباري موظف است براي سطوح مختلف ساختاري خود(شعبه ،سرپرستي ،و  ،)...معيارهاي متناسبي را براي
تشخيص معامالت مشکوك تدوي و به آنها ابالغ نمايد.
ماده  -6ارسال گزارش معامالت مشکوك و نيز ساير گزارشهايي که مؤسسه اعتباري موظف به ارسال آن به واحد اطالعات
مالي است ،بيانگر هيچگونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن به واحد مذکور ،افشاي اسرار شخصي محسوب نميگنردد و در
نتيجه هيچ اتهامي از اي بابت متوجه گزارشدهندگان نخواهد بود.
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ماده  -7واحد مبارزه با پولشويي در هر مؤسسه اعتباري موظف است عالوه بر ارسال گزارش معنامالت مشنکوك بنه واحند
اطالعات مالي(گزارشهاي معمول) ،اقدام به ارسال گزارش معامالت مشکوکي نمايد که از طريق تطبيق اطالعات واحندهاي
مختلف مؤسسه اعتباري با يکديگر حاصل شده است.
ماده  -8چنانچه مؤسسه اعتباري در ارائه گزارشي غير از گزارش معامالت مشکوك ،با مورد مشکوکي مواجه شد ،الزم است
عالوه بر ارائه گزارش مذکور؛ گزارش معامله مشکوك را نيز تهيه و به مراجع ذي ربط ارائه کند.
ماده  -9واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است گزارش معنامالت مشنکوك را از طرينق سنامانه جمنع آوري
گزارش معامالت مشکوك و حداکثر تا پايان همان روز کاري براي واحد اطالعات مالي ارسال نمايد .در صورتي که دسترسني
به سامانه مذکور از طرف واحد اطالعات مالي براي مؤسسه اعتباري فراهم نشده باشد مؤسسه بايند بنا مراجعنه بنه پايگناه
اينترنتي دبيرخانه و اخذ نسخه چاپي گزارش معامالت مشکوك و تکميل آن ،فرم چاپ شده را از طريق پست سفارشي براي
واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.
ماده -10به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها ،شخص يا واحد مبارزه با پولشويي در مؤسسه اعتباري بايد از اختينارات
و دسترسيهاي الزم و کافي در مؤسسه اعتباري برخوردار باشد و انجام تحقيقات و گزارش از سوي آنها و ارائنه آنهنا بنه
مراجع ذي ربط نبايد منوط به تاييد و تصويب مراجع ديگري باشد.
ماده  -11مؤسسه اعتباري موظف است پس از دريافت شناسه کاربري سامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوك ،نسبت
به حفاظت از آن دقت الزم را داشته باشد .بديهي است با توجه به محرمانه بودن اطالعات اي سنامانه ،در صنورت افشنا و
هرگونه استفاده غير مجاز با متخلفي برابر قانون رفتار ميشود.
ماده  -12مؤسسه اعتباري موظف است با بررسي روزانه سامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوك ،نسبت به پاسخگويي
به استعالمات مندرج در آن حداکثر تا پايان همان روز کاري اقدام و اطالعات مورد نياز را در قالنب تعيني شنده و از طرينق
سامانه ارسال نمايد.

آموزش کارکنان
ماده  -13مؤسسه اعتباري موظف است براي کليه کارکنان ذي ربط در مؤسسه اعتباري ،آموزشهاي عمومي و براي کارکنان
حوزههاي تخصصي نيز آموزشهاي تخصصي مربوط را طراحي کرده ،به اجرا درآورد و سوابق حضنور کارکننان در دورههناي
مذکور را در سوابق آموزشي کارکنان ثبت و نگهداري نمايد.
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نگهداري سوابق مشتريان و معامالت
ماده  -14مؤسسه اعتباري مکلف است مدارك مربوط به گزارشهاي معنامالت مشنکوك را طبنق«آيي نامنه مندت و طنرز
نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها(موضوع بخشنامه شماره  89/80223منورخ  1389/4/15باننک مرکنزي)»
حفظ و مراقبت نمايد.

گستره شمول دستورالعمل
ماده  -15اي دستورالعمل براي تمامي شعب و نمايندگي بانکها و مؤسسات اعتباري خارجي در کشور ،مؤسسات اعتبناري
واقع در مناطق آزاد تجاري -صنعتي ،مناطق ويژه اقتصادي و واحدهاي بانکي ايراني (شعب و نمايندگي) در خارج از کشور نيز
الزم االجرا ميباشد.
اي دستورالعمل در  15ماده و  4تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  1389/11/20به تصويب
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
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي مالي تروريسم و در اجراي موثر قانون مبارزه با پولشويي (مصوب دوم بهم
ماه  1386مجلس شوراي اسالمي)  ،آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصنويب نامنه شنماره /181434ت
 43182ك مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي ؛ دستورالعمل
« نحوه تعيي سط فعاليت مورد انتظار مشتري در مؤسسات اعتباري » به شرح زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده  -1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميشود:
 -1-1بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -2-1مؤسسه اعتباري :بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مسنتقر در جمهنوري اسنالمي اينران)،
مؤسسه اعتباري غير بانکي ،تعاوني اعتبار و صندوق قرضالحسنه.
تبصره :مؤسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق وينژه اقتصنادي
جمهوري اسالمي ايران نيز ميشود.
 -3-1مشتري:
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

هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطنه بنا ديگنر
خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت
و عملياتي متوجه مؤسسه اعتباري شود.

 -4-1شناسايي کام ل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي
مشتريان در مؤسسات اعتباري.
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 -5-1خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات توسط مؤسسات اعتباري

ميباشد و ارايه آن به مشتري موجب ميشود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به مؤسسه اعتباري مراجعه کند .موارد
ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات ميباشد:
o

افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛

o

اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛

o

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

o

اجاره صندوق امانات؛

o

صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.

 -6-1واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مستقل که مسيوليت دريافت ،تجزيه وتحليل و ارجاع گزارشهاي
معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد(به شرح مذکور در ماده  38آيي نامه اجرايي قنانون مبنارزه بنا
پولشويي).

تعيين سطح فعاليت مورد انتظار اشخاص حقيقي
ماده  -2چنانچه شخص حقيقي متقاضي استفاده از خدمات پايه از مشتريان شناخته شده مؤسسنه اعتبناري نباشند سنط
فعاليت شخص مذکور بر اساس خود اظهاري وي در فرمهاي مربوط و با توجه به اسناد و مدارك زير توسط مؤسسه اعتباري
تعيي ميشود.
تبصره  -1مؤسسه اعتباري بايد صحت اظهارات شخص مذکور را از طريق تطبيق اظهارات وي با يک يا چند مورد از اسناد و
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

بيمههاي معتبر؛
 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.
تبصره  -2در مورد حسابهايي که با معرفي سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي براي واريز حقوق و مزاياي کارکنان آنهنا
افتتاح ميشود ،مؤسسه اعتباري ميتواند معرفي نامه سازمان يا نهاد مربوط يا حکم کارگزيني وي را به عنوان يکي از مدارك
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مورد استناد بپذيرد .در مورد حسابهايي که با معرفي شرکتهاي خصوصي براي واريز حقوق و مزاياي کارکنان آنها افتتناح
مي شود ،مؤسسه اعتباري مي تواند معرفي نامه شرکت مذکور را بپذيرد به شرط آن که فرآيند شناسايي آن شرکت قنبال بنه
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.
ماده  -3در صورتي ک ه شخص داراي منابع درآمدي ديگري باشد الزم است اسناد و مدارك مربنوط بنه هنر ينک از مننابع
درآمدي خود را به طور جداگانه به مؤسسه اعتباري ارائه کند.
ماده  -4در صورتي که مشتري حقيقي به منظور انجام امور مالي مرتبط با فعاليت يک شخص حقوقي ( مواردي مانند تنخواه
گردان ،کارپردازي و  ) ....از حسابي استفاده مي نمايد ،بايد از شخص حقوقي مذکور که خود قبال مورد شناسايي کامنل قنرار
گرفته است ،معرفي نامه ارايه نماي  .سط فعاليت مشتري حقيقي مذکور نبايد بي

از سط فعاليت شخص حقوقي مربنوط

ارزيابي شود.
ماده  -5چنانچه مشتر ي اسناد و مدارك مثبته مورد نياز براي تعيي سط فعاليت خود را ارائه نکنند ،سنط فعالينت وي در
حداقل ممک تعيي ميشود .حداقل سط فعاليت ،در مقاطع زماني مورد نياز توسط بانک مرکزي اعالم ميگردد.
ماده  -6به روز آوري سط فعاليت مشتريان در هر سال نسبت به سال گذشته برابر ضوابط اعالمي از سوي بانک مرکزي
خواهد بود.
تعيين سطح فعاليت مورد انتظار اشخاص حقوقي
ماده  -7چنانچه شخص حقوقي متقاضي استفاده از خدمات پايه از مشتريان شناخته شده مؤسسنه اعتبناري نباشند سنط
فعاليت شخص مذکور بر اساس خود اظهاري وي در فرمهاي مربوط و با توجه به اسناد و مدارك زير توسط مؤسسه اعتباري
تعيي ميشود.
تبصره  -مؤسسه اعتباري بايد صحت اظهارات شخص مذکور را از طريق تطبيق اظهارات وي با يک يا چند مورد از اسنناد و
مدارك ذيل (حسب مورد) احراز نمايد:
 نوع فعاليت شرکت؛
 پي

بينيهاي فروش ،هزينه و درآمد در طرح عملياتي شرکت ()Business Plan؛

 صورتهاي مالي حسابرسي شده شخص حقوقي در سال قبل؛
 صورت گردش حساب شخص حقوقي در مؤسسه اعتباري ديگري که تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد (در مورد
مؤسسات اعتباري مستقر در ايران)؛
 آخري اظهار نامه مالياتي شخص.
ماده  – 8در صورتي که تراکن

حساب يک مشتري متناسب با سط فعاليت او نبود مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را

به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.

1492

ماده  - 9مؤسسه اعتباري موظف است نرم افزارهاي رايانه اي خود را به گونه اي طراحي نمايد که امکان شناسايي و گزارش
تراکن

هاي نامتناسب با سط فعاليت تعيي شده ( به عنوان مثال نقل و انتقال حجم قابل مالحظه وجه نقد بر خالف سوابق

و رويه هاي معمول فعاليت مشتري يا گردش غيرمتعارف حساب وي) را داشته باشد .همچني

نرم افزارهاي مزبور بايد از

قابليت به روزرساني سط فعاليت مشتريان برخوردار باشند.
ماده  – 10مؤسسه اعتباري موظف است ظرف مدت  6ماه پس از ابالغ اي
مشتريان قبلي مؤسسه اقدام نمايد .چنانچه مؤسسه اعتباري نتواند طي اي

دستورالعمل ،نسبت به تعيي

سط فعاليت

مدت ،سط فعاليت مشتري را تعيي

نمايد،

موظف است سط فعاليت آن را در حداقل ممک ارزيابي کند.
اي دستورالعمل در  10ماده و  4تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ 1389/11/20به تصنويب
رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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بسمه تعالي

دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزة نظامهاي پرداخت و بانکداري الکترونيکي

هدف
به منظور حصول اطمينان از اجراي کامل قانون مبارزه با پولشويي مصوب دوم بهم ماه  1386و در اجنراي منوثر
مفاد آيي نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره /181434ت  43182ك مورخ  1388/9/14وزينران عضنو کنارگروه
تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعندي آن ،بنه خصنوص مناده  6اين آيي نامنه و بنه
منظورايجاد شفافيت و احصاي وظايف واحدهاي بانکي در خصوص تطبيق با مقررات مبنارزه بنا پولشنويي در پرداختهنا و
تراکن

هاي بانکي الکترونيکي؛ «دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حنوزة نظامهناي پرداخنت و بانکنداري

الکترونيکي» به شرح زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده  - 1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميشود:
 -1-28بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-29مؤسسات اعتباري :بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري
اسالمي ايران) ،مؤسسات اعتباري غير بانکي ،تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه ،شنرکتهاي ليزيننگ،
شرکتهاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
تبصره :مؤسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در منناطق آزاد تجناري – صننعتي جمهنوري
اسالمي ايران نيز مي شوند.
 -1-30آيي نامه :آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضنوع تصنويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ
 1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛
 -1-31سقف مقرر :مبلغ يکصد و پنجاه ميليون( )150،000،000ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و کناالي گنران
بها .هيأت وزيران در صورت نياز ،سقف مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.
 -1-32کارت پرداخت  :عبارت است از انواع کارتهاي فيزيکي يا مجازي صادر شده توسنط مؤسسنات اعتبناري کنه بنه
دارندة آن امکان پرداخت و يا انتقال وجه به شخص ديگر را فراهم ميسازد.
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 -1-33ابزار شناسايي  :عبارت است از شناسهاي اطالعاتي (الکترونيکي) يا فيزيکي يا ترکيبي از هر دو که با استفاده از آن
مشتري ميتواند بدون نياز به هر گونه مجوز ديگري نسنبت بنه اخنذ خندمات بنانکي از درگاههناي غيرحضنوري
مؤسسات اعتباري اقدام کند .کارت پرداخت نوعي ابزار شناسايي به شمار ميرود.
 -1-34ابزار پذيرش :عبارت است از دستگاهي فيزيکي يا سامانهاي الکترونيکي که ميتوان با استفاده از يک يا چند ننوع
ابزا ر شناسايي نسبت به انجام عمليات و اخذ انواع خدمات بانکي اقدام نمود .ابزار پذيرش مي تواند فيزيکي مانند
خود پرداز و يا پايانههاي فروش و يا مجازي مانند درگاههاي اينترنتي باشد.
 -1-35مراجعة حضوري :عبارت است از مراجعة ارباب رجوع به شعب ،دفاتر يا ادارات مؤسسه اعتباري و مراوده با نينروي
انساني مؤسسه مذکور براي اخذ خدمت.
 -1-36مراجعة غيرحضوري :عبارت است از مراجعة ارباب رجوع به انواع ابزارهاي پذيرش و اخذ خدمت به واسنطة ابنزار
شناسايي و بدون مراوده با نيروي انساني مؤسسة اعتباري.
ضوابط مربوط به ابزارهاي انجام تراکنش
ماده  -2صدور هر گونه ابزار شناسايي بايد پس از شناسايي کامل ارباب رجوع و ثبت تطبيقي مشخصات هويتي با مشخصات
ابزار شناسايي صورت پذيرد.
ماده  -3صدور انواع کارتهاي پرداخت با نام ،اعم از کارتهاي برداشت و کارتهاي اعتباري ،پي

از شناسايي کامل ارباب

رجوع و ايجاد يا معرفي حساب متناظر در بانک ،ممنوع است.
ماده  -4فرايند شناسايي کامل ارباب رجوع براي صدور ابزارهاي شناسايي ،کارتهاي پرداخت ،افتتاح اننواع حسناب بنراي
اولي مراجعة ارباب رجوع به مؤسسه اعتباري ضرورت دارد .در صورت وجود اقالم اطالعاتي مربوط به شناسايي کامل اربناب
رجوع در مؤسسة اعتباري و دسترسي متمرکز به آن ،نيازي به تکرار فرايند براي ارايه خندمات و محصنوالت فنوق نيسنت و
صرف تطبيق يکساني هويت ارباب رجوع با مشخصات مشتري شناسايي شده کفايت ميکند.
تبصره :ابزارهاي شناسايي ،کارتهاي پرداخت و ساير موارد مرتبط با اي ماده بايد صرفا به ارباب رجوع و يا نماينده قنانوني
وي ن پس از شناسايي اوليه ن تحويل شوند.
ماده  -5تطبيق هويت ارباب رجوع با اقالم اطالعاتي شناسايي مشتري در مراجعات غيرحضوري از طريق ابزارهاي شناسايي
صورت ميپذيرد.
ماده  - 6شناسايي ارباب رجوع به صورت الکترونيکي در مواردي که وي از گواهيهاي امضاي ديجيتال صنادر شنده توسنط
مرکز گواهي امضاي ديجيتال بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي شناسايي اوليه و يا ارسال اسناد و مدارك الزم براي
شناسايي کامل استفاده نمايد ،بال مانع است.
ماده  -7در انعقاد قرارداد ،الزم است مشتري به طور کتبي به مؤسسه اعتباري تعهد دهد که هيچ شخصي غير از وي ،از ابزار
شناسايي استفاده نخواهد کرد و در صورت بروز مشکل در اي زمينه ،تمامي مسيوليتها متوجه مشتري است.
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ماده  -8انواع کارتهاي پرداخت بينام نظير کارتهاي هديه و کارتهاي خريد بينام مشمول ضوابط مربوط بنه وجنه نقند،
موضوع بند (ح) ماده ( )1آيي نامه است.
تبصره :شارژ مجدد انواع کارتهاي پرداخت بي نام و غير قابل رديابي و ايجاد اي قابليت بر روي کارتهاي منذکور ،ممننوع
است.
ماده  -9خريدار اولية انواع کارتهاي پرداخت بينام بايد جزو مشتريان بانک بوده و پي
مسيوليت تمامي تراکن

از خريد ،شناسنايي شنده باشند.

هاي انجام شده توسط کارتهاي مذکور بر عهده خريدار اوليه است.

ضوابط مربوط به روشهاي انجام تراکنش
ماده  - 10نصب هر گونه ابزار پذيرش براي فروشندگان کاال و ارايه دهندگان خدمات ،اعم از فيزيکي و مجازي ،بايد پس از
احراز هويت پذيرندة کارت وفق مقررات مندرج در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري و شناسنايي
کامل وي صورت پذيرد.
ماده  -11واريز وجوه مربوط به تراکن

هاي کارتهاي پرداخت به حساب پذيرندة کارت ،منحصراً از طريق حساب معرفني

شدة پذيرندة کارت نزد يکي از مؤسسات اعتباري امکانپذير است.
ماده  -12به هنگام نصب هر گونه ابزار پذيرش فيزيکي در محل پذيرندة کارت ،اطالعات و دادههاي زير بايد از پذيرنده اخذ
شده و در سوابق دادهاي ابزارهاي پذيرش مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد:
 - 1تصوير جواز کسب يا هر گونه مدرك ديگري که اهليت پذيرنده را براي دريافت وجه اثبات نمايند (بنراي اشنخاص
حقيقي) يا مدارك ثبتي (براي شخص حقوقي)؛
 - 2نشاني کامل پستي( به همراه کد پستي) مطابق با جواز کسب يا مدارك ثبتي شخصيت حقوقي که بايد با محل نصب
ابزار پذيرش يکسان باشد.
ماده  -13به هنگام نصب هر گونه ابزار پذيرش مجازي براي پذيرندة کارت الزم است اطالعات و دادههاي زينر از پذيرننده
اخذ شده و در سوابق دادهاي ابزارهاي پذيرش مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد:
 -1ن شاني کامل پستي (به همراه کد پستي) محل فعاليت و حضور پذيرندة کارت(محل دفتر ينا محلني کنه تجهينزات،
سامانه ها و يا تجهيزات پردازش مجازي ،مطابق با جواز کسب يا مدارك ثبتي شخصيت حقوقي در آنجا مستقر هسنتند)
که بايد با محل نصب ابزار پذيرش يکسان باشد.
 -2مشخصات و نشاني اينترنتي دقيق پذيرنده و مشخصات هويتي و محل ميزبان وب سايت.
ماده  -14در صورتي که ارباب رجوع متقاضي دريافت ابزارهاي پذيرش فيزيکي يا مجازي متعدد باشد (از جملنه در منواردي
که يک شخص حقوقي متقاضي دريافت اي ابزارها براي دفتر مرکزي ،نمايندگيها و شعب خود ميباشد) ،الزم است تکاليف
مقرر در مواد  11و  12اي دستورالعمل در مورد هر يک از ابزارهاي مذکور به اجرا درآيد.
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ماده  -15به هنگام ن صب ابزار پذيرش کارت ،اعم از فيزيکي يا مجازي ،براي پذيرندة کارت بايد اطالعات زينر مطنابق بنا
اظهار پذيرندة کارت اخذ شده و در سوابق دادهاي پذيرندة کارت نزد مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخنت ثبنت
گردد:
 - 1سقف انفرادي هر تراکن

مالي؛

 - 2سقف گردش ماهانه هر يک از ابزارهاي پذيرش.
ماده  -16هر گونه تغيير در اطالعات و دادههاي پذيرنده ،اعم از تغيير مکان فيزيکي يا مجازي ،تغيير ماهيت فعاليت و نظينر آن
بايد در اسرع وقت توسط پذيرندة کارت به اطالع مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخنت نصنبکنندة ابنزار پنذيرش
رسيده و مؤسسات مزبور نيز مکلفند حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به روزآوري اطالعات و دادههاي مزبنور در سنامانههاي
اطالعاتي خود اقدام نمايند .اي مورد بايد به روشني در قراردادهاي نصب ابزارهاي پذيرش تصري گردد.
ضوابط مربوط به مشخصات تراکنشهاي الکترونيکي
ماده  -17صدور دستور پرداخت اعم از درون بانکي و بي بانکي ،شامل دستور پرداختهاي سامانة تسويه ناخالص آني (سناتنا)
و سامانة پاياپاي الکترونيکي (پايا) صرفاً با شناسايي صادرکنندة دستور پرداخت امکانپذير است.
ماده  -18ارايه درخواست برداشت در سامانة پاياپاي الکترونيکي (پايا) مستلزم شناسايي ذينفع و وجود حساب مقصد معتبر
در مؤسسة اعتباري پذيرندة درخواست برداشت است.
ماده  - 19شناسايي صادرکنندة دستور پرداخت يا ارايهدهنده درخواست برداشت در مراجعات حضوري بنر اسناس مندارك
مندرج در ضوابط شناسايي اوليه اشخاص موضوع مادة ( )3آيي نامه صورت پذيرفته و در مراجعات غيرحضوري و مجازي بنر
اساس معيارهاي کنترلي متعارف ابزارهاي شناسايي انجام ميگيرد.
ماده  - 20تراکن

هاي الکترونيکي برونخطي ،نظير تراکن

مبادالت آنها ،فاقد سوابق مربوط به جزئيات هر تراکن

هاي کيف پول الکترونيکي ،که بننا بنه ماهينت فنناوري و ارزش

در سامانههاي بانکي است ،همانند مبادالت نقدي بي اشخاص تلقي

ميگردند.
ماده  -21مؤسسه اعتباري موظف است اطالعات تراکن

ها را برابر ضوابط مذکور در آيي نامه مدت و طرز نگاهنداري اوراق

بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي جلسه مورخ 1389/3/25شوراي پول و اعتبار(موضوع
بخشنامه شماره  89/80223مورخ  1389/4/15بانک مرکزي و اصالحات پس از آن) نگهداري نمايد و تخلف از آن مشمول
مجازاتهاي مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشويي ميشود.
اي دستورالعمل در  21ماده و  3تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  1389/11/20به تصويب
رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانکهاي پوستهاي

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي مالي تروريسم و نيز در اجراي موثر ماده  32آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با
پولشويي موضنوع تصنويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ  1388/9/14وزينران عضنو کنارگروه تصنويب
آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن و نظنر بنه ضنرورت اتخناذ تندابير احتيناطي الزم در
برقراري و حفظ روابط کارگزاري توسط مؤسسات اعتباري ايراني با بانکها و مؤسسات اعتباري خارجي؛ «دستورالعمل لنزوم
رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانکهاي پوستهاي» به شرح زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده  - 1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميشود:
 -1-37بانک مرکزي  :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-38قانون :قانون مبارزه با پولشويي(مصوب دوم بهم ماه  1386مجلس شوراي اسالمي)؛
 -1-39آيي نامه :آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ
 1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛
-1-40

مؤسسات اعتباري :بانکهاي ايراني و شعب آنها در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد و شعب بانکهاي خارجي
در ايران (قلمرو اصلي و مناطق آزاد) ؛

 -1-41روابط کارگزاري :به ارايه خدمات بانکي از سوي يک بانک(بانک کارگزار) بنه باننک ديگر(باننک متقاضني) اطنالق
ميشود.
 -1-42بانک پوسته اي( :)Shell bankبانک پوسته اي به بانکي اطالق ميشود که داراي حضور فيزيکي (به معناي حضنور
مديريت و بدنه اصلي آن) در قلمروي که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسيده است ،نبوده ؛ و بنه هنيچ گنروه ارائنه
کننده خدمات مالي که تحت نظارت موثر و يکپارچهاي قرار دارد نيز وابسته نباشد .مديريت و بدنه اصلي اي قبينل
بانکها ،در قلمرو قضايي(کشورها و مناطق) ديگري مستقر است .معموالً يک بانک پوسنته اي ن بنه غينر از ينک
نمايندگي ثبت شده ن تشکيالت ديگري در کشوري که در آن به ثبت رسنيده اسنت ،نداشنته و نمايننده آن فقنط
آدرسي را براي انجام امور حقوقي بانک مزبور در آن قلمرو قضايي(کشورها و مناطق) فراهم ميآورد.
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-1-43

ريسک شهرت :احتمال بروز زيان در اثر از دستدادن حس شهرت به داليلي از جمله وضنعيت ننامطلوب منالي،
تنزل رتبه اعتباري و يا از دستدادن اعتماد عمومي.

ماده  – 2مؤسسه اعتباري که قصد برقراري روابط کارگزاري با يک بانک خارجي را دارد بايد بر اساس رويکرد ريسک محور،
نسبت به جمعآوري اطالعات کافي راجع به بانک مذکور اقدام نمايد .موارد زير از جمله اطالعاتي است که بايند جمنع آوري
شده ،مورد بررسي قرار گيرند.
 اطالعات مربوط به مالکيت و مديريت بانک خارجي(شامل ساختار مالکيت و منديريت آن  ،سنهامداران ،منديران و
)...؛
 زمينههاي اصلي فعاليت؛
 محل استقرار؛
 دستورالعملها و رويههاي داخلي بانک براي مبارزه با پولشويي(به خصوص رويههاي شناسايي مشنتريان)و عننوان
واحد مسيول مبارزه با پولشويي در آن بانک؛
 هدف از افتتاح حساب مزبور(در صورتي که مؤسسه اعتباري ،بانک کارگزار باشد)؛
 هويت هر شخص ثالث ديگري که از خدمات بانک کارگزار استفاده خواهد کرد (در صورتي کنه مؤسسنه اعتبناري،
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.
تبصره :1در صورتي که پي

از ابالغ اي دستورالعمل ،مؤسسه اعتباري اقدام به برگزاري روابنط کنارگزاري بنا ينک باننک

خارجي نموده باشد الزم است تکاليف مقرر در اي ماده را در مورد آنها نيز به اجرا درآورد.
تبصره : 2بانک مرکزي نسبت به تهيه و ابالغ پرسشنامه تفصيلي مربوط ،اقدامات الزم را به عمل مي آورد .در برقراري روابط
کارگزاري ،الزم است پرسشنامه مذکور توسط مؤسسه اعتباري تکميل شده و براي بررسي ،به بانک مرکزي ارسال شود.
ماده  – 3مؤسسه اعتباري موظف است در صورتي که با يک بانک خارجي ،روابط کارگزاري برقرار ميکنند نسنبت بنه اراينه
خدماتي که منجر به نگهداري يا انتقال وجوه مرتبط با پولشويي يا تأمي مالي تروريسم ميشود ،احتياطهاي الزم را به عمنل
آورد.
ماده  – 4مؤسسات اعتباري که قصد برقراري روابط کارگزاري با بانکهاي خارجي را دارند بايد نسبت به موارد ذيل ،اطمينان
حاصل نمايند.
 -1کشور محل استقرار بانک خارجي داراي قواني و مقررات مناسب در زمينه مبارزه با پولشويي بوده و آنها
را به شيوه اي مناسب ،عملياتي کرده باشد.
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 -2بانک طرف رابطه کارگزاري به مقررات موجود عمل کرده  ،سوء شهرت حاکي از نقض مقررات نداشنته و
مشمول موضوع ماده  32آيي نامه نباشد.
تبصره :برقراري هرگونه رابطه کارگزاري با بانکهاي پوسته اي ممنوع است .در صورتي که مؤسسنه اعتبناري داراي رابطنه
کارگزاري با بانک پوسته اي باشد و يا در صورت عدم تحقق شرايط مذکور در اي ماده ،مؤسسه اعتباري بايد در اسرع وقت
اقدام به قطع رابطه با آن بانک نموده و مراتب را به بانک مرکزي اعالم نمايد.
ماده  – 5بانک مرکزي بايد اقدام به ايجاد بانک اطالعاتي از اسامي بانکهاي پوسته اي و کشورها و منناطق پرخطنراز نظنر
پولشويي نمايد .تمامي مؤسسات اعتباري موظفند قبل از برقراري روابط کارگزاري ،نسبت به استعالم از اين پايگناه اقندام
نمايند .استعالم از اي پايگاه ،رافع مسيوليت مؤسسه اعتباري درانجام بررسيهاي الزم و شناسنايي دقينق باننک خنارجي
نميباشد.
ماده  6ن فهرست مناطق پرخطر از نظر پولشويي و مناطقي که امکان ثبت بانک پوسته اي در آنها وجود دارد و نيز تمهيدات
نظارتي الزم توسط بانک مرکزي اعالم ميشود .مؤسسه اعتباري موظف است قبل از برقنراري روابنط کنارگزاري بنا باننک
خارجي ،اطمينا ن يابد بانک مذکور ،در اي مناطق قرار ندارد .در صورت استقرار بانک مزبور در يکي از اي مناطق ،مؤسسنه
اعتباري بايد ضم اعالم مراتب به بانک مرکزي ،دقت و مراقبت الزم را در انجام تراکن

هاي مالي با آن بانک به عمل آورد.

تبصره :به طور کلي مناطق جهان به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند:
1ن مناطق با ريسک زياد:
در برقراري روابط کارگزاري با اي مناطق ،مؤسسه اعتباري بايد کنترلهاي مضاعفي را به عمل آورد.
 2ن مناطق با ريسک متوسط:
در برقراري روابط کارگزاري با اي مناطق ،مؤسسه اعتباري بايد کنترلهاي کافي به عمل آورد.
 3ن مناطق با ريسک کم:
در برقراري روابط کارگزاري با اي مناطق ،مؤسسه اعتباري بايد کنترلهاي معمول را اعمال نمايد.
اي دستورالعمل در  6ماده و  4تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  1389/11/20بنه تصنويب
رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات اعتباري
هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي موثر تکناليف
مقرر در آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /181434ت  43182ك منورخ 1388/9/14
وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به خصوص ماده  10آن ،دسنتورالعمل «نحنوه
مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات اعتباري» به شرح زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده  -1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميشود:
 -1-1پولشويي :عبارت است از جرم پولشويي موضوع قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2؛
 -2-1بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -3-1مؤسسه اعتباري :بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مسنتقر در جمهنوري اسنالمي اينران)،
مؤسسه اعتباري غير بانکي ،تعاوني اعتبار ،صندوق قرضالحسنه ،شرکت ليزينگ و ساير اشخاص حقيقي که به امنر واسنطه
گري وجوه اقدام مي نمايند و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارند.
تبصره :مؤسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي ايران نيز ميشود.
 -4-1اشخاص مظنون :کليه اشخاصي که اسامي و مشخصات آنها به جهت ظ به ارتباط با فعاليتهاي پولشنويي و تنأمي
مالي تروريسم از سوي واحد اطالعات مالي تعيي و از طريق آن واحد و يا بانک مرکزي به مؤسسه اعتباري اعالم ميشود.
 -5-1معامالت و عمليات مشکوك :معامالت و عملياتي که اشخاص با در دست داشت اطالعات و يا قراي و شواهد منطقني
ظ پيدا کنند که اي معامالت و عمليات به منظور پولشويي و يا تأمي مالي تروريسم انجام ميشود.
 -6-1مشتري (ارباب رجوع):
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

هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطنه بنا ديگنر
خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت
و عملياتي متوجه مؤسسه اعتباري شود.
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 -7-1شناسايي مشتري  :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مستقل ،معتبنر و
قابل اتکا .شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل«شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسيم ميشود.
 -8 -1شناسايي اول يه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارك شناسنايي و در صنورت اقندام توسنط
نماينده يا وکيل ،عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.
 -9 -1شناسايي کامل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در اي دستورالعمل.
 -10-1خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط مؤسسه اعتباري به مشتري اراينه ميشنود ،اطنالق ميگنردد.
خدمات بانکي و اعتباري به دو گروه «خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» تقسيم ميشود.
 -1-10-1خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق ميشود که ارايه آنها به مشتري ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات به وي

نيست و يا به ارتباط مشتري با مؤسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اي خدمات به مشتري ،فقط مسنتلزم شناسنايي
اوليه وي توسط مؤسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي دستورالعمل است .موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر پاينه
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

صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بي بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک؛

 -2-10-1خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خندمات توسنط مؤسسنات

اعتباري ميباشد و ارايه آن به مشتري موجب ميشود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به مؤسسه اعتبناري مراجعنه
کند .ارايه خدمات پايه به مشتري ،مستلزم شناسايي کامل وي(عالوه بر شناسايي اوليه ) به شرح مندرج در اي دستورالعمل
است  .موارد ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات ميباشد:
o

افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛

o

اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛

o

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

o

اجاره صندوق امانات؛

o

صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
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نظارت بر عمليات و معامالت اشخاص مظنون
ماده  - 2مؤسسه اعتباري موظف است عمليات و معامالت اشخاص مظنون را زير نظر داشته ،بر حسب دستورات صنادره
از سوي واحد اطالعات مالي و يا بانک مرکزي در خصوص آنها اقدام نمايد.
دسترسي کارکنان به اسامي و مشخصات اشخاص مظنون
ماده  – 3مؤسسه اعتباري موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون را در دسترس کارکنان ذي ربط خود کنه بنه
ارائه خدمات به مشتريان ميپردازند قرار داده ،به آنها در جهت اجراي صحي اي دستورالعمل آموزش دهد.
محرمانه بودن اطالعات
ماده  - 4مؤسسه اعتباري موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون را محرمانه تلقني نمنوده ،آنهنا را تنهنا در
اختيار کارکنان ذي ربط قرار دهد .در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطالعات مذکور با متخلفي برابر قنانون
رفتار خواهد شد.
بروز رساني
ماده  - 5مؤسسه اعتباري موظف است بالفاصله پس از دريافت اسامي و مشخصات اشخاص مظنون ،نسنبت بنه بنروز
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.
تکليف به تطبيق نرمافزارها
ماده  -6مؤسسه اعتباري موظف است نرم افزارها و برنامههاي مربوط به ارائه خدمات خود را به نحوي تنظيم نمايند کنه
ارائه کليه خدمات به اشخاص مظنون صرفا در چارچوب دستورات واحد اطالعات مالي و بانک مرکزي انجام پنذيرد .الزم
است نرم افزارهاي مربوط به نحوي طراحي شود که قابليت تهيه و ارسال گزارشهاي مورد نياز واحند اطالعنات منالي،
توسط واحد مبارزه با پول شويي مؤسسه اعتباري فراهم شود.
گزارش دهي موردي
ماده  -7مؤسسه اعتباري موظف است در هر موردي که بر اساس ماده  2اي دستورالعمل اقدام مينمايد مراتب را فنورا
از طريق واحد مبارزه با پولشويي خود -و يا در صورت عدم وجود چني واحدي ،از طريق باالتري مقام مؤسسه اعتباري-
به اطالع واحد اطالعات مالي برساند.
گزارش دهي ادواري
ماده  -8مؤسسه اعتباري موظف است هر سه ماه يکبار گزارش جامعي از کليه اقداماتي که در اجنراي اين دسنتورالعمل
انجام داده است ،به بانک مرکزي ارسال نمايد.
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اي دستورالعمل در  8ماده و  1تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبنارزه بنا پولشنويي منورخ  1389/11/ 20بنه
تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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بسمه تعالي

دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان مؤسسات اعتباري به نشاني پستي آنها

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي مالي تروريسم و در اجراي موثر بنند  8از مناده  14قنانون پنولي و
بانکي کشور (مصوب تير ماه  1351و اصالحات پس از آن) ،بند الف از ماده  7قانون مبارزه با پولشويي(مصوب دوم بهم مناه
 1386مجلس شوراي اسالمي) ،فصل دوم آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /181434ت
 43182ك مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي ،آيي نامه مستند
سازي جريان وجوه در کشور موضوع تصويب نامنه شنماره /211815ت  39395هنن منورخ  1386/12/26هينأت وزينران؛
دستورالعمل «نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان مؤسسات اعتباري به نشاني پستي آنها» به شرح زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده  - 1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميشود:
 -1-1بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -2-1مؤسسه اعتباري :بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي باننک خنارجي مسنتقر در جمهنوري اسنالمي اينران)،
مؤسسه اعتباري غير بانکي ،تعاوني اعتبار ،صندوق قرضالحسنه ،شرکت ليزينگ ،شنرکت سنرمايه پنذير و سناير اشنخاص
حقيقي و حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
تبصره :مؤسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق وينژه اقتصنادي
جمهوري اسالمي ايران نيز ميشود.
 -3-1مشتري (ارباب رجوع):
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

هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطنه بنا ديگنر
خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت
و عملياتي متوجه مؤسسه اعتباري شود.
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 -4-1شناسايي مشتري  :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مستقل ،معتبنر و
قابل اتکا .شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل«شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسيم ميشود.
 -5-1شناسايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارك شناسنايي و در صنورت اقندام توسنط
نماينده يا وکيل ،عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.
 -6-1شناسايي کام ل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي
مشتريان مؤسسات اعتباري.
 -7-1خننندمات بنننانکي و اعتبننناري :بنننه اننننواع خننندماتي کنننه توسنننط مؤسسنننه اعتبننناري بنننه مشنننتري اراينننه
ميشود ،اطالق ميگردد .خدمات بانکي و اعتباري به دو گروه «خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» تقسيم ميشود.
 -8-1خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق ميشود که ارايه آنها به مشتري ،پي

نياز و الزمه اراينه سناير خندمات بنه وي

نيست و يا به ارتباط مشتري با مؤسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اي خدمات به مشتري ،فقط مسنتلزم شناسنايي
اوليه وي توسط مؤسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي دستورالعمل است .موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر پاينه
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

صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بي بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک.

 -9-1خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات توسط مؤسسات اعتباري

ميباشد و ارايه آن به مشتري موجب ميشود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به مؤسسه اعتباري مراجعه کند .اراينه
خدمات پايه به مشتري ،مستلزم شناسايي کامل وي(عالوه بر شناسايي اوليه ) به شرح مندرج در اين دسنتورالعمل اسنت .
موارد ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات ميباشد:
o

افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛

o

اعطاي تسهيالت و عمليات ليزينگ؛

o

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

o

اجاره صندوق امانات؛

o

صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
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 -10-1شناسه ملي اشخاص حقوقي :شماره منحصر به فردي که بر اساس تصنويب نامنه شنماره /16169ت  39271هنن
مورخ  1388/1/29به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مييابد.
 -11-1شماره فراگير اشخاص خارجي :شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامه شماره /16173ت  40266هن مورخ
 1388/1/29به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسط پايگاه ملي اطالعات اتبناع خنارجي اختصناص
مييابد.
 -12-1اقامتگاه قانوني شخص حقوقي  :به اقامتگاه قانوني ثبت شده در پايگاه شناسنه ملني اشنخاص حقنوقي مسنتقر در
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اطالق ميشود.
 -13-1ساها (سامان ه احراز هويت اشخاص) :سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طرينق ارتبناط بنا
مراجع ذيربط از قبيل سازمانهاي ثبت احوال ،ثبت اسناد و امالك کشور و  ،...پاسخ به استعالم مؤسسات اعتباري در منورد
احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آنها را تسهيل مينمايد.
لزوم ارسال اسناد و مدارك به نشاني پستي مشتري
ماده  -2از تاريخ ابالغ اي دستورالعمل ،مؤسسه اعتباري موظف است براي تحويل اسنناد و مندارك مشنتري کنه متقاضني
استفاده از خدمات پايه براي بار نخست و يا در دفعات بعدي است(دسته چک ،دفترچه حسناب بنانکي ،کارتهناي بندهي و
پرداخت و  ،)...نامه اي را با پست سفارشي به نشاني پستي وي ارسال نمايد و در آن به مشتري اطالع دهد کنه صنرفا بنا در
دست داشت اصل نامه مذکور و با مراجعه حضوري به مؤسسه اعتباري ،مي تواند اسناد و مدارك مزبور را دريافت نمايد.
تبصره  :1در مورد محل سکونت اشخاص حقيقي ،کد پستي مندرج در کارت ملي و در مورد اقامتگاه قانوني اشخاص حقوقي،
کد پستي مندرج در پايگاههاي ذيربط مبناي ارسال نامه به مشتري قرار ميگيرد .مؤسسنه اعتبناري بايند هنگنام دريافنت
تقاضاي مشت ري براي دريافت خدمات پايه در بار نخست ،اقدام به شناسايي کامل و مستند سازي نشاني پسنتي وي ن بنه
شرح ذيل ن نموده و سوابق مربوط را در پرونده مشتري نگهداري نمايد.
تبصره  : 2مؤسسه اعتباري مي تواند هزينه پست سفارشي ارسال مکاتبات را از مشتري اخذ نمايد.

