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 را فكرت آموختبه نام آن كه جان 

  
هـاي متعـدد توسـط     هـا و مسـئوليت   هاي الزم و اساسي براي ايفاي موثر نقش شرط يكي از پيش

رساني الزم در اين بازار است تا همگان بتوانند به سهولت  فعاالن بازار پولي و مالي كشور، شفافيت و اطالع
ود را بر مبنـاي آنهـا   گيري دسترسي داشته و تصميمات اقتصادي و مالي خ نياز براي تصميم به اطالعات مورد

ايجاد چنين امكاني به افزايش رقابت سالم در ميان فعاالن بازار انجاميده و قـدرت تحليـل و   . استوار سازند
بخشي و كارآيي بازار  گمان به ارتقاي اثر برخورداري از اين توانمندي، بي. دهد ها را افزايش مي بيني آن پيش

  . دارد مي هاي فساد را از ميان بر را ارتقا بخشيده و زمينه ها كارهاي آن و انجاميده، مطلوبيت ساز
انجامد و به نقش آفرينان بازار كمك  رساني و شفافيت، به افزايش انضباط بازار نيز مي مقوله اطالع

. گيري كرده و نقش خـود را ايفـا نماينـد    كند تا بر اساس عوامل و نيروهاي واقعي موجود در بازار تصميم مي
آيد و بـه افـزايش    ن موضوع يكي از اصول بنيادين حاكميت شركتي مناسب و موثر به حساب ميهمچنين اي

  .انجامد قدرت تحليل فعاالن بازار به هنگام اخذ تصميمات اقتصادي مي
كش مديريت كل مقـررات، مجوزهـاي    طي ساليان اخير و به همت عالي همكاران متخصص، خدوم و زحمت

هـاي سـاليانه ايـن     بانك مركزي جمهوري اسالمي ايـران، مجموعـه بخشـنامه   بانكي و مبارزه با پولشويي 
مجموعه . آوري و در دسترس همگان قرار گرفته است اي واحد و منسجم جمع مديريت كل در قالب مجموعه

هـاي صـادره از سـوي مـديريت كـل       حاضر نيز كه در استمرار اين مسير تهيه شده و مشتمل بر بخشـنامه 
هاي ايـن   باشد، نتيجه تالش مي 1394بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي در سال مقررات، مجوزهاي 

  .نمايم فرصت را غنيمت شمرده و از زحمات يكايك آنان تشكر و قدرداني مي. عزيزان است

    

  

    

                        
    

  عبدالمهدي ارجمندنژاد
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  تـهرســف
  

 ٩ .............................................................................. بانکي مقررات و مطالعات هاي بخشنامه: اول بخش

 هـاي  مجموعـه  و نهادهـا  برخي ذيل هاي شرکت مشروط شدن مستثني موضوع ١٥/٠١/١٣٩٤ مورخ ٣٢٥٨/٩٤ شماره بخشنامه«

 ١٠ ........................................................................ »واحد نفع ذي به مربوط ضوابط رعايت از اقتصادي بزرگ

 صـندوق  در عضويت حق دريافت نحوه و ميزان نامه آيين اصالحيه ابالغ موضوع ١٧/٠١/١٣٩٤ مورخ ٥٩٤٩/٩٤ شماره بخشنامه«

 ١٢ .................................................................................................................. »ها سپرده ضمانت

 هـاي  نامه ضمانت به مربوط عمليات در سپام سامانه از استفاده بر تأکيد موضوع ١٠/٠٢/١٣٩٤ مورخ ٣١٥٩٥/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٢١ ....................................................................................................................... »ريالي بانکي

 اعـالم  خصوص در ٥/٩/١٣٩٣ مورخ ٢٣٨٣٢٩/٩٣ شماره بخشنامه لغو موضوع ١٠/٠٢/١٣٩٤ مورخ ٣١٦١٤/٩٤ شماره بخشنامه«

 اعتبـاري  مؤسسـات  و هـا  بانـک  توسـط  منظـوره  دو هـاي  حسـاب  شامل دار مدت گذاري سرمايه هاي حساب انواع افتتاح ممنوعيت

 ٢٣ .............................................................................................. »دولتي دانشگاههاي براي غيربانکي

»١٣٩٤ سـال  در کشور بانکي نظام اعتباري و پولي هاي سياست ابالغ موضوع ١٤/٠٢/١٣٩٤ مورخ ٣٤٢١٥/٩٤ شماره بخشنامه«

 ...................................................................................................................................... ٢٥ 

 بـانکي  هـاي  سـپرده  الحسـاب  علـي  سـود  هـاي  نرخ تعيين نحوه اعالم موضوع ١٦/٠٢/١٣٩٤ مورخ ٣٦٥٧٣/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٣٠ ......... »١٣٩٤ سال در کشور بانکي نظام اعتباري و پولي هاي سياست ابالغ پيرو( سال يک از کمتر زماني مختلف هاي دوره

 و مسـتقيم  هاي ماليات قانون ١٨٦ ماده) ١( تبصره اجراي لزوم بر تأکيد موضوع ٠٦/٠٣/١٣٩٤ مورخ ٥٧٤٧٥/٩٤ شماره بخشنامه«

 منـاطق  صـنعتي، -تجاري آزاد مناطق در غيربانکي اعتباري مؤسسات و ها بانک سازماني واحدهاي تمامي براي آن اجرايي ضوابط

 ٣١ .................................................................................................. »اصلي سرزمين و اقتصادي ويژه

 مالي نظام ارتقاي و پذير رقابت توليد موانع رفع قانون از اي نسخه ابالغ موضوع ١٠/٠٣/١٣٩٤ مورخ ٦٠٣٥١/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٣٢ .................................................. »مذکور قانون از مستخرج بانکي نظام وظايف و تکاليف اهم انضمام به کشور
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 ثابـت  هـاي  دارايـي  خـالص  نسـبت  محاسـبه  نحـوه  دستورالعمل ابالغ موضوع ١١/٠٣/١٣٩٤ مورخ ٦٢١٤٧/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٣٩ ................................................................................................................. »اعتباري مؤسسات

 بـانکي  نظـام  اعتباري و پولي هاي سياست مفاد صحيح اجراي بر تإکيد موضوع ١٢/٠٣/١٣٩٤ مورخ ٦٢٣٥٨/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٤٤ ..............................»)١٣٩٤ سال در کشور بانکي نظام اعتباري و پولي هاي سياست ابالغ پيرو( ١٣٩٤ سال در کشور

 ٤٧ ...... )ريالي( مشاع سود تقسيم و محاسبه نحوه دستورالعمل ابالغ موضوع ٢٠/٠٣/١٣٩٤ مورخ ٦٩٣٨٣/٩٤ شماره بخشنامه«

 بـه  اشـاره  با ١٣٩٤ سال بودجه قانون) ١١( تبصره) ب( بند شرح ابالغ موضوع ٢٠/٠٣/١٣٩٤ مورخ ٦٩٦٤٣/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٦١ ...................................................................... بانکي تسهيالت يااعط براي قبول قابل هاي تضمين برخي

 ٦٢ ... »سنديکايي تعهدات و تسهيالت حسابداري دستورالعمل ابالغ موضوع٢٣/٠٤/١٣٩٤ مورخ ١٠٣٣٣٢/٩٤ شماره بخشنامه«

 مـالي  مقـررات  از بخشـي  تنظـيم  قانون به موادي الحاق قانون ابالغ موضوع ٢٤/٠٤/١٣٩٤ مورخ ١٠٥٠٣٤/٩٤ شماره بخشنامه«

 ١٠٠ ........................................................................................................................ »)٢( دولت

 صـدور  در وزيـران  هيـأت  مصـوب  ازفرمهـاي  اسـتفاده  لزوم بر تإکيد موضوع ٠٣/٠٥/١٣٩٤ مورخ ١١١٢٢٢/٩٤ شماره بخشنامه«

 ١٢١ ...................................................................................... »دولتي معامالت تضمين براي نامه ضمانت

 ١٢٣ .............. »مرابحه اعتباري کارت اجرايي دستورالعمل ابالغ موضوع ٠٤/٠٥/١٣٩٤ مورخ ١١١٣٦٤/٩٤ شماره بخشنامه«

 قـانون ) ١٧( ماده) ت( بند) ١( تبصره) ب( جزء اجرايي نامه آيين ابالغ موضوع ٠٤/٠٥/١٣٩٤ مورخ ١١٢٣٣٩/٩٤ شماره بخشنامه«

 ١٣٦ ......................................................................... »کشور مالي نظام ارتقاي و پذير رقابت توليد موانع رفع

 هـا،  وزارتخانـه  بـراي  حسـاب  انـواع  نگاهـداري  دسـتورالعمل  ابـالغ  موضـوع  ٠٦/٠٥/١٣٩٤ مورخ ١١٤٩٨٥/٩٤ شماره بخشنامه«

 ١٣٩ ......................................................... غيردولتي عمومي مؤسسات و ها نهاد و دولتي هاي شرکت و مؤسسات

 و طبيعـي  منـابع  کشاورزي، بخش به تسهيالت اعطاي لزوم بر تأکيد موضوع ٠٧/٠٥/١٣٩٤ مورخ ١١٦٣٦٤/٩٤ شماره بخشنامه«

 ١٤٨ ........................................................................... »مربوط قوانين مطابق ترجيحي نرخ با وابسته صنايع

 مؤسسـات  و غيردولتـي  تجـاري  هـاي  بانـک  نمونـه  اساسـنامه  ابالغ موضوع ١٣/٠٥/١٣٩٤ مورخ ١٢٢٦٧٩/٩٤ شماره بخشنامه«

 ١٤٩ ............................................................................................................... »غيربانکي اعتباري
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 انحـالل  و نظارت فعاليت، تأسيس، بر ناظر اجرايي لدستورالعم ابالغ موضوع ١٨/٠٥/١٣٩٤ مورخ ١٢٧٤٢٨/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٢٢٨ ......................................... »ايران اسالمي جمهوري صنعتي تجاري آزاد مناطق در مرزي برون بانکي واحدهاي

 توليـد  موانـع  رفـع  قـانون ) ١٧( ماده» پ« بند اجرايي نامه آيين ابالغ موضوع ١٩/٠٥/١٣٩٤ مورخ ١٢٨٨٠٩/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٢٣٧ ........................................................................................... »کشور مالي نظام ارتقاي و پذير رقابت

 کـل  ١٣٩٤ سـال  بودجـه  قـانون ) ٢٦( تبصـره  اجرايي نامه آيين ابالغ موضوع ٢١/٠٥/١٣٩٤ مورخ ١٢٨٩٢٥/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٢٤٠ ............. »نقدي صورت به ازدواج وام دريافت جاي به) کااليي( اقساطي فروش تسهيالت از استفاده خصوص در کشور؛

 بخـش  در کشـور  بـانکي  شبکه اعطايي تسهيالت ترجيحي سود نرخ موضوع ١٩/٠٦/١٣٩٤ مورخ ١٦٢٦٤٤/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٢٤٣ ......................................................................................................................... کشاورزي

 بـراي  بـانکي  نامـه  ضـمانت  صدور ممنوعيت درآمدن تعليق حالت به موضوع ٢٩/٠٦/١٣٩٤ مورخ ١٧٢٦٧٠/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٢٤٤ .. »١٣٩٤ سال پايان تا ريالي بانکي نامه ضمانت بر ناظر دستورالعمل ٥ ماده موضوع(کشور بانکي نظام غيرجاري بدهکاران

 هـر  براي تضمين سقف موضوع با وزيران محترم هيأت مصوبه ابالغ موضوع ٠٧/٠٧/١٣٩٤ مورخ ١٨٣٩٩١/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٢٤٦ »١٣٩٤ و ١٣٩٣ هاي سال براي ها سپرده  ضمانت صندوق در غيربانکي اعتباري مؤسسات و ها بانک از هريک در گذار سپرده

 و ريـالي ( اعتباري مؤسسات غيرجاري مطالبات وصول نامه آيين ابالغ موضوع ٠٧/٠٧/١٣٩٤ مورخ ١٨٤٨٤٧/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٢٤٨ ............................................................................................................................ »)ارزي

 مؤسسـات  نماينـدگي  يـا  باجه يا شعبه تعطيل يا ايجاد نامه آيين ابالغ موضوع ٠٩/٠٧/١٣٩٤ مورخ ١٨٧٢٥٣/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٢٥١ ......................................................................................................... »کشور داخل در اعتباري

 ٢٥٣ .......... »مرابحه اعتباري کارت حسابداري دستورالعمل ابالغ موضوع ٢٥/٠٧/١٣٩٤ مورخ ٢٠٤٨٤٨/٩٣ شماره بخشنامه«

 پـذير  رقابـت  توليد موانع رفع قانون ٢١ ماده اجرايي دستورالعمل ابالغ موضوع ١١/٠٨/١٣٩٤ مورخ ٢٢٥٨٧٨/٩٤ شماره بخشنامه«

 نقـل،  و حمـل  کشـاورزي،  معـدني،  صـنعتي،  واحدهاي براي پايدار گردش در سرمايه تامين خصوص در کشور مالي نظام ارتقاي و

 ٢٦٧ .................................................... »کار حال در صادراتي هاي شرکت و بنيان دانش هاي بنگاه توليدي، صنوف

 کـل  ١٣٩٤ سـال  بودجـه  قـانون )٢٩( تبصـره  اجرايي نامه آيين ابالغ موضوع ١٨/٠٨/١٣٩٤ مورخ ٢٣٢٦٢٠/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٢٧٤ ............................................................................................................................ »کشور
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 ٢٧٧ .......... »مرتبط اشخاص تعهدات و تسهيالت نامه آيين ابالغ موضوع ٢٥/٠٨/١٣٩٤ مورخ ٢٤١٧٤٢/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٢٧٩ ............................ »مضاربه قرارداد يکنواخت فرم ابالغ موضوع ٠٢/٠٩/١٣٩٤ مورخ ٢٤٩٦٠١/٩٤ شماره بخشنامه«

 تعطيـل  يـا  ايجاد نامه آيين) ١٨( ماده موضوع اجرايي دستورالعمل ابالغ موضوع ٠٩/٠٩/١٣٩٤ مورخ ٢٥٧٢٨٣/٩٤ شماره بخشنامه

 ٢٩٥ .................................................................. »کشور داخل در اعتباري مؤسسات نمايندگي يا باجه يا شعبه

 مؤسسـات  و هـا  بانـک  هـاي  درآمـد  از برخـي  شناسـايي  توقـف  نقطه موضوع ٠٩/٠٩/١٣٩٤ مورخ ٢٥٨٠٢٠/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٣٠٢ .......................................................................................................................... »اعتباري

 ٣٠٥ ........................ »٢ بال سند ترجمه نخست بخش ابالغ موضوع ١٥/١٠/١٣٩٤ مورخ ٢٩٦٣٤٨/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٤٧٧»آمريکا کشور در  سپرده بيمه نظام کتاب مجموعه ترجمه ارسال موضوع ١٥/١٠/١٣٩٤ مورخ ٢٩٦٤٢٩/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٤٧٩ ........................ »ريالي اسنادي اعتبار دستورالعمل ابالغ موضوع ١٥/١٠/١٣٩٤ مورخ ٢٩٦٢٧٣/٩٤ شماره بخشنامه«

 صـالحيت  سـلب  و احـراز  دسـتورالعمل ) ٦( مـاده ) ٢( تبصـره  اصالح موضوع ١٧/١٠/١٣٩٤ مورخ ٢٩٨٩٠٨/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٥٠٣ ................................................................. »اعتباري مؤسسات مديره هيأت اعضاي و مديرعامل اي حرفه

 پذير رقابت توليد موانع رفغ قانون) ٤٧( ماده اجرايي دستورالعمل ابالغ موضوع ٢٦/١٠/١٣٩٤ مورخ ٣٠٩٤٧٦/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٥١٢ ................................................................... »کشاورزي تسهيالت خصوص در کشور مالي نظام ارتقاي و

 بـراي  الحسـاب  علـي  سـود  اعالم و محاسبه نحوه در الزم مالحظات موضوع ٣٠/١٠/١٣٩٤ مورخ ٣١٤٩٣١/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٥١٦ ....................................................................................................... »گذاري سرمايه هاي سپرده

 فـرم  فقـره  چهـار  راههمـ  بـه  دولتي معامالت تضمين نامه آيين ابالغ موضوع ١٩/١١/١٣٩٤ مورخ ٣٣٧٨٦٤/٩٤ شماره بخشنامه«

 فـرم  همچنـين  و کـار  انجام حسن کسور استرداد پرداخت، پيش تعهدات، انجام کار، ارجاع فرايند در شرکت هاي نامه ضمانت نمونه

 ٥١٩ ............................................................................................ »نامه ضمانت جاي به مطالبات و تآييد

 بـانکي  شـبکه  در بـانکي  سـود  هـاي  نرخ رعايت لزوم بر مجدد تأکيد موضوع ٢٤/١١/١٣٩٤ مورخ ٣٤٢٤٧٣/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٥٣٨ ............................................................................................................................ »کشور

 خريـد  تمليـک،  شـرط  بـه  اجاره قراردادهاي يکنواخت هاي فرم ابالغ موضوع ٢٧/١١/١٣٩٤ مورخ ٣٤٧١٧٢/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٥٤١ ........................................ »اعتبار و پول شوراي مصوب سلف و جعاله استصناع، مساقات، مزارعه، مرابحه، دين،
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 ٦٣٦ ........... »مرابحه عقد اجرايي دستورالعمل جديد نسخه ابالغ موضوع ٢٧/١١/١٣٩٤ مورخ ٣٤٧٢٧٨/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٦٤٧ ....... »کشور بانکي شبکه در بانکي سود جديد هاي نرخ ابالغ موضوع ٢٩/١١/١٣٩٤ مورخ ٣٥١١٨٩/٩٤ شماره بخشنامه«

 شـماره  بخشـنامه  ٥ بنـد  در منـدرج  بزرگ هاي بنگاه اصطالح تعريف موضوع ٠٣/١٢/١٣٩٤ مورخ ٣٥٤٦٠٧/٩٤ شماره بخشنامه«

 اعتبـاري  و بـانکي  هـاي  سياسـت ) ج( بخـش  از ٥ و ٤ ،٣ يبندها ابالغ پيرامون مرکزي بانک ١٧/١٠/١٣٩٣ مورخ ٢٧٧٤٢٦/٩٣

 ٦٤٩ ................................................................... »رکود از غيرتورمي خروج براي دولت هاي سياست مجموعه

 ٦٥٠ .....................................................................................بانکي مجوزهاي  هاي بخشنامه: دوم بخش

 ٦٥٢ ................................................................................... پولشويي با مبارزه هاي بخشنامه: دوم بخش

 ٦٥٣ .................................................... »٩ آمايش کارت موضوع ١٨/٠١/١٣٩٤ مورخ ٦٨٢٥/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٦٥٤ ............................. »هوشمند کارت یکنترل یها یويژگ موضوع ٢٤/٠٣/١٣٩٤ مورخ ٧٢٤٠٣/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٦٦١ .....................»مشتريان و ها حساب تعداد به مربوط آمار موضوع ٠١/٠٥/١٣٩٤ مورخ ١٠٩٦٨١/٩٤ شماره بخشنامه«

 کـه  اقداماتي طرح و کشور در پولشويي با مبارزه مقوله شناسي آسيب موضوع ٠٧/٠٥/١٣٩٤ مورخ ١١٥١٠٤/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٦٦٣ ........................................................................ »دهند انجام زمينه اين در بايد پولي نهادهاي و ها بانک

 یشناسـاي  بـا  رابطـه  در یپولشـوي  با مبارزه مقررات رعايت بر تاکيد.  موضوع ١١/٠٦/١٣٩٤ مورخ ١٥٣١٢٦/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٦٦٥ ..................................................................................................... »یاعتبار موسسات مشتريان

 لـزوم  دسـتورالعمل  ٢ مـاده  ٢ تبصـره  مفـاد  یاجـرا  عملکرد گزارش موضوع ٠٦/٠٧/١٣٩٤ مورخ ١٨١٧١٣/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٦٦٦ ....................................... »یا پوسته یها بانک یشناساي و یکارگزار روابط در یپولشوي با مبارزه مقررات رعايت

»ايرانـي  اتبـاع  یها ینشان و یپست یکدها یرسان روز به خصوص در موضوع ٢٣/٠٧/١٣٩٤ مورخ ٢٠٤٠٨٩/٩٤ شماره بخشنامه«

 .................................................................................................................................... ٦٦٧ 

 ٦٧٣ ............................ »یخارج اشخاص یاختصاص شناسه.  موضوع ٢٦/١١/١٣٩٤ مورخ ٤٥١٩٧/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٦٧٨ ................................... »یمل یشناساي کارت اعتبار.  موضوع ٢٥/١٢/١٣٩٤ مورخ ٣٨٧٥٢٥/٩٤ شماره بخشنامه«

 ٦٧٩ . »یافغان اتباع کفالت دفاتر شعب فهرست و نامه یمعرف ارسال موضوع ٢٦/١٢/١٣٩٤ مورخ ٣٨٨٩٦٠/٩٤ شماره بخشنامه«
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 IP و خـارجي  اشـخاص  اختصاصي شناسه پايگاه IP تغييرات ارسال موضوع ٢٦/١٢/١٣٩٤ مورخ ٣٨٩٨٧١/٩٤ شماره بخشنامه«

FTP« ........................................................................................................................... ٦٨١ 

 ٦٨٣ ........................................................................................................................... »پايان«
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هاي  بخشنامه: بخش اول

 مطالعات و مقررات بانکي
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هاي ذيل برخي نهادها  مستثني شدن مشروط شرکت موضوع ١٥/٠١/١٣٩٤مورخ  ٣٢٥٨/٩٤بخشنامه شماره «

  »نفع واحد هاي بزرگ اقتصادي از رعايت ضوابط مربوط به ذي و مجموعه

و ) الحسنه هاي قرض به استثناي بانک( غيردولتي دولتي، هاي بانک کليه محترم عامل مديران اطالع جهت
 .گرديد ارسال بانک و مؤسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسگريه پست دولتي شرکت

 

  

  سالم؛ با

احتراماً، همانگونه که مستحضرند در اصول و عمومات ناظر بر تخصيص منابع بانکي، همواره بر لزوم توجه 

باشند و بروز مشکل براي هـر   به روابط بين اشخاص که به نحوي از انحاء با يکديگر داراي وابستگي متقابل مي

رداخت يا ايفـاي بـه موقـع تسـهيالت و يـا      تواند به ديگري نيز تسري يابد و منجر به عدم بازپ ها مي يک از آن

لذا اصل بر آن است که چنين اشخاصي با وجـود برخـورداري از اسـتقالل    . ها شود، تأکيد شده است تعهدات آن

ايـن قبيـل وابسـتگي و روابـط بـين      . گيرنده واحد منظور گردنـد  ظاهري نسبت به يکديگر، به عنوان تسهيالت

شـود، عمومـاً يکـي از     ارت بانکي از آن به عنوان ذينفع واحد نام برده مـي متقاضيان تسهيالت که در ادبيات نظ

چـه آن کـه، فـرض آن اسـت     . شود رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهيالت و تعهدات کالن محسوب مي

 . ها تحميل نمايد اي را به آن تواند زيان عمده ها بوده و مي تسهيالت و تعهدات کالن موجد ريسک تمرکز در بانک

نامه تسـهيالت   مورد توجه بوده و تالش شده در آيين ۱۳۸۲در نظام بانکي کشورمان نيز اين مهم از سال 

هدف . االمکان احصا گردد و تعهدات کالن، ضمن تبيين صريح و شفاف مفهوم ذينفع واحد، مصاديق آن نيز حتي

 شخص يک حول بانک منابع از تمرکز شينا هاي زيان رساندن حداقل اي نيز به اصلي از پرداختن به چنين مقوله

هـاي   بنابراين، يکي از چالش. باشد ها مي يکديگر در صورت نکول هر يک از آن به وابسته اشخاص از گروهي يا

  . باشد اصلي در مديريت و کنترل تسهيالت و تعهدات کالن، شناسايي اشخاص وابسته به هم مي

ي اقتصادي بزرگ که عمدتاً هم در شمول نهادهـاي عمـومي   ها البته در کشورمان، برخي نهادها و مجموعه

و ) ره(شوند، نظير بنياد مستضعفان انقالب اسالمي، سـتاد اجرايـي فرمـان حضـرت امـام       غيردولتي تعريف مي

هـاي   هاي متعددي بوده و در بخش ها و اهداف خاص خود، داراي شرکت سازمان تأمين اجتماعي بنا به مأموريت

نامـه   هاي زيرمجموعه اين نهادهـا و مؤسسـات، بـه اسـتناد آيـين      شرکت. نمايند ارکت ميمختلف اقتصادي مش

هـاي   اين در حالي است کـه شـرکت  . شوند احد محسوب مي نفع و تسهيالت و تعهدات کالن، به عنوان يک ذي

بـا يکـديگر   باشند، ولي به دليل ايـن کـه    واحد مي نفع تابعه نهادهاي ياد شده، گرچه مصداق يکي از بندهاي ذي
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واحـد   نفـع  شوند و نبايد به عنوان ذي واحد نمي نفع همبستگي دروني معناداري ندارند، لذا مشمول تعريف کلي ذي

  . منظور گردند

با عنايت به مراتب فوق، شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و نـود و پنجمـين جلسـه مـورخ     

هاي زيرمجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادي کـه بـه    ، با هدف تسهيل تأمين مالي شرکت۱۲/۱۲/۱۳۹۳

شـوند، لـيکن فاقـد همبسـتگي      نامه تسهيالت و تعهدات کالن، از مصاديق ذينفع واحد محسوب مي استناد آيين

گيرند، به شـرح ذيـل اتخـاذ     باشند و لذا در شمول تعريف کلي ذينفع واحد قرار نمي معنادار متقابلي بين خود مي

  :تصميم نمود

بنيـاد مستضـعفان انقـالب     ؛هاي بزرگ اقتصادي هاي ذيل نهادها و مجموعه با مستثني شدن شرکت"

از رعايت ضوابط مربوط به ) ره(امام  حضرت اسالمي، سازمان تأمين اجتماعي و ستاد اجرايي فرمان

و بدون ها که مستقيماً  هاي اقتصادي زيرمجموعه آن که هر يک از هلدينگ واحد مشروط به اين نفع ذي

  ."شود مي موافقتواحد منظور گردند،  نفع به عنوان يک ذي ،باشند ها مي طه تابعه آناسو

ربط ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت کـافي   خواهشمند است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي

  ز /۲۳۲۵۲۴۱/.به عمل آيد

   

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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نامه ميزان و نحوه دريافـت حـق    موضوع ابالغ اصالحيه آيين ١٧/٠١/١٣٩٤مورخ  ٥٩٤٩/٩٤بخشنامه شماره «

  »ها عضويت در صندوق ضمانت سپرده

  
بانک و مؤسسات اعتباري   دولتي پست دولتي، غيردولتي، شرکت هاي  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  .گردد مي ارسال 
  باسالم؛

نامه ميزان و  آيين«در خصوص ارسال  ١٥/٥/١٣٩٢مورخ  ١٤٣٠٢٢/٩٢پيرو بخشنامه شماره احتراماً،  

ــ   ه٤٨٣٦٧ت/١٠٠٩٩٨نامه شـماره   ، موضوع تصويب»ها حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده دريافتنحوه 

ها و مؤسسات  نکشده از سوي برخي از با هيأت محترم وزيران و با عنايت به مشکالت عنوان ٢/٥/١٣٩٢ورخ م

نامه  ها در صندوق و همچنين برخي ابهامات و ايرادات در مفاد آيين عضويت پيرامون ميزان حق اعتباري غيربانکي

نظـرات شـبکه    هاي مجدد و اخذ نکته ز بررسي، پس امزبورنامه  رساند آيين وسيله به استحضار مي يادشده، بدين

ضمن ابراز تشکر از همفکـري و مشـارکت آن    .و به تصويب رسيداصالح هيأت محترم وزيران در بانکي کشور، 