شيوه اخذ نشاني مشتري ،اطمينان ازصحت و مستندسازي آن
ماده  -3مؤسسه اعتباري موظف است هنگنام شناسنايي اشنخاص حقيقني ينا حقنوقي و در چنارچوب ضنوابط منندرج در
«دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري»؛ اقدام به اخذ نشاني دقيق و کد پسنتي محنل سنکونت و ينا
اقامتگاه قانوني (در م ورد شخص حقوقي ) ،شماره تلف و يا دورنگار وي نمايد .اخذ شنماره صنندوق پسنتي از مشنتري بنه
تنهايي کافي نيست.

1507

ماده  -4در صورتي که وکيل ،وصي ،قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري متقاضي دريافنت خندمات
بانکي باشد ،مؤسسه اعتباري بايد نشاني دقيق و کد پستي محل سکونت و شماره تلف آنها را  -عالوه بر شنخص اصنيل-
اخذ نمايد.
تبصره  : 1مؤسسه اعتباري موظف است هنگام شناسايي کامل مشتري و يا وکيل ،وصي ،قيم و يا ولي وي؛ کد پستي مندرج بر
روي کارت ملي و يا کارت شناسه ملي آنها را با نشاني مندرج در ساها تطبيق داده و پس از حصول اطمينان از مطابقت آنها،
رونوشت اسناد مذکور را توسط صاحب امضاي مجاز در مؤسسه اعتباري برابر اصل کرده ،در پرونده مشتري نگهداري نمايد.
تبصره  :2کد و نشاني پستي مشتري که به شيوه فوق مستند سازي شده و در پروننده مشنتري نگهنداري ميشنود ،مبنناي
مکاتبات مؤسسه ا عتباري با مشتري خواهد بود .مؤسسه اعتباري بايد در قرارداد با مشتري ،تاکيد نمايد که وي موظف اسنت
هرگونه تغيير در کد و نشاني پستي خود را به مرجع ذيربط(ثبت احوال و يا ثبت اسناد و امالك) اطالع دهد.
ماده  -5در مورد حسابهاي مشترك ،مؤسسه اعتباري موظف است در مورد هر يک از صاحبان امضا ،اطالعات مذکور در مواد
 3و  4اي دستورالعمل را اخذ نموده ،نسبت به ارسال مدارك به نشاني پستي يکي از آنها (برابر توافق بي مؤسسه اعتباري
و صاحبان امضاء) اقدام نمايد.
ماده  – 6به منظور مستندسازي نشاني،کد پستي ،شماره تلف و شماره دورنگار مشتري ،مؤسسه اعتباري موظف است:
 -6-1در شناسايي ا وليه شخص حقيقي ،کد پستي محل سکونت وي را با مندرجات اصل کارت ملي تطبينق دهند .در منورد
شخص حقيقي خارجي مقيم ايران ،نشاني پستي وي را با مندارك معتبنر شناسنايي -در چنارچوب دسنتورالعمل شناسنايي
مشتريان اعتباري -تطبيق دهد.
 -6-2در شناسايي اوليه شخص حقوقي ،کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي را برابر ضنوابط منندرج در دسنتورالعمل
چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري تطبيق دهد.
 -6-3در شناسايي کامل اشخاص حقي قي (اعم از ايراني يا خارجي) ،الزم است عالوه بر تکناليف منذکور در بنندهاي فنوق،
نشاني و کد پستي ارايه شده از سوي مشتري از ساها و يا پايگاههاي اطالعاتي ذيربط استعالم شود .استعالم کنننده بايند
زمان اخذ تاييديه از پايگاههاي ذيربط را به همراه مشخصات خود روي تصوير سند ياد شده گواهي نمايد.
 -6-4در شناسايي کامل اشخاص حقوقي(اعم از ايراني يا خارجي) ،الزم است عالوه بر تکاليف ذکر شده در شناسايي اوليه،
نشاني و کد پستي اقامتگاه قانوني ارايه شده از سوي مشتري از پايگاههاي اطالعاتي ذيربط استعالم شود .همچني مؤسسه
اعتباري موظف است کد پستي و نشاني محل سکونت دارندگان امضاي مجاز مشتريان حقوقي را با اطالعات مندرج در ظهنر
کارت ملي آنها تطبيق داده و صحت آن را از طريق پايگاههاي اطالعاتي ذيربط استعالم نمايد .استعالم کننده بايد زمان اخذ
تاييديه ازپايگاههاي ذي ربط را به همراه مشخصات خود روي تصوير سند ياد شده گواهي نمايد .به منظور مستند سازي کند
پستي و نشاني محل سکونت دارندگان امضاي مجاز در مشتريان حقوقي ،الزم است اي افراد همانند مشنتريان حقيقني در
مؤسسه اعتباري حضور يابند.

1508

 -6-5در صورت وج ود هر گونه تناقض بي نشاني و کد پستي و يا کد پستي مندرج در کارت با کد پستي ارائه شده از سوي
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،
بايد از مشتري خواسته شود نشاني يا کد پستي خود را اصالح نمايد.



در صورت مغايرت بي کد پستي ارائه شده از سوي مشتري با کد پستي درج شده در ظهر کارت ملي (براي نشاني
محل سکونت اشخاص حقيقي) ضم ارائه خدمت به مشتري ،به مدت يک ماه به مشتري مهلت داده ميشنود تنا
نسبت به ارائه کارت ملي جديد که کد پستي جديد در ظهر آن درج شده باشد اقدام نمايد .بنديهي اسنت در اين
مدت هيچ تسهيالتي به مشتري ارائه نخواهد شد و صرفاً خدماتي از قبيل افتتاح حساب سپرده سنرمايهگذاري ينا
قرض الحسنه پس انداز ارائه ميشود .در صورت عدم ارائه کارت ملي جديد طي مدت ياد شده از سوي مشنتري،
مراتب جهت اتخاذ تصميم به بانک مرکزي گزارش ميشود .بانک مرکزي پس از اسنتعالم از مراجنع ذي صنالح،
ادامه يا قطع ارائه خدمات به مشتريان مذکور را مشخص مي کند.



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.



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
کرده است ،مراجعه نموده ،نشاني و کد پستي خود را اصالح نمايد .در اي صنورت ،ارائنه هنر گوننه تسنهيالت و
خدمات به مشتري از سوي مؤسسه اعتباري متوقف خواهد شد.

ايجاد و به روزآوري اطالعات مربوط به نشاني مشتري
ماده  - 7مؤسسه اعتباري موظف است در کليه فرمها يا اسناد مورد استفاده براي مشتريان ،محل مناسبي را براي درج شماره
يا شناسه ملي يا شماره فراگير اشخاص خارجي و کد پستي وي تعبيه کند و اي مشخصات را به طور کامل و دقينق دريافنت
نمايد.
ماده  -8مؤسسه اعتباري موظف است در کليه نرم افزارها و سيستمهاي اطالعاتي مورد استفاده براي ثبنت عملينات بنانکي
مشتريان ،محل الزم براي درج شماره يا شناسه ملي يا شماره فراگير اشخاص خارجي و کد پستي آنها را ايجاد کند به گونه
اي که امکان جستجو بر اساس مشخصات مذکور فراهم باشد .همچني مؤسسه اعتباري موظف است سازوکار الزم براي به
روزرساني کد پستي و شماره يا شناسههاي فوقالذکر را در نرم افزارها و سيستمهاي خود اعمال نمايد.
ماده  – 9مؤسسه اعتباري موظف است کد پستي و اطالعات مربوط به نشاني مشتري و ساير مشخصات وي در سيسنتمهاي
اطالعاتي خود را حداقل هر ش

ماه يک بار به مراجع ذيربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخري تغييرات را دريافت و در

سيستمهاي خود اعمال نمايد .از نظر مؤسسه اعتباري ،آخري نشاني مشتري ،نشاني ارائه شده از سوي پايگاه ذيربط است
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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
که پي

از به روز رساني اطالعات  ،مشتري خواهان اصالح نشاني و کد پستي خود باشد اصالح آنها مشنروط بنه مطابقنت

اطالعات ارائه شده با اطالعات پايگاههاي ذيربط است.
ماده  -10در صورتي که پس از انجام تکاليف مقرر در مواد فوق ،مشخص شود کد پستي مشتري (حقيقي ،حقوقي) متعلق به
وي نيست ،مؤسسه اعتباري بايد مراتب را در قالب گزارش معامالت مشکوك به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.
ماده  -11مؤسسه اعتباري موظف است پس از ابالغ اي دستورالعمل ،تکاليف مذکور در اي دستورالعمل را در مورد مشتريان
فعلي خود که به واسطه دريافت خدمات پايه از قبل ،ارتباط با مؤسسه را حفظ کرده اند ،عملي سازد.
تبصره -آن دسته از مشتريان فعلي که در مرحله تطبيق ،مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است ،موظف هستند ظرف مدت
 3ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند .چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد ،واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف
است موارد را در قالب گزارش معامالت مشکوك به واحد اطالعات مالي اطالع دهد.
ماده  -12مؤسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت  3ماه از تاريخ ابالغ اي دسنتورالعمل از اراينه خندمت بنه کلينه
مشتريان فاقد کد پستي خودداري نمايد .به محض ارايه کد پستي توسط مشتري ،ارايه خدمت به دارنده حساب ادامنه مني
يابد.
اي دستورالعمل در  12ماده و  6تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  1389/11/20به تصويب
رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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بسمه تعالي

دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير الزم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در
واحدهاي برون مرزي مؤسسات اعتباري

هدف
به من ور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمين مالي تروريسم و در اجراي مورر ماده  31آيين نامه اجرايي قانون مبوارزه بوا
پولشويي موضوع تصوي

نامه شماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيوران عضوو کوارگروه تصووي

آيوين

نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و به من ور اصول اطمينان از اجراي کامل مقررات مککور در کليه واا هاي برون
مرزي مؤسسات اعتباري و اجتناب آن ها از قرار گروتن در معرض ريسک شهرت؛ دستورالعمل «مجموعه اقو امات و تو ابير
الزم براي اصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در واا هاي برون مرزي مؤسسات اعتباري» بوه شورح زيور
ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده  - 1در اين دستورالعمل ،اصتالاات و عبارات به کار روته به شرح زير تعريف ميشود:
 -1-44بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-45قانون :قانون مبارزه با پولشويي(مصوب دوم بهمن ماه  1386مجلس شوراي اسالمي)؛
 -1-46آييننامه :آييننامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصوي
 1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصوي
-1-47

ناموه شوماره /181434ت  43182ک موورخ

آيين نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي؛

مؤسسه اعتباري :بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نماين گي بانک خارجي مستقر در جمهوري اسالمي ايوران)،
مؤسسه اعتباري غيربانکي ،تعاوني اعتبار ،صن وق قرضالحسنه ،شرکت ليزينو ،،شورکت سورمايهپکير و سواير
اشخاص اقوقي که به امر واستهگري وجوه اق ام مينماين .
تبصره :مؤسسه اعتباري شامل شعبه و نماينو گي مسوتقر در منواط آزاد تجواري -صونعتي و منواط ويوهه
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز ميشود.

 -1-48ريسک شهرت :ااتمال بروز زيان در ارر از دستدادن اسن شهرت به داليلي از جمله وضوعيت نوامتلوب موالي،
تنزل رتبه اعتباري و يا از دستدادن اعتماد عمومي.
 -1-49واا برون مرزي :دوتر نماين گي و يا شعبه مؤسسه اعتباري در خارج از کشور؛
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 -1-50کشور مقص  :کشور محل استقرار واا برون مرزي مؤسسه اعتباري؛
 -1-51واا مستقل خارج از کشور( :) Subsidiaryبه شخص اقوقي مستقلي اطالق ميشود که به عنوان يوک مؤسسوه
اعتباري در کشور مقص به ربت رسي ه است و تحت کنترل يوک مؤسسوه اعتبواري در جمهووري اسوالمي ايوران
ميباش .
ماده  - 2مؤسسه اعتباري که داراي واا هاي برون مرزي ميباش  ،موظف است ترتيبي اتخاذ نماي که قووانين و مقورارت
مبارزه با پولشويي و دستورالعملهاي ااتياطي صادره از سوي بانک مرکزي ،به طور کامل جهت اجرا به واا هاي مککور ابالغ
شود.
ماده  -3مؤسسه اعتباري باي اطمينان ياب که کارکنان واا هاي برون مرزي آن  ،آموزشهواي الزم را در زمينوه مقوررات
مبارزه با پولشويي و شيوه اجراي وظايف محوله طي کرده ،شناخت کاوي از مفاهيم مربوط دارن .
ماده  -4واا هاي برون مرزي موظفن بر اساس اعالم ن ر بانک مرکزي در خصوص رعايت قووانين و مقوررات مبوارزه بوا
پولشويي در کشورهاي مقص  ،به ترتي

زير اق ام نماين :

 -1در صورتي که در کشور مقص  ،مقررات مبارزه با پولشويي متاب استان اردهاي بينالمللي ااکم باش ؛ واا بورون
مرزي باي مقررات مصوب را به طور دقي و کامل اجرا نماي .
 -2در صورتي که مقررات کشور مقص  ،از کيفيت پايين تري نسبت به استان اردها و مقررات جمهوري اسالمي ايوران
برخوردار باش  ،واا برون مرزي باي مقررات جمهوري اسالمي ايران را اجرا نماي .
 -3در صورتي که کشور مقص داراي مقرراتي در زمينه مبارزه با پولشويي نباشو وااو بورون مورزي بايو مقوررات
جمهوري اسالمي ايران را اجرا نماي  .در اين صورت و يا چنانچه کشور مقصو از محيطهواي پور ختور در زمينوه
پولشويي باش ؛ مؤسسه اعتباري موظف است مرات
4

را به بانک مرکزي جهت ارايه راه کار گزارش کن .

 بازرسان مؤسسه اعتباري باي در بازرسي از واا هاي برون مرزي،گزارش مفصلي را از شرايط ااکم بور کشوورمقص (در زمينه ختر پولشويي و اعمال دقي مقررات مبارزه با پولشويي) براي هيأت م يره مؤسسه اعتبواري  -و
يا در صورت ع م برخورداري از هيأت م يره؛ براي باالترين مقام آن  -تهيه کنن .

5

 و اا مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است به طور مستمر؛ وضعيت کشورهايي که مؤسسه اعتباري درآن ها دا راي واا برون مرزي است از ن ر ميزان انتباق با استان اردهاي بين المللي و مقررات مبارزه با پولشوويي
در ايران تحت پايش داشته و تحوالت مربوطوه را بوه هيوأت مو يره مؤسسوه اعتبواري  -و يوا در صوورت عو م
برخورداري از هيأت م يره؛ براي باالترين مقام مؤسسه -گزارش کن  .همچنين مؤسسه اعتباري باي يک نسخه از
گزارشهاي تهيه ش ه را براي بانک مرکزي ارسال نماي .
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 -6رعايت تکاليف مقرر در اين دستورالعمل  -در صورتي که امکان قانوني آن از ن ر کشور مقص وجود داشته باش –
باي توسط واا هاي مستقل خارج از کشور مؤسسه اعتباري ( )Subsidiaryنيز رعايت شود.
اين دستورالعمل در  4ماده و  1تبصره در هشتمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  1389/11/20بوه
تصوي

رسي و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.

1513

بسمه تعالي

آييننامه مدت وطرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد ودفاتر بانکها

شوراي پول و اعتبار در يکهزار و چهاردهمي جلسه مورخ  1389/3/25به استناد بند (و) از ماده  33قانون پنولي و بنانکي
کشور مصوب  18تيرماه « ،1351آيي نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها» را که از اي پس
به اختصار آيي نامه ناميده ميشود ،در  12ماده و  11تبصره ،به شرح ذيل تصويب نمود.
فصل اول -گستره شمول
ماده  -1اسناد موضوع اي آيي نامه مشتمل بر :اسناد ،اوراق بازرگاني ،مدارك و دفاتر بانکها ،در پنج سط بنه شنرح
ذيل تعريف ميشود:
 -1-1اسناد سط اول شامل:
الف -اسناد و مدارك مالکيت اموال منقول و غيرمنقول بانک
ب -اساسنامه ،سوابق و مدارك مربوط به تأسيس بانک
پ -دفاتر سهام بانک
ت -صورتجلسات مجامع و هيأت مديره بانک
ث -نسخ اصلي ترازنامه بانک و ضمايم مربوطه که به تصويب مجمع عمومي رسيده و گزارش عملکرد هيأت مديره؛
 -1-2اسناد سط دوم شامل:
الف -دفترکل
ب -دفتر روزنامه
 -1-3اسناد سط سوم شامل:
الف -کارتهاي نمونه امضاء ،مدارك احراز هويت و افتتاح انواع حسابهاي ارزي و ريالي مشتريان
ب -الشه انواع چکها از جمله چک عادي اشخاص ،چکپول ،ايرانچک ،چنک بنانکي و غينره ،سنفتهها و بنروات
واگذاري و ساير اسناد اعم از خريداري يا وصولي ارزي و ريالي
پ -گواهينامههاي عدم پرداخت چکهاي برگشتي و مدارك رفع سوء اثر چکهاي برگشتي
ت -کليه قراردادهاي منعقده و موافقتنامههاي بي بانک و اشخاص (به غير از قراردادهناي مربنوط بنه تسنهيالت
اعطايي)
ث -اسناد مربوط به عمليات حسابهاي معامالت داخلي بانک که از طريق مناقصه يا مزايده انجام شده
ج -الشه ضمانتنامهها و اسناد ذيربط
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چ -مدارك نقل و انتقال سهام
ح -نسخ دوم گواهينامههاي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار و همچني انواع اوراق گواهي سپرده بانکها
خ -کليه اوراق و اسناد مربوط به خريند و فنروش ارزهناي خنارجي ،حوالجنات ارزي ،کارتهناي اعتبناري ارزي و
پيماننامههاي ارزي
د -کليه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات ،اتاق پاياپاي ،صندوق امانات و اوراق مشارکت
ذ -اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و صادراتي
ر -کليه اسناد حسابداري اعم از ارزي و ريالي ،نقدي و انتقالي
 -1-4اسناد سط چهارم شامل:
الف -قراردادها ،اوراق و اسناد مربوط به تسهيالت اعطايي و اعتبارات استفاده شده مشتريان
ب -اوراق مربوط به فروش اثاث و وسايل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده
پ -اوراق و مدارك مربوط به اسناد تجاري تنزيل شده
ت -اوراق مربوط به خريد ملزومات و اموال منقول و غيرمنقول بانک
 -1-5اسناد سط پنجم شامل:
الف -دفاتر ثبت نامههاي صادره و وارده
ب -دفاتر ارسال مراسالت
پ -تهچکهاي صادره ادارات و واحدهاي بانک
تبصره -تعيي سط ساير اسناد حسب مورد بنا به پيشنهاد بانکها و تاييد بانک مرکزي انجام خواهد شد.
فصل دوم -مدت نگهداري اطالعات مربوط به اسناد
ماده  -2بانک ها موظفند اطالعات مربوط به اسناد سط اول ،دوم ،سوم و بندهاي الف از سطوح چهارم و پنجم را به صورت
الکترونيکي و براي هميشه نگهداري نمايند.
فصل سوم -مدت و نحوه نگهداري اسناد
ماده  -3مدت نگهداري اسناد
 -3-1بانکها مکلفند عي اسناد سط اول را براي هميشه نگهداري نمايند.
 -3-2بانکها مکلفند عي اسناد سط دوم را حداقل به مدت  10سال پس از پايان سال مالي نگهداري نمايند.
 -3-3بانکها مکلفند اسناد سط سوم را حداقل به مدت  5سال پس از زمانهاي مقرر در جندول ضنميمه اين آيي نامنه
نگهداري نمايند.
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 -3-4بانکها مکلفند اسناد سط چهارم را حداقل به مدت  3سال پس از زمانهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيي نامنه
نگهداري نمايند.
 -3-5بانکها مکلفند اسناد سط پنجم را حداقل به مدت  1سال پس از زمانهاي مقرر در جدول ضنميمه اين آيي نامنه
نگهداري نمايند.
تبصره  -1بانک ها مکلفند هر يک از اسنادي را که قبل از اتمام مدت نگهداري آنها ،دعوايي نسبت بنه آنهنا اقامنه شنده
حداقل تا مختومه شدن دعوي و تعيي تکليف نهايي نگهداري نمايند.
تبصره  -2الزم است ساير اسنادي که به موجب قواني بايد تا مدت معيني نگهداري شوند ،بنراي همنان مندت نگهنداري
گردند.
ماده  -4نحوه نگهداري اسناد
 -4-1به صورت فيزيکي:
بانکها موظفند با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي به گونهاي عمل نمايند که ضم حفنظ امنينت و کيفينت اسنناد  ،امکنان
دسترسي به عي آن اسناد در مواقع مورد نياز به سهولت فراهم شود.
 -4-2به صورت تصاوير ديجيتالي:
بانکها ميتوانند اسناد سطوح سوم ،چهارم و پنجم را عالوه بر نگهداري به صورت فيزيکي ،در چارچوب نظامي يکپارچنه و
مبتني بر دستورالعملي مدون که به تصويب هيأت مديره هر بانک ميرسد ،به صورت تصاوير ديجيتالي نيز نگهداري نمايند.
تبصره  -1در صورت تهيه تصاوير ديجيتالي ،نگهداري فيزيکي اسناد در محل تهيه و توليد آنها الزامي نميباشد.
تبصره  -2در صورت نگهداري فيزيکي اسناد در مکاني غير از محل تهيه و توليد آنها ،هينأت منديره باننک موظنف اسنت
شرايط و تمهيداتي را فراهم نمايد که امکان دسترسي به اصل اسناد حداکثر ظرف مدت چهار روز کاري ،فراهم باشد.
 -4-3به صورت ميکروفيلم:
بانکها ميتوانند کليه اسناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده  ،7به صورت ميکروفيلم نگهداري نمايند.
فصل چهارم -امحاء اسناد
ماده  -5امحاء پس از موعد
امحاء اسناد سطوح دوم ،سنوم ،چهنارم و پننجم پنس از سنپري شندن مندتهاي مقنرر در بنندهاي  3-4 ،3-3 ،2-3و
 3-5و در چارچوب مقررات داخلي بانکها بالمانع است.
ماده  -6امحاء پي
بانکها ميتوانند پي

از موعد
از سپري شدن مدتهاي مقرر در ماده  ،3اسناد سطوح سوم ،چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل

مذکور در ماده  7امحاء نمايند.
ماده  -7فرآيند تبديل اسناد به ميکروفيلم به«روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم»
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امحاء اسناد سطوح سوم ،چهارم و پنجم پي

از مدتهاي مقرر در ماده  ،3منوط به انجام مراحل ذيل مجاز ميباشد:

الف -تعيي يک واحد سازماني براي انجام فرآيند تبديل اسناد به ميکروفيلم به «روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم».
ب -اختصاص يک مکان مناسب براي اجراي کليه مراحل مربوط به «روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم».
پ -انتقال کليه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند (ب).
ت -آمادهسازي اسناد مورد نظر براي انجام عمليات تصويربرداري ديجيتالي از آنها.
ث -تهيه تصاوير ديجيتالي از اسناد.
ج -کنترل ،ويراي

و استاندارد نمودن تصاوير ديجيتالي تهيه شده به نحوي که امکان بازينابي ،دسنتهبندي ينا تجزينه و

تحليل اطالعات آنها به سهولت امکانپذير باشد.
چ -فيلمبرداري از تصاوير ديجيتالي بر روي رولهاي ميکروفيلم توسط دستگاههاي آرشيو رايتر (.)Archive writer
ح -کنترل دقيق م يکروفيلم تهيه شده از حيث وضوح تصوير و خوانا بودن مطالنب انتقنال يافتنه .در صنورتيکه منندرجات
ميکروفيلمي خوانا نباشد ،الزم است از نسخه مربوط مجدداً تصوير ديجيتالي تهيه شده و پس از فيلمبرداري به انتهاي رول
ميکروفيلم اضافه گردد.
خ -تهيه صورتجلسه انطباق اسناد با ميکروفيلم و امضاء آن توسط هيأتي متشکل از اعضاي ذيل:
 رئيس يا معاون بايگاني کل رئيس يا معاون واحد سازماني مسيول انجام فرآيند تبديل اسناد به ميکروفيلم نماينده اداره بازرسي نماينده اداره حقوقينماينده اداره حراست نماينده واحد خدمات ماشيني يا انفورماتيک يا حسابرسي فنآوري اطالعاتد -تهيه تصوير ديجيتالي از صورتجلسه ذکنر شنده در بنند (خ) و فيلمبنرداري از آن تصنوير در ابتندا و انتهناي هنر رول
ميکروفيلم.
تبصره  -1در صورت وجود مطلب يا نوشتهاي ظهر اسناد ،بايد از آن مندرجات نيز ميکروفيلم تهيه شود.
تبصره  -2نگهداري عي صورتجلسات مذکور در بند (خ) تا زمان امحاء ميکروفيلمها الزامي ميباشد.
تبصره  -3رياست هيأت مذکور در بند (خ) بر عهده رئيس يا معاون بايگاني کل بوده و جلسات هيأت ،زير نظر وي تشکيل و
اداره ميگردد.
تبصره  -4چنانچه در نمودار سازماني بانک ،اشخاص يا واحدهاي مذکور در بند (خ) وجود نداشته باشند ،هينأت منديره آن
بانک موظف است اشخاص يا ادارات جايگزي را تعيي کند.
تبصره  -5تعيي ميزان و حدود اختيارات و صالحيتهاي هيأت مذکور در بند (خ) بر عهده هيأت مديره بانک ميباشد.
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تبصره  -6حضور تمامي ا عضاي هيأت مذکور در بند (خ) براي اجراي فرآيند تبديل اسناد به ميکنروفيلم بنه «روش تلفيقني
ديجيتال و ميکروفيلم» الزامي است.
ماده  -8ميکروفيلمهاي تهيه شده مطابق با اي آيي نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقي ميگردد و در کليه دادگاهها قابل
استناد ميباشد.
فصل پنجم -اسناد الکترونيکي
ماده  -9اسنادي که مطابق با ماده  2قانون تجارت الکترونيکي؛ با وسايل الکترونيکي ،نوري و يا فناوريهاي جديد اطالعات،
توليد ،ارسال ،دريافت ،ذخيره يا پردازش ميشوند ،منوط به رعايت ماده  8قانون مذکور در حکنم اصنول اسنناد ميباشنند.
بانکها مکلفند اسناد الکترونيکي مربوط به سطوح دوم ،سوم ،چهارم و پنجم را براي هميشه نگهداري نمايند.
ماده  -10بانکها ملزم به تهيه نسخه پشتيبان از کليه اسناد الکترونيکي ميباشند به گونهاي که در صورت هرگونه آسنيب،
خدشه و اختالل براي يک نسخه ،نسخه ديگر مصون بماند.
فصل ششم -ساير مقررات
ماده  -11بانک ها مکلفند اسناد و مدارکي را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاريخي دارند ،مطابق با قنانون تأسنيس
سازمان اسناد ملي ايران نگهداري نمايند.
ماده  -12مفاد اي آيي نامه در خصوص مؤسسات اعتباري غير بانکي که داراي مجوز از بانک مرکنزي جمهنوري اسنالمي
ايران بوده و تحت نظارت اي بانک قرار دارند نيز نافذ ميباشد.
با تصويب اي آيي نامه ،آيي نامه مصوب مورخ  1353/12/6و مصوبات منورخ  1361/10/19و  1369/10/8اين شنورا
درخصوص آيي نامه مذکور منسوخ اعالم ميگردد.

جدول موضوع ماده 3
رديف

زمان پايه

نام سند

اسناد سطح سوم
الف

كارتهاي نمونه امضاء ،مدارک احـراز هويـت و افتتـاح انـواع
حسابهاي ارزي و ريالي مشتريان

از تــاريخ بســته شــدن حســاب يــا تغييــر
دارندگان حق امضا يا تغيير امضا

ب

الشه انواع چكها از جمله چك عـادي اشـخاص ،چـكپول،
ايرانچك ،چك بانكي و غيره ،سـفتهها و بـروات واگـذاري و
ساير اسناد اعم از خريداري يا وصولي ارزي و ريالي

از تاريخ تصفيه

پ

گواهينامههاي عدم پرداخت چكهاي برگشتي و مدارک رفع
سوء اثر چكهاي برگشتي

از تاريخ صدور

ت

كليــه قراردادهــاي منعقــده و موافقتنامــههاي بــين بانــك و
اشخاص (به غير از قراردادهاي مربوط به تسهيالت اعطايي)

از تاريخ انقضاء قرارداد و تصفيه حساب
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رديف

نام سند

زمان پايه

ث

اسناد مربوط به عمليات حسابهاي معامالت داخلي بانك كـه
از طريق مناقصه يا مزايده انجام شده

از تاريخ انجام معامله

ج

الشه ضمانتنامهها و اسناد ذيربط

از تاريخ انقضاء يا تصفيه حساب

چ

مدارک نقل و انتقال سهام

از تاريخ نقل و انتقال

ح

نسخ دومگواهينامههاي سپردههايسرمايهگذاري مدتدار

از تاريخ بستهشدن حساب

خ

كليه اوراق و اسناد مربوط به خريد و فروش ارزهـاي خـارجي،
حوالجــات ارزي ،كارتهــاي اعتبــاري ارزي و پيماننامــههاي
ارزي

از تاريخ خاتمه عمليات بانكي

د

كليه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات ،اتاق پاياپاي ،صـندوق
امانات و اوراق مشاركت

از تاريخ خاتمه عمليات بانكي

ذ

اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و صادراتي

از تاريخ خاتمه عمليات بانكي

ر

كليه اسناد حسابداري اعم از ارزي و ريالي ،نقدي و انتقالي

از تاريخ خاتمه عمليات بانكي

رديف

نام سند

زمان پايه

اسناد سطح چهارم
الف

قراردادها ،اوراق و اسناد مربوط به تسهيالت اعطايي و اعتبارات از تاريخ تصفيه حسـاب و فـك رهـن از
وثايق
استفاده شده مشتريان

ب

اوراق مربوط به فروش اثـاث و وسـايل فرسـوده و مسـتعمل و
اسقاط شده

از تاريخ فروش

پ

اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزيل شده

از تاريخ خاتمه عمليات بانكي

ت

اوراق مربوط به خريد ملزومات و اموال غير منقول بانك

از تاريخ خريد

اسناد سطح پنجم
الف

دفاتر ثبت نامههاي صادره و وارده

از تاريخ بسته شدن دفتر

ب

دفاتر ارسال مراسالت

از تاريخ بسته شدن دفتر

پ

تهچكهاي صادره ادارات و واحدهاي بانك

از تاريخ اتمام دسته چكها
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89/181927
1389/08/18

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پستبانک و مؤسسه اعتباري توسعه
ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخشنامه شماره  89/80223مورخ  ، 1389/4/15موضوع ابالغ «آيي نامنه مندت و طنرز نگاهنداري
اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها» مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي جلسه مورخ  1389/3/25شوراي پول و اعتبار،
بدينوسيله مراتب زير را به استحضار ميرساند:
ه ا مطابق با ماده  6آيي نامه صدرالذکر ،بانکها ميتوانند پي

از سپري شدن مدتهاي مقنرر در مناده ،3

اسناد سطوح سوم ،چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده  ،7امحاء نمايند .بديهي اسنت
هرگونه اقدام مغاير با مفاد قانوني فوقالذکر از قبيل امحاء سهوي يا عمدي اسناد مذکور پي

از مواعيند

مقرر ،از نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تخلف محسوب گرديده و موجب اعمنال مجازاتهناي
قانوني و اداري خواهد شد.
 .2مطابق با قانون مبارزه با پولشويي و آيي نامه اجرايي آن و همچني مفاد ماده « 2آيي نامه مندت و طنرز
نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها» ،بانکها موظفند تمهيدات الزم براي ثبت و نگاهنداري
اطالعات مرتبط با صادر کننده ،ظهرنويسان و گيرنده اسناد ذکر شده در بند«ب» از سط سوم (به وينژه
چکهاي عادي و بانکي) را به گونهاي فراهم نمايند ،که امکان جستجو براساس هر ينک از شناسنههاي
مذکور ميسر باشد.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و
بر حس اجراي آن نظارت به عمل آيد.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين

امينآزاد
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مرتضي ستاك
3831-2

89/284876
1389/12/22

بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

باسالم
احتراماً؛ بدينوسيله به استحضار ميرساند با استناد به اختيارات موضوع تبصنره مناده ( )1آيي نامنه مندت و طنرز
نگهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها ،مصوب  1389/03/25شوراي پول و اعتبار ،کميسيون اعتباري بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران در هشتاد و هفتمي جلسه مورخ  1389/11/20خود که به تأييد رياست کل محترم بانک نيز رسيده

است ،مقرر نمود که عبارت زير به انتهاي قسمت (ح) بند ( )1-3ماده ( " )1آيي نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگناني،
اسناد و دفاتر بانکها"اضافه گردد:

"...و همچني انواع اوراق گواهي سپرده بانکها".
با عنايت به مراتب فوق ،ضم ارسال يک نسخه از آيي نامه اصنالح شنده فوقالنذکر ،خواهشنمند اسنت دسنتور
فرمايند ،اقدامات الزم در خصوص اجراي مصوبه مزبور معمول گردد.
اداره مطالعات و مقررات بانکي
اميرحسين امينآزاد
3816
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علي اکبر عابديني
3831-5

89/80223
1389/04/15
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي ،مؤسسه اعتباري توسعه ،شرکت دولتي پستبانک و
بانک قرضالحسنه مهر ايران ارسال گرديد.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو نامههاي شماره مب 1944/مورخ  ،1386/5/11مب 4949/مورخ  ،1386/11/28مب 27069/مورخ
 1387/8/6و نامه شماره  71783مورخ  1387/10/9به پيوست آيي نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق با
دفاتر بانکها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي جلسه

رگاني ،اسناد و

ورخ  1389/3/25شوراي پنول و اعتبنار جهنت اجنرا ايفناد

ميگردد.
يادآوري مينمايد از تاريخ ابالغ اي آيي نامه ،آيي نامه مصوب مورخ  1353/12/6و مصوبات مورخ 1361/10/19
و  1369/10/8شوراي پول و اعتبار در اي خصوص کانلميک تلقي ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمايند ،مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابالغ و بر حس اجراي
آن نظارت به عمل آيد.
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
امير حسين امين آزاد

مهناز بهرامي

5ـ3831

3816

1522

بسمه تعالي
شماره  59120درخصوص اصالح ماده (  ) 9آئين نامه كا ربردي شدن كارت شناسايي ملي
تاريخ،1390/3/17 :

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه
ارسال ميگردد.

ااتراماً ،با عنايت به استعالم برخي بانکها و مؤسسات اعتبا
کارتهاي شناسايي ملي ،ب

ي از اين بانک در خصوص سررسي اعتبار برخوي

ين وسيله مصوبه مورخ  1389/12/1هيئت محترم وزيران در خصوص اصالح ماده ( )9آئين

نامه کاربردي ش ن کارت شناسايي ملي جهت اطالع و اق ام مقتضي اعالم ميشود:
هيئت محترم وزيران در جلسه مورخ  1389/12/1بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي کشور و ارتباطوات و وون
آوري اطالعات و به استناد ماده ( )6قانون الزام اختصاص شماره ملي و ک پستي براي کليه اتباع ايران و مصووب 1376وو
تصوي

نمود:
ماده ( ) 9آئين نامه کاربردي ش ن کارت شناسايي ملي ،موضوع تصوي

نامه شماره /32053ت38196هوو موورخ

 1387/3/5به شرح زير اصالح ميگردد:
«ماده  -9اعتبار اولين کارتهاي شناسايي ملي صادره طي سالهاي  1380لغايت  1383تا پايان سال  1392تم ي
ميگردد.».
با عنايت به مرات

ووق ،خواهشمن است دستور ورماين مصوبه مککور به کليوه وااو هاي ذيربوط در آن بانوک /

مؤسسه اعتباري ابالغ شود.
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مبـارزه با پولشـويي
مهنـاز بهـرامي
1615 -2
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عبدالمهدي ارجمندنژاد
2316

شماره  ، 90 / 173029لزوم توقف كليه حساب هاي فاقد شماره يا شناسه ملي از تاريخ 1390 / 5 / 26
مورخ 1390/7/25
بسمه تعالي

جهت اطالع مديران عامل م

ترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري
توسعه ارسال ميشود.

با سالم؛
همانگونه که استحضار دارن برابر مفاد ماده  25دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسوات اعتبواري
(موضوع بن  1بخشنامه شماره  90/41478مورخ  ،)1390/02/26کليه اسابهاي واق شماره يا شناسه ملي بايو او اک ر
سه ماه پس از ابالغ دستورالعمل ياد ش ه (تاريخ  )1390/05/26متوقف ش ه و تنها پس از ارائه شماره يوا شناسوه ملوي از
اسابهاي مزبور ،روع ارر شود.
از اين رو به عنوان آخرين تککر ،يادآور ميشود الزم است مفاد ماده ووق الککر ا اک ر توا تواريخ  1آبوان  1390بوه
صورت کامل و در کليه شع

آن بانک /مؤسسه اجرايي شود.

شايان ذکر است بر اساس مفواد تبصوره ( )3مواده ( )4قوانون مبوارزه بوا پولشوويي مصووب  ،1386/11/02کليوه
آئيننامههاي اجرايي شوراي عالي مبارزه با پولشويي براي تمامي اشخاص اقيقي و اقوقي ذيربط الزم االجرا بوده و متخلف
از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضايي اس

مورد به دو تا پنج سال انفصال از خ مت مربوط محکوم خواه ش .

همچنين يادآور ميشود برابر ضوابط من رج در دستورالعمل ااراز و سل
م يره مؤسسات اعتباري ،ع م رعايت قوانين و مقررات از جمله شرايط سل

صالايت اروهاي م يرعامل و اعضاي هيأت
صالايت اروهاي م يران مؤسسات اعتبواري

ميباش .
سيد حميد پورمحمدي
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بسمه تعالي
شماره  ، 90 / 190959اشخاص(حقيقي ،حقوقي) مشمول بخشنامه  90 / 173029مورخ 1390 / 7 / 25
مورخ 1390/8/14

«به موجب بخشنامه شماره  91/75324مورخ  ،1391/03/27مفاد ان

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي

بخشنامه تغيير يافت».

ولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري

توسعه ارسال ميشود.
با سالم؛
پيرو بخشنامه شماره  90/173029مورخ  1390/7/25در خصوص لوزوم رعايوت مفواد مواده  25دسوتورالعمل
چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري(موضوع بن  1بخشنامه شماره  90/41478مورخ  )1390/2/26مبني
بر توقف اسابهاي واق شماره يا شناسه ملي و از سرگيري وعاليت آنها تنها پس از ارائه شمارههاي يواد شو ه از سووي
مشتريان اقيقي يا اقوقي مؤسسات اعتباري و با توجه به استعالم به عمل آم ه از سوي برخي بانکها در خصووص گسوتره
شمول اشخاص اقوقي مشمول به استحضار ميرسان مفاد بخشنامه ياد ش ه صرواً ناظر بر اشخاص اقيقي (در مورد شماره
ملي) و نيز اشخاص اقوقي (در مورد شناسه ملي) است که در اداره کل ربوت شورکتها و مؤسسوات غيرتجواري بوه ربوت
مي رسن  .از اين رو ،بخشنامه ياد ش ه شامل مؤسسات و تشکيالت دولتي و بل ي ن ير وزارت خانهها ،سوازمانهاي دولتوي،
شهرداريها و نيز دانشگاها ،مساج  ،م ارس و موارد مشابه نميشود.
خواهشمن است دستور ورماين ضمن ابالغ مرات

به واا هاي ذيربط ،در اسرع وقوت گزارشوي از عملکورد آن بانوک/

مؤسسه در زمينه اجراي بخشنامه ووقالککر براي اين اداره ارسال شود.