نامـه شـماره    نامـه، بـه پيوسـت تصـوير تصـويب      مؤسسه اعتباري غيربانکي در تدوين و اصالح اين آيين/بانک

نامه ميزان و  آيين«هيأت محترم وزيران در خصوص ابالغ اصالحيه  ١٠/١٢/١٣٩٣مورخ  ـه٤٩٨٣٧ت/١٥٠٥٠١

شـده جهـت    حنامـه اصـال   به همراه يک نسخه از آيين »ها حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده دريافتنحوه 

  .گردد ايفاد مي برداري استحضار و بهره

پيشبرد اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسالمي که  در اين ارتباط شايان ذکر است با عنايت به اين

دهنـده بـازار پـولي     همدلي و همکاري نهادهاي شکلهمفکري، ايران در ابعاد اقتصادي، پولي و اعتباري در گرو 

اجراي تکاليف قانوني و دستورات و ضوابط ابالغي   ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در زمينه کشور، به ويژه بانک

مراتب فـوق بـه   از اين رو خواهشمند است دستور فرمايند،  است،مرکزي جمهوري اسالمي ايران از سوي بانک 

 /.مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ شود و بر حسن اجراي آن، نظارت الزم به عمل آيد/بانک ربط آن کليه واحدهاي ذي
  ص ٢٣٢٨٧١١

  

  
  
  

  
  
  

  شويي کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول مديريت
 مطالعات و مقررات بانكياداره 

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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ان ی ا وری     وری اسال ت    ریا
  تعالي بسمه

  » با صلوات بر محمد و آل محمد «

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

جمهـوري اسـالمي ايـران و بـه     به پيشنهاد بانک مرکـزي   ٢٦/١١/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه مورخ 

قـانون برنامـه    ٩٥مـاده  ) ج(  استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران و بنـد   

  :تصويب کرد -١٣٨٩مصوب  -پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران

شـماره  نامـه   هـا موضـوع تصـويب    نامه ميزان و نحوه دريافت عضويت در صندوق ضـمانت سـپرده   آيين

  :گردد به شرح زير اصالح مي ٢/٥/١٣٩٢ـ مورخ ه٤٨٣٦٧ت/١٠٠٩٩٨

اضـافه  » اعتبـاري غيربـانکي  «بعـد از عبـارت   » و شعبه بانک خـارجي «، عبارت )١(ماده ) ج(در بند  - ١

 .شود مي

 :شوند ، الحاق مي)١(به ماده ) ز(و ) و(متون زير به عنوان بندهاي  - ٢

نامـه مجـوز تأسـيس     تباري که پس از ابالغ اين آيينمؤسسه اع :تأسيس مؤسسه اعتباري تازه -و«

  .دارد خود را از بانک مرکزي دريافت مي

هاي هر شخص اعم از ريـالي و ارزي در هـر مؤسسـه     حداکثر ميزان ريالي سپرده :سقف تضمين -ز

ها و تبصره بنـد يادشـده    اساسنامه صندوق ضمانت سپرده) ٥(ماده ) الف(اعتباري که بر اساس بند 

و اصـالح بعـدي، تحـت     ٢٢/٥/١٣٩١ــ مـورخ   ه٤٧٦٣٢ت/١٠٢٥٩٥نامه شماره  ع تصويبموضو

  ».باشد ها مي تضمين صندوق ضمانت سپرده
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معادل دو درصد حداقل سرمايه اعالمي از سوي بانک مرکزي براي تأسيس يک «عبارت ) ٧(در ماده  - ٣

و در تبصره مـاده  » شده مؤسسه اعتباري معادل دو درصد سرمايه پرداخت«جايگزين عبارت » بانک

دو «جـايگزين عبـارت   » دو درصد حداقل سرمايه اعالمي از سوي بانـک مرکـزي  «يادشده، عبارت 

 .مي شود» درصد سرمايه اعطايي

 :شود و تبصره آن مي) ٨(متن زير جايگزين ماده  - ٤

نامه، مکلف است ظرف مـدت   مؤسسه اعتباري تأسيس شده قبل از تاريخ ابالغ اين آيين -٨ماده «

  . نامه نسبت به واريز حق عضويت اوليه خود اقدام نمايد صد و بيست روز پس از ابالغ اين آيين يک

صد و بيسـت روز پـس از اخـذ مجـوز      تأسيس موظف است ظرف يک مؤسسه اعتباري تازه -تبصره

  ».فعاليت از بانک مرکزي نسبت به پرداخت حق عضويت اوليه خود به صندوق اقدام نمايد

تمـامي  «و عبـارت  » يک و نـيم «جايگزين عبارت » بيست و پنج صدم«، عبارت )٩(ده ما) ١(در بند  - ٥

هـاي   تمامي سپرده«جايگزين عبارت » ها پس از کسر سپرده قانوني تا سقف تضمين صندوق سپرده

 .شود مي» مؤسسه اعتباري

» صـندوق ها پس از کسر سپرده قانوني تا سقف تضمين  تمامي سپرده«، عبارت )٩(ماده ) ٢(در بند  - ٦

درصد فوق از يک درصد بيشـتر و  «و عبارت » هاي مؤسسه اعتباري تمامي سپرده«جايگزين عبارت 

در هر صورت، درصد فـوق از سـه   «جايگزين عبارت » از بيست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود

 .شود مي» درصد بيشتر نخواهد بود

» مـاه همـان سـال    فروردين«ين عبارت جايگز» خردادماه سال بعد«، عبارت )٩(ماده ) ١(در تبصره  - ٧

 .شود مي

) ١(تلقي و متن ذيل به عنوان تبصره ) ٣(و ) ٢(هاي  ، به عنوان تبصره)٩(ماده ) ٢(و ) ١(هاي  تبصره - ٨

 :شوند ، الحاق مي)٩(ماده 
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اعتبـاري   هاي مشمول ضمانت مؤسسـات    هرگاه ميزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده -١تبصره «

سـاالنه    تواند با رعايت مقررات مربوط، نسبت به کاهش ميزان حق عضـويت  دوق ميفراتر رود، صن

  ».شده در اين ماده اقدام نمايد پرداختي از حداقل تعيين

 .شود مي» خردادماه«جايگزين عبارت » شهريورماه«، عبارت )١٠(در ماده  - ٩

» وزيـران  هيـأت «عبارت جايگزين » وزيران عضو شوراي پول و اعتبار«، عبارت )١٣(در تبصره ماده  - ١٠

 .شود مي
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  ها نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده آيين

  :روند نامه، در معاني مشروح مربوط به کار مي اصطالحات مندرج در اين آيين -١ماده 

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران: بانک مرکزي -الف

  .ها صندوق ضمانت سپرده :صندوق -ب

يا مؤسسه اعتباري غيربانکي و شعبه بانک خارجي که به موجـب    بانک: مؤسسه اعتباري -ج

 .باشد قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي

 .نمايد شخصي که مبادرت به توديع سپرده نزد مؤسسه اعتباري مي :گذار سپرده -د

يک بانک خارجي که با مجوز و تحت نظارت بانک واحد عملياتي از  :شعبه بانک خارجي -ه 

  .نمايد مرکزي در ايران فعاليت مي

نامـه مجـوز    مؤسسه اعتباري که پس از ابـالغ ايـن آيـين    :تأسيس مؤسسه اعتباري تازه -و

  .دارد تأسيس خود را از بانک مرکزي دريافت مي

و ارزي در هـر   هاي هر شـخص اعـم از ريـالي    حداکثر ميزان ريالي سپرده :سقف تضمين -ز

ها و تبصره  اساسنامه صندوق ضمانت سپرده) ٥(ماده ) الف(مؤسسه اعتباري که بر اساس بند 

و اصالح  ٢٢/٥/١٣٩١ـ مورخ ه٤٧٦٣٢ت/١٠٢٥٩٥نامه شماره  بند يادشده موضوع تصويب

  .باشد ها مي بعدي، تحت تضمين صندوق ضمانت سپرده

هـاي خـارجي در صـندوق     اعتباري و شعب بانک عضويت براي تمامي مؤسسات پرداخت حق -٢ماده 

  .الزامي است

هـا در کشـور مبـدأ،     هاي آن تحت پوشش نهاد ضمانت سپرده شعبه بانک خارجي که سپرده -١تبصره 

  .تواند از عضويت در صندوق مستثني شود معادل حداقل ميزان ضمانت صندوق باشد، مي
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ها در کشـور   خارجي توسط نهاد ضمانت سپرده هاي شعبه بانک چنانچه حدود ضمانت سپرده -٢تبصره 

هاي شعبه بانک خارجي در کشور مبدأ تحت هـيچ ضـمانتي    مبدأ، کمتر از حدود ضمانت صندوق باشد، يا سپرده

شـود، بـه    هايي که نزد شعبه آن در ايران توديـع مـي   نباشد، شعبه بانک خارجي ذيربط بايد در خصوص سپرده

  .عضويت صندوق درآيد

انک مرکزي موظف است هنگام صدور مجوز براي فعاليت شعبه بانک خارجي موضوع تبصره ب -٣تبصره

اند، توسط مقام هايي که نزد شعبه بانک خارجي در ايران توديع شده ، تمهيدات الزم را براي ضمانت سپرده)٢(

  .ذيربط در کشور مبدأ، اتخاذ نمايد

در ) ٢(مـاده   ٢عبه بانک خارجي موضوع تبصره بانک مرکزي بايد قبل از موافقت با تأسيس ش -٣ماده 

ها، زمان و شرايط  ايران، در مورد نحوه تعامل بانک خارجي يا شعبه آن با صندوق، از جمله پرداخت حق عضويت

گذاران اين شعبه در مواقع لزوم، و نحوه تصفيه بانک خارجي يا شعبه آن با صندوق،  هاي سپرده پرداخت سپرده

  .کشور مبدأ به توافق برسدبا مقام ذيربط در 

هاي اوليه، ساالنه و خاص دريـافتي از مؤسسـات اعتبـاري اداره     صندوق از محل حق عضويت -٤ماده 

  .شود مي

هاي ياد شده به صندوق، مطابق  مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به پرداخت حق عضويت -٥ماده 

  .نامه، اقدام نمايد با مفاد اين آيين

ها به صورت واريز وجه آنها توسط مؤسسه اعتباري، به حسـاب صـندوق    ضويتدريافت حق ع -تبصره

  . گيرد نزد بانک مرکزي صورت مي

هـاي قابـل    نامه به عنوان هزينـه  پرداختي مؤسسه اعتباري در چارچوب اين آيين  حق عضويت -٦ماده 

  . گردد قبول مالياتي همان سال مؤسسه اعتباري منظور مي

ه مؤسسه اعتباري معادل دو درصد حداقل سـرمايه اعالمـي از سـوي بانـک     حق عضويت اولي -٧ماده 

   .باشد مرکزي براي تأسيس يک بانک مي
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خارجي معادل دو درصد حداقل سرمايه اعالمـي از سـوي بانـک      حق عضويت اوليه شعبه بانک -تبصره

  .پرداخت گردد) ٨( مرکزي براي تأسيس شعبه بانک خارجي است که اين مبلغ بايد طي مدت مذکور در ماده

نامه، مکلـف اسـت ظـرف مـدت      مؤسسه اعتباري تأسيس شده قبل از تاريخ ابالغ اين آيين -٨ماده 

  . نامه نسبت به واريز حق عضويت اوليه خود اقدام نمايد صد و بيست روز پس از ابالغ اين آيين يک

از اخذ مجوز فعاليت صد و بيست روز پس  تأسيس موظف است ظرف يک مؤسسه اعتباري تازه -تبصره

  .از بانک مرکزي نسبت به پرداخت حق عضويت اوليه خود به صندوق اقدام نمايد

تحت عنوان حق عضويت ساالنه به حق عضويتي  براي هر سال، است موظفمؤسسه اعتباري  -٩ماده 

  :گردد صندوق پرداخت نمايد که به شرح زير دريافت مي

روزهـاي  (براي سال اول فعاليت صندوق، معادل بيست و پنج صدم درصد از ميانگين مانده روزانه  - ١

در سـال مـالي    ها پس از کسر سپرده قانوني تا سقف تضمين صندوق تمامي سپرده) تقويمي سال

  .گذشته

ميزان حق عضويت ساالنه براي سال دوم به بعد فعاليت صندوق، بر مبنـاي درصـدي از ميـانگين     - ٢

ها پس از کسر سپرده قانوني تا سـقف تضـمين    تمامي سپرده) روزهاي تقويمي سال(روزانه انده م

درصد فوق از يک درصد . شود تعيين ميتوسط هيأت امناي صندوق صندوق در سال مالي گذشته، 

  .بيشتر و از بيست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود

اعتباري فراتر  هاي مشمول ضمانت مؤسسات   سپرده هرگاه ميزان منابع صندوق از پنج درصد -١تبصره 

ساالنه پرداختي از حـداقل    تواند با رعايت مقررات مربوط، نسبت به کاهش ميزان حق عضويت رود، صندوق مي

  .شده در اين ماده اقدام نمايد تعيين

ر سال ساالنه مؤسسه اعتباري در ه  صندوق موظف است نحوه محاسبه و ميزان حق عضويت -٢تبصره 

  .را تا پايان خردادماه سال بعد، به مؤسسه اعتباري اعالم نمايد
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مؤسسه اعتباري تازه تأسيس، بايد متناسب بـا دوره زمـاني پـس از    » حق عضويت ساالنه« -٣تبصره 

  . گيري تا پايان همان سال محاسبه گردد شروع عمليات سپرده

عضويت ساالنه هر سال خود را حداکثر تا  مؤسسه اعتباري و شعبه بانک خارجي موظفند حق -١٠ماده 

  .پايان شهريورماه سال بعد، پرداخت نمايند

-سپرده هايدر شرايط اضطراري و در صورت عدم تکافوي منابع صندوق براي پرداخت سپرده -تبصره

ـ    گذاران، صندوق مي   دتواند منابع خود را از طريق اخذ حق عضويت ساالنه از مؤسسات اعتبـاري، پـيش از موع

  .مقرر تأمين نمايد

کاهش حق عضويت ساالنه در مورد مؤسسه اعتباري که بـر اسـاس اعـالم بانـک مرکـزي       -۱۱ماده 