اداره مبـارزه بـا پـولـشويي
عبدالمهدي ارجمندنژاد
2316

1525

فـريـد کـيـان
2321 -1

بسمه تعالي

شماره  ، 90 / 237091ابالغ دستورالعمل هاي مبارزه با با پولشويي به صندوق هاي قرض الحسنه
مورخ 1390/10/6
جهت اطالع مديران عامل محترم کليه صندو

در اجراي مورر تکاليف مقرر در قانون
مصوب وزيران عضو کارگروه تصوي

هاي قرض الحسنه ارسال گرديد.

مبارزه با پولشويي مصوب مجلس شوراي اسالمي و آيينناموه اجرايوي آن

آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به اطالع ميرسوان  ،دسوتورالعملهاي

مبارزه با پولشويي در مؤسسات اعتباري طي بخشنامه شماره  90/41478مورخ  1390/02/26به شبکه بانکي کشور ابوالغ
ش ه است که دستورالعملهاي مککور در زير مجموعه بخشنامهها از بخش مبارزه با پولشويي پايگواه اطوالع رسواني بانوک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران به نشاني WWW.CBI.IR :قرار گروتهان .
از آنجا که در بسياري از دستورالعملهاي مککور ،صن وقهاي قرض الحسنه نيز جزو اشخاص مشمول ميباشون لوکا
مقتضي است آن صن وق ضمن اجراي تکاليف مقرر در اين دستورالعملها ،بر اسن اجراي دقي آنها نيز ن ارت ج ي نماي .

اداره مبـارزه بـا پولـشويـي
عبدالمهدي ارجمندنژاد
2316

1526

سعيد علي اکـبري
2331-02

بسمه تعالي

شماره  ، 90 / 237089ابالغ دستورالعمل هاي مبارزه با با پولشويي به شركت هاي ليزينگ
مورخ 1390/10/6

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه شرکتهاي ليزينگ ارسال گرديد.
در اجراي مورر تکاليف مقرر در قانون مبارزه با پولشويي مصوب مجلس شوراي اسالمي و آيين نامه اجرايي آن مصوب
وزيران عضو کارگروه تصوي

آيين نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به اطالع ميرسان دستورالعملهاي مبارزه بوا

پولشويي درمؤسسات اعتباري طي بخشنامه شماره  90/41478مورخ  1390/02/26به شبکه بانکي کشور ابالغ ش ه است
ارزه با پولش

که دستورالعملهاي مککور در زير مجموعه بخشنامهها از بخش م

يي پايگاه اطالع رساني بانک مرکزي

جمهوري اسالمي ايران به نشاني WWW.CBI.IR :قرار گروتهان .
از آنجا که در بسياري از دستورالعملهاي مککور ،شرکتهاي ليزين ،نيز جزو اشخاص مشمول ميباشن لکا مقتضوي
است آن شرکت ضمن اجراي تکاليف مقرر در اين دستورالعملها ،بر اسن اجراي دقي آن ها نيز ن ارت ج ي نماي .

اداره مبـارزه بـا پولـشويـي
عبدالمهدي ارجمندنژاد
2316

1527

سعيد علي اکـبري
2331-02

بسمه تعالي

شماره  ، 274508ابالغ دستورالعمل هاي جديد مبارزه با پولشويي شامل - 1 :دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي
مؤسسات اعتباري؛  - 2دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در
مؤسسات اعتباري و  - 3دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها
مورخ 1390/11/17

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه
ارسال ميشود.

باسالم؛
پيرو بخشنامه شماره  90/41478مورخ  1390/2/26بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي مورر تکاليف
مقرر در قانون مبارزه با پولشويي و آيين ناموه اجرايوي آن موضووع تصووي
 1388/9/14وزيران عض

کارگروه تصوي

ناموه شوماره /181434ت  43182ک موورخ

آيين نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و ا

الاات بعو ي آن،

به پيوست دستورالعملهاي ذيل که در دوازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  1390/10/12بوه تصووي
رسي ه است ،جهت استحضار و اجراي مورر در آن بانک /مؤسسه ابالغ ميشود:
1و

دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي مؤسسات اعتباري در  22ماده و  14تبصره؛

2و

دستورالعمل نحوه اعمال دقت و ن ارت ويهه هنگام ارايه خ مات پايه به اشخاص سياسي خارجي در مؤسسوات
اعتباري در  12ماده و  6تبصره؛

3و

دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صراوي ها در  20ماده و  11تبصره.

در اين رابته ،ذکر نکات ذيل ضروري است:
الف و همان گونه که مالا ه ميورماين  ،دو دستورالعمل نخست نواظر بور مؤسسوات اعتبواري از جملوه بانکهوا و
مؤسسات اعتباري غير بانکي(به شرح تعريف ارايه ش ه در بخش تعاريف هر يک از آن ها) بوده و دستورالعمل
سوم ناظر بر صراوي ها است .از ايون رو ،بانکهوايي کوه داراي صوراوي هسوتن بايو عوالوه بور ابوالغ دو
دستورالعمل نخست به واا هاي ذي ربط ،دستورالعمل سوم را نيز جهت اجورا بوه صوراويهاي تابعوه ابوالغ
نماين .

1528

بو

مؤسسات اعتباري باي ا اک ر ظرف م ت يک ماه پس از ابالغ اي
در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشت

بخشنامه(زمان اجرا) ،ضوابط موککور

يان خارجي مؤسسات اعتباري(موضوع بنو  1وووق) را مبنواي

ش ناسايي اين اشخاص قرار دهن و از اين رو پس از طي زمان يواد شو ه ،ضووابط موککور در بخشونامههاي
شماره /3118ه مورخ  1387/6/30و  55556مورخ  1387/9/16اين بانک براي شناسايي مشتريان خارجي،
ملغي ميشود.
در پايان ،ضمن تاکي مج د بر رعايت بن هاي «ب» تا «چ» بخشنامه شماره  90/41478موورخ  1390/2/26ايون
بانک ،خواهشمن است دستور ورماين مجموعه پيوست به قي تسريع در اختيار تمامي واا هاي ذي ربط قرار گيرد.

اداره مبـارزه بـا پولـشويـي
عبدالمهدي ارجمندنژاد
2316

1529

سعيد علي اکـبري
2331-02

بسمه تعالي

دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي مؤسسات اعتباري

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بنند
 8از ماده  14قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تير ماه  1351و اصالحات پس از آن) ،بند الف از مناده  7قنانون مبنارزه بنا
پولشويي (مصوب دوم بهم ماه  1386مجلس شوراي اسالمي) ،فصل دوم آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع
تصويب نامه شماره /181434ت  43182ك مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون
مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن ،آيي نامه مسنتند سنازي جرينان وجنوه در کشنور موضنوع تصنويب نامنه شنماره
/211815ت  39395ه مورخ  1386/12/26هيأت وزيران ،آيي نامه تعيي شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط
با کشور موضوع تصويب نامه شماره /16173ت  40266ه مورخ  1388/1/29هيأت وزيران و مصوبات کارگروه ماده  9آن و
نيز مديريت انواع ريسکهاي بانکي به ويژه ريسکهاي عمليناتي ،شنهرت و تطبينق؛ «دسنتورالعمل چگنونگي شناسنايي
مشتريان خارجي مؤسسات اعتباري» به شرح زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده  1ـ در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميشود:
 -1-52بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-53قانون :قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2؛
 -1-54آيي نامه :آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ
 1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛
 -1-55مؤسسات اعتباري :بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري
اسالمي ايران) ،مؤسسات اعتباري غير بانکي ،تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه ،شنرکتهاي ليزيننگ،
شرکتهاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
تبصره :مؤسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق وينژه
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز ميشوند.
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 -1-56مديريت ارشد :اعضاء هيأت عامل/مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايي و کارکنان ارشد مؤسسات اعتبناري کنه
مستقيما زير نظر هر يک از اعضاي هيأت عامنل  /مندير عامنل قنرار داشنته ،مسنيوليت اجنراي اسنتراتژيها و
سياستهاي مصوب هيأت مديره/هيأت امنا يا هيأت عامل را حسب مورد بر عهده دارند.
 -1-57ريسک عملياتي :احتمال بروز زيان ناشي از نامناسببودن و عدم کفايت فرآيندها و روشها ،افنراد و سيسنتمهاي
داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از مؤسسه اعتباري از جمله وقفههاي عملياتي ،جرايم مشنتريان ،محصنوالت و
عملکرد کاري ،عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار.
 -1-58ريسک شهرت :احتمال بروز زيان در اثر از دستدادن حس شهرت به داليلي از جمله وضنعيت ننامطلوب منالي،
تنزل رتبه اعتباري و يا از دستدادن اعتماد عمومي.
 -1-59تطبيق :سازگاري فعاليت مؤسسه اعتباري با قواني  ،مقررات و استانداردهاي ناظر بر فعاليتهاي آن مؤسسه.
 -1-60ريسک تطبيق :احتمال شمول جريمه  ،مجازاتهاي قانوني ،تنبيهات نظارتي  ،مواجهه با زيانهاي حايز اهميت و يا
آسيب وارد شدن به حس شهرت مؤسسات اعتباري ،به دليل عدم رعايت قواني  ،مقررات و استانداردها است.
-1-61

مشتري(ارباب رجوع):
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

هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل مؤسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطنه بنا ديگنر
خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت
و عملياتي متوجه مؤسسه اعتباري شود.

مشتري به دو نوع مشتري گذري و دايمي ن به شرح زير ن تقسيم ميشود.
1ن10ن  1ن مشتريگذري :مشتري است که به منظور دريافت خدمات غيرپايه به مؤسسنه اعتبناري مراجعنه کنرده و ارائنه
خدمت به وي مستلزم تشکيل پرونده نميباشد .ارتباط مشتري گذري با مؤسسه اعتباري فاقند ويژگني ” اسنتمرار“ اسنت.
متقاضيان وصول وجه چک ،حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري ميباشند.
1ن10ن2ن مشتري دايمي :مشتري است که ارتباط وي با مؤسسه اعتباري ،واجد ويژگي مهم استمرار است و به دلينل ننوع و
ماهيت خدمات موردنياز ،تشکيل پرونده جهت درج اطالعات هويتي و ديگر اطالعات مورد نياز براي وي ضرورت دارد.
-1-62

اشخاص حقيقي خارجي :افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارنند .داراي مندارك شناسنايي کشنور متبوعنه
«گذرنامه» معتبر بوده و داراي رواديد و يا پروانه اقامت معتبر در ايران مي باشند .درخصوص آوارگنان خنارجي
داراي کارت هويت ويژه اتباع خارجي و يا کارت خروجي مدت دار (آماي
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) معتبر صادره از سوي وزارت کشور

ج.ا.ا و در مورد پناهندگان خارجي دارندگان دفترچه پناهندگي معتبر صادره از سوي نيروي انتظنامي ج.ا.ا .مني
باشند.
-1-63

اشخاص حقوقي خارجي:
اي اشخاص عبارتند از:
الف) مؤسسات ،شرکت ها و شعب فعال آن ها که در خارج از ايران به ثبت رسيده باشند.
تبصره :نمايندگي و شعب شرکت ها و مؤسسات خارجي که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبنت رسنيده
باشند ،جزو اشخاص حقوقي ايراني محسوب ميشوند.
ب) نمايندگيهاي سياسي خارجي مقيم ايران شامل سفارت خانهها و کنسولگري ها.
پ) دفاتر نمايندگي رسمي سازمانهاي بي المللي مستقر در کشور که منورد تاييند وزارت امنور خارجنه
باشند.
ت) دفاتر سازمانهاي مردم نهاد خارجي داراي مجوز فعاليت از وزارت کشور.

-1-64

شناسايي مشتري  :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مسنتقل،
معتبر و قابل اتکا .شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل«شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسنيم
ميشود:
-1-13-1

شناسايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري بنا مندارك شناسنايي و در
صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل ،عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصنات
اصيل.

-1-13-2

شناسايي کامل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه بنه شنرح منذکور در اين
دستورالعمل.

-1-65

خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط مؤسسه اعتباري به مشتري ارايه ميشود ،اطالق ميگردد.
خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع «خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» ن به شرح زيرن تقسيم ميشود.
 -1-14-1خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق ميشود که ارايه آنها به مشتري ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات

به وي نيست و يا به ارتباط مشتري با مؤسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اي خدمات به مشتري ،فقط مستلزم
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

صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بي بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک.

 -2-14-1خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نيناز و الزمنه اراينه سناير خندمات توسنط

مؤسسات اعتباري ميباشد و ارايه آن به مشتري موجب ميشود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي بنه مؤسسنه
اعتباري مراجعه کند .موارد ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات ميباشد:

-1-66

o

افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛

o

اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛

o

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

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
اختصاص داده ميشود که به صورت رمزينه(بارکد) روي مدارك شناسايي معتبر درج ميگردد.

-1-67

واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز ومستقل که مسيوليت دريافت ،تجزيه وتحليل و ارجناع گزارشهناي
معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد(به شرح مذکور در ماده  38آيي نامه اجرايي قانون مبارزه
با پولشويي).

-1-68

سقف مقرر :به شرح مندرج در بند ز ماده  1آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛

-1-69

شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛

-1-70

دبيرخانه :دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛

-1-71

پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي :مرجع تعيي شماره اختصاصي براي اشخاص حقيقي و حقوقي خنارجي
مرتبط با جمهوري اسالمي ايران موضوع آيي نامه شنماره /16173ت 40266ه منورخ  1388/1/29هينأت
وزيران.

-1-72

سامانه احراز هويت اشخاص(ساها) :سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط
با سازمانهاي ذي ربط(سازمان ثبت احوال کشور ،پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي ،سازمان ثبنت اسنناد
کشور ،شرکت پست و سازمان امور مالياتي) ،پاسخ به اسنتعالم مؤسسنات اعتبناري در منورد احنراز هوينت
اشخاص مختلف و نشاني آنها را تسهيل مي نمايد.
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-1-73

مدارك شناسايي معتبر:

 -1-22-1اشخاص حقيقي خارجي:


گذرنامه معتبر :گذرنامه اي است که تاريخ انقضاء آن تمام نشده باشد و داراي اجازه اقامت معتبر باشد.

تبصره :1اجازه اقامت معتبر عبارت است از :
 -1پروانه اقامت معتبر صادره توسط نيروي انتظامي ،درج شده در گذرنامه؛
 -2رواديد داراي تاريخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه ،درج شده در گذرنامه؛
 -3گذرنامه اتباع کشورهاي لغو رواديد با ايران ،داراي مهر ورود به کشور و حداکثر يک ماه از تاريخ ورود؛
 -4گذرنامه اتباع خارجي داراي مجوز تمديد رواديد ،صادره توسط نيروي انتظامي.
تبصره :2رواديد و يا اجازه اقامت در ايران درج شده در گذرنامههاي خدمت و سياسي توسط وزارت امنور خارجنه
صادر ميگردد.


دفترچه پناهندگي معتبر صادره توسط نيروي انتظامي؛



کارت هويت معتبر صادره توسط وزارت کشور؛



کارت خروجي مدت دار (آماي

) معتبر صادره توسط وزارت کشور.

تبصره :3اعتبار دفترچههاي پناهندگي ،کارتهاي هويت و آمايشي منوط به عدم انقضاي تاريخ آن ميباشد.
 -2-22-1اشخاص حقوقي خارجي:


معرفي نامه وزارت امور خارجه در خصوص نمايندگي سياسي کشورها و سازمانهاي بي المللي؛



معرفي نامه وزارت کشور در خصوص سازمانهاي مردم نهاد خارجي؛



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.
-1-74

مشخصات هويتي:

 -1-23-1اشخاص حقيقي  :شامل نام ،نام خانوادگي ،نام پدر يا مادر ،تاريخ تولد ،کشنور محنل تولند ،شنماره مندرك
شناسايي ،نوع مدرك شناسايي ،تابعيت ،جنسيت ،شماره اختصاصي.
تبصره :درخصوص اتباع خارجي عرب تبار ،نام جد نيز از مشخصات هويتي محسوب ميگردد و نيازي به اخذ نام خانوادگي
نميباشد.
 -2-23-1اشخاص حقوقي :نام ،تابعيت ،موضوع فعاليت ،نوع فعاليت ،شماره ثبت  ،محنل ثبنت ،تناريخ ثبنت ،شنماره
اختصاصي.
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تبصره :اي دستورالعمل ،مشتمل بر حداقل اطالعات الزم درخصوص نحوه شناسايي مندارك معتبنر اشنخاص خنارجي
است .بانک مرکزي در مواقع مقتضي اقدام به تهيه و ابالغ راهنماي شناسايي مدارك معتبر مي نمايد.
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.
تبصره :با توجه به اينکه عمليات تطبيق مدارك و اسناد مشتريان گذري خارجي در محل شعبه مؤسسنه اعتبناري انجنام
ميشود الزم است مؤسسه اعتباري در هر يک از شعب ،از کارکناني با تجربه کافي در اي زمينه استفاده نمايد.
ماده 2ـ مؤسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اي دستورالعمل ،سياستها و رويههاي شفافي را ن در چنارچوب
قواني و مقررات موضوعه ن تدوي نموده؛ آنها را ساليانه مورد بازنگري قرار دهد .اي سياستها و رويهها ميبايست منوارد
زير را در برگيرند:
 سياست پذيرش مشتري؛
 رويههاي شناسايي مشتري؛
 نظارت مستمر بر حسابها؛
 مديريت ريسک.
سياست پذيرش مشتري
ماده  3ـ مؤسسه اعتباري موظف است براي پذيرش مشتري ،معيارهاي مشخص و شفافي داشته باشد .در اي معيارهنا
مي بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند:
 -1-3گشاي

هر نوع حساب منوط به شناسايي کامل مشتري براساس مدارك و اوراق هويتي ،مجوز اقامت و فعالينت

معتبر در ايران و ضوابط مذکور در اي دستورالعمل است.
 -2-3مؤسسه اعتبا ري موظف است هويت و مشخصات ابراز شده از سوي مشتري و نماينده (ولني ،وصني ،قنيم ،وکينل
ايراني و يا خارجي) وي را از طريق تطبيق با مدارك معتبر شناسايي و برابر ضوابط مذکور در اي دستورالعمل احراز نمايد.
 -3-3مؤسسه اعتباري بايد قبل از افتتاح حساب ،کنترلهاي الزم را اعمال کند تا اطمينان يابد مشخصات متقاضي افتتاح
حساب با مشخصات اشخاصي خارجي که افتتاح حساب براي آن مجاز نيست ،انطباق نداشته باشد.
 -4-3مؤسسه اعتباري مي بايست از افتتاح حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي که مدارك معتبنري را بنراي
حضور در ايران ارائه نمي نمايند ،خودداري نمايد.
 -5 -3واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است مشخصات مشتريان خارجي را که مبادرت به اعالم اطالعات
غير واقعي نموده اند به واحد اطالعات مالي گزارش نمايد.
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ماده 4ـ مؤسسه اعتباري موظف است درخصوص اتباع خارجي دارنده دفترچه پناهندگي صادره توسط نينروي انتظنامي،
) صادره توسط وزارت کشور پس از شناسايي اوليه و ينا کامنل،

کارت ويژه اتباع خارجي وکارت خروجي مدت دار (آماي

فقط خدمات بانکي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز  ،سپرده سرمايه گذاري و انجام عمليات وصول چنک را ارائنه
نمايد.
تبصره  :ارائه هرگونه کارت الکترونيکي و نيز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونيک به اشخاص فوق ممنوع ميباشد.
ماده 5ـ ارائه کليه خدمات بانکي به اتباع خارجي داراي گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بالمانع ميباشد.
ماده 6ـ مؤسسه اعتباري موظف است در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد ماده  15آيي نامه مبني بر شناسايي مشتريان
قبلي ،اقدامات الزم را به عمل آورد.
تبصره  -1آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله تطبيق ،مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است ،موظفند ظنرف سنه
ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند .چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد ،واحد مبارزه بنا پولشنويي مؤسسنه اعتبناري
موظف است موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.
تبصره  -2آن دسته از مشتريان قبلي که متوسط فعاليت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط کنه بنه تصنويب شنورا
خواهد رسيد ،کم اهميت باشد ،از شمول اي ماده مستثني هستند.
ماده 7ـ در صورتي که مؤسسه اعتباري به داليلي همچون عدم همکاري مشتري نتواند اطالعات الزم را براي شناسنايي
وي به دست آورد و يا مشتري اقدام به ارائه اطالعات غيرواقعي نمايد ،مؤسسه اعتباري بايد پنس از توضني مراتنب بنه
مشتري ،از ارايه خدمات به وي خودداري نمايد.
ماده8ـ مؤسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را که مبادرت به اعالم اطالعات غير واقعي نمودهاند ،به واحد
اطالعات مالي گزارش کند.
رويههاي شناسايي مشتري
شناسايي مشتري حقيقي و يا حقوقي خارجي برحسب نوع ارائه خدمات بانکي به آن ها ،به دو نوع شناسايي اوليه و کامنل
تقسيم ميشود .مؤسسه اعتباري بايد هنگام ارايه خدمات بنانکي بنه مشنتريان خنارجي؛ عنالوه بنر رعاينت مفناد اين
دستورالعمل؛ مواد مرتبط در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسنات اعتبناري را نينز رعاينت نمايند.
بنابراي مؤسسه اعتبار ي موظف است هنگام ارائه تمامي خدمات بانکي و اعتباري (اعم از خدمات پاينه و غينر پاينه) بنه
مشتري خارجي اعم از مشتريان گذري و دائمي و انجام هرگونه عمليات پولي و مالي (حتي کمتر از سقف مقنرر) از جملنه
انجام هرگونه دريافت و پرداخت حواله وجه ،صدور چک ،ارائه تسهيالت ،صدور انواع کنارت دريافنت و پرداخنت ،صندور
ضمانت نامه ،خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل
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امضاء سفته ،بروات و اعتبارات اسنادي نسبت به شناسايي مشتري خارجي به شرح مندرج در اي دستورالعمل اقدام کرده
و اطالعات آن را در سيستم اطالعاتي خود ثبت نمايد.
تبصره :پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقف مقرر نيازي به شناسايي مشتري ندارد.
شناسايي اوليه اشخاص خارجي(حقيقي ،حقوقي)
ماده 9ـ به منظور شناسايي اوليه مشتري درهنگام ارائه خدمات غيرپايه ،مؤسسه اعتباري موظف است مشخصات هويتي
مشتري و نماينده (ولي ،وصي ،قيم ،وکيل ايراني و يا خارجي) وي را اخذ و پس از تطبيق با اصل مدارك هويتي معتبر ،ثبت
نمايد.
تبصره :در خصوص اشخاص حقوقي ،شناسايي نماينده يا وکيل الزامي است.
شناسايي کامل اشخاص خارجي(حقيقي ،حقوقي)
در ارايه خدمات پايه به اشخاص خارجي(حقيقي،حقوقي) ،مؤسسه اعتباري بايد عالوه بر شناسايي اوليه مشتري ،اقدام به
شناسايي کامل آن ها به شرح ذيل نيز نمايد:
شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي
ماده 10ـ به منظور شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي ،متصديان مربوط در مؤسسه اعتباري بايد ابتدا فرم شماره 1
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
اختصاصي اشخاص خارجي اقدام نموده و در صورت وجود شماره مزبور؛ نسبت به کنترل صحت آن اقدام کرده و پنس از
آن ،دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد .همزمان مدارك معتبر و فنرم تکمينل شنده از طرينق سنامانه
ارتباطي واحد اطالعات مالي به آن واحد ارسال ميشود .واحد اطالعنات منالي پنس از انجنام تحقيقنات الزم از طرينق
پايگاههاي ذي ربط که حداکثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميد ،مجوز فعاليت حساب را به واحد مبارزه بنا پولشنويي
مؤسسه اعتباري اعالم خواهد نمود .قبل از صدور مجوز فعاليت ،مؤسسه اعتباري صرفا حق دريافت وجه از صاحب حساب
ر ا دارد و ارائه ساير خدمات بانکي منوط به صدور مجوز است .در صورت عدم صدور مجوز فعاليت از سوي واحد اطالعات
مالي ،الزم است مؤسسه اعتباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد اقدام نمايد.
شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي
ماده 11ـ براي شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي ،الزم است ابتدا فرم شماره 2پيوست تکميل شده و همراه اسک
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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به کنترل صحت آن اقدام نمايد و سپس دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد .همزمان مندارك معتبنر و
فرم تکميل شده از طريق سامانه ارتباطي واحد اطالعات مالي به آن واحد ارسال ميشود .واحند اطالعنات منالي پنس از
انجام تحقيقات الزم از طريق پايگاههاي ذيربط که حداکثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميد ،مجوز فعاليت حسناب را
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
مالي الزم است مؤسسه اعتباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد اقدام نمايد.
تبصره :در مورد شرکتهاي خارجي ،شعب و دفاتر نمايندگي شرکتهاي خارجي در ايران و همچني سنازمانهاي منردم
نهاد خارجي الزم است عالوه بر شناسايي کامل اشخاص حقيقي صاحب امضاء حساب ،مسنيولي خنارجي مقنيم و داراي
تردد به ايران (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي) و نيز مشخصات اعضاي هيأت منديره و منديران ارشند ارکنان
مشابه هر يک از آن ها در خارج از کشور (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي به جز شماره پروانه اقامت و رواديند و
نشاني) ،مشخصات شرکت مادر آن ها در خارج از کشور  -براساس مفاد فرمهاي شماره يک و دو  -اخذ شود.
ماده  12ـ در شناسايي کامل مشتريان خارجي(حقيقي ،حقوقي) ،مؤسسه اعتباري بايد تمامي اطالعاتي را که در شناسايي
کامل مشتريان ايراني(حقيقي ،حقوقي) از آن ها اخذ مي نمايد ،از مشتريان خارجي نيز مطالبه کرده(حسب مورد) و پس از
مستند سازي آن ها ،در سوابق آن ها نگهداري نمايند.
نظارت مستمر بر حساب ها
ماده  13ـ شعب افتتاح کننده حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي موظف هسنتند خالصنه اطالعنات گنردش
حساب مشتريان خارجي را هر سه ماه يکبار از طريق سامانه الکترونيکي در اختيار واحند مبنارزه بنا پولشنويي مؤسسنه
اعتباري قرار دهند تا عالوه بر اعمال نظارتهاي مندرج در اي دستورالعمل ،متناسب با شرايط و وضعيت حضور و فعاليت
قانوني و غيرقانوني اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در ايران ،نظارتهاي الزم صورت گرفته و در صورت تغيير شنرايط
مذکور ،اطالع رساني الزم به شعب مربوط انجام پذيرد.
مديريت ريسک
ماده 14ـ هيأت مديره ،مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آن در مؤسسه اعتباري ميبايست از وجنود برنامنههاي
موثر شناسايي مشتريان خارجي و پيادهسازي آنها از طريق ايجاد رويههاي مناسب اطمينان حاصل کند .اين برنامنهها
بايد امکان نظارت موثر مديريت بر سيستمها ،کنترلها ،تفکيک وظايف و آموزش کارکننان را فنراهم آورنند .مسنيوليت
نهايي تصميمات اخذ شده در اي خصوص بر عهده هيأت مديره يا ارکان معادل آن در مؤسسه اعتباري است.
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ماده 15ـ مسيوليت اجراي سياستها و رويههاي هيأت مديره و منديريت ارشند و ينا رده سنازماني معنادل آنهنا در
مؤسسه اعتباري(در خصوص شناسايي مشتريان خارجي و ايجاد سامانههاي اطالعاتي مربوط) بر عهده واحد مبنارزه بنا
پولشويي آن مؤسسه است .واحد مذکور بايد اجراي سياستها و رويههاي شناسايي مشنتريان خنارجي را در شنعب و
تمامي سطوح مؤسسه اعتباري مورد بررسي قرار داده ،هر گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به هيأت مديره
و مديريت ارشد مؤسسه اعتباري گزارش کند.
ماده 16ـ مؤسسه اعتباري مي بايست در مورد شيوه شناسايي مشتريان خارجي ،برنامههايي آموزشني بنراي کارکننان
خود تدارك ببيند .برنامههاي آموزشي بايد به گونهاي طراحي شوند که کارکنان به شناخت کنافي و منطقني نسنبت بنه
ضرورت ،اهميت و نحوه اجراي سياستها و رويههاي شناسايي مشتريان دست يابند .برنامههاي مذکور بايند بنه طنور
مستمر (به خصوص در مورد کارکنان جديد) ادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربنط آموزشهناي الزم را در
اي خصوص ديده اند .مؤسسه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط را در پرونده کارکناني که آموزش ديدهانند،
درج نمايد.
ماده 17ـ مؤسسه اعتباري موظف است هر ش

ماه يکبار ،اطالعات مربوط به فعال بودن مشنتري را منورد ارزينابي

مجدد قرار دهد .همچني بنا به درخواست مشتري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در وضعيت مشتري ،مؤسسه اعتباري
موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهد.
نگهداري سوابق مشتريان و معامالت آنها
ماده 18ـ هيأت مديره مؤسسه اعتباري مي بايست اطمينان حاصل کند که براي نگهداري و پردازش مناسب اطالعات،
تدابير الزم انديشيده شده و سيستمهاي توانمنند در مؤسسنه اسنتقرار يافتهانند بهگوننهاي کنه در مواقنع ضنروري،
سيستمهاي مذکور بتوانند اطالعات مورد نظر مراجع ذيربط را حداکثر ظرف مدت  1روز کاري ،با سهولت و در چارچوب
قواني و مقررات مربوط؛ در اختيار آنها قرار دهد.
ماده 19ـ شيوه نگهداري اسناد و مدارك در مؤسسات اعتباري برابر آيي نامه مدت و طرز نگاهنداري اوراق بازرگناني،
اسناد و دفاتر بانکها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي جلسه منورخ 1389/3/25شنوراي پنول و اعتبار(موضنوع
بخشنامه شماره  89/80223مورخ  1389/4/15بانک مرکزي و اصالحات پس از آن) است.
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در سوابقي که از تراکن
تراکن

هاي مالي حفظ ميشود ،بايد نوع تراکن

 ،شماره حسابهايي که تراکن

 ،مبلغ و نوع ارز ،تناريخ انجنام تنراکن

و طنرفي

از طريق آنها انجام شده است و مشخصنات صاحب/صناحبان حسناب درج

شوند.
ساير مواد
ماده 20ـ رعايت ساير موارد ذکر شده در دستورالعمل چگنونگي شناسنايي مشنتريان ايرانني مؤسسنات اعتبناري در
خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي نيز الزامي است.
گستره شمول دستورالعمل
ماده 21ـ اي دستورالعمل عالوه بر مؤسسات اعتباري ،براي تمامي شعب و نماينندگي بانکهنا و مؤسسنات اعتبناري
خارجي در کشور ،مؤسسات اعتباري واقع در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و منناطق وينژه اقتصنادي ،نينز الزم االجنرا
ميباشد.
زمان اجرا
ماده 22ـ زمان اجراي اي دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک مرکزي است .در مدت مذکور مؤسسات
اعتباري موظفند ضم اطالع رساني به مشتريان ،امکانات و تسهيالت الزم براي اجراي اي دستورالعمل را به گوننه اي
فراهم نمايند که اجراي آن ،حتي االمکان موجب اخالل در امور مشتريان نشود.
اي دستورالعمل در 22ماده و  14تبصره در دوازدهمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  1390/10/12بنه
تصويب رسيد.
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بسمه تعالي

دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در مؤسسات
اعتباري

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي مالي تروريسم و نيز در اجراي منوثر تکناليف مقنرر در آيي نامنه
اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شنماره /181434ت  43182ك منورخ  1388/9/14وزينران عضنو
کارگروه تصويب آئي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به ويژه مناده  9آن؛ دسنتورالعمل « نحنوه اعمنال دقنت و
نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در مؤسسات اعتباري » به شرح زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده 1ـ در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميشود:
-1-1

بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛

-2-1

مؤسسات اعتباري :بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري

اسالمي ايران) ،مؤسسات اعتباري غيربانکي ،تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه.
تبصره :مؤسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق وينژه اقتصنادي
جمهوري اسالمي ايران نيز مي شوند.
-3-1

شماره اختصاصي :شماره منحصر بنه فنردي کنه مطنابق تصنويب نامنه شنماره /16173ت  40266هنن منورخ

 1388/1/29هيأت محترم وزيران ،براي هر يک از اشخاص خارجي تعيي و اختصاص داده ميشود.
-4-1

قانون :قانون مبارزه با پولشويي(مصوب دوم بهم ماه  1386مجلس شوراي اسالمي)؛

-5-1

آيي نامه :آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ

 1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي؛
-6-1

اشخاص حقيقي خارجي :افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارند .داراي مدرك شناسايي کشور متبوعه(گذرنامنه)

معتب ر بوده و داراي رواديد و يا پروانه اقامت معتبر در ايران مي باشند .در خصوص آوارگان خارجي داراي کارت هوينت وينژه
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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،

دارندگان دفترچه پناهندگي معتبر صادره از سوي نيروي انتظامي ج .ا .ا .مي باشند.
اشخاص سياسي خارجي

-7-1

اشخاص حقيقي خارجي اي که حداقل داراي يکي از شرايط ذيل هستند:
 -1-7-1داراي سمت سياسي رسمي در کشور خود بوده و ينا بنه نيابنت از کشنور خنود ،داراي سنمتي ديپلماتينک در
کشورهاي ديگر هستند.
 -2-7-1بدون داشت سمت رسمي در کشور خود ،به عنوان يک شخص سياسي حزبي در آن کشور شناخته مي شوند و
در کشور خود يا خارج از آن ،به فعاليت سياسي اشتغال دارند.
 -3-7-1در سازمانهاي بي المللي يا بي دولتي داراي سمت رسمي هستند.
اشخاص سياسي خارجي ويژه :اشخاص سياسي خارجي بند پيشي (بند  )7-1و ينا ديگراشنخاص سياسني خنارجي

-8-1

وابسته به گروههاي نظامي يا شبه نظامي و يا فرقهاي ،مشروط بر آن که داراي حداقل يکي از شرايط ذيل باشند:
الف  -مورد تعقيب اينترپل باشند.
ب -از نظر مقررات استرداد مجرمي تحت تعقيب باشند.
پ  -از نظر شوراي امنيت سازمان ملل مشمول تحريم باشند.
تبصره :مصاديق اشخاص سياسي خارجي و اسامي اشخاص سياسي خارجي ويژه توسط بانک مرکزي به روزرساني شده
و به مؤسسات اعتباري ابالغ ميشود.
- 9 -1

خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط مؤسسه اعتباري به مشتري ارايه ميشود ،اطنالق ميگنردد.

خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع «خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» ن به شرح زيرن تقسيم ميشود.
 -1-9 -1خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق ميشود که ارايه آن ها به مشتري ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات

به وي نيست و يا به ارتباط مشتري با مؤسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اي خدمات به مشتري ،فقط مستلزم
شناسايي اوليه وي توسط مؤسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي دستورالعمل است .موارد ذينل از جملنه مصناديق
خدمات غير پايه است:
 oحواله وجوه؛
 oانجام هرگونه دريافت و پرداخت؛
 oخريد و فروش ارز اعم از نقدي ،حواله اي ،چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛
 oصدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بي بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک؛
 oخريد و فروش گواهي سپرده(عام و خاص) و ديگر اوراق بهادار.
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 -2-9 -1خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات توسط مؤسسه

اعتباري ميباشد و ارايه آن به مشتري موجب ميشود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي بنه مؤسسنه اعتبناري
مراجعه کند .موارد ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات ميباشد:
o

افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛

o

اعطاي تسهيالت و عمليات ليزينگ؛

o

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي و ظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

o

اجاره صندوق امانات؛

o

صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.

ماده  2ـ مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه خدمات پايه به ويژه خدمات بانکي ذيل به اشنخاص سياسني خنارجي،
مقررات مذکوردر اي دستورالعمل را رعايت کند:
-1

افتتاح ،انسداد(تمام يا بخشي از حساب) و بست حساب سپرده قرض الحسنه جاري؛

-2

افتتاح ،انسداد(تمام يا بخشي از حساب) و بست حساب سنپرده قنرض الحسننه

پنس اننداز و حسناب سنپرده

سرمايهگذاري مدتدار.
تبصره  -1به موجب نامه شماره  644/1496977مورخ  1390/8/23مدير کل حقوقي بي المللي وزارت امور خارجه ،معرفي
افراد حقيقي و حقوقي نمايندگيهاي خارجي مقيم جمهوري اسالمي ايران براي انجام عمليات بانکي و دريافت خدمات پاينه،
مستلزم صدور نامه رسمي از سوي اداره کل تشريفات وزارت امور خارجه ميباشد.
تبصره -2ارايه کليه خ دمات پايه به اشخاص سياسي خارجي ويژه ممنوع است .در صورت ارايه خدمات پايه به اي اشخاص
قبل از ابالغ اي دستورالعمل ،الزم است مراتب به قيد تسريع به بانک مرکزي اعالم شنود تنا پنس از انجنام بررسنيهاي
معمول ،نحوه اقدام به مؤسسه اعتباري اعالم شود.
تبصره  -3ارايه خدمات پايه به ساير اشخاص سياسي خارجي بالمانع است اما مراتب بايد به قيد تسريع به باننک مرکنزي
اعالم شود.
ماده 3ـ در صورت انصراف شخص سياسي خارجي از اخنذ خندمات پاينه و ينا توقنف اراينه اين خندمات بنه وي (مثنل
انسدادحساب ،تسويه تسهيالت و )...؛ الزم است مراتب به بانک مرکزي اعالم شود.
افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه جاري
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ماده  4ـ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اشخاص سياسي خارجي ،صرفا در چارچوب مفاد دستورالعمل
چگونگي شناسايي مشتريان خارجي مؤسسات اعتباري و به خصوص ،شناسايي کامل آن ها امکان پذير است.
ماده  5ـ براي افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي شخص سياسي خارجي ،مؤسسه اعتباري موظف اسنت
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:
-1-5

افتتاح حساب جاري براي اشخاص سياسي خارجي ويژه مطلقاً ممنوع است.

-2-5

اگر کشور موط اصلي شخص سياسي خارجي جزو کشورهايي باشد که جرمهناي سنازمان يافتنه و
مرتبط با پولشويي در آن زياد است افتتاح حساب جاري براي اي افراد منوط به اخذ اجنازه از باننک
مرکزي است.

-3-5

در صورتي که پس از افتتاح حساب ،اشخاص سياسي خارجي صاحب حساب مشمول يکي از دو بنند
پيشي شوند(يکي از بندهاي ( )1 – 5و يا () )2 – 5؛ الزم است مراتب به قيد تسريع به بانک مرکزي
اعالم شود تا پس از انجام بررسيهاي معمول ،نحوه اقدام به مؤسسه اعتباري اعالم شود.

ماده  6ـ بانک موظف است به منظور حصول اطمينان از عدم مطابقت مشخصات متقاضني افتتناح حسناب بنا مشخصنات
افرادي که افتتاح حساب جاري براي آنها مجاز نميباشد (از جمله افرادي که بنا به دستور مرجع قضايي و ينا بنه دلينل دارا
بودن سابقه چک برگشتي در ليست سياه قرار دارند) ،کنترلهاي الزم را اعمال نمايد.
ماده  7ـ پي

از افتتاح حساب جاري ،بانک موظف است از طريق ساز و کارهاي پي

بيني شده ،نسبت به شناسايي تعنداد

حسابهاي جاري متقاضي در تمامي شبکه بانکي ،اطالعات الزم را کسب نمايد .همچني به منظور شناسايي متقاضي اي که
داراي حسابهاي جاري متعدد است و احتمال ميرود براي افتتاح حساب جاري جديد فاقد صالحيت الزم باشد ،باننک بايند
فعاليتهاي کنترلي مناسب را در چارچوب " رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلني در مؤسسنات اعتبناري " موضنوع
بخشنامه شماره مب 1172/مورخ  1386/3/31بانک مرکزي طراحي و اعمال نمايد.

افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز و سپرده سرمايهگذاري مدتدار
ماده  8ـ هنگام افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي اشخاص سياسي خارجي ،بانک
موظف است نسبت به شناسايي کامل وي ن برابر ضنوابط منذکور در دسنتورالعمل چگنونگي شناسنايي مشنتريان خنارجي
مؤسسات اعتباري ن عمل نمايد .براي افتتاح سپرده قرضالحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري مدتدار؛ اقامنت دائنم
فرد متقاضي در کشور ايران ضرورت ندارد.
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بستن و مسدودکردن حساب
ماده  9ـ در موارد ذيل ،حسابهاي مذکور در اي دستورالعمل بسته ميشوند:
 - 1 -9درخواست متقاضي؛
 - 2 – 9در صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم ايراني؛
 - 3 – 9در صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم خارجي پس از تائيد بانک مرکزي؛
 -4 – 9در صورت صدور دستور مراجع بي المللي پس از تأييد بانک مرکزي.
تبصره :مسدود کردن موجودي حسابهاي فوق فقط در صورت وجود شرايط منذکور در بنندهاي ( )3 -9( ، )2 -9و ()4 -9
امکانپذير مي باشد .مؤسسه اعتباري موظف است بست و يا انسداد حساب اشخاص سياسي خارجي را به همنراه گنزارش
کاملي در اي زمينه؛ به بانک مرکزي گزارش کند.
الزامات کلي:
ماده  10ـ کليه مؤسسات اعتباري موظف هستند از رعايت مفاد اي دستورالعمل در شعب خنارج از کشنور خنود ،اطميننان
حاصل نمايند.
ماده 11ـ مؤسسات اعتباري موظف هستند کليه خدمات پايه ارايه شده به اشخاص سياسي خارجي را به بانک مرکزي اطالع
دهند.
ماده  12ـ مؤسسه اعتباري بايد عالوه بر رعايت مفاد اي دستورالعمل ،مقررات مربوط به نحنوه افتتناح ،انسنداد و بسنت
حساب جاري را که ناظر بر کليه اشخاص حقيقي ايراني و خارجي است؛ در مورد اشخاص سياسي خارجي نيز رعايت کند.
اي دستورالعمل در 12ماده و  6تبصره در دوازدهمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  1390/10/12به تصويب
رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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بسمه تعالي

دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمي مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي ماده
 7قانون مبارزه با پولشويي (مصوب ن دوم بهم ماه  1386مجلس شوراي اسنالمي) ،آيي نامنه اجرايني قنانون مبنارزه بنا
پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /181434ت  43182ك مورخ  1388/9/14وزينران عضنو کنارگروه تصنويب آيني
نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن ،آيي نامه مستند سازي جرينان وجنوه در کشنور موضنوع
تصويب نامه شماره /211815ت  39395ه مورخ  1386/12/26هيأت وزيران و همسويي با ضوابط و معيارهاي بي المللني
در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمي مالي تروريسم " ،دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها " به شنرح زينر
ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده  1ـ در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميشود:
-1-75

بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛

-1-76

قانون :قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2؛

-1-77

آيي نامه :آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره  /181434ت 43182
ك مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشنويي و
اصالحات بعدي آن؛

-1-78

واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مستقل ،کنه مسنيوليت دريافنت ،تجزينه و تحلينل و ارجناع
گزارشهاي معامالت مشکوك به مراجع ذيربط را به عهده دارد (به شرح مذکور در مناده  38آيني نامنه
اجرايي قانون مبارزه با پولشويي).

-1-79

صرافي :هر شرکت سهامي خاص و يا تضامني که با اخذ مجوز از بانک مرکزي به عمليات خريد و فروش
يا نقل و انتقال ارز به صورت نقدي ،حواله اي و يا به واسطه کارگزاران خارج از کشنور و ينا بنه خريند و
فروش مسکوك طال و نقره اشتغال داشته باشد.

-1-80

سقف مقرر :مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و کاالي گران بها .هيأت
وزيران در صورت نياز ،سقف مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.
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-1-81

وجه نقد :هر گونه مسکوك و اسکناس و انواع چکهايي که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غير قابل رد
يابي باشد ،مانند چکهاي عادي در وجه حامل و ساير چکهايي که دارنده آن غير ذي نفع اوليه باشند (از
قبيل چکهاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث ،انواع چک پول ،چک مسنافرتي و اينران چنک و
موارد مشابه).

-1-82

پولشويي :عبارت است از جرم پولشويي موضوع ماده  2قانون؛

-1-83

معامالت و عمليات مشکوك  :معامالت و عملياتي که اشخاص با در دست داشت اطالعات و ينا قنراي و
شواهد منطقي ظ پيدا کنند که اي معامالت و عمليات به منظور پولشويي و ينا تنأمي منالي تروريسنم
انجام ميشود.

-1-84

ارباب رجوع (مشتري)  :هر شخص اعم از اصيل ،وکيل يا نماينده قانوني که براي برخورداري از خدمات،
انجام معامله و يا نقل و انتقال وجوه به صرافي مراجعه مي نمايد.

-1-85

شناسايي ارباب رجوع :شناخت و تأييد هويت ارباب رجوع با استفاده از مستندات ،پايگاههاي اطالعاتي و
دادههاي مستقنل ،معتبر و قنابل اتنکا.

-1-86

شناسه ملي اشخاص حقوقي :شماره منحصر به فردي که بر اسناس تصنويب نامنه شنماره /16169ت
 39271هن مورخ  1388/1/29هيأت وزيران به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مييابد.

-1-87

شماره فراگير اشخاص خارجي :شماره منحصر به فردي کنه مطنابق تصنويب نامنه شنماره /16173ت
 40266هن مورخ  1388/1/29هيأت وزيران به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهنوري اسنالمي اينران
توسط پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي اختصاص مييابد.

-1-88

سنا :سامانه نظارت بر ارز ميباشد که در بانک مرکزي مستقر بنوده و صنرافيها موظنف هسنتند ،تمنام
عمليات صرافي و اطالعات مربوط به شناسايي مشتري را در اي سامانه ثبت کنند.

-1-89

وجه رايج :واحد پول ملي جمهوري اسالمي ايران که ريال ميباشد.

-1-90

حساب اختصاصي صرافي :حساب اختصاصي (ريالي يا ارزي) به نام صرافي است که عمليات مالي صرافي
از طريق آن انجام ميشود.

-1-91

کد مشتري :شماره منحصر به فردي است که هر فرد براي عمليات در صرافي مي بايستي براي يک مرتبه
از صرافي اخذ کند.

شناسايي ارباب رجوع
ماده2ـ کليه صرافيها موظفند پي

از ارايه خدمت به ارباب رجوع نسبت به شناسايي وي به شرح زير اقدام نمايند:
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 -1-2شناسايي شخص حقيقي ايراني:
اطالعات مورد نياز جهت شناسايي مشتري حقيقي ايراني عبارت است از:
نام و نام خانوادگي ،شماره ملي ،تاريخ تولد ،نام پدر ،شماره شناسنامه و محل تولد ،و نشاني کامل و کدپستي محل سنکونت،
شماره تلف ثابت و همراه  .صرافي ها موظفند در کليه عمليات صرافي پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري ،و تطبينق آن بنا
مندرجات اصل کارت ملي وي نسبت به ثبت اطالعات در سامانه سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقندام نمنوده و بنه امضناي
مشتري برساند.
 -2-2شناسايي شخص حقيقي خارجي:
اطالعات مورد نياز جهت شناسايي مشتري حقيقي خارجي عبارت است از:
نام ،نام خانوادگي ،نام پدر يا جد ،مليت ،شماره رواديد ،شماره گذرنامه ،نشاني کامل و کد پستي و آدرس محنل سنکونت ينا
اقامت در ايران و تلف و شماره فراگير اشخاص خارجي.
صرافي ها موظفند در کليه عمليات خود پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري حقيقي خارجي ،و تطبيق آن بنا منندرجات اصنل
مدرك شناسايي نسبت به ثبت اطالعات در سامانه سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقدام نموده و به امضاي مشتري برسانند.
تبصره :در خصوص شخص حقيقي خارجي ،گذرنامه معتبر کشور متبوع که داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا کارت هويت و يا
برگ آماي

اتباع خارجي معتبر ،شناسه اختصاصي اتباع بيگانه مدارك شناسايي محسوب ميشود.

 -3-2شناسايي شخص حقوقي ايراني:
اطالعات مورد نياز جهت شناسايي مشتري حقوقي ايراني عبارت است از:
نام ،شماره ثبت ،محل ثبت ،شناسه ملي  ،کد اقتصادي  ،نشاني کامل و کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تلف .
صرافي ها موظفند در کليه عمليات صرافي پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري حقوقي ،و تطبيق آن با مدارك معتبر نسبت به
ثبت اطالعات در سامانه سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقدام نموده و به امضاي نماينده شخص حقوقي برسانند.
تبصره :مدارك شناسايي شخص حقوقي عبارت است از ،اساسنامه ،گواهي ثبت شرکت ،آخري روزنامه رسمي.
 -4-2شناسايي شخص حقوقي خارجي:
اطالعات مورد نياز شناسايي مشتري حقوقي خارجي عبارت است از:
نام ،شماره ثبت ،کشور و شهر محل ثبت ،کد اقتصادي ،نشاني کامل و کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي ،تلف  ،مدارك
مجوز فعاليت در ايران و شماره اختصاصي اشخاص خارجي  .صرافي ها موظفند در کليه عمليات صرافي پس از اخذ اطالعات
فوق از مشتري حقوقي ،و تطبيق آن با مدارك معتبر نسبت به ثبت اطالعات در سامانه سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقندام
نموده و به امضاي نماينده شخص حقوقي برسانند.
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تبصره -1در صورتي که معامله بي

از سقف مقرر باشد الزم است مدارك شناسايي مشتري نينز از سنوي صنرافي اسنک

گردد.
تبصره  -2در خصوص کليه اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي الزم است عالوه بر اخذ و بايگناني اصنل معرفني نامنه
معتبر ،نماينده معرفي شده از سوي شخص حقوقي ،برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي مورد شناسايي قرار گيرد.
ماده 3ـ در صورتي که مشتري با مراجعه به صرافي کد مشتري نداشته باشد قبل از تعريف مشنتري در سنامانه سننا بايند
جستجو از طريق شماره ملي (شخص حقيقي ايراني) شناسه ملي (شخص حقوقي ايراني) شماره گذرنامه يا شماره اختصاصي
(اشخاص خارجي) انجام شود و در صورتي که اطالعات ارباب رجوع در سيستم ثبت نشده بود،توسط صرافي تعريف شود.
ماده4ـ در عمليات حواله الزم است اظهارات مشتري در خصوص علت انجام حواله به همراه مستندات مربنوط ،در سنامانه
سنا ثبت گردد.
تبصره - 1در صورتي که حواله خريداري شده توسط ارباب رجوع به منظور واردات باشد ،صرافي موظف است نسبت به درج
شماره ثبت سفارش در سامانه سنا اقدام نمايد.
تبصره  -2چنانچه مشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و يا مدارك شناسنايي وي ،توسنط صنرافي جعلني
تشخيص داده شود ،صرافي موظف است مراتب را بال فاصله به عنوان گزارش معامالت مشکوك بنه واحند اطالعنات منالي
گزارش دهد .در اي موارد ،ادا مه خدمت به مشتري به مدت يک روز کاري از زمان ارسال گزارش به تأخير مي افتد .پنس از
مدت مذکور و در صورت ارايه حکم مراجع قضايي از سوي واحد اطالعات مالي به صرافي ،اقدامات الزم بر اساس آن انجنام
مي پذيرد و در غير اي صورت ارايه خدمت به مشتري بالمانع است.
مبادالت مالي در عمليات صرافي
ماده 5ـ الزم است صرافي نسبت به راه اندازي دستگاه  POSن ريالي مرتبط با حساب صرافي اقدام نمايد.
تبصره :در صورت اعالم بانک مرکزي مبني بر فراهم شدن امکان راه اندازي دستگاه  POSن ارزي ،راه اندازي دستگاه مذکور
براي صرافي ها الزامي است.
ماده6ـ الزم است پرداخت هرگونه وجه نقد باالتر از سقف مقرر به مشتري (اعم از تسويه معامله سفارش شنده ينا اعنالم
انصراف از سفارش يا قسمتي از آن توسط مشتري) از طريق واريز به حساب خود مشنتري ينا صندور چنک صنرفاً در وجنه
مشتري (بدون امکان حواله کرد) انجام شود .صرافي به هيچ عنوان امکان تهاتر اصل و يا مانده حساب مشتري با حسابهاي
غير را ندارد.
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گزارش دهي
ماده 7ـ کليه صرافي ها مکلفند در صورت مشاهده معامالت و عمليات مشکوك به پولشويي و تأمي مالي تروريسم ،مراتنب
گزارش معامالت مشکوك سامانه به واحد اطالعات مالي ارسال کنند.گزارشهاي

را بدون اطالع ارباب رجوع ،از طريق بخ

مزبور محرمانه تلقي شده و در صورت اطالع ارباب رجوع ،با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره - 1فهرست برخي از معيارهاي شناسايي معامالت و عمليات مشکوك از طريق بخ

معامالت مشکوك سامانه ارسال

ميگردد .الزم است صرافي با مراجعه مستمر به سامانه آخري وضعيت اي فهرست را مورد بهره برداري قرار دهد.
تبصره  -2تشخيص متصدي مربوط در صرافي مبني بر انجام معامله مشکوك ،در درجه نخست اهميت قرار دارد و معيارهاي
ارائه شده ،صرفا بخشي از اي معيارها را در بر مي گيرد.
ماده  8و ارسال گزارش معامالت مشکوك و نيز ساير گزارشهايي که صرافي موظف به ارسال آن به واحند اطالعنات منالي
است ،بيانگر هيچ گونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن به واحد مذکور ،افشاي اسرار شخصي محسوب نميگردد و در نتيجه
هيچ اتهامي از اي بابت متوجه گزارشدهندگان نخواهد بود.
ماده 9ـ کليه صرافي ها مکلفند در تمامي معامالت بي

از سقف مقرر که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقندي پرداخنت

مي نمايد توضيحات ارباب رجوع را طبق فرم پيوست دريافت کرده  ،و نسبت به تکميل فرم واريز نقدي بي

از سقف مقنرر

در سامانه اقدام نمايند.
تبصره -در صورتي که مشتري فرم مذکور را تکميل نکرد و يا از ارايه اطالعات جهت تکمينل آن توسنط کارکننان ذي ربنط
صرافي استنکاف نمود ،کارکنان صرافي وظيفه دارند تا وجوه مذکور را از مشتري پذيرفته؛ ليک موارد را به قيند تسنريع بنه
واحد اطالعات مالي گزارش دهند.
ماده10ـ در صورتي که توضيحات مشتري در مورد منشا وجوه نقد بي

از سقف مقرر ،قانع کنننده نباشند و ينا بنه دالينل

ديگري ،ظ به پولشويي و تأمي مالي تروريسم وجود داشته باشد صرافي موظف است نسبت به ارسنال گنزارش معنامالت
مشکوك به واحد اطالعات مالي اقدام نمايد.
ماده11ـ کليه صرافي ها مکلفند هر ش

ماه يکبار گزارشي در خصوص تمامي فعاليتهاي خود که به نحوي به اي دسنتور

العمل ارتباط پيدا مي کند را به بانک مرکزي ارسال نمايند.
نگهداري سوابق
ماده 12ـ کليه صرافي ها مکلفند اطالعات مربوط به سوابق معامالت و عمليات مالي را به صورت الکترونيکي در سامانه سننا
ثبت نموده و مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع ،فاکتورها و ساير اسناد مرتبط با عمليات صنرافي را بنه صنورت
فيزيکي و حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري نمايند.
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تبصره -در صورت انحالل يا تصفيه صرافي نيز نگهداري اسناد تا پنج سال پس از ختم عمليات انحالل ينا تصنفيه ضنرورت
دارد.
ماده 13ـ سوابق و مدارك موضوع اي بخ

بايد به گونه اي ضبط و نگهداري شود که در صورت در خواست واحد اطالعات

مالي ،اطالعات درخواستي حداکثر ظرف مدت  4روز و مدارك و اسناد مورد درخواست نيز حداکثر ظرف مدت يک ماه به واحد
اطالعات مالي ارسال شود .مسيوليت جستجو و ارايه اسناد با صرافي است.
نحوه مراقبت از اشخاص
ماده 14ـ کليه صرافي ها مکلفند عمليات و معامالت اشخاصي را که اسامي آن ها از سوي واحد اطالعات مالي به آن ها اعالم
ميشود ،زير نظر داشته و بر حسب دستورات صادره از سوي واحد اطالعات مالي در خصوص آن ها اقدام نمايند.
دسترسي کارکنان به اسامي و مشخصات اشخاص
ماده 15ـ کليه صرافي ها مکلفند اسامي و مشخصات اشخاص موضوع ماده  14را در دسترس کارکنان ذي ربط خود که بنه
ارائه خدمات به مشتريان ميپردازند قرار دهند و با درج آن در نرم افزار خود ،امکان صدور هشدارهاي الزم را هنگام انجنام
معامله با اي اشخاص فراهم آورند.

محرمانه بودن اطالعات
ماده 16و کليه صرافي ها مکلفند اسامي و مشخصات اشخاص موضوع ماده  14را محرمانه تلقني نمنوده و آنهنا را تنهنا در
اختيار کارکنان ذي ربط قرار دهند .در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطالعات مذکور با متخلفي برابر قانون رفتار
خواهد شد.
به روز رساني
ماده 17ـ کليه صرافي ها مکلفند بالفاصله پس از دريافت اسامي و مشخصات اشخاص موضوع ماده  ،14نسبت به بنه روز
رساني فهرست قبلي اقدام نمايند به نحوي که فهرست اي اشخاص ،بنه همنراه آخنري اصنالحات آن همنواره در اختينار
کارکنان ذي ربط قرار داشته باشد.
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گزارش دهي موردي
ماده 18ـ کليه صرافي ها مکلفند در هر موردي که بر اساس ماده  14اي دستورالعمل اقدام مي نمايند ،مراتنب را فنورا بنه
واحد اطالعات مالي گزارش دهند.
آموزش کارکنان
ماده  19ـ کليه صرافي ها مکلفند قانون مبارزه با پولشويي ،آيي نامه اجرايي آن و دستورالعملهاي مربوط را به کارکنان خود
آموزش دهند.
ماده 20ـ کليه صرافي ها مکلفند ترتيبات الزم براي شرکت کارکنان خود دردورههاي آموزشي مبارزه با پولشنويي و تنأمي
مالي تروريسم که توسط بانک مرکزي يا دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي برگزار ميشود را فراهم نمايند.
اي دستورالعمل در 20ماده و  11تبصره در دوازدهمي جلسه شوراي عالي مبنارزه بنا پولشنويي منورخ  1390/10/12بنه
تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجراست.
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قوانين ،آئين نامه ها و
دستورالعمل هاي مبارزه با
پولشويي
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«بسمه تعالي»

دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير الزم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در واحد هاي برون
مرزي موسسات اعتباري

هدف
به من ور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي مورر ماده  31آيين نامه اجرايي قانون مبارزه
با پولشويي موضوع تصوي

نامه شماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضوو کوارگروه تصووي

آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و به من ور اصول اطمينان از اجراي کامول مقوررات موککور در کليوه
واا هاي برون مرزي موسسات اعتباري و اجتناب آن ها از قورار گوروتن در معورض ريسوک شوهرت؛ دسوتورالعمل «
مجموعه اق امات و ت ابير الزم براي
اصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در واا هاي برون مرزي موسسات اعتباري » به شرح زيور ابوالغ
مي شود:

تعاريف
ماده  - 1در اين دستورالعمل ،اصتالاات و عبارات به کار روته به شرح زير تعريف مي شود:
-1-92

بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛

-1-93

قانون :قانون مبارزه با پولشويي(مصوب دوم بهمن ماه  1386مجلس شوراي اسالمي)؛

-1-94

آييننامه :آييننامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضووع تصووي
مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصوي

ناموه شوماره /181434ت  43182ک

آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با

پولشويي؛

 -1-95موسسه اعتباري :بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نماين گي بانک خوارجي مسوتقر در جمهووري اسوالمي
ايران) ،موسسه اعتباري غيربانکي ،تعاوني اعتبار ،صن وق قرضالحسنه ،شرکت ليزين ،،شرکت سرمايهپکير
و ساير اشخاص اقوقي که به امر واستهگري وجوه اق ام مينماين .
تبصره :موسسه اعتباري شامل شعبه و نماين گي مستقر در مناط آزاد تجاري -صونعتي و منواط ويوهه
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز ميشود.
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 -1-96ريسک شهرت :ااتمال بروز زيان در ارر از دستدادن اسن شهرت به داليلي از جمله وضعيت نامتلوب مالي،
تنزل رتبه اعتباري و يا از دستدادن اعتماد عمومي.
 -1-97واا برون مرزي :دوتر نماين گي و يا شعبه موسسه اعتباري در خارج از کشور؛
 -1-98کشور مقص  :کشور محل استقرار واا برون مرزي موسسه اعتباري؛
-1-99

واا مستقل خارج از کشور( :) Subsidiaryبه شخص اقوقي مستقلي اطالق مي شود کوه بوه عنووان يوک
موسسه اعتباري در کشور مقص به ربت رسي ه است و تحت کنترل يک موسسه اعتباري در جمهوري اسالمي
ايران مي باش .

ماده  - 2موسسه اعتباري که داراي واا هاي برون مرزي مي باش  ،موظف است ترتيبي اتخواذ نمايو کوه قووانين و
مقرارت مبارزه با پولشويي و دستورالعمل هاي ااتياطي صادره از سوي بانک مرکزي ،به طوور کامول جهوت اجورا بوه
واا هاي مککور ابالغ شود.

ماده  -3موسسه اعتباري باي اطمينان ياب که کارکنان واا هاي بورون مورزي آن  ،آمووزش هواي الزم را در زمينوه
مقررات مبارزه با پولشويي و شيوه اجراي وظايف محوله طي کرده ،شناخت کاوي از مفاهيم مربوط دارن .
ماده  -4واا هاي برون مرزي موظفن بر اساس اعالم ن ر بانک مرکزي در خصوص رعايت قوانين و مقررات مبوارزه
با پولشويي در کشورهاي مقص  ،به ترتي

زير اق ام نماين :

 -4در صورتي که در کشور مقص  ،مقررات مبارزه با پولشويي متاب استان اردهاي بينالمللي ااکم باشو ؛ وااو
برون مرزي باي مقررات مصوب را به طور دقي و کامل اجرا نماي .
 -5در صورتي که مقررات کشور مقص  ،از کيفيت پايين تري نسبت به استان اردها و مقررات جمهووري اسوالمي
ايران برخوردار باش  ،واا برون مرزي باي مقررات جمهوري اسالمي ايران را اجرا نماي .
 -6در صورتي که کشور مقص داراي مقرراتي در زمينه مبارزه با پولشويي نباش واا برون مرزي باي مقررات
جمهوري اسالمي ايران را اجرا نماي  .در اين صورت و يا چنانچه کشور مقص از محيط هاي پر ختر در زمينه
پولشويي باش ؛ موسسه اعتباري موظف است مرات
6

را به بانک مرکزي جهت ارايه راه کار گزارش کن .

 بازرسان مؤسسه اعتباري باي در بازرسي از واا هاي برون مرزي،گزارش مفصلي را از شرايط اواکم بورکشور مقص (در زمينه ختر پولشويي و اعمال دقي مقررات مبارزه با پولشويي) براي هيات مو يره موسسوه
اعتباري  -و يا در صورت ع م برخورداري از هيات م يره؛ براي باالترين مقام آن  -تهيه کنن .
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 و اا مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است به طور مسوتمر؛ وضوعيت کشوورهايي کوه موسسوهاعتباري در آن ها داراي واا برون مرزي است از ن ر ميزان انتباق با استان اردهاي بوين المللوي و مقوررات
مبا رزه با پولشويي در ايران تحت پايش داشته و تحوالت مربوطه را به هيات م يره موسسه اعتباري  -و يا در
صورت ع م برخورداري از هيات م يره؛ براي باالترين مقام موسسه -گزارش کن  .همچنين موسسه اعتباري
باي يک نسخه از گزارش هاي تهيه ش ه را براي بانک مرکزي ارسال نماي .

 -7رعايت تکاليف مقرر در اين دستورالعمل  -در صورتي که امکان قانوني آن از ن ر کشور مقص وجوود داشوته
باش – باي توسط واا هاي مستقل خارج از کشور موسسه اعتباري ( )Subsidiaryنيز رعايت شود.

اين دستورالعمل در  4مواده و  1تبصوره در هشوتمين جلسوه شووراي عوالي مبوارزه بوا پولشوويي موورخ
 1389/11/20به تصوي

رسي و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي مالي تروريسم و نيزدر اجنراي منوثر آيي نامنه اجرائني
قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /181434ت  43182ك مورخ  14/9/1388وزينران عضنو
کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به ويژه ماده  26آن؛ «دستورالعمل اجرايي نحنوه
گزارش واريز نقدي وجوه بي

از سقف مقرر» به شرح زير ابالغ مي شود:

تعاريف
ماده  -1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
-1-1

بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛

-1-2

موسسه اعتباري :بانک(اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مستقر در جمهوري اسنالمي
ايران) ،موسسه اعتباري غير بانکي ،تعاوني اعتبار ،صندوق قرضالحسنه ،شرکت ليزينگ.
تبصره :موسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صننعتي و منناطق وينژه
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز مي شود.

-1-3

شناسه ملي اشخاص حقوقي :شماره منحصر به فردي که بر اسناس تصنويب نامنه شنماره /16169ت
 39271هن مورخ  29/1/1388به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مييابد.

-1-4

شماره فراگير اشخاص خارجي :شماره منحصر به فردي کنه مطنابق تصنويب نامنه شنماره /16173ت
 40266هن مورخ  29/1/1388به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسط پايگاه ملي
اطالعات اتباع خارجي اختصاص مييابد.
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-1-5

واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مسنتقل کنه مسنيوليت دريافنت ،تجزينه و تحلينل و ارجناع
گزارشهاي معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به شرح مذکور در ماده  38آيي نامه را بر عهده دارد.

-1-6

آيي نامه :آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /181434ت  43182ك
مورخ  14/9/1388وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي؛

-1-7

سقف مقرر :به شرح مندرج در بند ز ماده  1آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛

-1-8

وجه نقد :هر گونه مسکوك و اسکناس و انواع چکهايي که نقل و انتقال آنهنا مسنتند نشنده و غينر قابنل
رديابي باشد ،از قبيل چکهاي عادي در وجه حامل و ساير چکهايي که دارنده آن غير ذينفع اولينه باشند(از
قبيل چکهاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث ،انواع چک پول و چک مسافرتي و ايران چک و موارد
مشابه).

-1-9

مشتري(ارباب رجوع):

 oشخص 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؛
 oهر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطنه بنا ديگنر
خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شنهرت
و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.
ماده  -2در صورت پرداخت و يا واريز وجوه نقدي بي

از سقف مقرر توسط مشتري ،الزم اسنت گنزارش وارينز

وجوه نقد (فرم پيوست) به طور دقيق و کامل توسط وي تکميل و امضا شده ،در اختيار موسسه اعتباري قرار گينرد.
در صورتي که مشتري نتواند گزارش مذکور را تکميل نمايد ،اي گزارش بايد توسنط کارکننان موسسنه اعتبناري
تکميل و به تاييد مشتري رسانده شود.
تبصره :درج شماره ملي مربوط به اشخاص حقيقي ،شناسه ملي اشخاص حقنوقي و ينا شنماره فراگينر اشنخاص
خارجي (حسب مورد) و نيز تو ضيحات مشتري در مورد منشاء وجوه نقد پرداختي (بي

از سقف مقرر) توسنط وي و

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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ماده  -3پس از تکميل فرم پيوست ،کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري بايد اطالعات مندرج در آن را با مندارك
شناسايي مشتري -برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسه اعتباري -تطبيق داده
و سپس اقدام به واريز يا انتقال وجوه مشتري نمايند.
در اي رابطه:
 oدر صورتي که مشتري فرم مذکور را تکميل نکرد و يا از ارايه اطالعات جهت تکمينل آن توسنط
کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري استنکاف نمود ،کارکنان موسسه اعتباري وظيفنه دارنند تنا
وجوه مذکور را از مشتري پذيرفته؛ ليک موارد را به قيد تسريع به واحد اطالعات مالي گنزارش
دهند .در اي موارد الزم است ارائه خدمات به مشتري تا رفع ابهام متوقف شود .انجام اقندامات
مربوط در اي زمينه بايد بدون اطالع مشتري صورت پذيرد.
 oدر صورت وجود ابهام در صحت اطالعات و يا مدارك ارائه شده توسط مشتري ،کارکنان موسسه
اعتباري وظيفه دارند از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطالعناتي و نينز اسنتعالم از
مراجع قانوني ذي ربط ،نسبت به رفع ابهام اقدام نمايند .در اي موارد الزم است ارائه خندمات
به مشتري تا رفع ابهام متوقف شود .انجام اقدامات مربنوط در اين زميننه بايند بندون اطنالع
مشتري صورت پذيرد .چنانچه امکان شناسايي مشتري براي موسسه اعتباري ممک نباشد ارائه
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.
 oچنانچه مشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و يا کارت ملني وي ،توسنط کارمنند
جعلي تشخيص داده شود ،موسسه اعتباري موظف است مراتب را بالفاصله به واحد اطالعات مالي
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
اعتباري ،اقدامات الزم بر اساس آن انجام مي پذيرد و در غير اينصورت ،ارايه خدمت بنه مشنتري
ادامه پيدا مي کند.
ماده  -4در صورتي که توضيحات مشتري در مورد منشا وجوه نقد بي

از سقف مقرر و علت واريز آن بنه صنورت

نقدي ،قانع کننده نباشد و يا به داليل ديگري ،ظ به پولشويي و تامي مالي تروريسم وجود داشته باشد متصندي
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مربوط موظف است عالوه بر ارسال گزارش موضوع اي دستورالعمل ،نسبت به ارسال گزارش معنامالت مشنکوك
برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل«شناسايي معامالت مشکوك و شيوه گزارش دهي» اقدام نمايد.
ماده  -5پس از تکميل گزارش ،متصدي مربوط بايد گزارش مذکور را در اختيار مسيول مبارزه با پولشويي شعبه قنرار
مي دهد تا پس از بررسي و جمع بندي اطالعات مندرج در آن ،کليه گزارشهاي تکميل شده را در پايان هنر روز ،بنه
واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري ارسال نمايد .يک نسخه ازتمامي گزارشهاي تکمينل شنده نينز در شنعبه
نگهداري مي شود.
ماده  - 6واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است پس از دريافنت اطالعنات شنعب ،آنهنا را منورد
بررسي و طبقه بندي قرار داده؛ تمامي گزارشهاي دريافتي را همراه با توضيحات تکميلي ،در قالب تعيي شده بنه
واحد اطالعات مالي و تا پايان همان روز کاري ارسال نمايد.
ماده  -7موسسه اعتباري موظف است مدارك و اطالعات مربوط به واريز وجوه نقد بي

از سقف مقرر را که هنگام

ارائه خدمت به مشتري ثبت و ضبط نموده است حداقل به مدت  5سال پس از پايان عمليات نگهنداري کنند .الزم
است نگهداري سوابق به گونهاي باشد که در صورت درخواست مراجع ذيصالح ،اطالعات در اسنرع وقنت قابنل
دسترسي باشد.
ماده  -8موسسه اعتباري موظف است نرم افزارهاي خود را به گونه اي طراحي نمايند کنه عنالوه بنر ثبنت کلينه
دريافتها و پرداختهاي نقدي در آن ،امکان پرداخت وجوه نقد بي
در صورتي که مشتري بر دريافت وجوه نقد بي

از سقف مقرر به مشتري را غير ممک سازد.

از سقف مقرر اصرار داشت ،موسسه اعتباري بايند مراتنب را بنه

واحد اطالعات مالي گزارش دهد.
ماده  -9به منظور اجراي موثر ضوابط مندرج در اي دستورالعمل ،موسسه اعتباري بايد سيستمها و نرم افزارهاي
الزم را به گونهاي طراحي و اجرا نمايد که اطمينان حاصل شود کارکنان موسسه اعتباري ،وظايف مربنوط را انجنام
مي دهند.
ماده  -10موسسه اعتباري بايد نرم افزارهاي خود را در زمينه واريز نقدي به گوننه اي طراحني نمايند کنه شنامل
اطالعات مربوط به نوع و ترکيب وجوه نقد ارايه شده از سوي مشتري به همراه وجه هر يک از آنها باشد به گوننه
اي که امکان بازسازي تراکن

هاي واريز نقدي بي

از سقف مقرر فراهم باشد.
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ماده  -11موسسه اعتباري موظف است در هر شعبه ،فردي را براي توجيه مشتري در مورد ضرورت گزارش وارينز
نقدي وجوه بي

از سقف مقررتعيي نمايد تا در صورت استعالم موضوع ،مراتب را به شيوه اي مناسب براي آنها

توضي دهد.

اي دستورالعمل در  11ماده و  2تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشنويي منورخ 1389/11/20
به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزة نظام هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي

هدف
به منظور حصول اطمينان از اجراي کامل قانون مبارزه با پولشويي مصوب دوم بهم ماه  1386و در اجنراي منوثر
مفاد آيي نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره /181434ت  43182ك مورخ  1388/9/14وزينران عضنو کنارگروه
تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعندي آن ،بنه خصنوص مناده  6اين آيي نامنه و بنه
منظورايجاد شفافيت و احصاي وظايف واحدهاي بانکي در خصوص تطبيق با مقررات مبنارزه بنا پولشنويي در پرداختهنا و
تراکن

هاي بانکي الکترونيکي؛ «دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حنوزة نظامهناي پرداخنت و بانکنداري

الکترونيکي» به شرح زير ابالغ مي شود:

تعاريف
ماده  - 1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
 -1-10بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-11موسسات اعتباري :بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري
اسالمي ايران) ،موسسات اعتباري غير بانکي ،تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه ،شنرکتهاي ليزيننگ،
شرکتهاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
تبصره :موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در منناطق آزاد تجناري – صننعتي جمهنوري
اسالمي ايران نيز مي شوند.
 -1-12آيي نامه :آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضنوع تصنويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ
 1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛
 -1-13سقف مقرر :مبلغ يکصد و پنجاه ميليون( )150،000،000ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و کناالي گنران
بها .هيات وزيران در صورت نياز ،سقف مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.
 -1-14کارت پرداخت  :عبارت است از انواع کارتهاي فيزيکي يا مجازي صادر شده توسنط مؤسسنات اعتبناري کنه بنه
دارندة آن امکان پرداخت و يا انتقال وجه به شخص ديگر را فراهم ميسازد.
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 -1-15ابزار شناسايي  :عبارت است از شناسهاي اطالعاتي (الکترونيکي) يا فيزيکي يا ترکيبي از هر دو که با استفاده از آن
مشتري ميتواند بدون نياز به هر گونه مجوز ديگري نسنبت بنه اخنذ خندمات بنانکي از درگاههناي غيرحضنوري
مؤسسات اعتباري اقدام کند .کارت پرداخت نوعي ابزار شناسايي به شمار ميرود.
 -1-16ابزار پذيرش :عبارت است از دستگاهي فيزيکي يا سامانهاي الکترونيکي که ميتوان با استفاده از يک يا چند ننوع
ابزار شناسايي نسبت به انجام عمليات و اخذ انواع خدمات بانکي اقدام نمود .ابزار پذيرش مي تواند فيزيکي مانند
خود پرداز و يا پايانههاي فروش و يا مجازي مانند درگاههاي اينترنتي باشد.
 -1-17مراجعة حضوري :عبارت است از مراجعة ارباب رجوع به شعب ،دفاتر يا ادارات مؤسسه اعتباري و مراوده با نينروي
انساني مؤسسه مذکور براي اخذ خدمت.
 -1-18مراجعة غيرحضوري :عبارت است از مراجعة ارباب رجوع به انواع ابزارهاي پذيرش و اخذ خدمت به واسنطة ابنزار
شناسايي و بدون مراوده با نيروي انساني مؤسسة اعتباري.

ضوابط مربوط به ابزارهاي انجام تراکنش
ماده  -2صدور هر گونه ابزار شناسايي بايد پس از شناسايي کامل ارباب رجوع و ثبت تطبيقي مشخصات هويتي با مشخصات
ابزار شناسايي صورت پذيرد.
ماده  -3صدور انواع کارتهاي پرداخت با نام ،اعم از کارتهاي برداشت و کارتهاي اعتباري ،پي

از شناسايي کامل ارباب

رجوع و ايجاد يا معرفي حساب متناظر در بانک ،ممنوع است.
ماده  -4فرايند شناسايي کامل ارباب رجوع براي صدور ابزارهاي شناسايي ،کارتهاي پرداخت ،افتتاح انواع حساب براي
اولي مراجعة ارباب رجوع به مؤسسه اعتباري ضرورت دارد .در صورت وجود اقالم اطالعاتي مربوط به شناسايي کامل ارباب
رجوع در مؤسسة اعتباري و دسترسي متمرکز به آن ،نيازي به تکرار فرايند براي ارايه خدمات و محصوالت فوق نيست و
صرف تطبيق يکساني هويت ارباب رجوع با مشخصات مشتري شناسايي شده کفايت ميکند.
تبصره :ابزارهاي شناسايي ،کارتهاي پرداخت و ساير موارد مرتبط با اي ماده بايد صرفا به ارباب رجوع و يا نماينده قانوني
وي ن پس از شناسايي اوليه ن تحويل شوند.
ماده  -5تطبيق هويت ارباب رجوع با اقالم اطالعاتي شناسايي مشتري در مراجعات غيرحضوري از طريق ابزارهاي شناسايي
صورت ميپذيرد.
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ماده  - 6شناسايي ارباب رجوع به صورت الکترونيکي در مواردي که وي از گواهيهاي امضاي ديجيتال صادر شده توسط
مرکز گواهي امضاي ديجيتال بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي شناسايي اوليه و يا ارسال اسناد و مدارك الزم براي
شناسايي کامل استفاده نمايد ،بال مانع است.
ماده  -7در انعقاد قرارداد ،الزم است مشتري به طور کتبي به موسسه اعتباري تعهد دهد که هيچ شخصي غير از وي ،از ابزار
شناسايي استفاده نخواهد کرد و در صورت بروز مشکل در اي زمينه ،تمامي مسيوليتها متوجه مشتري است.
ماده  -8انواع کارتهاي پرداخت بينام نظير کارتهاي هديه و کارتهاي خريد بينام مشمول ضوابط مربوط به وجه نقد،
موضوع بند (ح) ماده ( )1آيي نامه است.
تبصره :شارژ مجدد انواع کارتهاي پرداخت بي نام و غير قابل رديابي و ايجاد اي قابليت بر روي کارتهاي مذکور ،ممنوع
است.
ماده  -9خريدار اولية انواع کارتهاي پرداخت بينام بايد جزو مشتريان بانک بوده و پي
مسيوليت تمامي تراکن

از خريد ،شناسايي شده باشد.

هاي انجام شده توسط کارتهاي مذکور بر عهده خريدار اوليه است.