  .است، نبايد اعمال گردد  مشمول اقدامات نظارتي يا انتظامي شده

هاي مؤسسه اعتباري، حداکثر تا دو نوبت در هـر سـال  از    فعاليت  در صورت افزايش ريسک -١٢ماده 

  .گردد اعتباري ذيربط حق عضويتي تحت عنوان حق عضويت خاص دريافت ميمؤسسه 

دريافت حق عضويت خاص بر مبناي استانداردهاي تعيين شده توسط بانک مرکـزي در زمينـه    -تبصره

گيري ريسک و بر اساس دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد بانک مرکزي به تصـويب وزيـران عضـو     اندازه

  . رسد بار ميشوراي پول و اعت

هاي پرداختي توسط مؤسسه اعتباري تحت هيچ شرايطي قابل برگشت نخواهد  حق عضويت -١٣ماده 

   .بود

هاي مقـرر   خود ظرف سه ماه پس از مهلت   چنانچه مؤسسه اعتباري از پرداخت حق عضويت -١٤ماده 

اقـدامات نظـارتي از جملـه    امتناع ورزد، صندوق موظف است مراتب را به رييس کل بانک مرکزي جهت اعمـال  

 -١٣٥١مصوب  -قانون پولي و بانکي کشور) ١٤(ماده ) ١١(سلب صالحيت مديران و نيز اقدامات مصرح در بند 

اعمال بند مذکور منوط بـه اخـذ   . گيري مؤسسه اعتباري متخلف اعالم نمايد شامل محدود نمودن عمليات سپرده

  .مجوز الزم از شوراي پول و اعتبار خواهد بود
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هاي مرتبط بـا اداره امـور    هاي دريافتي از مؤسسات اعتباري پس از کسر هزينه حق عضويت -١٥ماده 

  . يابد گذاران مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص مي سپرده هاي صندوق، به بازپرداخت سپرده

نياز از  تواند براي انجام وظايف قانوني خود نسبت به دريافت اطالعات و آمار مورد صندوق مي -١٦ماده 

نيز موظفنـد اطالعـات و آمـار     بانک مرکزي و مؤسسات اعتباري .مؤسسات اعتباري و بانک مرکزي اقدام نمايد

  .درخواستي صندوق را با رعايت قوانين مربوط، در حداقل زمان ممکن ارايه نمايند

  .نمايدصندوق موظف است اطالعات و آمار دريافتي موضوع اين ماده را محرمانه تلقي  -١تبصره 

مؤسسه اعتباري موظف است با رعايت قوانين مربوط ترتيبي اتخاذ نمايد که در هر زمان، قادر  -٢تبصره

  .هاي توديع شده نزد خود، به صندوق باشدبه ارائه اطالعات مربوط به سپرده

هـاي   هاي خود تبليغي فراتـر از محـدويت   مؤسسه اعتباري نبايد در خصوص تضمين سپرده -١٧ماده 

هــ مـورخ   ٤٧٦٣٢ت/١٠٢٥٩٥نامـه شـماره    نامه و اساسـنامه صـندوق، موضـوع تصـويب     مصرح در اين آيين

  .انجام دهد ٣١/٢/١٣٩٢هـ مورخ ٤٧٦٣٢ت/٤٨٠٠٣نامه شماره  و اصالحيه آن، موضوع تصويب ٢٢/٥/١٣٩١

هـاي   هزينـه . شـود  اندازي صندوق، توسط بانک مرکزي تأمين مي مورد نياز جهت راه  بودجه -۱۸ماده 

از مؤسسات اعتباري، از محل منابع صندوق و به صورت تـوافقي بـا بانـک      مذکور، بايد پس از اخذ حق عضويت

  .مرکزي تسويه شود

نامه، الزامات مورد  بانک مرکزي موظف است ظرف مدت يک ماه پس از تاريخ ابالغ اين آيين -۱۹ماده 

ات اعتباري به منظـور درج در اساسـنامه آنهـا ابـالغ     نياز براي عضويت و تبعيت از مقررات صندوق را به مؤسس

مؤسسات اعتباري نيز موظفند اساسنامه خود را بر اساس الزامات ابالغي توسط بانک مرکزي، ظرف مدت . نمايد

  .دو ماه از تاريخ ابالغ، اصالح نموده و به تصويب شوراي پول و اعتبار برسانند
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موضوع تأکيد بر استفاده از سامانه سپام در عمليات مربوط  ١٠/٠٢/١٣٩٤مورخ  ٣١٥٩٥/٩٤بخشنامه شماره «

  »هاي بانکي ريالي نامه به ضمانت

  
بانک و   دولتي پست ، شرکت )الحسنه هاي قرض به استثناي بانک(ها  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  .گردد مي مؤسسات اعتباري ارسال 

  

 باسالم؛

باشند بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران بـه دليـل بـروز برخـي        تحضر ميگونه که مس همان احتراماً،

هاي بانکي  نامه ها در ارتباط با ضمانت ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و مشتريان آن مشکالت و ابهامات براي بانک

نامه  آيين«کلي و اصالح  هاي بانکداري الکترونيک در اين زمينه، نسبت به بازنگري ريالي و نيز لزوم استفاده از سامانه

نامه يادشـده تحـت عنـوان     اقدام نمود و نهايتاً نسخه جديد آيين» ها نامه و ظهرنويسي از سوي بانک صدور ضمانت

صـد و هفتـاد و ششـمين جلسـه مـورخ       هـزار و يـک   يـک در » )ريالي(هاي بانکي  نامه دستورالعمل ناظر بر ضمانت«

 ١٠/٤/١٣٩٣مورخ  ٩٤٦٤٧/٩٣طور که در بخشنامه شماره  همان. رسيد به تصويب شوراي پول و اعتبار ٩/٢/١٣٩٣

به منظور اعمال نظارت و کنترل بيشتر اين بانک، موضوع ابالغ دستورالعمل مذکور به شبکه بانکي کشور اعالم گرديد، 

بـر  ربط در مؤسسات اعتباري و همچنين از سـوي بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران        از سوي واحدهاي ذي

نامه بانکي، نسبت به اخذ يک  به ازاي صدور هر ضمانتشدند  ، مؤسسات اعتباري موظفريالي هاي بانکي نامه ضمانت

هريـک از رويـدادهاي   نمـوده و  اقدام ) سپام(رساني الکترونيکي مالي بانک مرکزي  شماره اختصاصي از سامانه پيام

   .نماينددر اين سامانه ثبت را هاي بانکي  نامه صدور، اصالح، تمديد، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت

هريـک از رويـدادهاي    الذکر، در حال حاضر استفاده از سامانه سپام بـراي ثبـت   با عنايت به موارد فوق

دستورالعمل ناظر بـر  «هاي بانکي ريالي، مطابق با مفاد  نامه ضمانت صدور، اصالح، تمديد، پرداخت، خاتمه و ابطال

در همين راسـتا  . باشد ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي الزامي مي از سوي بانک» )ريالي(هاي بانکي  نامه ضمانت

رساند اين بانک ضمن برخورد قانوني با متخلفين از ضوابط جاري در ايـن خصـوص، از تـاريخ     به استحضار مي

ي قابل پيگيـري  هاي صادره فاقد شماره اختصاص نامه اعتبار بودن ضمانت بي«نسبت به اعالم رسمي  ١/٣/١٣٩٤

از اين رو، ضمن تأکيد مجدد بر اجـراي  . هاي عمومي اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد ، از طريق رسانه»از سپام
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، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق به »)ريالي(هاي بانکي  نامه دستورالعمل ناظر بر ضمانت«دقيق مفاد 

  ص ٢٣٥٤٤٩٥ /.آن نظارت الزم و کافي به عمل آيدربط ابالغ و بر حسن اجراي  کليه واحدهاي ذي
     

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شويي کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول مديريت
 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد
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مــورخ  ٢٣٨٣٢٩/٩٣لغــو بخشــنامه شــماره موضــوع  ١٠/٠٢/١٣٩٤مــورخ  ٣١٦١٤/٩٤بخشــنامه شــماره «

هـاي   دار شـامل حسـاب   گـذاري مـدت   هاي سرمايه در خصوص اعالم ممنوعيت افتتاح انواع حساب ٥/٩/١٣٩٣

  »ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي براي دانشگاههاي دولتي منظوره توسط بانک دو

  
بانک و   دولتي پست ، شرکت )الحسنه قرض هاي به استثناي بانک(ها  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 .گردد مي مؤسسات اعتباري ارسال 

 باسالم؛

موضـوع اعـالم    ٥/٩/١٣٩٣مـورخ   ٢٣٨٣٢٩/٩٣پيـرو بخشـنامه شـماره    رساند  احتراماً، به استحضار مي 

ها  پرسشهاي دولتي و طرح برخي  دار براي دانشگاه گذاري مدت هاي سرمايه ممنوعيت افتتاح و نگهداري حساب

هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمـان و   و ابهامات از سوي شبکه بانکي کشور و همچنين وزارتخانه

هاي دولتي نزد شبکه بانکي کشـور   آموزش پزشکي در خصوص گستره شمول مقررات ناظر بر نگهداري حساب

هـاي   يران و شـموليت آن بـر دانشـگاه   ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ا قانون برنامه پنج ٩٤موضوع ماده 

قانون اخيرالذکر، مراتب مجدداً در دستور کار اين بانک قرار گرفـت و   )٢٠(ماده  »ب« دولتي با توجه به حکم بند

، مـآالً بـا    صالح در اين رابطه با توجه به ابعاد حقوقي موضـوع  هاي بيشتر و استعالم از مراجع ذي پس از بررسي

جمهوري اسالمي ايران  پنجم توسعهساله  پنجقانون برنامه ) ٢٠( ماده» ب«بند موجود در  هاي استناد به ظرفيت

هايي كـه داراي مجـوز از    ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان دانشگاه«که  مبني بر اين

آموزش پزشـكي و  هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و  شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه

باشند؛ بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمـومي حـاكم بـر دسـتگاههاي      ربط مي ساير مراجع قانوني ذي

دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و 

ـ  ها و فقط در چارچوب مصـوبات و آيـين   الحاقات بعدي آن هـاي مـالي، معـامالتي و اداري ـ اسـتخدامي ـ        هنام

تشكيالتي مصوب هيأت اُمنا كه حسب مورد به تأييد وزراي علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و      

مقرر گرديد شبکه بـانکي  ؛ »نمايند رسد، عمل  جمهور مي ها به تأييد رئيس آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان

قـانون يـاد شـده،    ) ٢٠(ماده  »ب«ها و مؤسسات موضوع بند  کشور در زمينه افتتاح حساب بانکي براي دانشگاه

رو ضمن اعالم لغو  از اين. برابر قوانين، مقررات و ضوابط جاري، همکاري الزم را با مؤسسات مزبور معمول دارند
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/ ربـط آن بانـک   د است مراتب به نحو مقتضي به تمامي واحـدهاي ذي الذکر اين بانک، خواهشمن بخشنامه صدر

  ص ٢٣٥٣٩٧٦ /.مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ شود
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 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد
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هاي پـولي و اعتبـاري نظـام بـانکي      موضوع ابالغ سياست ١٤/٠٢/١٣٩٤مورخ  ٣٤٢١٥/٩٤بخشنامه شماره «

  »١٣٩٤کشور در سال 

پست بانک و مؤسسات  ي، شرکت دولتي، غير دولتيدولت يجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک ها
  .گردد يو عسکريه ارسال م يتوسعه، کوثر مرکز ياعتبار

  

  با سالم؛ 

زماِن تورم باال و رکود شديد  قيصه هموجود دو ن  ر،ياخ يانسال ياحتراماً، همانگونه که استحضار دارند ط

، مستلزم اتخـاذ  يکه درمان يمواجه ساخته بود ک يالعالج صعب يمارصاد ايران را با چنان بيکره اقتاقتصادي، پي

از اين رو، مجموعه سياستگذاري اقتصادي کشور . کسالعو ب شد هايي بود که موجب تشديد ديگري مي استيس

بنـدي   و اولويت ده چنين وضعيتيموشکافانه علل و عوامل موج يها يو انجام بررس ر دولت يازدهماستقراپس از 

در  يو مـال  يانضباط پول يت جدها و اقداماتي که در اين زمينه بايد به کار گرفت، بر لزوم رعاي استمجموعه سي

تحـت عنـوان   را  هايي استير و سو براي خروج از اين موقعيت دشوار، تدابي دکيکشور تأ يارکان اقتصاد يتمام

 ها را به طـور منسـجم و در   آندر دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت از رکود،  يرتورمبسته خروج غي

کاهش قابـل مالحظـه نـرخ تـورم از     . دي جامعه به اجرا درآورناقتصاد يها ات و شاخصهماهنگي با روند واقعي

ش شـاخص رشـد   ، افـزاي زمـان  و به طور هـم  ۱۳۹۳درصد در پايان سال  ۱۵,۶به  ۱۳۹۲درصد در سال  ۳۴,۷

رقام منفي ـ نشـان از   ا يـ آن هم پس از تجربه دو سال متوال  يبا تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوال ياقتصاد

. بـوده اسـت  کمتـر از دو سـال    ينه، در مدت زمـان در اين زميدهم ازهاي متخذه از سوي دولت ي استتوفيق سي

  .هايي که بايد همچنان با جديت هر چه تمامتر دنبال شوند استسي

نقـش   يفـا يقين مسـتلزم اي ن روند رو به رشد، به هاي مذکور و تداوم اي استيز سآمي پيشبرد موفقيت

همگامي و همکـاري مـؤثر و   ر مناسب و ا و تدابيه ستاثر و جدي شبکه بانکي کشور در اين عرصه، اتخاذ سيمؤ

بر همين اساس، شوراي پول و اعتبـار در يکهـزار و يکصـد و نـود و     . باشد هاي کشور مي شايسته يکايک بانک

بـا رويکـرد کـاهش    را  هـايي  اسـت برگزار شـد، سي  ۸/۲/۱۳۹۴مورخ  که در روز سه شنبهخود ن جلسه هشتمي