ضوابط مربوط به روشهاي انجام تراکنش
ماده  - 10نصب هر گونه ابزار پذيرش براي فروشندگان کاال و ارايه دهندگان خدمات ،اعم از فيزيکي و مجازي ،بايد پس از
احراز هويت پذيرندة کارت وفق مقررات مندرج در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري و شناسايي
کامل وي صورت پذيرد.
ماده  -11واريز وجوه مربوط به تراکن

هاي کارتهاي پرداخت به حساب پذيرندة کارت ،منحصراً از طريق حساب معرفي

شدة پذيرندة کارت نزد يکي از مؤسسات اعتباري امکانپذير است.
ماده  -12به هنگام نصب هر گونه ابزار پذيرش فيزيکي در محل پذيرندة کارت ،اطالعات و دادههاي زير بايد از پذيرنده اخذ
شده و در سوابق دادهاي ابزارهاي پذيرش مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد:
 - 1تصوير جواز کسب يا هر گونه مدرك ديگري که اهليت پذيرنده را براي دريافت وجه اثبات نمايد (براي اشخاص
حقيقي) يا مدارك ثبتي (براي شخص حقوقي)؛
 - 2نشاني کامل پستي( به همراه کد پستي) مطابق با جواز کسب يا مدارك ثبتي شخصيت حقوقي که بايد با محل نصب
ابزار پذيرش يکسان باشد.
ماده  -13به هنگام نصب هر گونه ابزار پذيرش مجازي براي پذيرندة کارت الزم است اطالعات و دادههاي زير از پذيرنده
اخذ شده و در سوابق دادهاي ابزارهاي پذيرش مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد:
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 -1نشاني کامل پستي (به همراه کد پستي) محل فعاليت و حضور پذيرندة کارت(محل دفتر يا محلي که تجهيزات،
سامانه ها و يا تجهيزات پردازش مجازي ،مطابق با جواز کسب يا مدارك ثبتي شخصيت حقوقي در آنجا مستقر هستند)
که بايد با محل نصب ابزار پذيرش يکسان باشد.
 -2مشخصات و نشاني اينترنتي دقيق پذيرنده و مشخصات هويتي و محل ميزبان وب سايت.
ماده  -14در صورتي که ارباب رجوع متقاضي دريافت ابزارهاي پذيرش فيزيکي يا مجازي متعدد باشد (از جمله در مواردي
که يک شخص حقوقي متقاضي دريافت اي ابزارها براي دفتر مرکزي ،نمايندگيها و شعب خود مي باشد) ،الزم است تکاليف
مقرر در مواد  11و  12اي دستورالعمل در مورد هر يک از ابزارهاي مذکور به اجرا درآيد.
ماده  -15به هنگام نصب ابزار پذيرش کارت ،اعم از فيزيکي يا مجازي ،براي پذيرندة کارت بايد اطالعات زير مطابق با
اظهار پذيرندة کارت اخذ شده و در سوابق دادهاي پذيرندة کارت نزد مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت
گردد:
 - 1سقف انفرادي هر تراکن

مالي؛

 - 2سقف گردش ماهانه هر يک از ابزارهاي پذيرش.
ماده  -16هر گونه تغيير در اطالعات و دادههاي پذيرنده ،اعم از تغيير مکان فيزيکي يا مجازي ،تغيير ماهيت فعاليت و نظير آن
بايد در اسرع وقت توسط پذيرندة کارت به اطالع مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت نصبکنندة ابزار پذيرش
رسيده و مؤسسات مزبور نيز مکلفند حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به روزآوري اطالعات و دادههاي مزبور در سامانههاي
اطالعاتي خود اقدام نمايند .اي مورد بايد به روشني در قراردادهاي نصب ابزارهاي پذيرش تصري گردد.

ضوابط مربوط به مشخصات تراکنشهاي الکترونيکي
ماده  -17صدور دستور پرداخت اعم از درون بانکي و بي بانکي ،شامل دستور پرداختهاي سامانة تسويه ناخالص آني (ساتنا)
و سامانة پاياپاي الکترونيکي (پايا) صرفاً با شناسايي صادرکنندة دستور پرداخت امکانپذير است.
ماده  -18ارايه درخواست برداشت در سامانة پاياپاي الکترونيکي (پايا) مستلزم شناسايي ذينفع و وجود حساب مقصد معتبر
در مؤسسة اعتباري پذيرندة درخواست برداشت است.
ماده  - 19شناسايي صادرکنندة دستور پرداخت يا ارايهدهنده درخواست برداشت در مراجعات حضوري بر اساس مدارك
مندرج در ضوابط شناسايي اوليه اشخاص موضوع مادة ( )3آيي نامه صورت پذيرفته و در مراجعات غيرحضوري و مجازي بر
اساس معيارهاي کنترلي متعارف ابزارهاي شناسايي انجام ميگيرد.
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ماده  - 20تراکن

هاي الکترونيکي برونخطي ،نظير تراکن

مبادالت آنها ،فاقد سوابق مربوط به جزئيات هر تراکن

هاي کيف پول الکترونيکي ،که بنا به ماهيت فناوري و ارزش

در سامانههاي بانکي است ،همانند مبادالت نقدي بي اشخاص تلقي

ميگردند.
ماده  -21موسسه اعتباري موظف است اطالعات تراکن

ها را برابر ضوابط مذکور در آيي نامه مدت و طرز نگاهنداري اوراق

بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي جلسه مورخ 1389/3/25شوراي پول و اعتبار(موضوع
بخشنامه شماره  89/80223مورخ  1389/4/15بانک مرکزي و اصالحات پس از آن) نگهداري نمايد و تخلف از آن مشمول
مجازاتهاي مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشويي مي شود.

اي دستورالعمل در  21ماده و  3تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  1389/11/20به تصويب
رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بنند
 8از ماده  14قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تير ماه  1351و اصالحات پس از آن) ،بند الف از مناده  7قنانون مبنارزه بنا
پولشويي(مصوب دوم بهم ماه  1386مجلس شوراي اسالمي) ،فصل دوم آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع
تصويب نامه شماره /181434ت  43182ك مورخ  14/9/1388وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون
مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن ،آيي نامه مسنتند سنازي جرينان وجنوه در کشنور موضنوع تصنويب نامنه شنماره
/211815ت  39395ه مورخ  26/12/1386هيات وزيران و نيز مديريت انواع ريسنکهاي بنانکي بنه وينژه ريسنکهاي
عملياتي ،شهرت و تطبيق؛ «دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري» به شرح زير ابالغ مي شود:

تعاريف
ماده  - 1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
-1-19

بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛

-1-20

قانون :قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386؛

-1-21

آيي نامه :آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ
 14/9/1388وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛

-1-22

موسسات اعتباري :بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري
اسالمي ايران) ،موسسات اعتباري غير بانکي ،تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه ،شنرکتهاي ليزيننگ،
شرکتهاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
تبصره :موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز مي شوند.
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-1-23

مديريت ارشد :اعضاء هيات عامل/مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايي و کارکنان ارشد موسسات اعتبناري کنه
مسننتقيما زيننر نظننر هننر يننک از اعضنناي هيننات عامننل  /منندير عامننل قننرار داشننته ،مسننيوليت اجننراي
استراتژيهاوسياستهاي مصوب هيات مديره/هيات امنا يا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دارند.

-1-24

ريسک عملياتي :احتمال بروز زيان ناشي از نامناسببودن و عدم کفايت فرآيندها و روشها ،افنراد و سيسنتمهاي
داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري از جمله وقفههاي عملياتي ،جرايم مشنتريان ،محصنوالت و
عملکرد کاري ،عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار.

-1-25

ريسک شهرت :احتمال بروز زيان در اثر از دستدادن حس شهرت به داليلي از جمله وضنعيت ننامطلوب منالي،
تنزل رتبه اعتباري و يا از دستدادن اعتماد عمومي.

-1-26

تطبيق :سازگاري فعاليت موسسه اعتباري با قواني  ،مقررات و استانداردهاي ناظر بر فعاليتهاي آن موسسه است.

-1-27

ريسک تطبيق :احتمال شمول جريمه  ،مجازاتهاي قانوني ،تنبيهات نظارتي  ،مواجهه با زيانهاي حايز اهميت و يا
آسيب وارد شدن به حس شهرت موسسات اعتباري ،به دليل عدم رعايت قواني  ،مقررات و استانداردها است.

-1-28

مشتري(ارباب رجوع):
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
خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت
و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

مشتري به دو نوع مشتري گذري و دايمي ن به شرح زير ن تقسيم مي شود.
 - 1 -1-10مشتريگذري :مشتري است که به منظور دريافت خدمات غيرپايه به موسسه اعتبناري مراجعنه کنرده و ارائنه
خدمت به وي مستلزم تشکيل پرونده نميباشد .ارتباط مشتري گذري با موسسه اعتباري فاقند ويژگني ” اسنتمرار“ اسنت.
متقاضيان وصول وجه چک ،حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري ميباشند.
1ن10ن2ن مشتري دايمي :مشتري است که ارتباط وي با موسسه اعتباري ،واجد ويژگي مهم استمرار است و به دلينل ننوع و
ماهيت خدمات موردنياز ،تشکيل پرونده جهت درج اطالعات هويتي و ديگر اطالعات مورد نياز براي وي ضرورت دارد.
 -1-11شناسايي مش تري  :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مستقل ،معتبر
و قابل اتکا .شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل«شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسيم مي شود:
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-1-29

 -1شناسايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مندارك شناسنايي و در صنورت اقندام
توسط نماينده يا وکيل ،عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.

 -1-11-2شناسايي کامل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در اي دستورالعمل.
-1-30

خدما ت بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري به مشتري ارايه

مي شود ،اطالق مي گردد.

خننننننندمات بنننننننانکي و اعتبننننننناري بنننننننه دو ننننننننوع «خننننننندمات غينننننننر پاينننننننه» و
«خدمات پايه» ن به شرح زيرن تقسيم مي شود.
 -1-12-1خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنها به مشتري ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات به وي

نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اي خدمات به مشتري ،فقط مسنتلزم شناسنايي
اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي دستورالعمل است .موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر پاينه
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

صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بي بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک؛

 -1-12-2خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خندمات توسنط موسسنات

اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراجعنه
کند .موارد ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات مي باشد:
o

افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛

o

اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛

o

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

o

اجاره صندوق امانات؛

o

صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
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-1-31

شناسه ملي :شماره منحصر به فردي که بر اساس تصويب نامه شماره /16169ت  39271هن مورخ 29/1/1388
به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مييابد.

-1-32

مشاغل غير مالي :اشخاصي که معامالت زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معنرض خطنر
قرار دارند .موارد ذيل از جمله مشاغل غير مالي هستند:

-1-33

o

پي

o

طالفروشان؛

o

فروشندگان خودرو؛

o

فروشندگان فرشهاي گران قيمت؛

o

فروشندگان عتيقه و محصوالت فرهنگي گران قيمت.

فروش کنندگان مسک يا خودرو؛

واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز ومستقل که مسنيوليت دريافنت ،تجزينه وتحلينل و ارجناع گزارشنهاي
معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد(به شرح مذکور در ماده  38آيي نامه اجرايي قانون مبنارزه بنا
پولشويي).

-1-34

سقف مقرر :به شرح مندرج در بند ز ماده  1آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛

-1-35

شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛

-1-36

دبيرخانه :دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛

-1-37

سامانه ساها(سامانه احراز هويت اشخاص) :سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اسنت کنه از طرينق
ارتباط با سازمانهاي ذي ربط(سازمان ثبت احوال کشور ،سازمان ثبت اسناد کشور ،شرکت پست و سازمان امنور
مالياتي) ،پاسخ به استعالم موسسات اعتباري در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آنها را تسنهيل مني
نمايد.

-1-38

سهامدار عمده :به شخصي اطالق مي شود که سهام وي در يک شنخص حقنوقي ،بني

از حندود مقنرر در اين

دستورالعمل(شخص حقيقي  5درصد و شخص حقوقي  10درصد) است.
ماده  -2موسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اي دستورالعمل ،سياستها و رويههاي شفافي را ن در چنارچوب
قواني و مقررات موضوعه ن تدوي نموده؛ آنها را ساليانه مورد بازنگري قرار دهد .اي سياستها و رويهها ميبايست منوارد
زير را در برگيرند:
 سياست پذيرش مشتري؛
 رويههاي شناسايي مشتري؛
 نظارت مستمر بر حسابها؛
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 مديريت ريسک.

سياست پذيرش مشتري
ماده  - 3موسسه اعتباري موظف است براي پذيرش مشتري ،معيارهاي مشخص و شفافي داشنته باشند .در اين معيارهنا
ميبايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند:
 -3-1گشاي

هر نوع حساب منوط به شناسايي مشتري ،بر اساس اسناد معتبر است.

 -3-2موسسه اعتباري موظف است هويت و مشخصات ابرازي از سوي مشتري و نماينده(ولي ،وصي ،قيم و وکينل) وي را از
طريق تطبيق با اسناد معتبر شناسايي و برابر ضوابط مذکور در اي دستورالعمل احراز نمايد.
 -3-3موسسه اعتباري ميبايست قبل از افتتاح حساب ،کنترلهاي الزم را اعمال کند تا اطمينان يابد مشخصنات متقاضني
افتتاح حساب با مشخصات اشخاصي که افتتاح حساب براي آنها مجاز نيست ،انطباق نداشته باشد.
ماده  - 4موسسه اعتباري موظف است مشتريان (حقيقي ،حقوقي) خود را با توجه به ريسکي که احتمال ميدهد از ناحيه آنها
و به واسطه عواملي همچون موقعيت اجتماعي و شغلي ،وضعيت مالي ،نوع و ماهيت فعاليت حرفهاي ،پيشينه مشتري ،منوط
اصلي ،حسابهاي مرتبط يا ديگر شاخصهاي موثر (به تشخيص موسسه اعتباري) که متوجه موسسه ميشنود؛ طبقهبنندي
نمايد.
ماده  -5طبقهبندي مذکور در ماده ( )4بايد به گونهاي انجام شود که دريافت اطالعات از مشتريان بر اساس طبقه تخصنيص
داده شده به آنها انجام شود .بدي ترتيب ،از مشترياني که داراي حداقل ريسک ميباشند ،اخذ اطالعات الزم  -در چارچوب
مقررات اي دستورالعمل -کفايت ميکند و در خصوص مشترياني که در طبقات در معرض ريسنک بيشنتر قنرار گرفتهانند،
اطالعات ميبايست در سط گستردهتري دريافت شده و در فاصلههاي کمتري به روز شود .ميزان دريافت اطالعات مزبور را
بخشنامههاي داخلي موسسه اعتباري مشخص مي نمايد.
ماده  -6موسسه اعتباري موظف به حفظ و نگهداري اطالعات مشتريان بوده و همچني الزم است براي پيشگيري از افشناو
استفاده غير مجاز از آنها ،تدابير الزم را اتخاذ نمايد.
ماده  -7به منظور به هنگامنمودن اطالعات ،موسسه اعتباري بايد در مت قرارداد منعقده ،مشتري را مکلف سازد هرگونه تغيير
در اطالعات ارائه شده خود را با مستندات مربوط و در اسرع وقت ،به اطالع سازمان ثبت احوال برساند.
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ماده  -8موسسه اعتباري موظف است در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد ماده  15آيي نامه مبني بنر شناسنايي مشنتريان
قبلي ،اقدامات الزم را به عمل آورد.
تبصره  -1آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله تطبيق ،مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است ،موظفند ظرف سنه مناه
نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند .چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد ،واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است
موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.
تبصره  -2آن دسته از مشتريان قبلي که متوسط فعاليت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصويب شورا خواهند
رسيد ،کم اهميت باشد ،از شمول اي ماده مستثني هستند.
ماده  -9در صورتي که موسسه اعتباري به داليلي همچون عدم همکاري مشتري نتواند اطالعات الزم را براي شناسنايي وي
به دست آورد و يا مشتري اقدام به ارائه اطالعات غيرواقعي نمايد ،موسسه اعتباري بايد پس از توضي مراتب به مشتري ،از
ارايه خدمات به وي خودداري نمايد.
مننناده -10موسسنننه اعتبننناري موظنننف اسنننت مشخصنننات مشنننترياني را کنننه مبنننادرت بنننه اعنننالم اطالعنننات
غير واقعي نمودهاند ،به واحد اطالعات مالي گزارش کند.
ماده  -11ارائه خدمات پايه به اشخاص زير توسط موسسه اعتباري ممنوع است و در صورت ارائه اي گونه خندمات قبنل از
ابالغ اي دستورالعمل ،موسسه اعتباري موظف به قطع ارتباط با مشتري است:
o

اشخاصي که از ارائه اطالعات يا اسناد مورد نياز خودداري مي کنند؛

o

صرافيهاي غير مجاز؛

o

اشخاصي که به حکم مراجع قضايي ،حق افتتاح حساب ندارند؛

o

اشخاص ايراني فاقد شناسه يا شماره ملي؛

رويههاي شناسايي مشتري
ماده  -12شناسايي مشتري بر حسب نوع خدمات مورد تقاضاي وي(خدمات غير پايه ،خدمات پايه) به دو نوع شناسايي اوليه
و شناسايي کامل تقسيم مي شود.
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 -1 -12شناسايي اوليه:
موسسه اعتباري موظف است هنگام ارايه تمامي خدمات بانکي و اعتباري (اعم از خندمات غينر پاينه و خندمات پاينه) بنه
مشتري(اعم از مشتري گذري و دايمي) و انجام هرگونه عمليات پولي و مالي (حتي کمتر از سقف مقرر) از جمله انجام هرگونه
دريافت و پرداخت ،حواله وجه ،صدور و پرداخت چک ،ارايه تسهيالت ،صدور انواع کارت دريافت و پرداخت ،صندور ضنمانت
نامه ،خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت ،قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شنکل از قبينل امضناي
سفته ،بروات و اعتبارات اسنادي؛ نسبت به شناسايي اوليه مشتري – به شرح مندرج در اي دسنتورالعمل  -اقندام کنرده و
اطالعات آن را در سيستمهاي اطالعاتي خود ثبت نمايد.
تبصره :پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقف مقرر ،نيازي به شناسايي مشتري ندارد.
 -12-1-1شناسايي اوليه شخص حقيقي:
 اطالعات مورد نياز:
نام و نام خانوادگي ،شماره ملي ،تاريخ تولد ،نام پدر ،نشاني کامل و کدپستي محل سکونت ،شماره تلف .
 موسسه اعتباري موظف است پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري ،آنهارا با مندرجات اصل کارت ملي وي تطبينق
داده و مراتب را بر روي سند مربوط تاييد نمايد.
تبصره : 1موسسه اعتباري موظف است نحوه بازشناسي کارت ملي اصلي از جعلي را طبق بخشنامه شنماره 32532/89
مورخ  16/2/1389بانک مرکزي در خصوص ويژگيهاي کنترلي در روي کارت شناسايي ملي به کليه کارکنان ذي ربنط
آموزش داده ،مراتب را در سوابق آموزشي آنها ثبت نمايد.
تبصره  :2در مورد محجوري الزم است عالوه بر اطالعات شخص محجور ،اطالعات منذکور در خصنوص ولني و قنيم
نامبرده نيز دريافت شود.
تبصره  :3براي محجوري  ،موسسه اعتباري صرفا مجاز به افتتاح حسناب سنپرده سنرمايه گنذاري و قنرض الحسننه
پس انداز است .افتتاح حساب جاري ،پرداخت وام و تسهيالت ،گشاي

اعتبار اسنادي ،صدور هرگونه ضنمانت نامنه و

ديگر خدمات مشابه به اي اشخاص ،کماکان ممنوع است.
تبصره  :4در صورت امکان ارتباط بر خط موسسه اعتباري(به طور مستقيم يا غير مستقيم) با سازمان ثبت احوال کشور و
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.

1573

تبصره  :5شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي ،برابر ضنوابط مقنرر در منورد اشنخاص
حقيقي است.
 -1-3 -12شناسايي اوليه شخص حقوقي
با توجه به اينکه براي دريافت خدمات غير پايه ،اشخاص حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي به موسسه اعتباري مراجعه
مي کنند ،شناسايي اوليه اي اشخاص نيز برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي است.
 -1-4 -12در صورت وجود ابهام در خصوص اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط مشتري ،متصديان شناسنايي اولينه
در موسسه اعتباري موظف هستند با تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطالعاتي ،اخذ مدارك معتبر  -طبنق مقنررات اين
دستورالعمل -و يا استعال م از مراجع ذي ربط قانوني مطلع ،نسبت به رفع ابهام و شناسايي مشنتري اقندام نماينند .در اين
موارد ،ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي گردد.
در صورت اطمينان از غير واقعي بودن مشخصات ،موسسه اعتباري موظف است عالوه بر جلوگيري از ادامه خدمات ،مراتب را
بالفاصله به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.

 - 12-2شناسايي کامل:
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.
 -1 -12-2شناسايي کامل شخص حقيقي:
 براي شناسايي کامل شخص حقيقي ،موسسه اعتباري موظف است عالوه بر شناسايي اوليه وي ،اطالعات و مدارك
ذيل را  -بر حسب مورد -از وي اخذ نمايد:
-6

معرفينامه معتبر با امضاي حداقل يک نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص منورد اعتمناد موسسنه
اعتباري يا معرفينامه از يکي از موسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي ،سازمانهاي دولتي و ينا
نهادها و کانونهاي حرفهاي رسمي.

 -7سوابق ارتباط مشتري با هر يک از موسسههاي اعتباري داراي مجوز از باننک مرکنزي و اسنتعالم از آن
موسسه به منظور تعيي

صحت اطالعات ارائه شده از سوي مشتري.

 -8جواز کسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غير مالي.
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-9

گواهي اشتغال به کار از اشخاص حقيقي داراي مجوز کسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.

 -10اطالعات در مورد نوع ،ميزان و هدف فعاليت مشتري جهت تعيي سط گردش مورد انتظار مشنتري در
حوزه فعاليت خود.
تبصره  :1شناسايي کامل شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي(اعم از ايراني) ،برابنر ضنوابط مقنرر در منورد
اشخاص حقيقي است.
 -12-2-2شناسايي کامل شخص حقوقي:
 شناسايي کامل شخص حقوقي:
 براي شناسايي کامل شخص حقوقي ايراني ،موسسه اعتباري موظف است عالوه بر شناسايي اوليه وي ،اطالعات و
مدارك ذيل را  -بر حسب مورد -اخذ نمايد:
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

برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و يا ساير مراجع حرفهاي)؛
تبصره :در صورت عدم رتبه بندي شرکت ،موسسه اعتباري موظف است از طريق بررسي صورتهاي مالي تائيند شنده
توسط يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيي سط فعاليت مورد انتظنار مشنتري اقندام نمايند و در
صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ،آخري صورتهاي منالي معتبنر
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

ملي ،نام پدر ،تاريخ تولد ،نشاني و کد پستي) و سمت آنها (همراه نمونه امضاي مجاز آنها)؛
o

اسننامي ،مشخصننات ،نش ناني و کنند پسننتي محننل سننکونت اعضنناي هيننات مننديره ،هيننات عامل/منندير عامننل،

حسابرس(حسابرسان) مستقل ،بازرس يا بازرسان قانوني و سهام داراني (شرکايي) که بي

از  5درصد سهام(سرمايه)

شخص حقوقي را در اختيار دارند( .در مورد ساير اشخاص حقوقي از قبينل سنازمانهاي غينر انتفناعي و بنيادهنا و ، ...
مشخصات ،نشاني و کد پستي موسسي يا هيات امنا و ارکان مشابه آنها)؛
o

محل اصلي فعاليت ،نشاني و کد پستي دفتر مرکزي ،شمارههاي تلف و دورنگار آن ،اسامي صاحبان امضاي مجاز و

نمونه امضاي آنها و اطالعات مربوط به نحوه رسميت داشت کليه اسناد مالي و مکاتبات مربوط ،مدت و حدود اختيارات
هيات مديره و مدير عامل و يا ارکان مشابه موسسه در مورد حسابها؛
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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

ارائه دادهاند و تعهد در مورد اينکه هر نوع تغيير در موارد مذکور را بالفاصله به موسسه اعتباري اطالع مي دهند.
تبصره :در مورد موسسات و تشکيالت دولتي و بلدي(موضوع ماده  587قانون تجارت)که به محض ايجاد و بدون احتيناج بنه
ثبت ،داراي شخصيت حقوقي مي شوند؛ اخذ تاريخ و شماره ثبت آنها فاقد موضوعيت است .در اي موارد ،صرفا اخذ شناسه
ملي و استعالم از سامانه ساها و يا پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي و حفظ آن در سوابق کفايت مي کند و نيازي به انجام
ساير تکاليف مقرر در مورد شناسايي کامل مشتريان نيست.
 -3-12-2براي شناسايي کامل مشتري ،موسسه اعتباري بايد صحت اطالعات ارائه شده (از جمله شماره ملي ،شناسه ملي و
غيره) را حسب مورد از پايگاه هاي اطالعاتي ذي ربط استعالم کند .فرد استعالم کننده بايد زمان اخذ تائيديه از پايگاههاي
مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد ياد شده گواهي نمايد.
تبصره :صحت اطالعات ارائه شده را حسب مورد مي توان از پايگاههاي اطالعاتي ذيل استعالم نمود:
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

ايران کد :وزارت بازرگاني؛

o

پايگاه روزنامه رسمي کشور.

 -12-2-4در شناسايي کامل شخص حقيقي ،مشخصات اعالم شده از سوي وي بايد توسط دارنده امضاي مجاز در موسسه
اعتباري با اصل مدارك معتبر تطبيق داده شده و پس از تاييد و درج عبارت «تصوير برابر اصل است» بنر روي آنهنا توسنط
وي ،در سوابق مشتري نگه داري شود.
 -12-2-5درصورتيکه وکيل ،وصي ،قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري متقاضي دريافت خندمات
باشد ،الزم است موسسه اعتباري عالوه بر شناسايي اصنيل نسنبت بنه شناسنايي هوينت نمايننده شنخص (اشنخاص) و
مستندسازي مدارك وي نيز مطابق با مفاد اي مقررات اقدام نمايد.
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 -12-2-6مستند سازي نشاني مشتري در شناسايي اوليه ،از طريق تطبيق کد پستي اعالمي از سوي مشتري با کند پسنتي
ظهر کارت ملي وي انجام مي شود .براي مستند سازي نشاني مشتري در شناسايي کامل ،الزم است کند پسنتي اعالمني از
سوي مشتري با اطالعات پايگاه کد پستي کشور تطبيق داده شود(دسترسي به اي پايگاه از طريق سامانه ساها امکان پنذير
است).
 -12-2-7در صورتي که مشتري ،داراي شماره منحصر به فنردي در موسسنه اعتبناري باشند کنه بنر اسناس آن ،شنماره
حسابهاي متفاوتي ايجاد مي شود ،نيازي به شناسايي کامل وي براي هر حساب نيست.
 -8 -12-2در صورتي که سهامداران عمده شخص حقوقي ،جزو اشخاصي(حقيقي،حقوقي) باشند که براي موسسه اعتبناري
شناخته شده نباشند ،الزم است شناسايي مشتريان نسبت به سهامداران عمده آنها نيز اعمال شود .در هر صورت عملينات
شخص حقوقي بايد تحت مراقبت ويژه قرار گيرد(برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون).
 -9 -12-2در خصوص آن گروه از خدمات که در چارچوب قواني و مقررات خناص مسنتلزم دريافنت اطالعنات و مندارك
ديگري نيز باشند ،موسسه اعتباري ميبايست عالوه بر رعايت ضوابط مندرج در اي دستورالعمل ،براي شناسنايي مشنتري،
مقررات ذي ربط را نيز اعمال نمايد.
 -12-2-10موسسه اعتباري بايد در مورد اشخاصي که وکالت کلي براي انجام کليه امور شخص حقيقي ينا حقنوقي دارنند،
ضم شناسايي کامل وکيل و اصيل (به شرح مندرج در اي دستورالعمل) ،مراتب را به بانک مرکزي و واحند اطالعنات منالي
گزارش کنند.
 -12-2-11موسسه اعتباري بايد اطالعات اخذ شده از مشتري را با مندرجات مذکور در مدارك شناسايي معتبر تطبيق داده و
از صحت آنها اطمينان حاصل نمايد .مدارك شناسايي معتبر عبارتند از:
 براي اشخاص حقيقي:
o

کارت ملي؛

o

شناسنامه(صرفا براي اشخاص زير  15سال)؛

o

شناسنامه يا گواهي نامه رانندگي يا گذرنامه( در صورت امکان ارتباط موسسه اعتبناري و تعيني صنحت
اطالعات آنها با اطالعات موجود در سامانه ساها).

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

اصل يا تصويرگواهي نامه ثبت شرکت ،شرکت نامه؛

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

تعهدنامه اشخاص حقوقي مذکور مبني بر اعالم هر نوع تغيير – بالفاصله پس از وقوع – کنه در شنرکت

نامه يا اساسنامه و يا بر اساس تصميمات هيات مديره در خصوص افتتاح حساب و معرفي صاحبان امضناي مجناز
ايجاد مي شود.
 -12-2-12چنانچه مشتري مدارك شناسايي مذکور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظ به انجام فعاليتهاي پولشنويي ينا
ساير جرايم مرتبط وجود داشته باشد ،موسسات اعتباري بايد از ارائه خدمت به وي خنودداري کنرده  ،مراتنب را بنه واحند
اطالعات مالي گزارش نمايند.
تبصره :موسسات اعتباري ميتوانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را که اطالعات مذکور (به وينژه اطالعنات
مورد نياز در تعيي سط مورد انتظار فعاليت مشتري) را به صورت مطمي تامي نمايد ،مورد قبنول قنرار دهنند .موسسنات
اعتباري ميتوانند در دستورالعمل هاي داخلي ،ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تامي اطالعات مورد نياز ،با توجنه بنه
نوع و ماهيت و سط فعاليت مورد انتظار مشتري تنظيم نمايند.
ماده  -13ارائه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامنل مشنتري و انجنام هرگوننه تنراکن

منالي

الکترونيکي غيرقابل رديابي يا بي نام و ارائه تسهيالت مربوط ممنوع است.
ماده  -14موسسه اعتباري ،به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمنالي بايند ضنم دريافنت مندارك مربنوط بنه
شناسايي کامل ،تعهدات الزم در خصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنها اخنذ نمايند .در صنورت
خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اي تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات ،موسسه اعتباري بايد از ارائه خندمت بنه
آنها خودداري نمايد.
ماده  -15موسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه خدمات به اشخاصي که اسامي و مشخصات آنها از طرينق باننک
مرکزي به آنها اعالم ميشود ،دقت و نظارت بيشتري را به عمل آورند و عملکرد مالي آنها را به طور مداوم ،زينر نظنر
داشته باشند.
تبصره :موسسه اعتباري موظف است در مورد اشخاص زير ،دقت و مراقبت ويژه به عمل آورد:
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o

افراد و موسساتي که نام آنها در فهرست جرايم تروريستي يا مرتبط با پولشويي قرار دارد و ننام آنهنا از سنوي
بانک مرکزي به موسسه اعتباري اعالم مي شود؛

o

اصنافي که فاقد کد اصناف هستند.

ماده  -16موسسه اعتباري بايد هنگام ارائه خدمات پايه به مشتري ،آنها را متعهد نمايد که:
الف -اطالعات مور د درخواست موسسه اعتباري را که در اي دستورالعمل مشخص شده اسنت ،ارائنه کنرده ،مقنررات
مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
ب -اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام ،موضوع را بالفاصنله بنه موسسنه
اعتبا ري اطالع دهند .نمايندگي قانوني به شرط درج مشخصات نماينده يا وکيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصنات وي
شامل اي بند نميباشد.
تبصره :تعهدات فوق بايد به طور صري و دقيق ،براي مشتري بيان شود .در صورت عدم پذيرش اي تعهدات از سوي
مشتري و يا عدم رعايت آنها توسط وي ،الزم است ارائه خدمات به مشتري متوقف شود.
ماده  -17موسسه اعتباري موظف است در تمامي فرمهاي مورد استفاده ،محل مناسب بنراي درج يکني از شنمارههاي
شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي وشناسه ملي) و کد پستي را پي

بيني نمايد و اي مشخصات به طنور کامنل و

دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
ماده  -18موسسه اعتباري موظف است در تمامي نرمافزارها ،بانکها و سيستمهاي اطالعاتي که عمليات پولي و مالي در
آنها ثبت ميشود ،محل الزم براي درج يکي از شمارههاي معتبر (حسب مورد شماره ملي و شناسه ملي) و کد پسنتي را
پي

بيني نموده و امکان جستجو بر اساس شمارههاي مذکور در نرمافزارها را فراهم نمايد.

ماده  -19در صورتي که موسسه اعتباري مشخصات درج شده اشخاص و اماک ثبت شنده در سيسنتمهاي اطالعناتي
خود را با پايگاه هاي اطالعاتي ذي ربط تطبيق نداده باشد الزم است مشخصات مذکور را حداکثر ظرف مدت  1ماه پس
از ارائه خدمات پايه به مشتري ،به پايگاههاي مذکور ارسال کرده ،صحت آنها را کنترل نمايد.
ماده -20موسسه اعتباري موظف است اطالعاتي را که قبال با پايگاههاي ذي ربط تطبيق داده است هر  3ماه يک بار بنه
روز نمايد .در صورتي که محرز شود شخص حقيقي طي اي مدت فوت شده ليک مراتب بنه موسسنه اعتبناري اعنالم
نشده باشد الزم است حساب وي بالفاصله مسدود شود و در صورتي که پس از فوت وي ،تراکن
سقف مقرر انجام شده باشد ،مراتب به بانک مرکزي و واحد اطالعات مالي گزارش شود.
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يا معاملنه بناالتر از

ماده  -21موسسات اعتباري ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطالعات مربوط به
شناسايي کامل مشتري را به روز نمايند:
الف -در زماني که بر اساس شواهد و قراي احتمال آن وجود داشته باشد که وضعيت مشتري تغيينرات عمندهاي پيندا
نموده است.
ب -در صورتي که موسسه اعتباري بر اساس شواهد و قراي احتمال دهد مشتري در جرينان عملينات پولشنويي و ينا
تامي مالي تروريسم قرار گرفته است.
ماده  -22به منظور مستند سازي اطالعات مشتريان ،الزم است پس از استعالم اطالعات مربوط به آنها از مراجع ذي ربط
و اطمينان از صحت اطالعات؛ تصوير اي اسناد توسط صاحب امضاي مجاز در موسسه اعتباري برابر اصل شود.
ماده  -23ش

ماه پس از ابالغ اي دستورالعمل ،الزم است کد پستي محل اقامتگاه قانوني مشتري دائمي با اطالعنات

مندرج در پايگاه ذي ربط (ثبت احوال و يا ثبت اسناد) همخواني داشته باشد .در مورد مشتريان گذري ،موسسه اعتبناري
موظف به تطبيق کدپستي مندرج بر روي کارت ملي با اطالعات ابراز شده از سوي مشتري است.
ماده  -24ارائه خدمات به مشتريان به منزله تائيد انجام رويه شناسايي مشتري توسط کارکننان ذي ربنط در موسسنه
اعتباري است و مسيوليت وجود هرگونه نقص در اي زمينه ن در چارچوب اي دستورالعمل ن متوجه آنها است.
ماده  -25موسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت  3ماه از تاريخ ابالغ اي دستورالعمل ،کليه حسابهاي فاقد شماره
يا شناسه ملي را مسدود نمايد .به محض ارائه شماره يا شناسه ملي ،از حسابهاي مزبور رفع انسداد ميشود.

نظارت مستمر بر حسابها
ماده  -26موسسه اعتباري ميبايست سيستم جامعي از مديريت اطالعات را ايجناد نمايند و ترتيبني اتخناذ کنند کنه
اطالعات مربوط به مشتريان در اي سيستم گردآوري و پردازش شده؛ در اختيار واحدهاي ذيربط قرار گيرد.
ماده  -27بهمنظور کنترل موثر ريسکهاي ناشي از عدم شناسايي کافي مشتري ،الزم است حساب وي ن متناسنب بنا
طبقه تخصيص داده شده ن تحت نظارت قرار گيرد.
ماده  -28درمورد حساب هاي در معرض ريسک بيشتر ،موسسه اعتباري موظف است سيستمي ايجاد کندکه حسابهاي
ياد شده به طور ادواري نيز تحت پاي

قرار گيرند.
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ماده  -29موسسات اعتباري موظفند فهرست خالصه اطالعات دريافت کنندگان خدمات پاينه را در رابطنه بنا موضنوع
مبارزه با پولشويي و در صورت اعالم واحد اطالعات مالي به نحوي که واحد مذکور مشخص مي سازد ،در پايان هر مناه
در اختيار آن واحد قرار دهد.
تبصره :خالصه اطالعات ياد شده بايد شامل نام و نام خانوادگي ،شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص
حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي  ،نام و شناسه ملي يا کد اقتصادي باشد .ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به
موسسات اعتباري اعالم خواهد شد.

مديريت ريسک
ماده  -30هيات مديره ،مديريت ارشدو يا رده سازماني معادل آن در موسسه اعتبناري ميبايسنت از وجنود برنامنههاي
موثرشناسايي مشتريان و پيادهسازي آنها از طريق ايجاد رويههاي مناسب اطمينان حاصل کند .اي برنامهها بايدامکان
نظارت موثر مديريت بر سيستمها ،کنترلها ،تفکيک وظايف و آموزش کارکنان رافراهم آورند .مسيوليت نهايي تصميمات
اخذ شده در اي خصوص بر عهده هيات مديره يا ارکان معادل آن در موسسه اعتباري است.
ماده  -31مسيوليت اجراي سياستها و رويههاي هيات مديره و مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آنها در موسسه
اعتباري(در خصوص شناسايي مشتريان و ايجاد سامانههاي اطالعاتي مربوط) بر عهده واحند مبنارزه بنا پولشنويي آن
موسسه است .واحد مذکور بايد اجراي سياستها و رويههاي شناسايي مشتريان را در شعب و تمامي سنطوح موسسنه
اعتباري مورد بررسي قرار داده ،هر گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به هينات منديره و منديريت ارشند
موسسه اعتباري گزارش کند.
ماده  -32موسسه اعتباري مي بايست در مورد شيوه شناسايي مشتريان ،برنامههايي آموزشي براي کارکنان خود تدارك
ببيند .برنامههاي آموزشي بايد به گونهاي طراحي شوند که کارکنان به شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت ،اهميت
و نحوه اجراي سياستها و رويههاي شناسايي مشتريان دست يابند .برنامههاي مذکور بايد به طور مستمر (به خصنوص
در مورد کارکنان جديد) ادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربط آموزشهاي الزم را در اي خصوص ديده اند.
موسسه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط را در پرونده کارکناني که آموزش ديدهاند ،درج نمايد.
ماده  -33موسسه اعتباري موظف است هر ش

ماه يکبار ،اطالعات مربوط به فعال بنودن مشنتري را منورد ارزينابي

مجدد قرار دهد .همچني بنا به درخواست مشتري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در وضعيت مشتري،موسسه اعتباري
موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهد.
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نگهداري سوابق مشتريان و معامالت آنها
ماده  -34هيات مديره موسسه اعتباري مي بايست اطمينان حاصل کند که براي نگهداري و پردازش مناسب اطالعنات،
تدابير الزم انديشيده شده و سيستمهاي توانمنند در موسسنه اسنتقرار يافتهانند بهگوننهاي کنه در مواقنع ضنروري،
سيستمهاي مذکور بتوانند اطالعات مورد نظر مراجع ذيربط را حداکثر ظرف مدت  1روز کاري ،با سهولت و در چارچوب
قواني و مقررات مربوط؛ در اختيار آنها قرار دهد.
ماده  -35شيوه نگهداري اسناد و مدارك در موسسات اعتباري برابر آيي نامه مدت و طنرز نگاهنداري اوراق بازرگناني،
اسناد و دفاتر بانکها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي جلسه منورخ 1389/3/25شنوراي پنول و اعتبار(موضنوع
بخشنامه شماره  89/80223مورخ  1389/4/15بانک مرکزي و اصالحات پس از آن) است.
در سوابقي که از تراکن

هاي مالي حفظ مي شود ،بايد نوع تراکن

شماره حسابهايي که تراکن

 ،مبلغ و نوع ارز ،تاريخ انجام تراکن

و طرفي تنراکن

،

از طريق آنها انجام شده است و مشخصات صاحب/صاحبان حساب درج شوند.

گستره شمول دستورالعمل
ماده  -36اي دستورالعمل عالوه بر موسسات اعتباري ،براي تمامي شعب و نمايندگي بانکها و موسسات اعتباري خنارجي در
کشور ،موسسات اعتباري واقع در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ،نيز الزم االجرا ميباشد.

زمان اجرا
ماده  -37زمان اجراي اي دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک مرکزي است .در مدت مذکور موسسنات
اعتباري موظفند ضم اطالع رساني به مشتريان ،امکانات و تسهيالت الزم براي اجراي اي دستورالعمل را به گوننه اي
فراهم نمايند که اجراي آن ،حتي االمکان موجب اخالل در امور مشتريان نشود.

اي دستورالعمل در  37ماده و  18تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي منورخ  20/11/1389بنه
تصويب رسيد.
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دستورالعمل چگو نگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بنند
 8از ماده  14قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تير ماه  1351و اصالحات پس از آن) ،بند الف از مناده  7قنانون مبنارزه بنا
پولشويي (مصوب دوم بهم ماه  1386مجلس شوراي اسالمي) ،فصل دوم آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع
تصويب نامه شماره /181434ت  43182ك مورخ  14/9/1388وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون
مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن ،آيي نامه مسنتند سنازي جرينان وجنوه در کشنور موضنوع تصنويب نامنه شنماره
/211815ت  39395ه مورخ  26/12/1386هيات وزيران ،آيي نامه تعيي شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط
با کشور موضوع تصويب نامه شماره /16173ت  40266ه مورخ  29/1/1388هيات وزيران و مصوبات کارگروه ماده  9آن و
نيز مديريت انواع ريسکهاي بانکي به ويژه ريسکهاي عمليناتي ،شنهرت و تطبينق؛ «دسنتورالعمل چگنونگي شناسنايي
مشتريان خارجي موسسات اعتباري» به شرح زير ابالغ مي شود:

تعاريف
ماده  1ـ در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
-1-39

بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛

-1-40

قانون :قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386؛

-1-41

آيي نامه :آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ
 14/9/1388وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛

-1-42

موسسات اعتباري :بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهناي خنارجي مسنتقر در جمهنوري
اسالمي ايران) ،موسسات اعتباري غير بانکي ،تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه ،شنرکتهاي ليزيننگ،
شرکتهاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
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تبصره :موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق وينژه
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز ميشوند.
-1-43

مديريت ارشد :اعضاء هيات عامل/مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايي و کارکنان ارشد موسسات اعتبناري کنه
مستقيما زير نظر هر يک از اعضاي هينات عامنل  /مندير عامنل قنرار داشنته ،مسنيوليت اجنراي اسنتراتژيها و
سياستهاي مصوب هيات مديره/هيات امنا يا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دارند.

-1-44

ريسک عملياتي :احتمال بروز زيان ناشي از نامناسببودن و عدم کفايت فرآيندها و روشها ،افنراد و سيسنتمهاي
داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري از جمله وقفههاي عملياتي ،جرايم مشنتريان ،محصنوالت و
عملکرد کاري ،عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار.

-1-45

ريسک شهرت :احتمال بروز زيان در اثر از دستدادن حس شهرت به داليلي از جمله وضنعيت ننامطلوب منالي،
تنزل رتبه اعتباري و يا از دستدادن اعتماد عمومي.

-1-46

تطبيق :سازگاري فعاليت موسسه اعتباري با قواني  ،مقررات و استانداردهاي ناظر بر فعاليتهاي آن موسسه.

-1-47

ريسک تطبيق :احتمال شمول جريمه  ،مجازاتهاي قانوني ،تنبيهات نظارتي  ،مواجهه با زيانهاي حايز اهميت و يا
آسيب وارد شدن به حس شهرت موسسات اعتباري ،به دليل عدم رعايت قواني  ،مقررات و استانداردها است.

-1-48

مشتري(ارباب رجوع):
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
خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت
و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

مشتري به دو نوع مشتري گذري و دايمي ن به شرح زير ن تقسيم مي شود.
1ن10ن  1ن مشتريگذري :مشتري است که به منظور دريافت خدمات غيرپايه به موسسنه اعتبناري مراجعنه کنرده و ارائنه
خدمت به وي مستلزم تشکيل پرونده نميباشد .ارتباط مشتري گذري با موسسه اعتباري فاقند ويژگني ” اسنتمرار“ اسنت.
متقاضيان وصول وجه چک ،حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري ميباشند.
1ن10ن2ن مشتري دايمي :مشتري است که ارتباط وي با موسسه اعتباري ،واجد ويژگي مهم استمرار است و به دلينل ننوع و
ماهيت خدمات موردنياز ،تشکيل پرونده جهت درج اطالعات هويتي و ديگر اطالعات مورد نياز براي وي ضرورت دارد.
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-1-49

اشخاص حقيقي خارجي :افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارنند .داراي مندارك شناسنايي کشنور متبوعنه
«گذرنامه» معتبر بوده و داراي رواديد و يا پروانه اقامت معتبر در ايران مي باشند .درخصوص آوارگنان خنارجي
داراي کارت هويت ويژه اتباع خارجي و يا کارت خروجي مدت دار (آماي

) معتبر صادره از سوي وزارت کشور

ج.ا.ا و در مورد پناهندگان خارجي دارندگان دفترچه پناهندگي معتبر صادره از سوي نيروي انتظنامي ج.ا.ا .مني
باشند.
-1-50

اشخاص حقوقي خارجي:
اي اشخاص عبارتند از:
الف) موسسات ،شرکت ها و شعب فعال آن ها که در خارج از ايران به ثبت رسيده باشند.
تبصره :نمايندگي و شعب شرکت ها و موسسات خارجي که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبنت رسنيده
باشند ،جزو اشخاص حقوقي ايراني محسوب ميشوند.
ب) نمايندگي هاي سياسي خارجي مقيم ايران شامل سفارت خانه ها و کنسولگري ها.
پ) دفاتر نمايندگي رسمي سازمان هاي بي المللي مستقر در کشور که مورد تاييند وزارت امنور خارجنه
باشند.
ت) دفاتر سازمان هاي مردم نهاد خارجي داراي مجوز فعاليت از وزارت کشور.

-1-51

شناسايي مشتري  :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مسنتقل،
معتبر و قابل اتکا .شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل«شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسنيم
ميشود:
-1-13-3

شناسايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري بنا مندارك شناسنايي و در
صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل ،عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصنات
اصيل.

-1-13-4

شناسايي کامل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه بنه شنرح منذکور در اين
دستورالعمل.

-1-52

خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري به مشتري ارايه مني شنود ،اطنالق مني
گردد .خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع «خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» ن به شرح زيرن تقسيم مي شود.
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 -1-14-1خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنها به مشتري ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات

به وي نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اي خدمات به مشتري ،فقط مستلزم
شناسايي اوليه وي توسط موسسه 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

خريد و فروش ارز اعم از نقدي ،حواله اي ،چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛

o

صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بي بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک.

 -1-14-2خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نيناز و الزمنه اراينه سناير خندمات توسنط

موسسات اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسنه
اعتباري مراجعه کند .موارد ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات مي باشد:

-1-53

o

افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛

o

اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛

o

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

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
اختصاص داده مي شود که به صورت رمزينه(بارکد) روي مدارك شناسايي معتبر درج مي گردد.

-1-54

واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز ومستقل که مسيوليت دريافت ،تجزيه وتحليل و ارجاع گزارش هناي
معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد(به شرح مذکور در ماده  38آيي نامه اجرايي قانون مبارزه
با پولشويي).

-1-55

سقف مقرر :به شرح مندرج در بند ز ماده  1آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛

-1-56

شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛

-1-57

دبيرخانه :دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛
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-1-58

پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي :مرجع تعيي شماره اختصاصي براي اشخاص حقيقي و حقوقي خنارجي
مرتبط با جمهوري اسالمي ايران موضوع آيي نامه شنماره /16173ت 40266ه منورخ  29/1/1388هينات
وزيران.

-1-59

سامانه احراز هويت اشخاص(ساها) :سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط
با سازمانهاي ذي ربط(سازمان ثبت احوال کشور ،پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي ،سازمان ثبنت اسنناد
کشور ،شرکت پست و سازمان امور مالياتي) ،پاسخ به اسنتعالم موسسنات اعتبناري در منورد احنراز هوينت
اشخاص مختلف و نشاني آنها را تسهيل مي نمايد.
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مدارك شناسايي معتبر:
 -1-22-1اشخاص حقيقي خارجي:


گذرنامه معتبر :گذرنامه اي است که تاريخ انقضاء آن تمام نشده باشد و داراي اجازه اقامت معتبر باشد.

تبصره :1اجازه اقامت معتبر عبارت است از :
 -1پروانه اقامت معتبر صادره توسط نيروي انتظامي ،درج شده در گذرنامه؛
 -2رواديد داراي تاريخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه ،درج شده در گذرنامه؛
 -3گذرنامه اتباع کشورهاي لغو رواديد با ايران ،داراي مهر ورود به کشور و حداکثر يک ماه از تاريخ ورود؛
 -4گذرنامه اتباع خارجي داراي مجوز تمديد رواديد ،صادره توسط نيروي انتظامي.
تبصره :2رواديد و يا اجازه اقامت در ايران درج شده در گذرنامه هاي خدمت و سياسي توسط وزارت امنور خارجنه
صادر مي گردد.


دفترچه پناهندگي معتبر صادره توسط نيروي انتظامي؛



کارت هويت معتبر صادره توسط وزارت کشور؛



کارت خروجي مدت دار (آماي

) معتبر صادره توسط وزارت کشور.

تبصره :3اعتبار دفترچه هاي پناهندگي ،کارت هاي هويت و آمايشي منوط به عدم انقضاي تاريخ آن مي باشد.
 -1-22-2اشخاص حقوقي خارجي:


معرفي نامه وزارت امور خارجه در خصوص نمايندگي سياسي کشورها و سازمان هاي بي المللي؛
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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.
-1-61

مشخصات هويتي:

 -1-23-1اشخاص حقيقي  :شامل نام ،نام خانوادگي ،نام پدر يا مادر ،تاريخ تولد ،کشنور محنل تولند ،شنماره مندرك
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.
 -1-23-2اشخاص حقوقي :نام ،تابعيت ،موضوع فعاليت ،نوع فعاليت ،شماره ثبت  ،محنل ثبنت ،تناريخ ثبنت ،شنماره
اختصاصي.
تبصره :اي دستورالعمل ،مشتمل بر حداقل اطالعات الزم درخصوص نحوه شناسايي مندارك معتبنر اشنخاص خنارجي
است .بانک مرکزي در مواقع مقتضي اقدام به تهيه و ابالغ راهنماي شناسايي مدارك معتبر مي نمايد.
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.
تبصره :با توجه به اينکه عمليات تطبيق مدارك و اسناد مشتريان گذري خارجي در محل شعبه موسسه اعتباري انجام مي
شود الزم است موسسه اعتباري در هر يک از شعب ،از کارکناني با تجربه کافي در اي زمينه استفاده نمايد.
ماده 2ـ موسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اي دستورالعمل ،سياستها و رويههاي شنفافي را ن در چنارچوب
قواني و مقررات موضوعه ن تدوي نموده؛ آنها را ساليانه مورد بازنگري قرار دهد .اي سياستها و رويهها ميبايست منوارد
زير را در برگيرند:
 سياست پذيرش مشتري؛
 رويههاي شناسايي مشتري؛
 نظارت مستمر بر حسابها؛
 مديريت ريسک.
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سياست پذيرش مشتري
ماده  3ـ موسسه اعتباري موظف است براي پذيرش مشتري ،معيارهاي مشخص و شفافي داشته باشد .در اي معيارها مي
بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند:
 -3-1گشاي

هر نوع حساب منوط به شناسايي کامل مشتري براساس مدارك و اوراق هويتي ،مجوز اقامت و فعالينت

معتبر در ايران و ضوابط مذکور در اي دستورالعمل است.
 -3-2مؤسسه اعتبا ري موظف است هويت و مشخصات ابراز شده از سوي مشتري و نماينده (ولني ،وصني ،قنيم ،وکينل
ايراني و يا خارجي) وي را از طريق تطبيق با مدارك معتبر شناسايي و برابر ضوابط مذکور در اي دستورالعمل احراز نمايد.
 -3-3مؤسسه اعتباري بايد قبل از افتتاح حساب ،کنترل هاي الزم را اعمال کند تا اطمينان يابد مشخصات متقاضي افتتاح
حساب با مشخصات اشخاصي خارجي که افتتاح حساب براي آن مجاز نيست ،انطباق نداشته باشد.
 -3-4مؤسسه اعتباري مي بايست از افتتاح حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي که مندارك معتبنري را بنراي
حضور در ايران ارائه نمي نمايند ،خودداري نمايد.
 -5 -3واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است مشخصات مشتريان خارجي را که مبادرت به اعالم اطالعات
غير واقعي نموده اند به واحد اطالعات مالي گزارش نمايد.
ماده 4ـ مؤسسه اعتباري موظف است درخصوص اتباع خارجي دارنده دفترچه پناهندگي صنادره توسنط نينروي انتظنامي،
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.
تبصره  :ارائه هرگونه کارت الکترونيکي و نيز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونيک به اشخاص فوق ممنوع مي باشد.
ماده 5ـ ارائه کليه خدمات بانکي به اتباع خارجي داراي گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بالمانع مي باشد.
ماده 6ـ موسسه اعتباري موظف است در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد ماده  15آيي نامه مبني بر شناسنايي مشنتريان
قبلي ،اقدامات الزم را به عمل آورد.
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تبصره  -1آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله تطبيق ،مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است ،موظفند ظنرف سنه
ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند .چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد ،واحد مبنارزه بنا پولشنويي موسسنه اعتبناري
موظف است موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.
تبصره  -2آن دسته از مشتريان قبلي که متوسط فعاليت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط کنه بنه تصنويب شنورا
خواهد رسيد ،کم اهميت باشد ،از شمول اي ماده مستثني هستند.
ماده 7ـ در صورتي که موسسه اعتباري به داليلي همچون عدم همکاري مشتري نتواند اطالعات الزم را براي شناسايي وي
به دست آورد و يا مشتري اقدام به ارائه اطالعات غيرواقعي نمايد ،موسسه اعتباري بايد پس از توضي مراتب به مشتري،
از ارايه خدمات به وي خودداري نمايد.
ماده8ـ

موسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را که مبادرت به اعالم اطالعات غير واقعي نمودهاند ،به واحند

اطالعات مالي گزارش کند.

رويههاي شناسايي مشتري
شناسايي مشتري حقيقي و يا حقوقي خارجي برحسب نوع ارائه خدمات بانکي به آن ها ،به دو نوع شناسايي اوليه و کامنل
تقسيم مي شود .موسسه اعتباري بايد هنگام ارايه خدمات بانکي بنه مشنتريان خنارجي؛ عنالوه بنر رعاينت مفناد اين
دستورالعمل؛ مواد مرتبط در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسنات اعتبناري را نينز رعاينت نمايند.
بنابراي مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه تمامي خدمات بانکي و اعتباري (اعم از خدمات پاينه و غينر پاينه) بنه
مشتري خارجي اعم از مشتريان گذري و دائمي و انجام هرگونه عمليات پولي و مالي (حتي کمتر از سقف مقنرر) از جملنه
انجام هرگونه دريافت و پرداخت حواله وجه ،صدور چک ،ارائه تسهيالت ،صدور انواع کنارت دريافنت و پرداخنت ،صندور
ضمانت نامه ،خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل
امضاء سفته ،بروات و اعتبارات اسنادي نسبت به شناسايي مشتري خارجي به شرح مندرج در اي دستورالعمل اقدام کرده
و اطالعات آن را در سيستم اطالعاتي خود ثبت نمايد.
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)
ماده 9ـ به منظور شناسايي اوليه مشتري درهنگام ارائه خدمات غيرپايه ،موسسه اعتباري موظف است مشخصنات هنويتي
مشتري و نماينده (ولي ،وصي ،قيم ،وکيل ايراني و يا خارجي) وي را اخذ و پس از تطبيق با اصل مدارك هويتي معتبر ،ثبت
نمايد.
تبصره :در خصوص اشخاص حقوقي ،شناسايي نماينده يا وکيل الزامي است.

شناسايي کامل اشخاص خارجي(حقيقي ،حقوقي)
در ارايه خدمات پايه به اشخاص خارجي(حقيقي،حقوقي) ،موسسه اعتباري بايد عالوه بر شناسايي اوليه مشتري ،اقدام به
شناسايي کامل آن ها به شرح ذيل نيز نمايد:

شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي
ماده 10ـ به منظور شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي ،متصديان مربوط در موسسه اعتباري بايد ابتدا فنرم شنماره 1
پيوست اي دستورالعم ل را تکميل نموده و همراه اسک يا کپي مدارك شناسايي معتبر اشخاص حقيقي خارجي ،به واحند
مبارزه با پولشويي آن موسسه ارسال نمايند .واحد مزبور موظف اسنت از طرينق سنامانه سناها نسنبت بنه اخنذ شنماره
اختصاصي اشخاص خارجي اقدام نموده و در صورت وجود شماره مزبور؛ نسبت به کنترل صحت آن اقدام کرده و پنس از
آن ،دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد .همزمان مدارك معتبر و فنرم تکمينل شنده از طرينق سنامانه
ارتباطي واحد اطالعات مالي به آن واحد ارسال مي شود .واحد اطالعات مالي پس از انجام تحقيقات الزم از طريق پايگاه
هاي ذيربط که حدا کثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميد ،مجوز فعاليت حساب را به واحد مبارزه با پولشويي موسسه
اعتباري اعالم خواهد نمود .قبل از صدور مجوز فعاليت ،موسسه اعتباري صرفا حق دريافت وجه از صاحب حسناب ر ا دارد
و ارائه ساير خدمات بانکي منوط به صدور مجوز است .در صورت عدم صدور مجوز فعاليت از سوي واحد اطالعات منالي،
الزم است موسسه اعتباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد اقدام نمايد.
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شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي
ماده 11ـ براي شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي ،الزم است ابتدا فرم شماره 2پيوست تکميل شده و همراه اسک يا
کپي م دارك شناسايي معتبر اشخاص حقوقي خارجي به واحد مبارزه با پولشويي هر موسسه ارسنال شنود .واحند مزبنور
موظف است از طريق سامانه ساها ،شماره اختصاصي اشخاص خارجي را اخذ کرده و در صورت وجود شماره مزبور ،نسبت
به کنترل صحت آن اقدام نمايد و سپس دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد .همزمان مندارك معتبنر و
فرم تکميل شده از طريق سامانه ارتباطي واحد اطالعات مالي به آن واحد ارسال مي شود .واحد اطالعنات منالي پنس از
انجام تحقيقات الزم از طريق پايگاه هاي ذيربط که حداکثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميد ،مجوز فعاليت حساب را
ب ه واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري اعالم خواهد نمود .قبل از صدور مجوز فعاليت ،موسسه 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
مالي الزم است موسسه اعتباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد اقدام نمايد.
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
تردد به ايران (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي) و نيز مشخصات اعضاي هيأت منديره و منديران ارشند ارکنان
مشابه هر يک از آن ها در خارج از کشور (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي به جز شماره پروانه اقامت و رواديند و
نشاني) ،مشخصات شرکت مادر آن ها در خارج از کشور  -براساس مفاد فرم هاي شماره يک و دو  -اخذ شود.
ماده  12ـ در شناسايي کامل مشتريان خارجي(حقيقي ،حقوقي) ،موسسه اعتباري بايد تمامي اطالعاتي را کنه در شناسنايي
کامل مشتريان ايراني(حقيقي ،حقوقي) از آن ها اخذ مي نمايد ،از مشتريان خارجي نيز مطالبه کرده(حسب مورد) و پس از
مستند سازي آن ها ،در سوابق آن ها نگهداري نمايند.

نظارت مستمر بر حساب ها
ماده  13ـ شعب افتتاح کننده حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي موظف هستند خالصه اطالعات گردش حساب
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.

مديريت ريسک
ماده 14ـ هيات مديره ،مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آن در موسسه اعتباري ميبايست از وجود برنامههاي موثر
شناسايي مشتريان خارجي و پيادهسازي آنها از طريق ايجاد رويههاي مناسب اطمينان حاصل کند .اي برنامنهها بايند
امکان نظارت موثر مديريت بر سيستمها ،کنترلها ،تفکيک وظايف و آموزش کارکنان را فراهم آورند .مسنيوليت نهنايي
تصميمات اخذ شده در اي خصوص بر عهده هيات مديره يا ارکان معادل آن در موسسه اعتباري است.
ماده 15ـ مسيوليت اجراي سياستها و رويههاي هيات مديره و مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آنها در موسسنه
اعتباري(در خصوص شناسايي مشتريان خارجي و ايجاد سامانههاي اطالعاتي مربوط) بر عهده واحد مبارزه با پولشنويي
آن موسسه است .واحد مذکور بايد اجراي سياستها و رويههاي شناسايي مشتريان خارجي را در شعب و تمامي سطوح
موسسه اعتباري مورد بررسي قرار داده ،هر گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به هيات منديره و منديريت
ارشد موسسه اعتباري گزارش کند.
ماده 16ـ موسسه اعتباري مي بايست در مورد شيوه شناسايي مشتريان خارجي ،برنامههايي آموزشي براي کارکنان خنود
تدارك ببيند .برنامههاي آموزشي بايد به گونهاي طراحي شوند که کارکنان به شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت،
اهميت و نحوه اجراي سياستها و رويههاي شناسايي مشتريان دست يابند .برنامههاي مذکور بايد به طور مسنتمر (بنه
خصوص در مورد کارکنان جديد) ادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربط آموزشهاي الزم را در اي خصوص
ديده اند .موسسه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط را در پرونده کارکناني که آموزش ديدهاند ،درج نمايد.
ماده 17ـ موسسه اعتباري موظف است هر ش

ماه يکبار ،اطالعات مربوط به فعال بودن مشتري را مورد ارزيابي مجدد

قرار دهد .همچني بنا به درخواست مشتري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در وضنعيت مشنتري ،موسسنه اعتبناري
موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهد.
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نگهداري سوابق مشتريان و معامالت آنها
ماده 18ـ هيات مديره موسسه اعتباري مي بايست اطمينان حاصل کند که براي نگهداري و پردازش مناسنب اطالعنات،
تدابير الزم انديشيده شده و سيستمهاي توانمنند در موسسنه اسنتقرار يافتهانند بهگوننهاي کنه در مواقنع ضنروري،
سيستمهاي مذکور بتوانند اطالعات مورد نظر مراجع ذيربط را حداکثر ظرف مدت  1روز کاري ،با سهولت و در چارچوب
قواني و مقررات مربوط؛ در اختيار آنها قرار دهد.
ماده 19ـ شيوه نگهداري اسناد و مدارك در موسسات اعتباري برابر آيي نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد
و دفاتر بانکها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمي جلسه مورخ 25/3/1389شوراي پول و اعتبار(موضنوع بخشننامه
شماره  80223/89مورخ  15/4/1389بانک مرکزي و اصالحات پس از آن) است.
در سوابقي که از تراکن
تراکن

هاي مالي حفظ مي شود ،بايد نوع تراکن

 ،شماره حسابهايي که تراکن

 ،مبلغ و نوع ارز ،تاريخ انجنام تنراکن

و طنرفي

از طريق آنها انجام شده است و مشخصنات صاحب/صناحبان حسناب درج

شوند.

ساير مواد
ماده 20ـ رعايت ساير موارد ذکر شده در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري در خصنوص
اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي نيز الزامي است.
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گستره شمول دستورالعمل
ماده 21ـ اي دستورالعمل عالوه بر موسسات اعتباري ،براي تمامي شعب و نمايندگي بانکها و موسسات اعتباري خارجي
در کشور ،موسسات اعتباري واقع در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ،نيز الزم االجرا ميباشد.

زمان اجرا
ماده 22ـ زمان اجراي اي دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک مرکزي است .در مدت منذکور موسسنات
اعتباري موظفند ضم اطالع رساني به مشتريان ،امکانات و تسهيالت الزم براي اجراي اي دستورالعمل را به گوننه اي
فراهم نمايند که اجراي آن ،حتي االمکان موجب اخالل در امور مشتريان نشود.
اي دستورالعمل در 22ماده و  14تبصره دردوازدهمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي منورخ  12/10/1390بنه
تصويب رسيد.
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دستورالعمل ن حوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان موسسات اعتباري به نشاني پستي آن ها

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي مالي تروريسم و در اجراي موثر بنند  8از مناده  14قنانون پنولي و
بانکي کشور (مصوب تير ماه  1351و اصالحات پس از آن) ،بند الف از ماده  7قانون مبارزه با پولشويي(مصوب دوم بهم مناه
 1386مجلس شوراي اسالمي) ،فصل دوم آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /181434ت
 43182ك مورخ  14/9/1388وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي ،آيي نامه مستند
سازي جريان وجوه در کشور موضوع تصويب نامنه شنماره /211815ت  39395هنن منورخ  26/12/1386هينات وزينران؛
دستورالعمل «نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان موسسات اعتباري به نشاني پستي آنها» به شرح زير ابالغ ميشود:

تعاريف
ماده  - 1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
 -1-1بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-2موسسه اعتباري :بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مسنتقر در جمهنوري اسنالمي اينران)،
موسسه اعتباري غير بانکي ،تعاوني اعتبار ،صندوق قرضالحسنه ،شرکت ليزينگ ،شرکت سنرمايه پنذير و سناير اشنخاص
حقيقي و حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
تبصره :موسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق وينژه اقتصنادي
جمهوري اسالمي ايران نيز ميشود.
 -1-3مشتري (ارباب رجوع):
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
خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت
و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

 -1-4شناسايي مشتري  :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مستقل ،معتبنر و
قابل اتکا .شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل«شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسيم مي شود.
 -1-5شناسايي اول يه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارك شناسنايي و در صنورت اقندام توسنط
نماينده يا وکيل ،عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.
 -1-6شناسايي کامل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي
مشتريان موسسات اعتباري.
 -1-7خننندمات بنننانکي و اعتبننناري :بنننه اننننواع خننندماتي کنننه توسنننط موسسنننه اعتبننناري بنننه مشنننتري اراينننه
مي شود ،اطالق مي گردد .خدمات بانکي و اعتباري به دو گروه «خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» تقسيم مي شود.
 -1-8خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنها به مشتري ،پي

نياز و الزمه ارايه سناير خندمات بنه وي

نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اي خدمات به مشتري ،فقط مسنتلزم شناسنايي
اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي دستورالعمل است .موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر پاينه
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

صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بي بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک.

 -1-9خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات توسط موسسات اعتباري

مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراجعه کند .ارايه
خدمات پايه به مشتري ،مس تلزم شناسايي کامل وي(عالوه بر شناسايي اوليه ) به شرح مندرج در اين دسنتورالعمل اسنت .
موارد ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات مي باشد:
o

افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛
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o

اعطاي تسهيالت و عمليات ليزينگ؛

o

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

o

اجاره صندوق امانات؛

o

صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.

 -1-10شناسه ملي اشخاص حقوقي :شماره منحصر به فردي که بر اساس تصنويب نامنه شنماره /16169ت  39271هنن
مورخ  29/1/1388به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مييابد.
 -1-11شماره فراگير اشخاص خارجي :شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامه شماره /16173ت  40266هن مورخ
 29/1/1388به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسط پايگاه ملي اطالعات اتبناع خنارجي اختصناص
مييابد.
 -1-12اقامتگاه قانوني شخص حقوقي  :به اقامتگاه قانوني ثبت شده در پايگاه شناسنه ملني اشنخاص حقنوقي مسنتقر در
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اطالق مي شود.
 -1-13ساها (سامان ه احراز هويت اشخاص) :سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طرينق ارتبناط بنا
مراجع ذيربط از قبيل سازمانهاي ثبت احوال ،ثبت اسناد و امالك کشور و  ،...پاسخ به استعالم موسسات اعتباري در منورد
احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آنها را تسهيل مينمايد.

لزوم ارسال اسناد و مدارك به نشاني پستي مشتري
ماده  -2از تاريخ ابالغ اي دستورالعمل ،موسسه اعتباري موظف است براي تحويل اسنناد و مندارك مشنتري کنه متقاضني
استفاده از خدمات پايه براي بار نخست و يا در دفعات بعدي است(دسته چک ،دفترچه حسناب بنانکي ،کارتهناي بندهي و
پرداخت و  ،)...نامه اي را با پست سفارشي به نشاني پستي وي ارسال نمايد و در آن به مشتري اطالع دهد کنه صنرفا بنا در
دست داشت اصل نامه مذکور و با مراجعه حضوري به موسسه اعتباري ،مي تواند اسناد و مدارك مزبور را دريافت نمايد.
تبصره  :1در مورد محل سکونت اشخاص حقيقي ،کد پستي مندرج در کارت ملي و در مورد اقامتگاه قانوني اشخاص حقوقي،
کد پستي مندرج در پايگاههاي ذيربط مبناي ارسال نامه به مشتري قرار ميگيرد .موسسنه اعتبناري بايند هنگنام دريافنت
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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
شرح ذيل ن نموده و سوابق مربوط را در پرونده مشتري نگهداري نمايد.
تبصره  : 2موسسه اعتباري مي تواند هزينه پست سفارشي ارسال مکاتبات را از مشتري اخذ نمايد.

شيوه اخذ نشاني مشتري ،اطمينان ازصحت و مستندسازي آن
ماده  -3موسسه اعتباري موظف است هنگنام شناسنايي اشنخاص حقيقني ينا حقنوقي و در چنارچوب ضنوابط منندرج در
«دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسات اعتباري»؛ اقدام به اخذ نشاني دقيق و کد پسنتي محنل سنکونت و ينا
اقامتگاه قانوني (در مورد شخص حقوقي ) ،شماره تلف و يا دورنگار وي نمايد .اخذ شنماره صنندوق پسنتي از مشنتري بنه
تنهايي کافي نيست.
ماده  -4در صورتي که وکيل ،وصي ،قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري متقاضي دريافنت خندمات
بانکي باشد ،موسسه اعتباري بايد نشاني دقيق و کد پستي محل سکونت و شماره تلف آنها را  -عالوه بر شنخص اصنيل-
اخذ نمايد.
تبصره  : 1موسسه اعتباري موظف است هنگام شناسايي کامل مشتري و يا وکيل ،وصي ،قيم و يا ولي وي؛ کد پستي مندرج بر
روي کارت ملي و يا کارت شناسه ملي آنها را با نشاني مندرج در ساها تطبيق داده و پس از حصول اطمينان از مطابقت آنها،
رونوشت اسناد مذکور را توسط صاحب امضاي مجاز در موسسه اعتباري برابر اصل کرده ،در پرونده مشتري نگهداري نمايد.
تبصره  :2کد و نشاني پستي مشتري که به شيوه فوق مستند سازي شده و در پرونده مشتري نگهنداري مني شنود ،مبنناي
مکاتبات موسسه اعتباري با مشتري خواهد بود .موسسه اعتباري بايد در قرارداد با مشتري ،تاکيد نمايد که وي موظف اسنت
هرگونه تغيير در کد و نشاني پستي خود را به مرجع ذيربط(ثبت احوال و يا ثبت اسناد و امالك) اطالع دهد.
ماده  -5در مورد حسابهاي مشترك ،موسسه اعتباري موظف است در مورد هر يک از صاحبان امضا ،اطالعات مذکور در مواد
 3و  4اي دستورالعمل را اخذ نموده ،نسبت به ارسال مدارك به نشاني پستي يکي از آنها (برابر توافق بي موسسه اعتباري
و صاحبان امضاء) اقدام نمايد.
ماده  – 6به منظور مستندسازي نشاني،کد پستي ،شماره تلف و شماره دورنگار مشتري ،موسسه اعتباري موظف است:
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 -1-6در شناسايي ا وليه شخص حقيقي ،کد پستي محل سکونت وي را با مندرجات اصل کارت ملي تطبينق دهند .در منورد
شخص حقيقي خارجي مقيم ايران ،نشاني پستي وي را با مندارك معتبنر شناسنايي -در چنارچوب دسنتورالعمل شناسنايي
مشتريان اعتباري -تطبيق دهد.
 -2-6در شناسايي اوليه شخص حقوقي ،کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي را برابر ضنوابط منندرج در دسنتورالعمل
چگونگي شناسايي مشتريان موسسات اعتباري تطبيق دهد.
 -3-6در شناسايي کامل اشخاص حق يقي (اعم از ايراني يا خارجي) ،الزم است عالوه بر تکناليف منذکور در بنندهاي فنوق،
نشاني و کد پستي ارايه شده از سوي مشتري از ساها و يا پايگاههاي اطالعاتي ذيربط استعالم شود .استعالم کنننده بايند
زمان اخذ تاييديه از پايگاههاي ذيربط را به همراه مشخصات خود روي تصوير سند ياد شده گواهي نمايد.
 -4-6در شناسايي کامل اشخاص حقوقي(اعم از ايراني يا خارجي) ،الزم است عالوه بر تکاليف ذکر شده در شناسايي اوليه،
نشاني و کد پستي اقامتگاه قانوني ارايه شده از سوي مشتري از پايگاههاي اطالعاتي ذيربط استعالم شود .همچني موسسه
اعتباري موظف است کد پستي و نشاني محل سکونت دارندگان امضاي مجاز مشتريان حقوقي را با اطالعات مندرج در ظهنر
کنننارت ملننني آنهنننا تطبينننق داده و صنننحت آن را از طرينننق پايگاههننناي اطالعننناتي ذيربنننط اسنننتعالم نمايننند.
استعالم کننده بايد زمان اخذ تاييديه ازپايگاههاي ذيربط را به همراه مشخصات خود روي تصوير سند ياد شده گواهي نمايد.
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.
 -5-6در صورت وجود هر گونه تناقض بي نشاني و کد پستي و يا کد پستي مندرج در کارت با کد پستي ارائه شده از سوي
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،
بايد از مشتري خواسته شود نشاني يا کد پستي خود را اصالح نمايد.



در صورت مغايرت بي کد پستي ارائه شده از سوي مشتري با کد پستي درج شده در ظهر کارت ملي (براي نشاني
محل سکونت اشخاص حقيقي) ضم ارائه خدمت به مشتري ،به مدت يک ماه به مشتري مهلت داده ميشنود تنا
نسبت به ارائه کارت ملي جديد که کد پستي جديد در ظهر آن درج شده باشد اقدام نمايد .بنديهي اسنت در اين
مدت هيچ تسهيالتي به مشتري ارائه نخواهد شد و صرفاً خدماتي از قبيل افتتاح حساب سپرده سنرمايهگذاري ينا
قرض الحسنه پس انداز ارائه مي شود .در صورت عدم ارائه کارت ملي جديد طي مدت ياد شده از سوي مشنتري،
مراتب جهت اتخاذ تص ميم به بانک مرکزي گزارش مي شود .بانک مرکزي پس از استعالم از مراجنع ذي صنالح،
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
پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي ،ارائه خدمت تا زمان اصالح يکي از دو مورد فوق متوقف خواهد شد.



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
کرده است ،مراجعه نموده ،نشاني و کد پستي خود را اصالح نمايد .در اي صنورت ،ارائنه هنر گوننه تسنهيالت و
خدمات به مشتري از سوي موسسه اعتباري متوقف خواهد شد.

ايجاد و به روزآوري اطالعات مربوط به نشاني مشتري
ماده  - 7موسسه اعتباري موظف است در کليه فرمها يا اسناد مورد استفاده براي مشتريان ،محل مناسبي را براي درج شماره
يا شناسه ملي يا شماره فراگير اشخاص خارجي و کد پستي وي تعبيه کند و اي مشخصات را به طور کامل و دقينق دريافنت
نمايد.
ماده  -8موسسه اعتباري موظف است در کليه نرم افزارها و سيستمهاي اطالعاتي مورد استفاده براي ثبنت عملينات بنانکي
مشتريان ،محل الزم براي درج شماره يا شناسه ملي يا شماره فراگير اشخاص خارجي و کد پستي آنها را ايجاد کند به گونه
اي که امکان جستجو بر اساس مشخصات مذکور فراهم باشد .همچني موسسه اعتباري موظف است سازوکار الزم براي به
روزرساني کد پستي و شماره يا شناسههاي فوقالذکر را در نرم افزارها و سيستمهاي خود اعمال نمايد.
ماده  – 9موسسه اعتباري موظف است کد پستي و اطالعات مربوط به نشاني مشتري و ساير مشخصات وي در سيسنتمهاي
اطالعاتي خود را حداقل هر ش

ماه يک بار به مراجع ذيربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخري تغييرات را دريافت و در

سيستمهاي خود اعمال نمايد .از نظر موسسه اعتباري ،آخري نشاني مشتري ،نشاني ارائه شده از سوي پايگاه ذيربط است
حتي اگر مشتري نشاني خود را راساً اصالح نکرده باشد .اي موضوع بايد در قرارداد منعقنده بنا مشنتريان ذکنر شنود .در
صورتي که پي

از به روز رساني اطالعات  ،مشتري خواهان اصالح نشاني و کد پستي خود باشد اصنالح آنهنا مشنروط بنه

مطابقت اطالعات ارائه شده با اطالعات پايگاههاي ذيربط است.
ماده  -10در صورتي که پس از انجام تکاليف مقرر در مواد فوق ،مشخص شود کد پستي مشتري (حقيقي ،حقوقي) متعلق به
وي نيست ،موسسه اعتباري بايد مراتب را در قالب گزارش معامالت مشکوك به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.
ماده  -11موسسه اعتباري موظف است پس از ابالغ اي دستورالعمل ،تکاليف مذکور در اي دستورالعمل را در مورد مشتريان
فعلي خود که به واسطه دريافت خدمات پايه از قبل ،ارتباط با موسسه را حفظ کرده اند ،عملي سازد.
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تبصره -آن دسته از مشتريان فعلي که در مرحله تطبيق ،مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است ،موظف هستند ظرف مدت
 3ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند .چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد ،واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف
است موارد را در قالب گزارش معامالت مشکوك به واحد اطالعات مالي اطالع دهد.
ماده  -12موسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت  3ماه از تاريخ ابالغ اي دسنتورالعمل از اراينه خندمت بنه کلينه
مشتريان فاقد کد پستي خودداري نمايد .به محض ارايه کد پستي توسط مشتري ،ارايه خدمت به دارنده حساب ادامنه مني
يابد.

اي دستورالعمل در  12ماده و  6تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  20/11/1389به تصويب
رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صراف ي ها

هدف
بننننه منظننننور مبننننارزه بننننا پولشننننويي و جلننننوگيري از تننننامي مننننالي تروريسننننم و نيننننز
فنننننراهم آوردن تمهيننننندات الزم بنننننراي اجنننننراي مننننناده  7قنننننانون مبنننننارزه بنننننا پولشنننننويي
(مصوب ن دوم بهم

ماه  1386مجلس شوراي اسالمي) ،آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضنوع تصنويب نامنه

شماره /181434ت  43182ك مورخ  14/9/1388وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامه هاي مربوط به قانون مبنارزه بنا
پولشويي و اصالحات بعدي آن ،آيي نامه مستند سازي جريان وجوه در کشور موضنوع تصنويب نامنه شنماره /211815ت
 39395ه مورخ  26/12/1386هيات وزيران و همسويي با ضوابط و معيارهاي بي المللي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامي
مننالي تروريسننم " ,دسننتور العمننل اجراينني مبننارزه بننا پولشننويي در صننرافي هننا " بننه شننرح زيننر ابننالغ
مي شود:

تعاريف
ـ در ايننن دسنننتورالعمل ،اصنننطالحات و عبنننارات بنننه کنننار رفتنننه بنننه شنننرح زينننر تعرينننف

مـــاده 1

مي شود:
-1-1

بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛

-1-2

قانون :قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386؛

-1-3

آيي نامه :آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره  /181434ت 43182
ك مورخ  14/9/1388وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و
اصالحات بعدي آن؛

-1-4

واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مستقل ،که مسيوليت دريافت ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش
هاي معامالت مشکوك به مراجع ذيربط را به عهده دارد (به شرح مذکور در ماده  38آيي نامنه اجرايني
قانون مبارزه با پولشويي).
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-1-5

صرافي :هر شرکت سهامي خاص و يا تضامني که با اخذ مجوز از بانک مرکزي به عمليات خريد و فروش
يا نقل و انتقال ارز به صورت نقدي ،حواله اي و يا به واسطه کارگزاران خارج از کشنور و ينا بنه خريند و
فروش مسکوك طال و نقره اشتغال داشته باشد.

-1-6

سقف مقرر :مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و کاالي گران بها .هيات
وزيران در صورت نياز ،سقف مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.

-1-7

وجه نقد :هر گونه مسکوك و اسکناس و انواع چک هايي که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غير قابل رد
يابي باشد ،مانند چک هاي عادي در وجه حامل و ساير چک هايي که دارنده آن غير ذي نفع اوليه باشد (از
قبيل چک هاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث ،انواع چک پول ،چک مسافرتي و اينران چنک و
موارد مشابه).