اتخـاذ  وست پيبه شرح ن مشکالت موجود در شبکه بانکي کشور و بازار پول زما هاي تأمين مالي و حل هم هزينه

توجه به مشکالت با  است که ين نکته ضروردر اين رابطه، ذکر اي. گردد يله جهت اجرا ابالغ موسي نمود که بدين

 اقتصـاد  بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي هاي غيرمتعارف و نامتناسب با ناشي از پرداخت تسهيالت بانکي با نرخ

، اعمال سقف بر نرخ سود تسهيالت عقود مشارکتيشوراي پول و اعتبار بر آن شد تا از طريق  ،طي ساليان اخير

تعيين نمايد تـا از رهگـذر   ي اقتصاد مولد يها تيفعال ياقتصاد و بازده يط واقعيرا متناسب با شرا يدامنه مجاز

که  را ارتقاء دهد و هم اينسالمت و شفافيت بانکي هم  آن، هم به تأمين مالي بخش توليد مساعدت کرده باشد و

 يهـا  ن مجموعـه شـاخص  ن ايجـاد همـاهنگي بـي   ضم - ها و خدمات د کاالهاي تمام شده تولي نهبا کاهش هزي

کمک به خروج جه کردن توليد کاالها و خدمات براي توليدکنندگان کشور و در نتي يک سو و اقتصادقتصادي از يا
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با  يکه در هماهنگ يموضوع.   روند کاهشي نرخ تورم را تداوم بخشد -وي ديگر از س يدولياز رکود واحدهاي ت

و کمک  يل مبادالت بازرگانو تسهي ها بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت يمبن يمرکز يها بانک يفلسفه وجود

ـ دن روح منطـق و  با دميبوده و بر آن است تا  هاکشور يبه رشد اقتصاد هـاي   طـرح در کالبـد   يه اقتصـاد توجي

 هـا  سـک از بـروز بسـياري از انـواع ري   شـوند،   ين مالميالت، تأاست از محل اين قبيل تسهي که مقرر اقتصادي

. را بـه ارمغـان آورد   يجـار  رکاهد و کاهش مطالبات غيالت و تعهدات بتسهيو نکول  يسک اعتبارخصوص ري به

تر را  ثباتبه سمت اقتصادي پوياتر و بانه حرکت زمي  ذکور،است مآميز سي تموفقيمؤثر و  ياست که اجرا يهبدي

سـقف مـذکور در   شود  مي  هاي مزبور مالحظه گونه که در مجموعه سياست البته همان. آورد ي کشور فراهم ميبرا

مـات الزم بـه طـور هوشـمندانه، مسـتمر و      خاذ شده است تا در مقام عمل، تنظيات يگرکنار مجموعه تدابير دي

عنوان مقـام نـاظر بـازار     ران بهنک مرکزي جمهوري اسالمي ايکشور توسط با ياقتصاد يها متناسب با شاخص

هاي  طرحن بنا استوار باشد که در بين مگيري اصلي نظام بانکي کشور بايد بر اي هدف لذا. کشور اعمال شود يپول

ه همراه دارد تا از ايـن  مترين ريسک را بکه ک شوندانتخاب  هايي طرحدرصد،  ۲۴حداکثر  يبا سودآور اقتصادي

  .سالمت و ثبات و پايداري نظام بانکي کشور که از اصول کلي اقتصاد مقاومتي است، محقق شودق، طري

هاي کلي  ور در راستاي سياستکش يت به مراتب فوق و نظر به لزوم حرکت هماهنگ شبکه بانکبا عناي

 يران شـبکه بـانک  يمـد  يکه تاکنون به همت واال يل مجموعه اقداماتظور تکمياز رکود و به من يتورم رخروج غي

هـا و   وست بـه تمـام واحـد   پي ياستسي ند تا مجموعهخواهشمند است دستور فرماي آمده است، کشور به اجرا در

بر حسن اجـراي آن   به مرحله اجرا گذاشته شده؛ ۱۶/۲/۱۳۹۴خ از تاري ابالغ و يمؤسسه اعتبار/بانک شعب آن

   بن/۲۳۷۱۶۳۳./ق اعمال شودنظارت دقي

  

  

  
  
  
  
  
  

  برگ ۳:  پيوست
  
  
  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند
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٣٠ 

الحسـاب   علـي هـاي سـود    موضوع اعالم نحوه تعيين نـرخ  ١٦/٠٢/١٣٩٤مورخ  ٣٦٥٧٣/٩٤بخشنامه شماره «

هاي پولي و اعتباري نظام بـانکي   پيرو ابالغ سياست(سال  هاي مختلف زماني کمتر از يک هاي بانکي دوره سپرده

  »١٣٩٤کشور در سال 

  
پست بانک و مؤسسات  ي، شرکت دولتير دولتي، غيدولت يه بانک هايران عامل محترم کليجهت اطالع مد

  .گردد يسال مه اريو عسکر يتوسعه، کوثر مرکز ياعتبار
  

  با سالم؛ 

، در خصـوص دسـتورالعمل نـاظر بـر     ۱۴/۲/۱۳۹۴مـورخ   ۳۴۲۱۵/۹۴رو بخشنامه شماره ياحتراماً، پ

ها و مؤسسـات   بانک يبرخ يت به سؤاالت مطروحه از سويو با عنا ۱۳۹۴در سال  يو اعتبار يپول يها استيس

ـ سال  سررسيد کمتر از يکبانکي با  يها الحساب سپرده يدر مورد نرخ سود عل ياعتبار رسـاند   ي، به استحضار م

ـ غ يمؤسسه اعتبـار /بانک  ؛ آنمذکور يها الحساب سپرده ين نرخ سود علييتع يبرا ـ  يبـانک  ري ـ توانـد ط  يم ف ي

سال را متناسب با مدت زمـان   کيکمتر از زماني مختلف  يها دوره يبانک يها الحساب سپرده يسود عل يها نرخ

 يبـرا  هاي بانکي الحساب سپرده سقف نرخ سود علي( درصد ۲۰چارچوب سقف حداکثر و در  يگذار دوره سپرده

ـ نـه تجه ينـه از جملـه هز  ين زميثر در ادر نظر داشتن عوامل مؤو با ) سال کي ديبا حداکثر سررس ييها سپرده ز ي

ن و ييه؛ تعيو فاقد توج يمنطق ريغ يها سکيو رقابت سالم و احتراز از تقبل ر يا ت اصول اخالق حرفهيمنابع، رعا

  بن/۲۳۷۵۵۴۸./دياعالم نما

  

  
  
  
  
  

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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٣١ 

قـانون   ١٨٦مـاده  ) ١( اجراي تبصـره موضوع تأکيد بر لزوم  ٠٦/٠٣/١٣٩٤مورخ  ٥٧٤٧٥/٩٤شماره  بخشنامه«

ها و مؤسسات اعتباري غيربـانکي   هاي مستقيم و ضوابط اجرايي آن براي تمامي واحدهاي سازماني بانک ماليات

  »صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي-در مناطق آزاد تجاري
  

پست بانک و مؤسسات  يدولتشرکت ي ، ردولتيغي و دولت يه بانک هايران عامل محترم کليجهت اطالع مد
  .گردد يارسال م غيربانکي ياعتبار

  

  با سالم؛

ها و مؤسسات اعتباري غيربـانکي   ربط، اخيراً برخي شعب بانک حسب اطالع واصله از مراجع ذياحتراماً، 

اقدام هاي مالياتي در نظر گرفته شده براي آن مناطق،  صنعتي با استناد به معافيت -مستقر در مناطق آزاد تجاري

هاي مستقيم  قانون ماليات) ۱۸۶(ماده ) ۱(به اعطاي تسهيالت به متقاضيان بدون رعايت ضوابط اجرايي تبصره 

اين در حالي است که به موجب تبصره يادشده، اعطـاي تسـهيالت بـانکي بـه اشـخاص حقـوقي و       . نمايند مي

گواهي پرداخت يا ترتيب ”منوط به اخذ ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي،  چنين صاحبان مشاغل از طرف بانک هم

هـاي   اي از صـورت  گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه”و “ پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده

چنين استحضار دارندکه به موجـب مـاده    هم. باشد مي“ ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مالي ارائه شده به بانک

مورخ  ۷۷۹۶۹/۹۱هاي مستقيم که طي بخشنامه شماره  قانون ماليات) ۱۸۶(ماده ) ۱(ضوابط اجرايي تبصره ) ۷(

به شبکه بانکي کشور ابالغ شده، هرگونه معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مستقر  ۲۸/۳/۱۳۹۱

ات مذکور صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و ساير مناطق، مانع از رعايت مقرر -يا ثبت شده در مناطق آزاد تجاري

  .در اعطاي تسهيالت و يا ايجاد تعهدات دانسته نشده است

تمامي واحـدهاي   برايالذکر  گردد مفاد ضوابط اجرايي فوق مؤکداً يادآور مي، مراتب اشاره شدهبا عنايت به 

 - مسـتقر يـا ثبـت شـده در منـاطق آزاد تجـاري      واحدهاي  اعم ازها و مؤسسات اعتباري غيربانکي  سازماني بانک

صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي و درخصوص تمامي متقاضيان دريافت تسهيالت يا ايجاد تعهـدات،  

ُحسـن  ربط و نظارت بر  فرمايند ضمن ابالغ مراتب به واحدهاي ذي خواهشمند است دستور لذا .باشد االجرا مي الزم

اتخـاذ   دقيـق  مـؤثر و  ني مـذکور بـه نحـو    تکليـف قـانو  الزم بـه منظـور اجـراي     اجراي آن، ترتيبات و تمهيدات

  ف/۲۳۸۴۰۲۸/.شود
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 اداره مطالعات و مقررات بانکي

  آبادي حميدرضا غني  عبدالمهدي ارجمندنژاد
٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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پذير  قانون رفع موانع توليد رقابتاي از  موضوع ابالغ نسخه ١٠/٠٣/١٣٩٤مورخ  ٦٠٣٥١/٩٤بخشنامه شماره «

  » و ارتقاي نظام مالي کشور به انضمام اهم تکاليف و وظايف نظام بانکي مستخرج از قانون مذکور

و هاي غيردولتي  هاي دولتي، شرکت دولتي پست بانک، بانک جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .ارسال گرديدمؤسسات اعتباري غيربانکي 

 

  سالم؛با 

هاي کلـي اقتصـاد    گونه که مستحضرند دولت محترم در سال گذشته در چارچوب سياستاحتراماً، همان

زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجي و با هـدف خـروج غيرتـورمي کشـور از      مقاومتي مبني بر رشد پوياي درون

ها و تدابير مختلفي را به مـورد اجـرا    هرکود، ضمن تحليل عواملي که منجر به بروز رکود تورمي گرديده بود، برنام

بـا رويکـرد    »پذير و ارتقاي نظام مالي کشور رفع موانع توليد رقابت«ها ارايه اليحه يک فوريتي  گذارد که از جمله آن

هاي اقتصادي از رکـود و اسـتفاده حـداکثري از     رفع معضالت و موانع فراروي بخش توليد، خارج نمودن فعاليت

خوشبختانه اليحه مذکور با همکاري و تعامل مثبت نمايندگان محترم مجلـس شـوراي   . ي بودهاي توليد ظرفيت

شوراي محتـرم   ٩/٢/١٣٩٤در مجلس شوراي اسالمي تصويب و در جلسه مورخ  ١/٢/١٣٩٤اسالمي در تاريخ 

ر قـانون  هـاي متعـددي د   با عنايت به اين که، تکاليف و مسـئوليت . نگهبان قانون اساسي، مورد تأييد واقع شد

وسيله يک نسخه از قانون مذکور موضـوع ابالغيـه    مذکور بر عهده نظام بانکي کشور نهاده شده است، لذا بدين

رياست محترم جمهور به انضمام اهم تکاليف و وظايف نظام بانکي مستخرج  ٢٧/٢/١٣٩٤مورخ  ٢١٩٢٥شماره 

  . شود از آن، به قصد استحضار و اجرا ايفاد مي

برجسته و مهم نظام بانکي کشور در تحقق اهداف متصور از قانون مذکور، خواهشمند  نقشبه با عنايت 

است دستور فرمايند ضمن تمهيد مقدمات اجراي تکاليف مقرر در قانون مزبور، مراتب به قيد تسريع، به تمـامي  

ظارت دقيـق بـه   بر حسن اجراي آن، تأکيد و نشده، مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ /ربط آن بانک واحدهاي ذي

  ز/٢٣٩٢٢٧٣/.عمل آيد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيوست دارد

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

  ۳۸۱۶ ۳۲۱۵ـ ۰۲



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٣٣ 

 پذير و ارتقاي نظام مالي کشور توليد رقابتقانون رفع موانع اهم تکاليف و وظايف نظام بانکي کشور در       

يف
رد

  

شماره 
  ماده

  شرح ماده و تبصره 

ماده   ۱
۱۲  

 يالت ارزيت، تسهين ماده با اولويايو اقتصاديه فنيتوجيدارا يهاعامل موظفند به طرحيهاو بانکيصندوق توسعه مل -٢تبصره

   .نديپرداخت نما ياليو ر

ماده   ۲
۱۶  

 :سالن قانون تا مدت سهياالجراء شدن اخ الزميموظفند از تاريمؤسسات اعتبارها و  ه بانکيکل

تابعه  يها ها و شرکت را که به تملک آن يرمنقول و سرقفلياموال خود اعم از منقول، غ%) ٣٣(و سه درصد  يساالنه حداقل س -الف

منظور از . باشد، واگذار کنند يران مازاد ميا ياسالم يجمهور يپول و اعتبار و بانک مرکز يص شورايتشخ ها درآمده است و به آن

  ش از پنجاهبيم مالک يرمستقيا غيم يصورت مستق به يها و مؤسسات اعتبار هستند که بانک ييها تابعه مذکور، شرکت يها شرکت

 .ن کنندييره آن را تعيأت مديه يت اعضايا اکثريسهام آن باشند %) ٥٠(درصد 

 يها طرح يدهند، به استثنا يانجام م يربانکيغ يها تيکه فعال ييها تابعه خود را در بنگاه يها شرکتسهام تحت تملک خود و  - ب