-1-8

پولشويي :عبارت است از جرم پولشويي موضوع ماده  2قانون؛

-1-9

معامالت و عمليات مشکوك  :معامالت و عملياتي که اشخاص با در دست داشت اطالعات و ينا قنراي و
شواهد منطقي ظ پيدا کنند که اي معامالت و عمليات به منظور پولشويي و ينا تنامي منالي تروريسنم
انجام ميشود.

-1-10

ارباب رجوع (مشتري)  :هر شخص اعم از اصيل ،وکيل يا نماينده قانوني که براي برخورداري از خدمات،
انجام معامله و يا نقل و انتقال وجوه به صرافي مراجعه مي نمايد.

-1-11

شناسايي ارباب رجوع :شناخت و تأييد هويت ارباب رجوع با استفاده از مستندات ،پايگاههاي اطالعاتي و
داده هاي مستقنل ،معتبر و قنابل اتنکا.

-1-12

شناسه ملي اشخاص حقوقي :شماره منحصر به فردي که بر اسناس تصنويب نامنه شنماره /16169ت
 39271هن مورخ  29/1/1388هيات وزيران به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مييابد.

-1-13

شماره فراگير اشخاص خارجي :شماره منحصر به فردي کنه مطنابق تصنويب نامنه شنماره /16173ت
 40266هن مورخ  29/1/1388هيات وزيران به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهنوري اسنالمي اينران
توسط پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي اختصاص مييابد.

-1-14

سنا :سامانه نظارت بر ارز مي باشد که در بانک مرکزي مستقر بوده و صنرافيها موظنف هسنتند ،تمنام
عمليات صرافي و اطالعات مربوط به شناسايي مشتري را در اي سامانه ثبت کنند.

-1-15

وجه رايج :واحد پول ملي جمهوري اسالمي ايران که ريال مي باشد.

-1-16

حساب اختصاصي صرافي :حساب اختصاصي (ريالي يا ارزي) به نام صرافي است که عمليات مالي صرافي
از طريق آن انجام مي شود.
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-1-17

کد مشتري :شماره منحصر به فردي است که هر فرد براي عمليات در صرافي مي بايستي براي يک مرتبه
از صرافي اخذ کند.

شناسايي ارباب رجوع
ماده2ـ کليه صرافيها موظفند پي

از ارايه خدمت به ارباب رجوع نسبت به شناسايي وي به شرح زير اقدام نمايند:

 -2-1شناسايي شخص حقيقي ايراني:
اطالعات مورد نياز جهت شناسايي مشتري حقيقي ايراني عبارت است از:
نام و نام خانوادگي ،شماره ملي ،تاريخ تولد ،نام پدر ،شماره شناسنامه و محل تولد ،و نشاني کامل و کدپستي محل سنکونت،
شماره تلف ثابت و همراه  .صرافي ها موظفند در کليه عمليات صرافي پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري ،و تطبينق آن بنا
مندرجات اصل کارت ملي وي نسبت به ثبت اطالعات در سامانه سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقندام نمنوده و بنه امضناي
مشتري برساند.

 -2-2شناسايي شخص حقيقي خارجي:
اطالعات مورد نياز جهت شناسايي مشتري حقيقي خارجي عبارت است از:
نام ،نام خانوادگي ،نام پدر يا جد ،مليت ،شماره رواديد ،شماره گذرنامه ،نشاني کامل و کد پستي و آدرس محنل سنکونت ينا
اقامت در ايران و تلف و شماره فراگير اشخاص خارجي.
صرافي ها موظفند در کليه عمليات خود پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري حقيقي خارجي ،و تطبيق آن بنا منندرجات اصنل
مدرك شناسايي نسبت به ثبت اطالعات در سامانه سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقدام نموده و به امضاي مشتري برسانند.
تبصره :در خصوص شخص حقيقي خارجي ،گذرنامه معتبر کشور متبوع که داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا کارت هويت و يا
برگ آماي

اتباع خارجي معتبر ،شناسه اختصاصي اتباع بيگانه مدارك شناسايي محسوب مي شود.
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 -2-3شناسايي شخص حقوقي ايراني:
اطالعات مورد نياز جهت شناسايي مشتري حقوقي ايراني عبارت است از:
نام ،شماره ثبت ،محل ثبت ،شناسه ملي  ،کد اقتصادي  ،نشاني کامل و کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تلف .
صرافي ها موظفند در کليه عمليات صرافي پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري حقوقي ،و تطبيق آن با مدارك معتبر نسبت به
ثبت اطالعات در سامانه سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقدام نموده و به امضاي نماينده شخص حقوقي برسانند.
تبصره :مدارك شناسايي شخص حقوقي عبارت است از ،اساسنامه ،گواهي ثبت شرکت ،آخري روزنامه رسمي.

 -2-4شناسايي شخص حقوقي خارجي:
اطالعات مورد نياز شناسايي مشتري حقوقي خارجي عبارت است از:
نام ،شماره ثبت ،کشور و شهر محل ثبت ،کد اقتصادي ،نشاني کامل و کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي ،تلف  ،مدارك
مجوز فعاليت در ايران و شماره اختصاصي اشخاص خارجي  .صرافي ها موظفند در کليه عمليات صرافي پس از اخذ اطالعات
فوق از مشتري حقوقي ،و تطبيق آن با مدارك معتبر نسبت به ثبت اطالعات در سامانه سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقندام
نموده و به امضاي نماينده شخص حقوقي برسانند.
تبصره -1در صورتي که معامله بي

از سقف مقرر باشد الزم است مدارك شناسايي مشتري نينز از سنوي صنرافي اسنک

گردد.
تبصره  -2در خصوص کليه اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي الزم است عالوه بر اخذ و بايگناني اصنل معرفني نامنه
معتبر ،نماينده معرفي شده از سوي شخص حقوقي ،برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي مورد شناسايي قرار گيرد.
ماده 3ـ در صورتي که مشتري با مراجعه به صرافي کد مشتري نداشته باشد قبنل از تعرينف مشنتري در سنامانه سننا بايند
جستجو از طريق شماره ملي (شخص حقيقي ايراني) شناسه ملي (شخص حقوقي ايراني) شماره گذرنامه يا شماره اختصاصي
(اشخاص خارجي) انجام شود و در صورتي که اطالعات ارباب رجوع در سيستم ثبت نشده بود،توسط صرافي تعريف شود.
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ماده4ـ در عمليات حواله الزم است اظهارات مشتري در خصوص علت انجام حواله به همراه مستندات مربوط ،در سامانه سنا
ثبت گردد.
تبصره - 1در صورتي که حواله خريداري شده توسط ارباب رجوع به منظور واردات باشد ،صرافي موظف است نسبت به درج
شماره ثبت سفارش در سامانه سنا اقدام نمايد.
تبصره  -2چنانچه مشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و يا مدارك شناسنايي وي ،توسنط صنرافي جعلني
تشخيص داده شود ،صرافي موظف است مراتب را بال فاصله به عنوان گزارش معامالت مشکوك بنه واحند اطالعنات منالي
گننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزارش دهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند.
در اي موارد ،ادامه خدمت به مشتري به مدت يک روز کاري از زمان ارسال گزارش به تاخير مي افتد .پس از مدت منذکور و
در صورت ارايه حکم مراجع قضايي از سوي واحد اطالعات مالي به صرافي ،اقدامات الزم بر اساس آن انجام مي پذيرد و در
غير اي صورت ارايه خدمت به مشتري بالمانع است.

مبادالت مالي در عمليات صرافي
ماده 5ـ الزم است صرافي نسبت به راه اندازي دستگاه  POSن ريالي مرتبط با حساب صرافي اقدام نمايد.
تبصره :در صورت اعالم بانک مرکزي مبني بر فراهم شدن امکان راه اندازي دستگاه  POSن ارزي ،راه اندازي دستگاه مذکور
براي صرافي ها الزامي است.
ماده6ـ الزم است پرداخت هرگونه وجه نقد باالتر از سقف مقرر به مشتري (اعم از تسويه معامله سنفارش شنده ينا اعنالم
انصراف از سفارش يا قسمتي از آن توسط مشتري) از طريق واريز به حساب خود مشنتري ينا صندور چنک صنرفاً در وجنه
مشتري (بدون امکان حواله کرد) انجام شود .صرافي به هيچ عنوان امکان تهاتر اصل و يا مانده حساب مشتري با حسابهاي
غير را ندارد.

گزارش دهي
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ماده 7ـ کليه صرافي ها مکلفند در صورت مشاهده معامالت و عمليات مشکوك به پولشويي و تامي مالي تروريسم ،مراتب را
بدون اطالع ارباب رجوع ،از طريق بخ

گزارش معامالت مشکوك سامانه به واحد اطالعات مالي ارسال کنند.گزارش هناي

مزبور محرمانه تلقي شده و در صورت اطالع ارباب رجوع ،با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره - 1فهرست برخي از معيارهاي شناسايي معامالت و عمليات مشکوك از طريق بخ

معامالت مشکوك سامانه ارسال

مي گردد .الزم است صرافي با مراجعه مستمر به سامانه آخري وضعيت اي فهرست را مورد بهره برداري قرار دهد.
تبصره  -2تشخيص متصدي مربوط در صرافي مبني بر انجام معامله مشکوك ،در درجه نخست اهميت قرار دارد و معيارهاي
ارائه شده ،صرفا بخشي از اي معيارها را در بر مي گيرد.
ماده  8و ارسال گزارش معامالت مشکوك و نيز ساير گزارشهايي که صرافي موظف به ارسال آن بنه واحند اطالعنات منالي
است ،بيانگر هيچ گونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن به واحد مذکور ،افشاي اسرار شخصي محسوب نميگردد و در نتيجه
هيچ اتهامي از اي بابت متوجه گزارشدهندگان نخواهد بود.
ماده 9ـ کليه صرافي ها مکلفند در تمامي معامالت بي

از سقف مقرر که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مني

نمايد توضيحات ارباب رجوع را طبق فرم پيوست دريافت کرده  ،و نسبت به تکميل فرم واريز نقدي بي

از سنقف مقنرر در

سامانه اقدام نمايند.
تبصره -در صورتي که مشتري فرم مذکور را تکميل نکرد و يا از ارايه اطالعات جهت تکميل آن توسط کارکنان ذي ربط
صرافي استنکاف نمود ،کارکنان صرافي وظيفه دارند تا وجوه مذکور را از مشتري پذيرفته؛ ليک موارد را به قيد تسريع به
واحد اطالعات مالي گزارش دهند.
ماده10ـ در صورتي که توضيحات مشتري در مورد منشا وجوه نقد بي

از سقف مقرر ،قانع کننده نباشد و يا به داليل ديگري،

ظ به پولشويي و تامي مالي تروريسم وجود داشته باشد صرافي موظف است نسبت به ارسال گزارش معامالت مشکوك به
واحد اطالعات مالي اقدام نمايد.
مـــاده11ــــ کلينننه صنننرافي هنننا مکلفنننند هنننر شننن

مننناه يکبنننار گزارشننني در خصنننوص تمنننامي

فعالينننت هننناي خنننود کنننه بنننه نحنننوي بنننه ايننن دسنننتور العمنننل ارتبننناط پيننندا مننني کنننند را بنننه
بانک مرکزي ارسال نمايند.

نگهداري سوابق
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ماده 12ـ کليه صرافي ها مکلفند اطالعات مربوط به سوابق معامالت و عمليات مالي را به صورت الکترونيکني در سنامانه سننا
ثبت نموده و مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع ،فاکتورها و ساير اسناد مرتبط با عمليات صنرافي را بنه صنورت
فيزيکي و حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري نمايند.
تبصره -در صورت انحالل يا تصفيه صرافي نيز نگهداري اسناد تا پنج سال پس از ختم عمليات انحالل ينا تصنفيه ضنرورت
دارد.
ماده13

ـ سوابق و مدارك موضوع اي بخ

بايد به گونه اي ضبط و نگهداري شود که در صورت در خواست واحد اطالعنات

منننننننننننالي ،اطالعنننننننننننات درخواسنننننننننننتي حنننننننننننداکثر ظنننننننننننرف مننننننننننندت
 4روز و مدارك و اسناد مورد درخواست نيز حداکثر ظرف مدت يک ماه به واحد اطالعات مالي ارسال شود .مسيوليت جستجو
و ارايه اسناد با صرافي است.

نحوه مراقبت از اشخاص
ماده 14ـ کليه صرافي ها مکلفند عمليات و معامالت اشخاصي را که اسامي آن ها از سوي واحد اطالعات مالي به آن ها اعنالم
مي شود ،زير نظر داشته و بر حسب دستورات صادره از سوي واحد اطالعات مالي در خصوص آن ها اقدام نمايند.
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دسترسي کارکنان به اسامي و مشخصات اشخاص
ماده 15ـ کليه صرافي ها مکلفند اسامي و مشخصات اشخاص موضوع ماده  14را در دسترس کارکنان ذي ربط خنود کنه بنه
ارائه خدمات به مشتريان ميپردازند قرار دهند و با درج آن در نرم افزار خود ،امکان صدور هشدارهاي الزم را هنگام انجنام
معامله با اي اشخاص فراهم آورند.

محرمانه بودن اطالعات
ماده 16و کليه صرافي ها مکلفند اسامي و مشخصات اشخاص موضوع ماده  14را محرمانه تلقي نموده و آنها را تنها در اختيار
کارکنننننننننننننننننننننان ذي ربننننننننننننننننننننط قننننننننننننننننننننرار دهننننننننننننننننننننند.
در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطالعات مذکور با متخلفي برابر قانون رفتار خواهد شد.

به روز رساني
ماده 17ـ کليه صرافي ها مکلفند بالفاصله پس از دريافت اسامي و مشخصات اشخاص موضوع ماده  ،14نسنبت بنه بنه روز
رساني فهرست قبلي اقدام نمايند به نحوي که فهرست اي اشخاص ،بنه همنراه آخنري اصنالحات آن همنواره در اختينار
کارکنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننان
ذي ربط قرار داشته باشد.

گزارش دهي موردي
ماده 18ـ کليه صرافي ها مکلفند در هر موردي که بر اساس ماده  14اي دستورالعمل اقدام مي نمايند ،مراتب را فورا به واحد
اطالعات مالي گزارش دهند.

آموزش کارکنان
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ماده  19ـ

کليه صرافي ها مکلفند قانون مبارزه با پولشويي ،آيي نامه اجرايي آن و دستورالعمل هاي مربوط را به کارکنان خنود

آموزش دهند.
ماده 20ـ کليه صرافي ها مکلفند ترتيبات الزم براي شرکت کارکنان خود دردوره هاي آموزشي مبارزه با پولشويي و تامي مالي
تروريسم که توسط بانک مرکزي يا دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي برگزار مي شود را فراهم نمايند.
اي دستورالعمل در 20ماده و  11تبصره در دوازدهمي جلسه شوراي عالي مبنارزه بنا پولشنويي منورخ  12/10/1390بنه
تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجراست.
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دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي مالي تروريسم و در اجراي موثر قانون مبارزه با پولشويي(مصوب دوم بهم
ماه  1386مجلس شوراي اسالمي)  ،آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصنويب نامنه شنماره /181434ت
 43182ك مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي ؛ دستورالعمل
« نحوه تعيي سط فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري » به شرح زير ابالغ ميشود:

تعاريف
ماده  -1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
 -1-1بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-2موسسه اعتباري :بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مسنتقر در جمهنوري اسنالمي اينران)،
موسسه اعتباري غير بانکي ،تعاوني اعتبار و صندوق قرضالحسنه.
تبصره :موسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق وينژه اقتصنادي
جمهوري اسالمي ايران نيز مي شود.
 -1-3مشتري:
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
خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت
و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

 -1-4شناسايي کام ل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي
مشتريان در موسسات اعتباري.
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 -1-5خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات توسط موسسات اعتباري

مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراجعه کند .موارد
ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات مي باشد:
o

افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛

o

اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛

o

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

o

اجاره صندوق امانات؛

o

صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.

 -1-6واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مستقل که مسيوليت دريافت ،تجزيه وتحليل و ارجاع گزارشهاي
معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد(به شرح مذکور در ماده  38آيي نامه اجرايي قنانون مبنارزه بنا
پولشويي).

تعيين سطح فعاليت مورد انتظار اشخاص حقيقي
ماده  -2چنانچه شخص حقيقي متقاضي استفاده از خدمات پايه از مشتريان شناخته شده موسسنه اعتبناري نباشند سنط
فعاليت شخص مذکور بر اساس خود اظهاري وي در فرمهاي مربوط و با توجه به اسناد و مدارك زير توسط موسسه اعتباري
تعيي مي شود.
تبصره  -1موسسه اعتباري بايد صحت اظهارات شخص مذکور را از طريق تطبيق اظهارات وي با يک يا چند مورد از اسناد و
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

بيمههاي معتبر؛
 صورت گردش حساب شخص در موسسه اعتباري ديگري که تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد(ممهور به مهنر
موسسه اعتباري)؛
 آخري اظهار نامه مالياتي شخص؛
 آخري اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده.
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تبصره  -2در مورد حسابهايي که با معرفي سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي براي واريز حقوق و مزاياي کارکنان آنهنا
افتتاح ميشود ،موسسه اعتباري ميتواند معرفي نامه سازمان يا نهاد مربوط يا حکم کارگزيني وي را به عنوان يکي از مدارك
مورد استناد بپذيرد .در مورد حسابهايي که با معرفي شرکتهاي خصوصي براي واريز حقوق و مزاياي کارکنان آنها افتتناح
مي شود ،موسسه اعتباري مي تواند معرفي نامه شرکت مذکور را بپذيرد به شرط آن که فرآيند شناسايي آن شرکت قنبال بنه
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.
ماده  -3در صورتي ک ه شخص داراي منابع درآمدي ديگري باشد الزم است اسناد و مدارك مربنوط بنه هنر ينک از مننابع
درآمدي خود را به طور جداگانه به موسسه اعتباري ارائه کند.
ماده  -4در صورتي که مشتري حقيقي به منظور انجام امور مالي مرتبط با فعاليت يک شخص حقوقي ( مواردي مانند تنخواه
گردان ،کارپردازي و  ) ....از حسابي استفاده مي نمايد ،بايد از شخص حقوقي مذکور که خود قبال مورد شناسايي کامنل قنرار
گرفته است ،معرفي نامه ارايه نماي  .سط فعاليت مشتري حقيقي مذکور نبايد بي

از سط فعاليت شخص حقوقي مربنوط

ارزيابي شود.
ماده  -5چنانچه مشتري اسناد و مدارك مثبته مورد نياز براي تعيي سط فعاليت خود را ارائه نکنند ،سنط فعالينت وي در
حداقل ممک تعيي مي شود .حداقل سط فعاليت ،در مقاطع زماني مورد نياز توسط بانک مرکزي اعالم ميگردد.
ماده  -6به روز آوري سط فعاليت مشتريان در هر سال نسبت به سال گذشته برابر ضوابط اعالمي از سوي بانک مرکزي
خواهد بود.

تعيين سطح فعاليت مورد انتظار اشخاص حقوقي
ماده  -7چنانچه شخص حقوقي متقاضي استفاده از خدمات پايه از مشتريان شناخته شده موسسنه اعتبناري نباشند سنط
فعاليت شخص مذکور بر اساس خود اظهاري وي در فرمهاي مربوط و با توجه به اسناد و مدارك زير توسط موسسه اعتباري
تعيي مي شود.
تبصره  -موسسه اعتباري بايد صحت اظهارات شخص مذکور را از طريق تطبيق اظهارات وي با يک يا چند مورد از اسنناد و
مدارك ذيل (حسب مورد) احراز نمايد:
 نوع فعاليت شرکت؛
 پي

بينيهاي فروش ،هزينه و درآمد در طرح عملياتي شرکت ()Business Plan؛

 صورتهاي مالي حسابرسي شده شخص حقوقي در سال قبل؛
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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.
ماده  – 8در صورتي که تراکن

حساب يک مشتري متناسب با سط فعاليت او نبود موسسه اعتباري موظف است مراتب را

به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.
ماده  - 9موسسه اعتباري موظف است نرم افزارهاي رايانه اي خود را به گونه اي طراحي نمايد که امکان شناسايي و گزارش
تراکن

هاي نامتناسب با سط فعاليت تعيي شده ( به عنوان مثال نقل و انتقال حجم قابل مالحظه وجه نقد بر خالف سوابق

و رويه هاي معمول فعاليت مشتري يا گردش غيرمتعارف حساب وي) را داشته باشد .همچني

نرم افزارهاي مزبور بايد از

قابليت به روزرساني سط فعاليت مشتريان برخوردار باشند.
ماده  – 10موسسه اعتباري موظف است ظرف مدت  6ماه پس از ابالغ اي
مشتريان قبلي موسسه اقدام نمايد .چنانچه موسسه اعتباري نتواند طي اي

دستورالعمل ،نسبت به تعيي

سط فعاليت

مدت ،سط فعاليت مشتري را تعيي

نمايد،

موظف است سط فعاليت آن را در حداقل ممک ارزيابي کند.

اي دستورالعمل در  10ماده و  4تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ 1389/11/20به تصنويب
رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط كارگزاري و شناسايي بانك هاي پوسته اي

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي مالي تروريسم و نيز در اجراي موثر ماده  32آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با
پولشويي موضنوع تصنويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ  14/9/1388وزينران عضنو کنارگروه تصنويب
آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن و نظنر بنه ضنرورت اتخناذ تندابير احتيناطي الزم در
برقراري و حفظ روابط کارگزاري توسط موسسات اعتباري ايراني با بانکها و موسسات اعتباري خارجي؛ « دستورالعمل لزوم
رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانکهاي پوستهاي» به شرح زير ابالغ مي شود:

تعاريف
ماده  - 1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
-1-62

بانک مرکزي  :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛

-1-63

قانون :قانون مبارزه با پولشويي(مصوب دوم بهم ماه  1386مجلس شوراي اسالمي)؛

-1-64

آيي نامه :آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك منورخ
 14/9/1388وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛

-1-65

مؤسسات اعتباري :بانکهاي ايراني و شعب آنها در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد و شعب بانکهاي خارجي
در ايران (قلمرو اصلي و مناطق آزاد) ؛

-1-66

روابط کارگزاري :به ارايه خدمات بانکي از سوي يک بانک(بانک کارگزار) به بانک ديگر(بانک متقاضي) اطالق مني
شود.

-1-67

بانک پوسته اي( :)Shell bankبانک پوسته اي به بانکي اطالق ميشود که داراي حضور فيزيکي (بنه معنناي حضنور
مديريت و بدنه اصلي آن) در قلمروي که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسيده است ،نبوده ؛ و بنه هنيچ گنروه ارائنه
کننده خدمات مالي که تحت نظارت موثر و يکپارچهاي قرار دارد نيز وابسته نباشد .مديريت و بدنه اصلي اي قبينل
بانک ها ،در قلمرو قضايي(کشورها و مناطق) ديگري مستقر است .معموالً يک بانک پوسنته اي ن بنه غينر از ينک

1616

نمايندگي ثبت شده ن تشکيالت ديگري در کشوري که در آن به ثبت رسنيده اسنت ،نداشنته و نمايننده آن فقنط
آدرسي را براي انجام امور حقوقي بانک مزبور در آن قلمرو قضايي(کشورها و مناطق) فراهم ميآورد.
-1-68

ريسک شهرت :احتمال بروز زيان در اثر از دستدادن حس شهرت به داليلي از جمله وضنعيت ننامطلوب منالي،
تنزل رتبه اعتباري و يا از دستدادن اعتماد عمومي.

ماده  – 2موسسه اعتباري که قصد برقراري روابط کارگزاري با يک بانک خارجي را دارد بايد بر اساس رويکرد ريسک محور،
نسبت به جمعآوري اطالعات کافي راجع به بانک مذکور اقدام نمايد .موارد زير از جمله اطالعاتي است که بايند جمنع آوري
شده ،مورد بررسي قرار گيرند.
 اطالعات مربوط به مالکيت و مديريت بانک خارجي(شامل ساختار مالکيت و منديريت آن  ،سنهامداران ،منديران و
)...؛
 زمينههاي اصلي فعاليت؛
 محل استقرار؛
 دستورالعملها و رويههاي داخلي بانک براي مبارزه با پولشويي(به خصوص رويههاي شناسايي مشنتريان)و عننوان
واحد مسيول مبارزه با پولشويي در آن بانک؛
 هدف از افتتاح حساب مزبور(در صورتي که موسسه اعتباري ،بانک کارگزار باشد)؛
 هويت هر شخص ثالث ديگري که از خدمات بانک کارگزار استفاده خواهد کرد (در صورتي کنه موسسنه اعتبناري،
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.
تبصره :1در صورتي که پي

از ابالغ اي دستورالعمل ،موسسه اعتباري اقدام به برگزاري روابنط کنارگزاري بنا ينک باننک

خارجي نموده باشد الزم است تکاليف مقرر در اي ماده را در مورد آنها نيز به اجرا درآورد.
تبصره : 2بانک مرکزي نسبت به تهيه و ابالغ پرسشنامه تفصيلي مربوط ،اقدامات الزم را به عمل مي آورد .در برقراري روابط
کارگزاري ،الزم است پرسشنامه مذکور توسط موسسه اعتباري تکميل شده و براي بررسي ،به بانک مرکزي ارسال شود.
ماده  – 3موسسه اعتباري موظف است در صورتي که با يک بانک خارجي ،روابط کارگزاري برقرار مي کند نسنبت بنه اراينه
خدماتي که منجر به نگهداري يا انتقال وجوه مرتبط با پولشويي يا تامي مالي تروريسم مي شود ،احتياطهاي الزم را به عمل
آورد.
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ماده  – 4موسسات اعتباري که قصد برقراري روابط کارگزاري با بانکهاي خارجي را دارند بايد نسبت به موارد ذيل ،اطمينان
حاصل نمايند.
 -3کشور محل استقرار بانک خارجي داراي قواني و مقررات مناسب در زمينه مبارزه با پولشويي بوده و آنها
را به شيوه اي مناسب ،عملياتي کرده باشد.
 -4بانک طرف رابطه کارگزاري به مقررات موجود عمل کرده  ،سوء شهرت حاکي از نقض مقررات نداشنته و
مشمول موضوع ماده  32آيي نامه نباشد.
تبصره :برقراري هرگونه رابطه کارگزاري با بانکهاي پوسته اي ممنوع است .در صورتي که موسسنه اعتبناري داراي رابطنه
کارگزاري با بانک پوسته اي باشد و يا در صورت عدم تحقق شرايط مذکور در اي ماده ،موسسه اعتباري بايد در اسرع وقت
اقدام به قطع رابطه با آن بانک نموده و مراتب را به بانک مرکزي اعالم نمايد.
ماده  – 5بانک مرکزي بايد اقدام به ايجاد بانک اطالعاتي از اسامي بانکهاي پوسته اي و کشورها و منناطق پرخطنراز نظنر
پولشويي نمايد .تمامي موسسات اعتباري موظفند قبل از برقراري روابط کارگزاري ،نسبت به استعالم از اين پايگناه اقندام
نمايند .استعالم از اي پايگاه ،رافع مسيوليت موسسه اعتباري درانجام بررسيهاي الزم و شناسايي دقيق بانک خارجي نمي
باشد.
ماده  6ن فهرست مناطق پرخطر از نظر پولشويي و مناطقي که امکان ثبت بانک پوسته اي در آنها وجود دارد و نيز تمهيدات
نظارتي الزم توسط بانک مرکزي اعالم مي شود .موسسه اعتباري موظف است قبل از برقراري روابنط کنارگزاري بنا باننک
خار جي ،اطمينان يابد بانک مذکور ،در اي مناطق قرار ندارد .در صورت استقرار بانک مزبور در يکي از اي مناطق ،موسسنه
اعتباري بايد ضم اعالم مراتب به بانک مرکزي ،دقت و مراقبت الزم را در انجام تراکن

هاي مالي با آن بانک به عمل آورد.

تبصره :به طور کلي مناطق جهان به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند:
1ن مناطق با ريسک زياد:
در برقراري روابط کارگزاري با اي مناطق ،موسسه اعتباري بايد کنترلهاي مضاعفي را به عمل آورد.
 2ن مناطق با ريسک متوسط:
در برقراري روابط کارگزاري با اي مناطق ،موسسه اعتباري بايد کنترلهاي کافي به عمل آورد.
 3ن مناطق با ريسک کم:
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در برقراري روابط کارگزاري با اي مناطق ،موسسه اعتباري بايد کنترلهاي معمول را اعمال نمايد.

اي دستورالعمل در  6ماده و  4تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  20/11/1389بنه تصنويب
رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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دستورالعمل شناسايي معامالت مشكوک و شيوه گزارش دهي

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بنند ج
از ماده  7قانون مبارزه با پولشويي (مصوب دوم بهم ماه  1386مجلس شوراي اسالمي) و فصلهاي دوم و سوم آيي نامنه
اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شنماره /181434ت  43182ك منورخ  14/9/1388وزينران عضنو
کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و همچني در اجراي ماده  43آيي نامه مذکور مبني بر تهيه
دستورالعمل تشخيص عمليات و معامالت مشکوك« ،دستورالعمل شناسايي معامالت مشکوك و شيوه گزارش دهي» به شرح
زير ابالغ مي شود:

تعاريف
ماده  -1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
 -1-1بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-2قانون :قانون مبارزه با پولشويي ،مصوب 1386؛
 -1-3آيي نامه :آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ،مصوب1388؛
 -1-4موسسه اعتباري :بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مستقر در جمهوري اسنالمي اينران)،
موسسه اعتباري غيربانکي ،تعاوني اعتبار ،صندوق قرضالحسنه ،شرکت ليزينگ ،شرکت سنرمايهپذير و سناير اشنخاص
حقوقي که به امر واسطهگري وجوه اقدام مينمايند.
تبصره :موسسه اعتباري شامل شعبه و نماينندگي مسنتقر در منناطق آزاد تجناري -صننعتي و منناطق وينژه
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز ميشود.
 -1-5مشتري (ارباب رجوع):
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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
خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممک است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت
و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

 -1-6خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري به مشتري ارايه مني شنود ،اطنالق مني گنردد.
خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع «خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» ن به شرح زيرن تقسيم مي شود.
 -1-6-1خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنها به مشتري ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات بنه وي

نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اي خدمات به مشتري ،فقط مسنتلزم شناسنايي
اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي دستورالعمل است .موارد ذيل از جمله مصاديق خندمات غينر پاينه
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

صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بي بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک.

 -1-6-2خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نياز و الزمنه اراينه سناير خندمات توسنط موسسنه

اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراجعنه
کند .موارد ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات مي باشد:
o

افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛

o

اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛

o

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

o

اجاره صندوق امانات؛

o

صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
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 -1-7معامالت و عمليات مشکوك :معامالت و عملياتي که اشخاص با در دست داشنت اطالعنات و ينا قنراي و شنواهد
منطقي ظ پيدا کنند که اي عمليات و معامالت به منظور پولشويي و يا تامي مالي تروريسم انجام ميشود.
تبصره ن قراي و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که يک انسنان متعنارف را در منورد منشناء منال و
سپردهگذاري يا ساير عمليات يک شخص(حقيقي ،حقوقي) ،به شک و ترديد مي اندازد.
 -1-8واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مستقل که مسيوليت دريافت ،تجزيه وتحلينل و ارجناع گزارشهناي
معامالت مشکوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد (به شرح مذکور در ماده  38آيي نامنه اجرايني قنانون مبنارزه بنا
پولشويي).
 -1-9سامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوك  :سامانه اي است مستقر در واحد اطالعات مالي که به منظور جمنع
آوري گزارشهاي معامالت مشکوك به پولشويي و تامي مالي تروريسم و اطالعنات مربنوط بنه آنهنا از سنازمانهاي
مشمول قانون ،طراحي و راه اندازي شده است.
 -1-10شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛
 -1-11دبير خانه :دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي.

گزارش دهي
ماده  -2تمامي کارکنان موسسه اعتباري موظفند در صورت مشاهده معامالت و عمليات مشکوك به پولشنويي و تنامي
مالي تروريسم ،مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع ،به شخص يا واحد مسيول مبارزه با پولشويي در موسسه خود اطنالع
دهند.گزارشهاي مزبور محرمانه تلقي شده و در صورت اطالع ارباب رجوع ،با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده  -3کارکنان ذيربط در موسسه اعتباري وظيفه دارند تا گزارشهاي خود را به واحد مبارزه با پولشويي آن موسسنه
ارسال کنند تا واحد مزبور ،آنها را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.
ماده  -4واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است هنگام ظ به انجام پولشويي توسنط مشنتري ،اعنم از
اينکه مشتري متقاضي برخورداري از خدمات پايه يا غيرپايه باشد ،نسبت به ارسال گزارش به واحد اطالعات مالي اقدام
نمايد.
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تبصره  :1فهرست برخي از معيارهاي شناسايي معامالت مشکوك به طور مستمر در پايگاه اطالع رساني دبيرخاننه بنه
نشاني  www.iranaml.irبه روز رساني مي شود .موسسه اعتباري بايد با مراجعه مستمر به پايگاه مزبور ،آخري وضنعيت
اي فهرست را استخراج و مورد بهره برداري قرار دهد.
تبصره  :2تشخيص متصدي مربوط در موسسه اعتباري مبني بر انجام معامله مشکوك ،در درجه نخست اهميت قرار دارد
و معيارهاي ارائه شده در پايگاههاي مذکور ،صرفا بخشي از اي معيارها را در بر مي گيرد.
ماده  -5موسسه اعتباري موظف است براي سطوح مختلف ساختاري خود(شعبه ،سرپرستي ،و  ،)...معيارهاي متناسبي را براي
تشخيص معامالت مشکوك تدوي و به آنها ابالغ نمايد.
ماده  -6ارسال گزارش معامالت مشکوك و نيز ساير گزارشهايي که موسسه اعتباري موظف به ارسال آن به واحد اطالعات
مالي است ،بيانگر هيچگونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن به واحد مذکور ،افشاي اسرار شخصي محسوب نميگنردد و در
نتيجه هيچ اتهامي از اي بابت متوجه گزارشدهندگان نخواهد بود.
ماده  -7واحد مبارزه با پولشويي در هر موسسه اعتباري موظف است عالوه بر ارسال گزارش معنامالت مشنکوك بنه واحند
اطالعات مالي(گزارش هاي معمول) ،اقدام به ارسال گزارش معامالت مشکوکي نمايد که از طريق تطبيق اطالعات واحندهاي
مختلف موسسه اعتباري با يکديگر حاصل شده است.
ماده  -8چنانچه موسسه اعتباري در ارائه گزارشي غير از گزارش معامالت مشکوك ،با مورد مشکوکي مواجه شد ،الزم است
عالوه بر ارائه گزارش مذکور؛ گزارش معامله مشکوك را نيز تهيه و به مراجع ذي ربط ارائه کند.
ماده  -9واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است گزارش معنامالت مشنکوك را از طرينق سنامانه جمنع آوري
گزارش معامالت مشکوك و حداکثر تا پايان همان روز کاري براي واحد اطالعات مالي ارسال نمايد .در صورتي که دسترسني
به سامانه مذکور از طرف واحد اطالعات مالي براي موسسه اعتباري فراهم نشده باشد موسسه بايند بنا مراجعنه بنه پايگناه
اينترنتي دبيرخانه و اخذ نسخه چاپي گزارش معامالت مشکوك و تکميل آن ،فرم چاپ شده را از طريق پست سفارشي براي
واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.
ماده -10به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها ،شخص يا واحد مبارزه با پولشويي در موسسه اعتباري بايد از اختينارات
و دسترسيهاي الزم و کافي در موسسه اعتباري برخوردار باشد و انجام تحقيقات و گزارش از سوي آنها و ارائنه آنهنا بنه
مراجع ذي ربط نبايد منوط به تاييد و تصويب مراجع ديگري باشد.

1623

ماده  -11موسسه اعتباري موظف است پس از دريافت شناسه کاربري سامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوك ،نسبت
به حفاظت از آن دقت الزم را داشته باشد .بديهي است با توجه به محرمانه بودن اطالعات اي سنامانه ،در صنورت افشنا و
هرگونه استفاده غير مجاز با متخلفي برابر قانون رفتار مي شود.
ماده  -12موسسه اعتباري موظف است با بررسي روزانه سامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوك ،نسبت به پاسخگويي
به استعالمات مندرج در آن حداکثر تا پايان همان روز کاري اقدام و اطالعات مورد نياز را در قالنب تعيني شنده و از طرينق
سامانه ارسال نمايد.

آموزش کارکنان
ماده  -13موسسه اعتباري موظف است براي کليه کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري ،آموزشهاي عمومي و براي کارکنان
حوزههاي تخصصي نيز آموزشهاي تخصصي مربوط را طراحي کرده ،به اجرا درآورد و سوابق حضنور کارکننان در دورههناي
مذکور را در سوابق آموزشي کارکنان ثبت و نگهداري نمايد.

نگهداري سوابق مشتريان و معامالت
ماده  -14موسسه اعتباري مکلف است مدارك مربوط به گزارشهاي معنامالت مشنکوك را طبنق«آيي نامنه مندت و طنرز
نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها(موضوع بخشنامه شماره  80223/89منورخ  15/4/1389باننک مرکنزي)»
حفظ و مراقبت نمايد.

گستره شمول دستورالعمل
ماده  -15اي دستورالعمل براي تمامي شعب و نمايندگي بانکها و موسسات اعتباري خارجي در کشور ،موسسات اعتبناري
واقع در مناطق آزاد تجاري -صنعتي ،مناطق ويژه اقتصادي و واحدهاي بانکي ايراني (شعب و نمايندگي) در خارج از کشور نيز
الزم االجرا مي باشد.

اي دستورالعمل در  15ماده و  4تبصره در هشتمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  20/11/1389به تصويب
رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباري

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات الزم بنراي اجنراي
موثر تکاليف مقرر در آيي نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامنه شنماره /181434ت  43182ك
مورخ  14/9/1388وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به خصوص ماده 10
آن ،دستورالعمل «نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباري» به شرح زير ابالغ مي شود:

تعاريف
ماده  -1در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
 -1-1پولشويي :عبارت است از جرم پولشويي موضوع قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386؛
 -1-2بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -1-3موسسه اعتباري :بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مستقر در جمهوري اسالمي ايران)،
موسسه اعتباري غير بانکي ،تعاوني اعتبار ،صندوق قرضالحسنه ،شرکت ليزينگ و ساير اشخاص حقيقي کنه بنه امنر
واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارند.
تبصره :موسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي ايران نيز مني
شود.
 -1-4اشخاص مظنون :کليه اشخاصي که اسامي و مشخصات آنها به جهت ظ به ارتباط بنا فعاليتهناي پولشنويي و
تأمي مالي تروريسم از سوي واحد اطالعات مالي تعيي و از طريق آن واحد و يا بانک مرکزي به موسسه اعتباري اعالم
مي شود.
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 -1-5معامالت و ع مليات مشکوك :معامالت و عملياتي که اشخاص با در دست داشت اطالعات و يا قنراي و شنواهد
منطقي ظ پيدا کنند که اي معامالت و عمليات به منظور پولشويي و يا تأمي مالي تروريسم انجام ميشود.
 -1-6مشتري (ارباب رجوع):
 oشخص 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؛
 oهر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري (و يا ذينفع ينا ذينفعنان) در رابطنه بنا
ديگر خدمات بانکي و اعتباري اسنت و از ناحينه وي ممکن اسنت ريسنکهاي مختلنف بنه وينژه
ريسکهاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.
 -1-7شناسايي مشتري  :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي ،مستندات و دادههناي مسنتقل،
معتبر و قابل اتکا .شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل«شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسيم مي شود.
 -8 -1شناسايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط
نماينده يا وکيل ،عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.
 -9 -1شناسايي کامل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در اي دستورالعمل.
 -1-10خنندمات بننانکي و اعتبنناري :بننه انننواع خنندماتي کننه توسننط موسسننه اعتبنناري بننه مشننتري ارايننه
مي شود ،اطالق مي گردد .خدمات بانکي و اعتباري به دو گروه «خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» تقسيم مي شود.
 -1-10-1خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنها به مشتري ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خندمات

به وي نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اي خدمات به مشتري ،فقط مسنتلزم
شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اي دستورالعمل است .منوارد ذينل از جملنه مصناديق
خدمات غير پايه است:
 oحواله وجوه؛
 oانجام هرگونه دريافت و پرداخت؛
 oخريد و فروش ارز اعم از نقدي ،حواله اي ،چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛
 oصدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بي بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک؛
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 -1-10-2خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پني

نيناز و الزمنه اراينه سناير خندمات توسنط

موسسات اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي بنه موسسنه
اعتباري مراجعه کند .ارايه خدمات پايه به مشتري ،مستلزم شناسايي کامل وي(عالوه بنر شناسنايي اولينه ) بنه شنرح
مندرج در اي دستورالعمل است  .موارد ذيل از جمله مصاديق اي نوع خدمات مي باشد:
 oافتتاح انواع حسابهاي بانکي؛
 oاعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛
 oعمليات اعتبارات اسنادي؛
 oصدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛
 oخريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛
 oاجاره صندوق امانات؛
 oصدور انواع کارت دريافت و پرداخت.