 يها و شرکت يها، مؤسسات اعتبار که بانک ييها ت بنگاهيبودن فعال» يربانکيغ«ص يتشخ. تابعه واگذار کنند يها تمام شرکت مهين

  .ران استيا ياسالم يمهورج يمرکز ها هستند، برعهده بانک تابعه، سهامدار آن

مت ينسبت به مبلغ ق يدولت يها مازاد بانک يها ييالتفاوت حاصل از فروش اموال و دارا مابه%) ١٠٠(درصد  معادل صد -١تبصره 

ه همان يش سرمايز و جهت افزايکل کشور وار يدار گذاران، به خزانه سپرده يفروش پس از کسر سهم سود قطع يها نهيو هز يدفتر

 .ات و سود سهم دولت معاف استين تبصره از پرداخت ماليوجوه حاصل از ا. شود يص داده ميتخصبانک 

 ٢٥/٣/١٣٨٧مصوب  يقانون اساس) ٤٤(اصل چهل و چهارم  يکل يها استيس يو قانون اجرا يکل يها استيت سيبا رعا -٢تبصره 

که  يمطابق با دستورالعمل يمشمول واگذار يها مهيها و ب انکمانده سهام دولت در بيباق يآن، وجوه حاصل از واگذار يو اصالحات بعد

رسد، در  يران ميا ياسالم يجمهور يکشور و بانک مرکز يزير ت و برنامهيري، سازمان مدييو دارا يب وزارت امور اقتصاديبه تصو

 .ابدي ياختصاص م يدولت يها ه بانکيش سرمايبه افزا يسنوات يها قالب بودجه

ب مجمع يتصو که به يسال مطابق دستورالعمل موظف است ظرف مدت سه ييو دارا ين ماده وزارت امور اقتصاديا يدر اجرا -٣تبصره

  .اقدام کند يدولت يها ت شرکت در بانکيو استقرار حاکم يساختار مال يرسد، نسبت به بازساز يها م بانک يعموم

۳  
ماده 
۱۷  

 :شود يمتخلف اعمال م يا مؤسسه اعتبارير نسبت به بانکيز يها قانون، مجازاتنيا)١٦(ف موضوع مادهيدرصورت عدم انجام تکال

 يو بانک يقانون پول) ٤٤( از جمله ماده يقانون يها ، نسبت به اعمال مجازاتيران با اخطار قبليا ياسالم يجمهور يبانک مرکز -الف

 .کند يآن اقدام م يو اصالحات بعد ١٨/٤/١٣٥١کشور مصوب 

با  ١٣٩٥سهام باشد در سال  يو نگهدار يشامل بنگاهدار يربانکيغ يها تيکه منشأ آن فعال يها و مؤسسات اعتبار سود بانک - ب
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شود تا به  يپس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده م.شوديات ميمشمول مال%)٢٨(ست و هشت درصدينرخ ب

 .برسد%) ٥٥(درصد   و پنج پنجاه 

با  ١٣٩٥و اموال مشابه آن در سال  ين، مستغالت، سرقفليشامل زم يها و مؤسسات اعتبار رمنقول مازاد بانکيامالک غ يديعا - پ

شود تا به پنجاه  يپس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه م. شود يات ميمشمول مال%) ٢٨( ست و هشت درصدينرخ ب

است و بانک  يسال مال يملک در ابتدا و انتها يمت بازاريالتفاوت ق ن ماده مابهيامالک در ا يديمنظور از عا. برسد%) ٥٥(و پنج درصد 

ن ماده، يمقرر در ا يبه بعد، براساس نرخها ١٣٩٥کند موظف است از سال  يم يرمنقول مازاد نگهداريغ ييکه دارا يا مؤسسه اعتباري

ن ماده، مطابق يموضوع ا ييم دارايتقو يچگونگ. تملک خود را بپردازدرمنقول مازاد تحت يغ ييدارا يديات بر عايساله مال همه

ماه  شود و ظرف مدت سه يه ميکشور ته ياتيران و سازمان امور ماليا ياسالم يجمهور ياست که توسط بانک مرکز ينامه اجرائ نييآ

 .رسد يران ميأت وزيب هين قانون به تصويخ ابالغ اياز تار

بر  يمبن يا حکم قضائين ماده و يا) ١(جز موارد تبصره يليکه به دال يها و مؤسسات اعتبار ره بانکيمد أتيه يرعامل و اعضايمد - ت

أت يت در هيند به مدت پنج سال از عضوين حکم ننمايا ين قانون، اقدام به اجرايا) ١٦( اموال و سهام موضوع ماده يعدم واگذار

  .شوند يمحروم م يا اعتباريو  يسات مالها و مؤس بانک يرعامليسمت مد يز تصديره و نيمد

 :است ين ماده مستثنيمقرر در ا يها ر از شمول مجازاتيموارد ز -١تبصره 

ا سازمان بورس و اوراق بهادار يران يا ياسالم يجمهور يد بانک مرکزييحسب مورد به تأ يا مؤسسه اعتباريکه بانک  يموارد -الف

 ي، واگذاريا مؤسسه اعتباريخارج از اراده بانک  يبه علل ين ماده را انجام داده وليموضوع ا يها ييدارا يواگذار ياقدامات الزم برا

 آن ممکن نشده باشد؛

ا يبه تملک بانک  يران به صورت قهريا ياسالم يجمهور يد بانک مرکزييکه به تأ يرمنقول و سهاميا غياموال منقول  ينگهدار - ب

ن ماده يموضوع ا يها خ تملک، مشمول مجازاتيکسال پس از تاريگونه اموال و سهام تا  نيا ينگهدار. درآمده باشد يمؤسسه اعتبار

شود و ظرف  يه ميته ييو دارا يشنهاد وزارت امور اقتصاديپ است که به يا نامه نييبودن تملک، مطابق آ يق قهرين مصادييتع. ستين

 .رسد يمران يأت وزيب هيتصو ن قانون بهيخ ابالغ ايماه از تار مدت سه

بار  کيماه  باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه يم ييو دارا ين حکم با وزارت امور اقتصاديا يم بر اجراينظارت مستق -٢تبصره 

  .ارائه کند ياسالم يو بودجه و محاسبات مجلس شورا  و برنامه ياقتصاد يها ونيسين ماده را به کميگزارش عملکرد حکم ا

ماده   ۴
۱۸  

ت يبه عامل يره ارزيکه از محل حساب ذخيمنابع%)١٠٠(درصد ، صد١٣٩٥منابع و از سال%)٥٠(درصدپنجاه ١٣٩٤سال ان يتا پا

شود، پس از کسر  يوصول م يآت يسالها يشده است و ط يو تعاون يخصوص يالت به بخشهايتسه يصرف اعطا يدولت يها بانک

عامل  يها ت همان بانکيبا اولو يدولت يها ه دولت در بانکيش سرمايو جهت افزاز يکل کشور وار يدار به حساب خزانه يتعهدات قبل

 .شود يمنظور م

ال به ير) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارد يليکصد هزار ميشود تا  ياجازه داده م يره ارزيعامل حساب ذخ يها ن منظور به بانکيا يبرا

، يره ارزيالت از محل حساب ذخيتسه ياشخاص بابت اعطا از) دنشدهيسررس يالت اعطائيحصه تسه( يمطالبات جار ياتکا
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 .ز کننديکل کشور وار يدارند و منابع حاصل را به حساب خزانهيمنتشر نماييبر دارا يبهادار مبتن اوراق

اوراق ضوابط ناظر بر انتشار . شود يم يدولت يها ه بانکيش سرمايران صرف افزايأت وزيب هيوجوه مذکور با تصو%) ١٠٠(صددرصد 

خ ياست که ظرف مدت سه ماه از تار ينامه اجرائ نييکل کشور به موجب آ يدار عامل با خزانه يها ه حساب بانکيبهادار مذکور و تسو

ران يأت وزيب هيران به تصويا ياسالم يجمهور يو بانک مرکز ييو دارا يشنهاد وزارت امور اقتصادين قانون به پيب ايتصو

  .رسد يم

۵  
ماده 
۱۹  

ها  د گذشته بانکيل در وصول مطالبات سررسيکاال و خدمات و تسه يديتوليت از واحدهايحمايبراينگين نقدينظور کمک به تأمم به

 :شود ير انجام مين واحدها اقدامات زيمجوز از ا يدارا يا اعتباريو  يا مؤسسات ماليو 

عامل درصورت  يو خصوص يدولت يها و مؤسسات اعتبار بانکه يق کليران مکلف است از طريا ياسالم يجمهور يبانک مرکز -الف

مازاد و  يها قهيوث ي، نسبت به آزادسازيديتول يبه واحدها يالت پرداختي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيدرخواست متقاض

 .ن با بانک استيتضممانده جهت يقه باقيانتخاب وث. ديالت اقدام نمايمانده تسهيزان باقيقه متناسب با ميل وثيا تبدي

 يو خصوص يدولت يها و مؤسسات اعتبار گذاران بابت وثائق در رهن بانک قهيرندگان و وثيگ التيافت وکالت بالعزل از تسهيدر - ب

 .ها عمل کنند قهينسبت به به اجراء گذاشتن وث ير طرق قانونيا سايمنعقده  يرندگان موظفند در قالب قراردادهايگ قهيممنوع است و وث

مکرر آن ) ٣٤(و حذف ماده  ١٣٥١قانون ثبت مصوب  ياصالح) ٣٤(به ماده واحده قانون اصالح ماده ) ٤( عنوان تبصره ر بهيمتن ز - پ

 :شود يالحاق م ٢٩/١١/١٣٨٦مصوب 

از  يکيمجوز به  يدارا يا اعتباريو  يا مؤسسات ماليها و  د گذشته بانکيل در وصول مطالبات سررسيتسه يدر راستا -٤تبصره 

 :شود ير عمل ميز يروشها

ا يبدهکار، به بازار فرابورس  يديدهنده، درصورت درخواست واحد تول التيتسه يا اعتباريو  يا مؤسسه ماليبانک و   - ۱

ن طلب يد و با هدف تأمينما يم يگذار متيرا ق يديواحد تول يها ييمراجعه و تمام اموال و دارا يدادگستر يکارشناس رسم

کند تا مشخص  يک مناقصه برگزار ميدار، يبه خر يدرصد سهام قابل واگذار يبر رو يا اعتباريو  يمال ا مؤسسهيبانک و 

زان يبا پرداخت م. پردازد ياو را م يبدهکار، تمام بده يدياز سهام واحد تول يدار با قبول درصد کمتريشود که کدام خر

که در مناقصه  يديدار، آن بخش از سهم واحد توليخرتوسط  يدياز واحد تول يا اعتباريو  يطلب بانک و مؤسسه مال

ه يتسو يکه بدهکار از مجوز فوق برا يدرصورت .شود يدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد ميمشخص شده است، به خر

دار، بدهکار مکلف است به يخود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خر يها يبده

ق يا سهام خود را از طريباشد و  يا اعتباريو  يا مؤسسه مالينکه بانک و يبدهکار اعم از ا يديسهام واحد تولدار يخر

، سهام يمت قبليبه ق يدين واحد تولياز سهام ا يگريبخش د يد نقديکرده باشد، اجازه دهد تا با خر يداريفرابورس خر

 .ش دهديالعاده، افزا فوق يل مجمع عموميتشک ياز برايخود را تا سقف سهام مورد ن

 يرسم يه کارشناسيقه به مبلغ پايمجاز، هرگاه مال مورد وث يا اعتباريو  يها و مؤسسات مال در مورد معامالت بانک  - ۲

رنده و راهن، مهلت يگ التيبستانکار و ضمن اخطار به تسه ينداشته باشد، به تقاضا يدارين خريالطرف يمرض يدادگستر

ا يقه را با پرداخت تمام يا ملک مورد وثيرا پرداخت کند و  يا اعتباريو  يا مؤسسه ماليشود تا طلب بانک  يدو ماهه داده م
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چه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال چنان .ده فک رهن کنديه مزاياز طلب بانک تا سقف مبلغ پا يبخش

ده نباشد، به يه مزايمبلغ پا) درصد ۷۰(که کمتر از هفتاد درصد  نيمشروط بر ا يشنهادين مبلغ پيده به باالتريمورد مزا

ده به فروش نرسد، تکرار يده اول، مال مورد مزايکه در مزا يدر صورت  .شود يده و طلب بستانکار وصول ميفروش رس

بانک باشد، تملک شتر از ارزش مورد مطالبه يقه بيهرگاه ارزش مال مورد وث. د بالمانع استيجد يمت کارشناسيده با قيمزا

ق، حق ين طريصورت عدم وصول کامل طلب از ا در. در تملک ندارد يباشد و الزام يار بانک ميقه به اختيمورد وث ييدارا

ن تبصره استفاده از يا يدر اجرا. بستانکار محفوظ است يبرا يقانون يمانده مطالبات از روشها يوصول باق يريگيپ

  .قرار دارد تيبورس کاال در اولو يسازوکارها

۶  
ماده 
۲۰  

که زمان  يبه دولت به نحو يره ارزياز محل حساب ذخيه بدهکاران ارزيند تسويف نرخ و فرآين تکلييدولت موظف است نسبت به تع

ا نبود يوجود ، )يا هيا سرماي يا ، واسطهينهائ( ، نوع کاال)حسب مورد( ل طرحيا زمان تکميافت ارز، زمان فروش محصول يدر

ا نبود منابع يالت، وجود يکننده تسه افتيو عرضه توسط در يگذار متيت ضوابط قيتوسط دولت و رعا يگذار متيق يها تيمحدود

  .ن قانون اقدام کنديب ايماه پس از تصو لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش يدر زمان درخواست متقاض يارز

ش يمت روز گشايخود به ق يماه فرصت دارند تا بده قانون تا سهن يخ ابالغ اين ماده از تاريالت موضوع ايرندگان تسهيگ - ١تبصره 

خود نموده باشند، مشمول  يف بدهين تکليين تبصره اقدام به تعيکه مطابق ا يبدهکاران. ف کنندين تکلييا تعيه و يرا با بانک عامل تأد

. باشد يم يو برحسب ضرورت استان يروه ملب کارگين ماده با بدهکاران مزبور با تصويط ايتطابق شرا. ن ماده هستنديالت ايتسه