نظارت بر عمليات و معامالت اشخاص مظنون
ماده  - 2موسسه اعتباري موظف است عمليات و معامالت اشنخاص مظننون را زينر نظنر داشنته ،بنر حسنب
دستورات صادره از سوي واحد اطالعات مالي و يا بانک مرکزي در خصوص آنها اقدام نمايد.

دسترسي کارکنان به اسامي و مشخصات اشخاص مظنون
ماده  – 3موسسه اعتباري موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون را در دسنترس کارکننان ذي ربنط
خود که به ارائه خدمات به مشتريان ميپردازند قرار داده ،به آنها در جهنت اجنراي صنحي اين دسنتورالعمل
آموزش دهد.
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محرمانه بودن اطالعات
ماده  - 4موسسه اعتباري موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون را محرمانه تلقي نمنوده ،آنهنا را تنهنا در
اختيار کارکنان ذي ربط قرار دهد .در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطالعات مذکور با متخلفي برابر قانون
رفتار خواهد شد.

بروز رساني
ماده  - 5موسسه اعتباري موظف است بالفاصله پس از دريافت اسامي و مشخصات اشخاص مظنون ،نسبت بنه بنروز
رساني فهرست قبلي اقدام نمايند به نحوي که فهرست اشخاص مظنون به همراه آخري اصالحات آن همواره در اختيار
کارکنان ذي ربط قرار داشته باشد.

تکليف به تطبيق نرمافزارها
ماده  -6موسسه اعتباري موظف است نرم افزارها و برنامههاي مربوط به ارائه خدمات خود را به نحوي تنظيم نمايد کنه
ارائه کليه خدمات به اشخاص مظنون صرفا در چارچوب دستورات واحد اطالعات مالي و بانک مرکزي انجام پذيرد .الزم
است نرم افزارهاي مربوط به نحوي طراحي شود که قابليت تهيه و ارسال گزارشهاي مورد نياز واحد اطالعنات منالي،
توسط واحد مبارزه با پول شويي موسسه اعتباري فراهم شود.

گزارش دهي موردي
ماده  -7موسسه اعتباري موظف است در هر موردي که بر اساس ماده  2اي دستورالعمل اقدام مينمايد مراتب را فورا
از طريق واحد مبارزه با پولشويي خود -و يا در صورت عدم وجود چنني واحندي ،از طرينق بناالتري مقنام موسسنه
اعتباري -به اطالع واحد اطالعات مالي برساند.
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گزارش دهي ادواري
ماده  -8موسسه اعتباري موظف است هر سه ماه يکبار گزارش جامعي از کليه اقداماتي که در اجراي اين دسنتورالعمل
انجام داده است ،به بانک مرکزي ارسال نمايد.

اينن دسننتورالعمل در  8منناده و  1تبصننره در هشننتمي جلسننه شننوراي عننالي مبننارزه بننا پولشننويي مننورخ
 11/1389/ 20به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري

هدف
مالي تروريسم و نيز در اجراي موثر تکاليف مقرر در آيي نامه

به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامي

اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /181434ت  43182ك مورخ  14/9/1388وزيران عضو
کارگروه تصويب آئي

نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به ويژه ماده  9آن؛ دستورالعمل « نحوه اعمال دقت و

نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري » به شرح زير ابالغ ميشود:

تعاريف
ماده 1ـ در اي دستورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
-1-1

بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛

-1-2

موسسات اعتباري :بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهاي خارجي مستقر در جمهوري

اسالمي ايران) ،موسسات اعتباري غيربانکي ،تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه.
تبصره :موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري ن صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
جمهوري اسالمي ايران نيز مي شوند.
-1-3

شماره اختصاصي :شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامه شماره /16173ت  40266هن مورخ

 29/1/1388هيات محترم وزيران ،براي هر يک از اشخاص خارجي تعيي و اختصاص داده مي شود.
-1-4

قانون :قانون مبارزه با پولشويي(مصوب دوم بهم ماه  1386مجلس شوراي اسالمي)؛

-1-5

آيي نامه :آيي نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /181434ت  43182ك مورخ

 14/9/1388وزيران عضو کارگروه تصويب آيي نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي؛
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اشخاص حقيقي خارجي :افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارند .داراي مدرك شناسايي کشور متبوعه(گذرنامه)

-1-6

معتبر بوده و داراي رواديد و يا پروانه اقامت معتبر در ايران مي باشند .در خصوص آوارگان خارجي داراي کارت هويت ويژه
اتباع خارجي و يا کارت خروجي مدت دار (آماي

) معتبر صادره از سوي وزارت کشور ج .ا .ا .و در مورد پناهندگان خارجي،

دارندگان دفترچه پناهندگي معتبر صادره از سوي نيروي انتظامي ج .ا .ا .مي باشند.
اشخاص سياسي خارجي

-1-7

اشخاص حقيقي خارجي اي که حداقل داراي يکي از شرايط ذيل هستند:
 -1-7-1داراي سمت سياسي رسمي در کشور خود بوده و يا به نيابت از کشور خود ،داراي سمتي ديپلماتيک در
کشورهاي ديگر هستند.
 -1-7-2بدون داشت سمت رسمي در کشور خود ،به عنوان يک شخص سياسي حزبي در آن کشور شناخته مي شوند و
در کشور خود يا خارج از آن ،به فعاليت سياسي اشتغال دارند.
 -3-1-7در سازمانهاي بي المللي يا بي دولتي داراي سمت رسمي هستند.
اشخاص سياسي خارجي ويژه :اشخاص سياسي خارجي بند پيشي (بند  )7-1و يا ديگراشخاص سياسي خارجي

-1-8

وابسته به گروه هاي نظامي يا شبه نظامي و يا فرقهاي ،مشروط بر آن که داراي حداقل يکي از شرايط ذيل باشند:
الف  -مورد تعقيب اينترپل باشند.
ب -از نظر مقررات استرداد مجرمي تحت تعقيب باشند.
پ  -از نظر شوراي امنيت سازمان ملل مشمول تحريم باشند.
تبصره :مصاديق اشخاص سياسي خارجي و اسامي اشخاص سياسي خارجي ويژه توسط بانک مرکزي به روزرساني شده
و به موسسات اعتباري ابالغ مي شود.
- 9 -1

خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري به مشتري ارايه مي شود ،اطالق مي گردد.

خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع «خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» ن به شرح زيرن تقسيم مي شود.
 -9-1 -1خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آن ها به مشتري ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات

به وي نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اي
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خدمات به مشتري ،فقط

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

خريد و فروش ارز اعم از نقدي ،حواله اي ،چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛

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.

 -2-9 -1خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پي

نياز و الزمه ارايه ساير خدمات توسط موسسه

اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري
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

عمليات اعتبارات اسنادي؛

o

صدور انواع ضمانتنامه هاي بانکي و ظهر نويسي؛

o

خريد دي  ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛

o

اجاره صندوق امانات؛

o

صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.

ماده  2ـ موسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه خدمات پايه به ويژه خدمات بانکي ذيل به اشخاص سياسي خارجي،
مقررات مذکوردر اي دستورالعمل را رعايت کند:
-1
-2

افتتاح ،انسداد(تمام يا بخشي از حساب) و بست حساب سپرده قرض الحسنه جاري؛
افتتاح ،انسداد(تمام يا بخشي از حساب) و بست

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده

سرمايهگذاري مدتدار.
تبصره  -1به موجب نامه شماره  1496977/644مورخ  23/8/1390مدير کل حقوقي بي المللي وزارت امور خارجه ،معرفي
افراد حقيقي و حقوقي نمايندگي هاي خارجي مقيم جمهوري اسالمي ايران براي انجام عمليات بانکي و دريافت خدمات پايه،
مستلزم صدور نامه رسمي از سوي اداره کل تشريفات وزارت امور خارجه مي باشد.

1632

تبصره -2ارايه کليه خ دمات پايه به اشخاص سياسي خارجي ويژه ممنوع است .در صورت ارايه خدمات پايه به اي اشخاص
قبل از ابالغ اي

دستورالعمل ،الزم است مراتب به قيد تسريع به بانک مرکزي اعالم شود تا پس از انجام بررسي هاي

معمول ،نحوه اقدام به موسسه اعتباري اعالم شود.
تبصره  -3ارايه خدمات پايه به ساير اشخاص سياسي خارجي بالمانع است اما مراتب بايد به قيد تسريع به بانک مرکزي
اعالم شود.
ماده 3ـ در صورت انصراف شخص سياسي خارجي از اخذ خدمات پايه و يا توقف ارايه اي خدمات به وي(مثل انسدادحساب،
تسويه تسهيالت و )...؛ الزم است مراتب به بانک مرکزي اعالم شود.

افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه جاري
ماده  4ـ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اشخاص سياسي خارجي ،صرفا در چارچوب مفاد دسنتورالعمل
چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري و به خصوص ،شناسايي کامل آن ها امکان پذير است.
ماده  5ـ براي افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي شخص سياسي خارجي ،موسسه اعتباري موظف است اي
موضوع را مورد بررسي قرار دهد که شخص متقاضي ،جزو کدام دسنته از اشنخاص سياسني خنارجي منذکور در اين
دستورالعمل است .در اي رابطه:
-5-1

افتتاح حساب جاري براي اشخاص سياسي خارجي ويژه مطلقاً ممنوع است.

-5-2

اگر کشور موط اصلي شخص سياسي خارجي جزو کشورهايي باشد که جرمهناي سنازمان يافتنه و
مرتبط با پولشويي در آن زياد است افتتاح حساب جاري براي اي افراد منوط به اخذ اجنازه از باننک
مرکزي است.

-5-3

در صورتي که پس از افتتاح حساب ،اشخاص سياسي خارجي صاحب حساب مشمول يکي از دو بنند
پيشي شوند(يکي از بند هاي ( )1 – 5و يا () )2 – 5؛ الزم است مراتب به قيد تسريع به بانک مرکزي
اعالم شود تا پس از انجام بررسي هاي معمول ،نحوه اقدام به موسسه اعتباري اعالم شود.
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ماده  6ـ

بانک موظف است به منظور حصول اطمينان از عدم مطابقت مشخصات متقاضي افتتاح حساب با مشخصات افرادي

که افتتاح حساب جاري براي آنها مجاز نميباشد (از جمله افرادي که بنا به دستور مرجع قضايي و يا به دليل دارا بودن سابقه
چک برگشتي در ليست سياه قرار دارند) ،کنترلهاي الزم را اعمال نمايد.
ماده  7ـ پي

از افتتاح حساب جاري ،بانک موظف است از طريق ساز و کارهاي پي

بيني شده ،نسبت به شناسنايي تعنداد

حسابهاي جاري متقاضي در تمامي شبکه بانکي ،اطالعات الزم را کسب نمايد .همچني به منظور شناسايي متقاضي اي که
داراي حسابهاي جاري متعدد است و احتمال ميرود براي افتتاح حساب جاري جديد فاقد صالحيت الزم باشد ،باننک بايند
فعاليتهاي کنترلي مناسب را در چارچوب " رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلني در مؤسسنات اعتبناري " موضنوع
بخشنامه شماره مب 1172/مورخ  31/3/1386بانک مرکزي طراحي و اعمال نمايد.

افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز و سپرده سرمايهگذاري مدتدار
ماده  8ـ

هنگام افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي اشخاص سياسي خارجي ،باننک

موظف است نسبت به شناسايي کامل وي ن برابر ضنوابط منذکور در دسنتورالعمل چگنونگي شناسنايي مشنتريان خنارجي
موسسات اعتباري ن عمل نمايد .براي افتتاح سپرده قرضالحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري مدتدار؛ اقامنت دائنم
فرد متقاضي در کشور ايران ضرورت ندارد.

بستن و مسدودکردن حساب
ماده  9ـ در موارد ذيل ،حسابهاي مذکور در اي دستورالعمل بسته ميشوند:
 - 1 -9درخواست متقاضي؛
 - 2 – 9در صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم ايراني؛
 - 3 – 9در صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم خارجي پس از تائيد بانک مرکزي؛
 -4 – 9در صورت صدور دستور مراجع بي المللي پس از تأييد بانک مرکزي.
تبصره :مسدود کردن موجودي حسابهاي فوق فقط در صورت وجود شرايط منذکور در بنندهاي ( )3 -9( ، )2 -9و ()4 -9
امکان پذير ميباشد .موسسه اعتباري موظف است بست و يا انسداد حساب اشخاص سياسي خارجي را به همنراه گنزارش
کاملي در اي زمينه؛ به بانک مرکزي گزارش کند.
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الزامات کلي:
ماده  10ـ

کليه مؤسسات اعتباري موظف هستند از رعايت مفاد اي دستورالعمل در شعب خارج از کشور خود ،اطمينان حاصل

نمايند.
ماده 11ـ مؤسسات اعتباري موظف هستند کليه خدمات پايه ارايه شده به اشخاص سياسي خارجي را به بانک مرکزي اطنالع
دهند.
ماده  12ـ مؤسسه اعتباري بايد عالوه بر رعايت مفاد اي دستورالعمل ،مقررات مربوط به نحوه افتتاح ،انسداد و بست حساب
جاري را که ناظر بر کليه اشخاص حقيقي ايراني و خارجي است؛ در مورد اشخاص سياسي خارجي نيز رعايت کند.
اي دستورالعمل در 12ماده و  6تبصره در دوازدهمي جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  12/10/1390به تصويب
رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.
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آئين نامه مستندسازي جريان وجوه در كشور
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1637

1638

1639

1640

قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني

ماده  -1و زارتخانه هاي کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفن با رعايت قوانين و مقررات  ،براي کليوه اتبواع ايرانوي
شماره ملي و ک پستي اختصاص دهن .
ماده  -2کليه اشخاص اقيقي و اقوقي  ،وزارتخانه ها  ،سازمانها  ،شرکت ها و مؤسسات دولتي و وابسوته بوه دولوت ،
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

اشخاص و محل کار يا سکونت آنها اس

مورد اختصاص خواه ياوت تبعيت نموده و بکار گيرن .

ماده  -3کارت ياد ش ه در ماده ووق بعنوان سن شناسايي اتباع ايراني و مشمول کليه ااکام اقوقي و کيفوري مربووط
است و باي هميشه همراه صاا

آن باش .

تبصره  :دارن ه کارت در صورت تغيير محل سکونت يا کار خود  ،باي مرات

را در اولين ورصت ممکن به سازمان ربوت

ااوال کشور اطالع ده .
ماده  -4ص ور هرگونه کارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانن گي و مشابه آنهوا  ،بو ون درج شوماره ملوي و
ک پستي ممنوع است
تبصره  :کارتهاي شناسائي اداري  ،صنفي يا گواهينامه رانن گي و مشابه آنها که قبل از تصوي

و اجراي اين قانون صادر

ش ه ان تا زماني که شرايط براي تعويض آنها به شکل ج ي وراهم نگردي ه معتبر خواهن بود.
ماده  -5دولت موظف است هزينه هاي اجراي طرح شماره ملي و ک پستي را در بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط پيش
بيني نماي .
ماده  -6آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف م ت  2ماه تهيه و بوه
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
سيص و هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصوي

و در تاريخ  24/2/1376به تائي شوراي نگهبان رسي ه است.
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متن كامل قانون مبارزه با پول شوئي

شماره24/11/1386 183497/258

جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
عطف به نامه شماره 32156/27149مورخ  6/7/1381در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم ( )123قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران قانون مبارزه با پولشويي که با عنوان اليحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسالمي
تقديم گرديده بود ،با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 2/11/1386و تاييد شوراي محترم نگهبان ،بهپيوست
ابالغ ميگردد.

رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل
شماره7/12/1386 192788

وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون مبارزه با پولشويي که در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم بهم ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و ش

مجلس

شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  17/11/1386بهتاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 183497/258
مورخ  24/11/1386مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است ،به پيوست جهت اجراء ابالغ ميگردد.

قانون مبارزه با پولشوئي:
ماده1ن اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاري موضوع ماده ( )2قانون تجارت است ،مگر آن که براساس مفاد اي
قانون خالف آن به اثبات برسد .استيالي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالکيت شود ،دال بر ملکيت
است.
ماده2ن جرم پولشويي عبارت است از:
الف ن تحصيل ،تملک ،نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اي که به طور مستقيم يا
غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ن تبديل ،مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشا غيرقانوني آن با علم به اي که به طور مستقيم يا
غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب بهنحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم
نگردد.
ج ن اخفاء يا پنهان يا کتمانکردن ماهيت واقعي ،منشا ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جابهجايي يا مالکيت عوايدي که به
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طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده3ن عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است که به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به
دست آمده باشد.
ماده4ن به منظور هماهنگکردن دستگاههاي ذيربط در امر جمعآوري ،پردازش و تحليل اخبار ،اسناد و مدارك ،اطالعات
و گزارشهاي واصله ،تهيه سيستمهاي اطالعاتي هوشمند ،شناسايي معامالت مشکوك و به منظور مقابله با جرم
پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء
بازرگاني ،اطالعات ،کشور و رئيس بانک مرکزي با وظايف ذيل تشکيل ميگردد:
1ن جمعآوري و کسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقهبندي فني وتخصصي آنها در مواردي که قرينهاي
بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2ن تهيه و پيشنهاد آئي نامههاي الزم درخصوص اجراء قانون به هياتوزيران.
3ن هماهنگکردن دستگاههاي ذيربط و پيگيري اجراء کامل قانون در کشور.
4ن ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از
اهميت برخوردار است.
 5ن تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهاي مشابه در ساير کشورها در چهارچوب مفاد ماده (.)11
تبصره1ن دبيرخانه شورايعالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره2ن ساختار و تشکيالت اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هياتوزيران خواهد
رسيد.
تبصره3ن کليه آئي نامههاي اجرائي شوراي فوقالذکر پس از تصويب هياتوزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و
حقوقي ذيربط الزماالجراء خواهد بود .متخلف از اي امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج
سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 5ن کليه اشخاص حقوقي از جمله بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،بانکها ،موسسات مالي و اعتباري ،بيمهها،
بيمه مرکزي ،صندوقهاي قرضالحسنه ،بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها مکلفند آئي نامههاي مصوب
هياتوزيران در اجراء اي قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده 6ن دفاتر اسناد رسمي ،وکالي دادگستري ،حسابرسان ،حسابداران ،کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان
قانوني مکلفند اطالعات مورد نياز در اجراء اي قانون را که هياتوزيران مصوب ميکند ،حسب درخواست شوراي عالي
مبارزه با پولشويي ،ارائه نمايند.
ماده7ن اشخاص ،نهادها و دستگاههاي مشمول اي قانون (موضوع مواد  5و  )6برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني
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
مواردي که قرينهاي بر تخلف وجود دارد.
تبصره ن تصويب اي قانون ناقض مواردي که در ساير قواني و مقررات احراز هويت الزامي شده است ،نميباشد.
ب ن ارائه اطالعات ،گزارشها ،اسناد و مدارك مربوط به موضوع اي قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در
چهارچوب آئي نامه مصوب هياتوزيران.
ج ن گزارش معامالت و عمليات مشکوك به مرجع ذيصالحي که شورايعالي مبارزه با پولشويي تعيي ميکند.
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د ن نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع ،سوابق حسابها ،عمليات و معامالت به مدتي که در آئي نامه
اجرائي تعيي ميشود.
هن ن تدوي معيارهاي کنترل داخلي و آموزش مديران و کارکنان به منظور رعايت مفاد اي قانون و آئي نامههاي اجرائي
آن.
ماده 8ن اطالعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اي قانون ،صرفاً در جهت اهداف تعيي شده در قانون مبارزه با
پولشويي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،افشاء اطالعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به
طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اي قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات
مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب  ،29/11/1353محکوم خواهد شد.
ماده9ن مرتکبي جرم پولشويي عالوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و
اگر موجود نباشد ،مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يکچهارم عوايد حاصل از جرم محکوم ميشوند که بايد به
حساب درآمد عمومي نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران واريز گردد.
تبصره1ن چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد ،همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره2ن صدور و اجراء حکم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشا ،مشمول
اي حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره3ن مرتکبي جرم منشا ،در صورت ارتکاب جرم پولشويي ،عالوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتکابي ،به
مجازاتهاي پي

بيني شده در اي قانون نيز محکوم خواهندشد.

ماده10ن کليه اموري که در اجراء اي قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد .قوه
قضائيه موظف است طبق مقررات همکاري نمايد.
ماده11ن شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراکز استانها بهامر رسيدگي به جرم پولشويي و
جرائم مرتبط اختصاص مييابد .اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نميباشد.
ماده12ن در مواردي که بي دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير کشورها قانون معاضدت قضايي و اطالعاتي در امر
مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد ،همکاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم بهم ماه يکهزارو سيصد و
هشتاد و ش

مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  17/11/1386به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل
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آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

فصل اول ـ تعاريفH

ماده1ـ در این آییننامه اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میگردند:
الف ـ قانون :قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب  1386ـ
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
گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی..مشمول قانون مراجعه مینماید.
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.
د ـ شناسایی کامل :شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و
(هـ) ماده ( )3این آییننامه.
هـ ـ مؤسسات اعتباری :بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در
جمهوری اسالمی ایران) ،مؤسسات اعتباری غیربانکی ،تعاونیهای اعتبار ،صندوقهای قرضالحسنه ،شرکت
لیزینگ ،شرکتهای سرمایهپذیر ،صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطهگری وجوه اقدام
مینمایند.
و ـ معامالت و عملیات مشکوک :معامالت و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطالعات و یا قراین و
شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معامالت به منظور پولشویی انجام میشود.
تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق
درخصوص منشأ مال و سپردهگذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید .برخی از این عملیات و معامالت
مشکوک عبارتند از:
1ـ معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
2ـ کشف جعل ،اظهار کذب و یا گزارش خالف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معاملهای صورت
گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3ـ معامالتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا
اشخاص دیگری بودهاند.
4ـ معامالت تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از
وی مغایر باشد.
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 5ـ معامالتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
 6ـ معامالت بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع ،قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از
انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7ـ معامالتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول ،پیچیده ،غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح
میباشد.
ز ـ سقف مقرر :مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ( )150.000.000ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و
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
ردیابی باشد ،از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد
(ازقبیل چکهای پشتنویس شده توسط اشخاص ثالث ،انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد
مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول :تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ( )5و ( )6قانون از جمله بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباری ،بورس اوراق بهادار ،بیمهها ،بیمه مرکزی،
صندوقهای قرضالحسنه ،بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی ،وکالی
دادگستری ،حسابرسان ،حسابداران ،کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی ـ مشاغل غیرمالی :اشخاصی که معامالت زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در
معرض خطر قرار دارند از قبیل پیشفروشندگان مسکن یا خودرو ،طالفروشان ،فروشندگان خودرو و فرشهای
گرانقیمت و فروشندگان عتیقه و محصوالت فرهنگی گرانقیمت.
ک ـ خدمات پایه :خدماتی که طبق مقررات ،پیشنیاز و الزمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول
میباشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه
میکنند ،نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها ،اخذ کد معامالتی در بورس اوراق بهادار ،اخذ کد اقتصادی،
اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی :شماره منحصر به فردی که براساس تصویبنامه شماره
/16169ت39271هـ مورخ  29/1/1388به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص مییابد.
م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی :شماره منحصر به فردی که مطابق تصویبنامه شماره
/16173ت40266هـ مورخ  29/1/1388به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسالمی ایران توسط
پایگاه ملی اطالعات اتباع خارجی اختصاص مییابد.
ن ـ شورا :شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س ـ دبیرخانه :دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (.)37
ع ـ واحد اطالعات مالی :واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت ،تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای
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معامالت مشکوک به مراجع ذیربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (.)38
فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع
ماده2ـ مؤسسات اعتباری ،بیمهها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی
و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت ،حواله وجه ،صدور و پرداخت چک،
ارائه تسهیالت ،صدور انواع کارت دریافت و پرداخت ،صدور ضمانتنامه ،خرید و فروش ارز و اوراق گواهی
سپرده و اوراق مشارکت ،قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته ،بروات و اعتبارات
اسنادی ،خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده
( ))3اقدام نموده و اطالعات آن را در سیستمهای اطالعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.
ماده3ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله ،عملیات و
ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی ،به شرح زیر میباشند:
الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی
1ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت
ملی در حد متعارف صورت میپذیرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق ،اخذ
شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بالمانع میباشد.
2ـ درخصوص اتباع خارجی ،گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و
یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر ،مدارک شناسایی محسوب میگردد.
تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آییننامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای
کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی
1ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق
آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آییننامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی)
صورت میگیرد.
2ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی ،شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره
اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطالعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.
3ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص
حقیقی صورت خواهدپذیرفت.
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4ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده
توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند ،از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطالعاتی و یا استعالم از
مراجع ذیربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند .به هر حال ،ارائه خدمت تا رفع ابهام
متوقف میگردد.
ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی
1ـ تمامی اشخاصی که عهدهدار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند ،به
هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع میباشند.
2ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند،
موظفند در مواردی که ارزش امانات و محمولههای پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعالم
میگردد ،نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.
3ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند ،موظفند در تمامی معامالت
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.
د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی
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:
1ـ اخذ معرفینامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا
معرفینامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سازمانهای
دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفهای رسمی.
2ـ اخذ اطالعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعالم از اشخاص مذکور به
منظور تعیین صحت اطالعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
3ـ اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل
طالفروشان ،فروشندگان اشیای گرانقیمت ،بنگاههای معامالت امالک و خودرو.
4ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه
ملی.
 5ـ اخذ اطالعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب
رجوع در حوزه فعالیت خود.
هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.
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1ـ اخذ اطالعات راجع به نوع ،ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت
موردانتظار.
2ـ اخذ اطالعات درخصوص اساسنامه ،شرکتنامه ،سهامداران عمده ،نوع فعالیت ،تأمینکنندگان منابع مالی
شخص حقوقی ،مؤسسان ،مدیران ،بازرسان ،حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
3ـ اخذ اطالعات مربوط به رتبهبندی شرکت از مراجع ذیربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار ،رتبهبندی
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و یا سایر مراجع حرفهای).
تبصره ـ در صورت عدم رتبهبندی شرکت ،شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید
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
صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار میگیرد.
4ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطالعات مربوط به شخص حقوقی
را ارائه دادهاند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بالفاصله اطالع دهند.
تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است
که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 4ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده ( )3باید حسب مورد از پایگاههای اطالعاتی ذیربط
استعالم و نسبت به صحت اسناد و اطالعات ارائه شده (از جمله شماره ملی ،شناسه ملی و غیره) اطمینان
حاصل گردد .استعالم کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد
یادشده گواهی نماید.
ماده  5ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام
فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد ،اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی
خودداری و مراتب را به واحد اطالعات مالی گزارش نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطالعات مذکور
(به ویژه اطالعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین
نماید مورد قبول قرار دهند .اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی ،میزان شناسایی را با
رعایت اطمینان به تأمین اطالعات مورد نیاز ،با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب
رجوع تنظیم نمایند.
ماده 6ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش
مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بینام و ارائه تسهیالت مربوط ممنوع است.
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ماده 7ـ اشخاص مشمول ،به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور
در بندهای (د) و (هـ) ،تعهدات الزم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ
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.
ماده  8ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی ،در مورد
مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت میشود ،نمیباشند.
ماده9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به
عمل آورند.
ماده10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر
اشخاصی که از طریق واحد اطالعات مالی به آنها اعالم میگردد ،اقدام نمایند.
ماده11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف ـ اطالعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آییننامه مشخص گردیده است ،ارائه و مقررات
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
شخص مشمول اطالع دهند .موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا
وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمیباشد.
تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود .در صورت عدم قبول ارباب رجوع
و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود ،ارائه خدمات به وی متوقف گردد.
ماده12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرمهای مورد استفاده ،محل مناسب برای درج یکی از
شمارههای شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی ،شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را
پیشبینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
ماده13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرمافزارها ،بانکها و سیستمهای اطالعاتی که عملیات پولی و
مالی در آنها ثبت میشود ،محل الزم برای درج یکی از شمارههای معتبر (حسب مورد شماره ملی ،شناسه
ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیشبینی نموده و امکان جستجو براساس شمارههای مذکور
در نرمافزارها را فراهم نمایند.
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ماده14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستمهای
اطالعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذیربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را
دریافت نمایند .در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطالعات مالی
گزارش گردد.
ماده 15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ این آییننامه در مورد مشتریان قبلی که از
قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند ،تکالیف فوق را عملی
سازند.
تبصره1ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق ،مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است ،موظفند
ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند .چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد ،واحدهای مبارزه با
پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطالعات مالی ارسال نمایند.
تبصره2ـ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیتآنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به
تصویب شورا خواهد رسید ،کم اهمیت باشد ،از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده16ـ از زمان ابالغ این آییننامه ،اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا
مشخص میسازد ،به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند .از تاریخ مذکور ،اشخاص مشمول
باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی ،کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی
کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک ،مبنای عمل قرار دهند.
ماده17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطالعات
مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:
الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات
عمدهای پیدا نموده است.
ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد اربابرجوع در جریان عملیات
پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.
فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي
ماده 18ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیههای صنفی مشاغل غیرمالی ،مکلفند واحدی را
با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند.
مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود .دبیرخانه میتواند در صورت لزوم ،براساس
اهمیت واحد ،صالحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره1ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیالت خود ،ترتیبات الزم را به گونهای
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اتخاذ نمایند که اطمینان الزم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره2ـ دبیرخانه در زمان تأیید صالحیت افراد باید عالوه بر صالحیت تخصصی با استعالم از مراجـع
ذیربط نسبت به تعیین صالحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.
ماده19ـ وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده ( )18به شرح زیر میباشد:
الف ـ بررسی ،تحقیق ،اولویتبندی و اعالم نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذیربط.
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
دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابالغ میگردد .در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد
بود.
ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده میکنند به منظور شناسایی معامالت مشکوک.
د ـ تهیه نرمافزارهای الزم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطالعات مورد نیاز در اجرای قانون و
مقررات و نیز شناسایی سیستمی معامالت مشکوک.
هـ ـ طراحی ساز و کار الزم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمعآوری و
تحلیل اطالعات ،استخدام نیروها ،آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و ـ تأمین اطالعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطالعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم
ذیصالح میباشند.
ز ـ صدور بخشنامههای الزم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت
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.
ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره ( )3ماده ( )4قانون به مراجع ذیربط با هماهنگی واحد
اطالعات مالی.
ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و
تأمین مالی تروریسم.
ل ـ تهـیه برنامه ساالنه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.
ماده20ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،سازمان بازرسی کل کشور ،سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور ،اتحادیههای صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود
رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم
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رعایت آن اعالم نظر نمایند.
ماده21ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده ( )20را بررسی و به
شورا گزارش نماید.
ماده22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خالصه اطالعات دریافتکنندگان خدمات پایه را در رابطه با
موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعالم واحد اطالعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور
مشخص میسازد در اختیار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خالصه اطالعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی ،شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در
مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه،
شماره فراگیر اتباع خارجی باشد .سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعالم خواهد
شد.
ماده23ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها ،فرد یا کارگروههای مسئول مبارزه با پولشویی باید
اختیارات و دسترسیهای الزم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول ،برای انجام وظایف خود
داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذیربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع
دیگری باشد.
ماده24ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطالعات الزم ،در صورت درخواست واحد اطالعات مالی از
اشخاص مشمول ،یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول ،با اختیار دسترسی به تمام
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
ماده 25ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معامالت و عملیات
مشکوک (موضوع بند « و» ماده ( ))1مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع ،به واحدهای مسئول مبارزه با
پولشویی در هر دستگاه اطالع دهند .در صورت عدم وجود این واحد ،باالترین مقام شخص مشمول ،مسئول
دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود .در صورت اطالع ارباب رجوع ،با متخلف مطابق مقررات
رفتار خواهد شد.
ماده26ـ کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معامالت بیش از سقف مقرر را که ارباب
رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت مینماید ،ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای
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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
صورت عدم وجود واحد) موظفند خالصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطالعات
مالی مشخص میسازد ارسال و اصل آن را به نحو کامالً حفاظت شده ،نگهداری نمایند.
تبصره1ـ ارائهدهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابالغ شده
را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست.
کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص
مشمول هستند .در صورت عدم وجود این واحد ،گزارشها باید به باالترین مقام شخص مشمول جهت انجام
اقدامات مقتضی ارسال گردد.
تبصره3ـ فرمها ،میزان و نحوه اخذ اطالعات از ارباب رجوع ،نحوه و میزان اطالعات اولیه ارسالی به واحد
اطالعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطالعات در هر شخص مشمول مطابق آییننامهای خواهد بود
که به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده27ـ گزارش معامالت مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند،
بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعالم آن به واحد اطالعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب
نمیگردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارشدهندگان مجری این آییننامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادالت ارزي
ماده28ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و
بالعکس ،تنها در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت
خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز
ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ماده29ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است اطالعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل
و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز را در پایان هر روز بانک اطالعاتی که به همین منظور تهیه
خواهد شد ،ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطالعات مالی را در آن فراهم نماید.
ماده30ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطالعات ماده ( )28به بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشند .عدم ارسال اطالعات ،ارسال ناقص و نادرست اطالعات ،خردکردن
معامالت به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
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ماده31ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی
در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
ماده32ـ اشخاص مشمول موظفند در معامالت خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعالم میگردد،
مراقبت الزم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطالعات
ماده33ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معامالت و عملیات مالی (اعم از فعال و
غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و
یا سایر روشهای قانونی ،حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند .هیئت تسویه اشخاص
حقوقی مشمول ،در صورت انحالل نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
تبصره1ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونهای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست
واحد اطالعات مالی و سایر مراجع ذیربط ،اطالعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده ( )19قابل
دسترسی باشد .ارائه اصل اسناد و مدارک ،در صورت درخواست واحد اطالعات مالی و سایر مراجع ذیربط،
باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد .مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره2ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معامالت را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره3ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است،
نیست.
ماده34ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونهای سامان دهند که تمامی
حسابها و پروندههای یک شخص ،مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
فصل هفتم ـ آموزش
ماده35ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات الزم جهت برقراری دورههای
آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند .این دورهها باید در جهت
آشنایی با قانون ،آییننامه و دستورالعملهای مربوط ،نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای
پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد .طی نمودن
دورههای یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذیربط الزامی است و سوابق
دورههای مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.
ماده36ـ کارگروههای مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت
به توجیه و آموزش عمومی و اطالعرسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف
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عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.
فصل هشتم ـ ساير موارد
ماده37ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و عهدهدار وظایف زیر خواهد بود:
1ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا ،ابالغ و پیگیری مصوبات
2ـ حضور فعال در مجامع بینالمللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
3ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول ،نظارت و بازرسی (دورهای ،اتفاقی و موردی) از
اشخاص مشمول بهمنظور اطمینان از اجرای آییننامهها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت
اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک
بار و ارسال به شورا.
4ـ رتبهبندی ساالنه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب
شورا ،اعالم عمومی آن.
 5ـ پاسخگویی به مراجع ذیصالح ،اعالم مواضع ،تبلیغات ،پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه
عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
 6ـ هماهنگی درتشکیل دورههای آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
7ـ برنامهریزی ساالنه اجرای قانون و آییننامههای ذیربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
 8ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذیربط که در راستای انجام وظایف خود در
اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.
9ـ به روزرسانی آییننامهها و دستورالعملهای ذیربط از طریق مراجع قانونی.
10ـ تهیه پیشنویس آییننامههای الزم و اعالمنظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.
11ـ اعالم راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصالح آییننامهها
و دستورالعملها در صورت نیاز.
ماده38ـ واحد اطالعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل
میگردد:
1ـ جمعآوری و اخذ اطالعات معامالت مشکوک
2ـ ارزیابی ،بررسی و تحلیل اطالعات گزارشها و معامالت مشکوک
3ـ درج و طبقهبندی اطالعات در سیستمهای مکانیزه
4ـ اعـالم مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تأمیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت
مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری ،در صورت درخواست مراجع ذیربط.
 5ـ تأمین اطالعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی ،ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم
در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط.
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 6ـ تهیه آمارهای الزم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
7ـ تهیه نرمافزارها و سیستمهای اطالعاتی مورد نیاز.
8ـ تأمین امنیت اطالعات جمعآوری شده.
9ـ تبادل اطالعات با سازمانها و نهادهای بینالمللی طبق مقررات.
10ـ جمعآوری و اخذ تجارب بینالمللی.
11ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه
قضایی.
12ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
13ـ تهیه پیشنویس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالی جهت تصویب شورا.
14ـ پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15ـ اعالم نظر در مورد صالحیت تخصصی مسئوالن واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران
اشخاص مشمول.
ماده39ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ،تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی
و دارایی صورت خواهد گرفت .واحد اطالعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت.
تمامی پستهای دبیرخانه ،واحد اطالعات مالی و واحدهای زیرمجموعه ،مشاغل حساس محسوب شده و تابع
مقررات مربوط خواهند بود.
ماده40ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه
ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با مالحظه تأمین نیروی انسانی
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.
ماده41ـ شورا میتواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به
دبیرخانه و واحد اطالعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.
ماده42ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات الزم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطالعات
مالی و دبیرخانه خواهد بود.
ماده43ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابالغ این آییننامه نسبت به تهیه
پیشنویس دستورالعملهای الزم برای اجرای قانون و این آییننامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و
معامالت مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند .دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در

1657

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.
تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی ،وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیههای
صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده44ـ یک ماه پس از ابالغ این آییننامه ،پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز ،توسط
اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات اعتباری) ،به ارباب رجوع ممنوع است .بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران موظف است تدابیر و ساز و کار الزم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.
ماده45ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی
در بخشهای مختلف ،از متقاضیان تعهدات الزم را برای اجرای قانون و آییننامههای مبارزه با پولشویی و
تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند .درج این تعهد در مواردی که شورا اعالم میکند،
میتواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
ماده46ـ در صورت ضرورت ،شورا ضوابط و دستورالعملهای الزم برای حسن اجرای این آییننامه را تصویب
و از طریق دبیرخانه به مبادی ،مراجع و اشخاص و صنوف ذیربط ابالغ خواهد نمود.
ماده47ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطالعات مورد درخواست واحد اطالعات مالی در موضوع مبارزه با
پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.
ماده48ـ به منظور سهولت دسترسی به اطالعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطالعات ارائه شده از
سوی افراد ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به راهاندازی سامانه اطالعات مشتریان
مشتمل بر اطالعات زیر اقدام نماید:
الف ـ اطالعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).
ب ـ اطالعات شماره حسابها و تسهیالت ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع
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.
هـ ـ اطالعات محکومیتها و سفتههای واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت
شده است.
وـ اطالعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
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ماده49ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این
آییننامه را در سال اول تا سقف دهمیلیارد ( )10.000.000.000ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه
تأمین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در الیحه بودجه کل کشور منظور نماید.
این تصویبنامه در تاریخ  11/9/1388به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیدهاست.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
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