  .شود ين ماده متوقف ميا ينامه اجرائ نييعامل تا ابالغ آ يها توسط بانک يو اجرائ يه اقدامات قانونيکل

۷  
ماده 
۲۱  

، ي، کشاورزي، معدنيصنعت يواحدهايدار برايه درگردش پاين سرمايمنظور تأمران موظف است بهياياسالم يجمهور يبانک مرکز

ده ينام» واحد«اختصار  ن ماده بهيکه در ا(کار  درحال يصادرات يها ان و شرکتيبن دانش يها ، بنگاهيديحمل و نقل، صنوف تول

که (ه درگردش را ين سرمايژه تأميافتتاح حساب و ين قانون، دستورالعمل اجرائيخ ابالغ ايماه از تار ، حداکثر ظرف مدت سه)شوند يم

آن  يو اصالحات بعد ٨/٦/١٣٦٢مصوب ) بهره(بدون ربا  يات بانکيدر چهارچوب قانون عمل) شود يده مينام» ژهيحساب و«اختصار   به

 :ديکشور ابالغ نما ين و به شبکه بانکير تدويط و الزامات زيبا شرا

اصل از فروش واحد به د حياز عوا يا بخشيتمام . کشور داشته باشد يدر شبکه بانک» ژهيحساب و«ک يتواند  يهر واحد تنها م -الف

افتتاح . از واحد قابل استفاده استيموردن يها د نهادهيو خر يقانون يها پرداخت يآن صرفاً برا يشود و موجود يز مين حساب واريا

 .ستيتوسط آن واحد ن يبانک يها گر حسابيهر واحد، مانع از داشتن انواع د يبرا» ژهيحساب و«

 يقانون يها ا پرداختيد ياز توليموردن يها د نهادهيخر ياز برايصاحب حساب، وجوه موردنبانک موظف است حسب درخواست  - ب

ژه واحد، يحساب و يموجود يژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافويحساب و يا صادرات را از محل موجوديد يمرتبط با تول

 .ديحساب مزبور را بدهکار نماژه واحد، يحساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب و يزان کسريم  به

بوده و متناسب با مبالغ  يجار و در قالب اعتبار در حساب يرد، از نوع حد اعتباريگ يار واحدها قرار ميق در اختين طريکه از ا يالتيتسه

بدون ربا  يات بانکيالت صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملين تسهيا. باشد يشده، قابل تکرار م بازپرداخت

 وجوه حاصل از فروش به يجيز تدريق واريتواند از طر يالت مين تسهيبازپرداخت ا. آن قابل پرداخت است يها نامه نييو آ) بهره(
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 .واحد انجام شود» ژهيحساب و«

ساله آخر  ن فروش سهيانگيم%) ٦٠(ژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد يحساب و يحد اعتبار - پ

 يژه هر واحد برايحساب و يحد اعتبار. اليارد ريليو حداکثر تا سقف پانصد م) کشور ياتيد سازمان امور مالييمورد تأ(ت آن واحد يفعال

د، متناسب با يپول و اعتبار خواهد رس يب شورايران که به تصويا ياسالم يجمهور يبعد، براساس دستورالعمل بانک مرکز يسالها

 .شود ين مييباشد، تع ز شدهيژه واريبل واحد که وجه آن به حساب وفروش سال ق

سه برابر مبلغ تخلف و  يمه نقديدادگاه به جر يشود و مجرم با رأ يژه، جرم محسوب ميرمجاز از حساب ويهرگونه استفاده غ - ت

 .ژه محکوم خواهد شديالت حساب ويا دائم از تسهيت موقت يمحروم

در  يها و مؤسسات اعتبار ه بانکيالزام کل يالزم را برا يهيو تنب يقير تشويران موظف است تدابيا ياسالم يجمهور يبانک مرکز - ث

ها و  بار، گزارش عملکرد بانک کيماه  ن ماده اتخاذ نموده، هر ششيه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات اين سرمايتأم يراستا

  .ارائه کند ياسالم يمجلس شورا ياقتصادون يسين خصوص را به کميدر ا يمؤسسات اعتبار

ماده   ۸
۲۲  

را همزمان  يو مال ي، اقتصاديه فنيتوجيدارايها از طرحيمورد ن ياليو ريالت ارزياستفاده از تسهيهاها موظفند درخواست بانک

ها درخصوص قراردادها و  بانکن يهمچن. نديپروژه پرداخت نما يکيزيشرفت فيطرح و متناسب با پ ياجرا يو براساس زمانبند يبررس

ز يا پروژه موضوع قرارداد نيطرح  يز کرده و اجرايوار ي، سهم آورده خود را طبق زمانبنديکه متقاض يفيرتکليغ يديتعهدات تول

ق يتعل يافت هرگونه سود در بازه زمانيد مدت قرارداد و عدم دريالت تعهد شده، ملزم به تمديق تسهيشروع شده باشد، در صورت تعل

  .باشد يا طرف قرارداد خود مي يخود در قبال متقاض يتعهدات قرارداد يفايو عدم ا

۹  
ماده 
۲۳  

 يط کشور طيل شرايدل که به يديتوليهامکلفند با درخواست بنگاهيو خصوصيدولتيا اعتباريويها و مؤسسات مال ه بانکيکل

دات يالت أخذشده معوق از تمهيتسه ياند و تاکنون برا دهيگذشته گردد يسررس يبده يدچار مشکل و دارا ١٣٩٢تا  ١٣٨٩ يسالها

ساله اقدام به  ماهه و بازپرداخت سه بار و با دوره تنفس شش کي يره برايأت مديد هيياند با تأ ا امهال استفاده نکردهياستمهال و 

دوره بازپرداخت و درصورت  يسبه و در انتهاصورت جداگانه محا الت فوق بهيتسه يها مهيجر. نديالت معوق نمايه حساب تسهيتسو

ن يين قانون تعيب ايسال پس از تصو کيکه حداکثر  ييها بنگاه. گردد يم ي، مشمول بخشودگيديانجام تعهدات به موقع بنگاه تول

  .باشند ين ماده ميند مشمول ايف نمايتکل

ماده   ۱۰
۲۴  

ا يا فروش اموال مازاد ي يا هيسرما يهاييتملک دارا يهاا فروش طرحيهانهيدر هزييجوشود از محل صرفه يبه دولت اجازه داده م

بودجه کل کشور %) ٢(ا متوسط مصرف، ساالنه تا دو درصد يمصرف  يش از الگويمصارف ب يبرا يانرژ يمت آب و حاملهايش قيافزا

مذکور موظفند حداقل معادل سه  يها بانک. اختصاص دهد يدولت يها ه بانکيش سرمايکشور به افزا کل يدار ز به خزانهيرا پس از وار

و  يمل يا هيسرما يها ييتملک دارا يها طرح يا تعاوني ي، خصوصيردولتيداران غين محل به خريه را از ايش سرمايبرابر مبلغ افزا

ت و يريسط سازمان مدها تو ها و پروژه ست طرحيل. نديالت با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمايتسه ياستان

ربط به  يعامل ذ يها ق بانکيشود تا از طر يز اجازه داده مين يبه صندوق توسعه مل .شود ين و اعالم مييکشور تع يزير برنامه

 يها ق بانکيشود تا از طر يز اجازه داده مين يبه صندوق توسعه مل .ديالت پرداخت نمايمذکور تسه يها ها و پروژه داران طرحيخر

مذکور مجازند  يها ها و پروژه د طرحيان خريمتقاض .ديالت پرداخت نمايمذکور تسه يها ها و پروژه داران طرحيربط به خر يعامل ذ

 ياجرائ يدستگاهها .ندين نمايا پروژه را تأميو   از هر طرح يبردار ل و بهرهياز جهت تکميمنابع مورد ن%) ٢٠(ست درصديحداقل ب

کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کاالها و خدمات  يزير ت و برنامهيريد سازمان مدييفند با تأها موظ ها و پروژه طرح
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ند و در يان پرداخت نمايها کمک زا به آنييداريخريا تعاوني ي، خصوصيردولتيها را از بخش غها و پروژه طرح ياز اجرا يناش

ا خارج به يها را در داخل  ا پروژهيها و  طرح ياز اجرا يا خدمات ناشيتوانند کاال  يها م پروژهها و  داران طرحياز، خريصورت عدم ن

ا يارانه يرا با پرداخت  يه اقتصاديفاقد توج يها شود طرح يکشور اجازه داده م يزير ت و برنامهيريبه سازمان مد .فروش رسانند

 يها و برگزار ها و پروژه فروش طرح يبرا يده عموميمزا يو برگزار يرقابتط يت شرايرعا. ديدار و سودآور نما هيان توجيز ،کمک

  .است يها الزام ها و پروژه طرح ياز اجرا يد کاالها و خدمات ناشيخر يبرا يمناقصه عموم

و  يق توسعه ملو صندو ييو دارا يکشور و وزارت امور اقتصاد يزير ت و برنامهيريشنهاد سازمان مدين ماده با پيا ينامه اجرائ نييآ

  .رسد يران ميأت وزيب هين قانون به تصويران حداکثر تا مدت دوماه پس از ابالغ ايا ياسالم يجمهور يبانک مرکز

ماده   ۱۱
۲۶  

ق يصرفاً از طر يل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالمياز قب)صکوک( ير اوراق بهادار اسالميه اوراق مشارکت و سايه معامالت ثانويکل

اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل  .شود يران انجام ميا ياسالم يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوريبورس 

است که نقل و انتقال آن  يا خدمتياز فروش کاال،  يناش يمال ييت مشاع دارنده آن در داراياست که نشان دهنده مالک ينقل و انتقال

  .بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است ز بوده ويشرعاً جا

ر يد اوراق مشارکت منتشرشده توسط سايو خر يدولت يها د توسط بانکيد قبل از سررسيانتشار اوراق مشارکت قابل بازخر -١تبصره 

 .ممنوع است يدولت يها له بانکيبه وس) يو خصوص ياعم از دولت(ها  بانک

ت نظام يريران که با هدف مديا ياسالم يجمهور يد توسط بانک مرکزيد قبل از سررسيرانتشار اوراق بهادار قابل بازخ -٢تبصره

  .شود، مجاز است يکشور انجام م يپول

ماده   ۱۲
۲۹  

ل يد به منظور تسهيجد يمال يقانون توسعه ابزارها و نهادها) ١٢(و ) ١١(، )٧( مقرر در مواد يها تيه معافيکل ١٣٩٥سال  ياز ابتدا

 ياوراق بهادار يدرخصوص اوراق صکوک و تمام ٢٥/٩/١٣٨٨مصوب  يقانون اساس) ٤٤(اصل چهل و چهارم  يکل ياستهايس ياجرا

  .شود، حاکم است يران منتشر ميا ياسالم يجمهور ين و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزيکه در چهارچوب قوان

ماده   ۱۳
۴۷  

در اقتصاد کشور،  يخود را حداقل معادل سهم بخش کشاورز ياعطائالتياز تسهيموظفند سهميرتخصصيعامل غ يها ه بانکيکل

 يپول و اعتبار و بانک مرکز يشورا .اختصاص دهند يساالنه، به بخش کشاورز يد ناخالص مليتول ين آمار رسميبر اساس آخر

اقدام را ابالغ کنند و بانک ن يالعمل ا ن قانون دستوريب ايماه پس از تصو ران مکلفند حداکثر ظرف مدت سهيا ياسالم يجمهور

، آب و منابع يون کشاورزيسيماهه به کم صورت شش ها به ک بانکين ماده را به تفکيران گزارش عملکرد ايا ياسالم يجمهور يمرکز

  .دينما يارائه م ياسالم يمجلس شورا يعيطب

ماده   ۱۴
۵۱  

 ياراض يواگذار ي، قراردادهايکشاورزيهاطرحيو محل اجرايکشاورزيت مفروز و مشاع اراضيمالکيها مکلفند اسناد رسم بانک

بخش  يها قه واميعنوان وث را به ييو اسناد منازل روستا يکشاورز يليو تکم يليع تبدي، صنايوزارت جهاد کشاورز يو دولت يمل

و  يبردار پروانه بهره يمجاز دارا يکشاورز يها د و فروش چاهيمربوط به خر يه اسناد عادين کليهمچن .رنديبپذ ييو روستا يکشاورز

م شده باشد در جهت يتبادل و تنظ ١٣٩٢ان سال يتا پا يکشاورز ياب مربوطه و با حفظ کاربريها که با پا سهام آن

  .شوند يم يتلق يو نفت در حکم اسناد رسم يرو، جهاد کشاورزين يها مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه يها يرسان خدمات

 
  
  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٣٩ 

موضوع ابالغ دستورالعمل نحـوه محاسـبه نسـبت خـالص      ١١/٠٣/١٣٩٤مورخ  ٦٢١٤٧/٩٤بخشنامه شماره «

  » هاي ثابت مؤسسات اعتباري دارايي
  

الحسنه مهر  هاي قرض به استثناي بانک(جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غير دولتي 
  .مؤسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسکريه ارسال مي گردد، شرکت دولتي پست بانک و )ايران و رسالت

  
 

  با سالم؛ 

هزار و دويستمين جلسه  رساند شوراي محترم پول و اعتبار در يک وسيله به استحضار مي احتراماً، بدين

و تبصره ذيـل   ۱۳۵۱قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه ) ۳۴(ماده ) ۲(، به استناد بند ۲۹/۲/۱۳۹۴مورخ 

هاي ثابت مشهود و نامشـهود و   اييگذاري مؤسسات اعتباري در دار آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمايه

هاي  دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي«گري وجوه،  ها به ايفاي هر چه مؤثرتر نقش واسطه هدايت آن

اي از آن به پيوست جهت استحضـار و اجـرا    را مورد بازنگري و اصالح قرار داد که نسخه» ثابت مؤسسات اعتباري

   .شود ايفاد مي

پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و  قانون رفع موانع توليد رقابت ١٦راستا با ماده  که هم نضمن اعالم اي

مقرر شده مؤسسات اعتبـاري ظـرف مـدت    کل محترم بانک مرکزي در اين رابطه،  بخشنامه سال گذشته رياست

دن به حـد مقـرر در ايـن    هاي ثابت خود را تا رسي درصد از مازاد دارايي ٣٣سال از تاريخ ابالغ، حداقل هر سال  سه

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به نحـو مقتضـي بـه واحـدهاي      واگذار نمايند،) درصد ٧٥(دستورالعمل 

  ب/٢٣٩٤٥٢٥/.ربط ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت گردد ذي

  
          

  

  
  
  

  
  
  
  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آباديحميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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  ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك
 

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
  

  

  

  

  نحوه محاسبه نسبت خالص  دستورالعمل

  هاي ثابت مؤسسات اعتباري دارايي
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  تعالی بسمه

  »مؤسسات اعتباري هاي ثابت نسبت خالص دارايي نحوه محاسبه تورالعملدس«
  

و تبصره ذيل آن و  ١٣٥١قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه ) ٣٤(ماده ) ٢(بند اجرای  راستاي در

و نامشـهود و  هـاي ثابـت مشـهود     گذاري مؤسسات اعتباري در دارايـي  با هدف کنترل و محدود نمودن سرمايه

هـاي   خالص دارايـي نسبت نحوه محاسبه دستورالعمل «گري وجوه،  ها به ايفاي هرچه مؤثرتر نقش واسطه هدايت آن

  .گردد تدوين میشود،  ناميده مي »دستورالعمل«که از اين پس به اختصار  »مؤسسات اعتباري ثابت

  

  :است دستورالعملگستره شمول تعاريف ذيل محدود به اين  ـ ١ماده 

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :مرکزي بانک -۱-۱

 مرکـزي  بانک مجوز با يا قانون موجب به که غيربانکي اعتباري مؤسسه يا  بانک :مؤسسه اعتباري -۱-۲

  .باشد مي مرکزي بانک نظارت تحت و شده تأسيس

هاي غيرپولي، داراي ماهيت عيني و عمر مفيد بيش از يک  آن دسته از دارايي :دارايي ثابت مشهود  -٣-١

  . اند دوره مالي که در نتيجه وقوع معامالت و رويدادهاي گذشته ايجاد شده

باشـند کـه در نتيجـه     هاي غيرپولي و فاقد ماهيت عينـي  آن دسته از دارايي :دارايي ثابت نامشهود -٤-١

  .اند شدهذشته ايجاد و رويدادهاي گ معامالتوقوع 

که به دليل قصور بدهکاران در تأديه مطالبات مؤسسه اعتباري، بـه تملـک   وثايقي  :وثايق تمليکي -٥-١

  . مؤسسه اعتباري درآمده است

  ؛»قطعي نشده) زيان(سود «مانده بستانکار سرفصل حساب کل : سود قطعي نشده-٦-١

  ؛»انباشته) زيان(سود «مانده بستانکار سرفصل حساب کل  :انباشتهسود -٧-١

حقـوق  بـه   عـالوه وثـايق تمليکـي    هاي ثابت مشهود و نامشهود به خالص دارايينسبت : نسبت -۱-۸

  .سود انباشته و قطعي نشدهسود ان سهام پس از کسر بصاح
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  :زير محاسبه نمايدمؤسسه اعتباري موظف است، نسبت موضوع اين دستورالعمل را به شرح  ـ٢ماده 

اقـالم  هاي ثابـت مشـهود، نامشـهود،     دهنده صورت نسبت، شامل تمامي دارايي اجزاي تشکيل ـ١ـ٢

 ،هاي خريداري شده از طريق تسهيالت اجـاره بـه شـرط تمليـک     اي، دارايي هاي سرمايه اجاره

  . شدبا ميهاي ثابت مشهود  ودايع پرداختي بابت اجاره عملياتي داراييوثايق تمليکي و 

دهنده مخرج نسبت، شامل مجموع حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود قطعي  اجزاي تشکيل ـ٢ـ٢

  . باشد نشده و سود انباشته مي

هـاي ثابـت مشـهود و نامشـهود از      محاسبه ميزان نسبت مانده مازاد تجديد ارزيابي داراييدر  ـ٣ـ٢

  .شود ميمبالغ صورت و مخرج نسبت کسر 

وثايق تمليکي به ارزش کارشناسي اعالم شده توسط کارشناس رسمي دادگسـتري، پـس از    ـ تبصره

 اخذ شده از بانک مرکزيربط  ذيانقضاي مهلت مقرر در مجوز گذشت دو سال از تاريخ تملک و 

  .شود در محاسبه نسبت منظور مي

  .ودش تعيين مي )٪۷۵(هفتادو پنج درصد  حد مجاز نسبت حداکثر به ميزان ـ ۳ماده 

اطالعات مربوط به محاسبه اجزاي صورت و مخرج نسبت را در پايان هر  مؤسسه اعتباري مکلف است ـ ۴ماده 

هاي اعالمي از سوي بانک مرکزي به بانـک مـذکور    حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در قالب فرم و تهيهماه 

  .ارايه نمايد

قانون پولي و بـانکي  ) ۴۴(هاي مقرر در ماده  مجازاتتخطي از مقررات اين دستورالعمل موجب اعمال ـ ۵ماده 

  .کشور خواهد بود

هـا در محاسـبه    هاي اجزاي محاسباتي صورت و مخرح نسبت و نحوه تـأثير آن  تعيين سرفصل حساب ـ٦ماده 

  .باشد نسبت، به تشخيص بانک مرکزي مي

  

هزار و  يک تبصره در يکماده و شش در  »مؤسسات اعتباري هاي ثابت نسبت خالص دارايي نحوه محاسبه« دستورالعمل

االجـراء   و از تـاريخ ابـالغ الزم  شوراي پول و اعتبـار بـه تصـويب رسـيد      ٢٩/٢/١٣٩٤جلسه مورخ دويستمين 
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و  ٢٠/١٠/١٣٨٩صـد و بيسـتمين جلسـه مـورخ      هـزار و يـک   جايگزين مصوبات يکاين دستورالعمل . باشد مي

  .شود مي شوراي پول و اعتبار ١٠/٥/١٣٩١ صد و چهل و چهارمين جلسه مورخ هزار و يک يک
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هـاي پـولي و    موضوع تإکيد بر اجراي صحيح مفاد سياسـت  ١٢/٠٣/١٣٩٤مورخ  ٦٢٣٥٨/٩٤بخشنامه شماره «

هاي پولي و اعتباري نظام بـانکي کشـور در سـال     پيرو ابالغ سياست( ١٣٩٤اعتباري نظام بانکي کشور در سال 

١٣٩٤(«  

  

و مؤسسات اعتباري هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک
 .ارسال گرديدغيربانکي 

  با سالم؛

مــورخ  ۳۶۵۷۳/۹۴و شـماره   ۱۴/۲/۱۳۹۴مـورخ   ۳۴۲۱۵/۹۴هــاي شـماره   پيـرو بخشـنامه  احترامـاً،  

وسيله بـه اطـالع    ، بدين۱۳۹۴نظام بانکي کشور در سال هاي پولي و اعتباري  در رابطه با سياست ۱۶/۲/۱۳۹۴

هاي به عمـل   شده، بررسي رغم تأکيدات مکرر اين بانک مبني بر اجراي صحيح و دقيق ضوابط ياد رساند؛ علي مي

هـا و   آمده و نيز اطالعات واصله از عملکرد شبکه بانکي کشور حاکي از آن است کـه متأسـفانه برخـي از بانـک    

ي غيربانکي از مفاد ضوابط ابالغي اين بانک تخطي نموده و در بعضي موارد، رقابـت ناسـالم را   مؤسسات اعتبار

رو، ضمن تأکيد بر اجراي دقيق ضوابط قبلي، موارد ذيل را  از اين. اند مبناي تجهيز و تخصيص منابع خود قرار داده

 :دارد هاي قبلي اعالم مي جهت تبيين بيشتر مفاد بخشنامه

هاي مفتوح قبل از تاريخ ابـالغ   ، اعم از سپرده)روز شمار(مدت عادي  گذاري کوتاه اي سرمايهه تمامي سپرده .۱

هاي افتتاح شده پس از آن، مشمول  و سپرده ۱۳۹۴هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال  سياست

 ۳۴۲۱۵/۹۴، موضوع بخشنامه شـماره  ۱۳۹۴هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال  مفاد سياست

باشد در چـارچوب مفـاد مقـررات     مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف مي/بوده و آن بانک ۱۴/۲/۱۳۹۴مورخ 

گـذاري، حـداکثر نـرخ سـود      هـاي سـرمايه   الحساب سـاير انـواع سـپرده    مزبور، متناسب با نرخ سود علي

  .ها را تعيين و اعمال نمايد الحساب آن علي

هـاي   مدت ويژه مفتوح قبل از تاريخ ابـالغ سياسـت   گذاري کوتاه ايههاي سرم الحساب سپرده نرخ سود علي .۲

هاي مندرج در قرارداد بوده، لـيکن افتتـاح و    ، مشمول نرخ۱۳۹۴پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال 

الحسـاب منـدرج    مدت ويژه، صرفاً با درج حداکثر نرخ سود علي گذاري کوتاه تمديد هر گونه سپرده سرمايه
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٤٥ 

گـذاري کـه    متناسب با طول دوره سپرده( ۱۳۹۴هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال  تدر سياس

 .پذير خواهد بود امکان) درصد است ۲۰گذاري يکساله حداکثر معادل  هاي سرمايه براي سپرده

د در يکايـک  هاي اقتصادي بوده و باي ها و ساير مؤسسات اعتباري يکي از انواع بنگاه که بانک با توجه به اين .۳

هـاي سـود    هاي خود مالحظات هزينه ـ منفعت را مدنظر داشته باشـند، مقتضـي اسـت؛ اوالً، نـرخ      فعاليت

هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشـور در   گذاري با توجه به مفاد سياست هاي سرمايه الحساب سپرده علي

منافع حاصـل از صـرف منـابع     گذاري و انتظارات آتي جهت کسب متناسب با طول دوره سپرده ۱۳۹۴سال 

) بهـره (قانون عمليات بانکي بـدون ربـا   ) ۳(تجهيز شده در مصارف عقود اسالمي موضوع تبصره ذيل ماده 

گـذاري و نـرخ سـود     هـاي سـرمايه   تعيين گردد و ثانياً، پرتفوي منابع تجهيز شده از محـل انـواع سـپرده   

اعـم  (توجه به نرخ مؤثر بازده تسهيالت اعطايي  الحساب هر يک از طبقات به نحوي تعيين گردد که با علي

پذير  مؤسسه اعتباري غيربانکي توجيه/الوکاله آن بانک و حداکثر ميزان نرخ حق) از مشارکتي و غيرمشارکتي

 .باشد

هـاي پـولي و اعتبـاري     سياستدر ارتباط با تسهيالت اعطايي در قالب عقود مشارکتي، با توجه به تصريح  .۴

سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي در هنگام عقـد  مبني بر تعيين  ۱۳۹۴ر سال نظام بانکي کشور د

هاي با نرخ سود مورد انتظار بـاالتر از سـقف    که طرح درصد و با عنايت به اين ۲۴قرارداد با مشتري معادل 

مؤسسـه اعتبـاري   /گـردد، آن بانـک   ها و مؤسسات اعتبـاري مـي   بانک  تعيين شده موجب افزايش ريسک

  .باشد درصد نمي ۲۴هاي بازده مورد انتظار باالتر از  هايي با نرخ غيربانکي مجاز به پذيرش طرح

، حسب اطالع ۱۰/۳/۱۳۹۱مورخ  ۶۲۶۶۸/۹۱رغم تأکيدات فراوان اين بانک، از جمله بخشنامه شماره  علي .۵

البردن نـرخ سـود   ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با هدف جلوگيري از خروج منابع، بـا  برخي بانکواصله 

مؤثر تسهيالت و يا تأمين وثايق معتبر جهت پوشش ريسک اعتباري، در زمان اعطاي تسهيالت، اقدام بـه  

الحسـنه و   اعـم از قـرض  (هـا   بلوکه نمودن بخشي از تسهيالت اعطايي به مشتريان، در قالب انواع سـپرده 

نيز از سوي ايـن بانـک اعـالم گرديـده      تر گونه که پيش شايان ذکر است؛ همان. نمايند مي) گذاري سرمايه

جايي که تسهيالت اعطايي در قالب عقود اسالمي، بايد در موضوع تسهيالت صرف گـردد، ايـن    است، از آن

بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعي به اين نحوه ) بهره(اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانکي بدون ربا 
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٤٦ 

هاي مقـرر توسـط شـوراي     مؤثر سود تسهيالت و مآالً تخطي از نرخ عمل، اقدام فوق موجب باال رفتن نرخ

ها و ساير مؤسسات اعتباري ضمن توقف اقدامات مزبور،  رو مقتضي است؛ بانک از اين. شود پول و اعتبار مي

 .گيرندگان اقدام نمايند سازي و استرداد وجوه مزبور به تسهيالت در اسرع وقت نسبت به آزاد

موارد فوق، ضمن تأکيد مجدد بر اجراي صحيح ضوابط و مقررات ابالغـي قبلـي و نيـز    با عنايت به جميع 

انـد،   حال در اين خصوص بـه قـوانين و مقـررات تمکـين ننمـوده       ها و مؤسسات اعتباري که تابه هشدار به بانک

اجراي آن ربط ابالغ شده و بر حسن  مقتضي است دستور فرمايند، مراتب در اسرع وقت، به تمامي واحدهاي ذي

ها  کل نظارت بر بانک اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي تابعه به مديريت تأکيد و نظارت دقيق بعمل آيد و نسخه

  س/٢٤٠١٠١٣/.و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال گردد

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد ارجمندعبدالمهدي 

۲-۳۲۱۵ ۳۸۱۶ 
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٤٧ 

موضوع ابالغ دستورالعمل نحـوه محاسـبه و تقسـيم سـود      ٢٠/٠٣/١٣٩٤مورخ  ٦٩٣٨٣/٩٤بخشنامه شماره «

  )ريالي(مشاع 

، شرکت )الحسنه هاي قرض به استثناي بانک( هاي دولتي، غيردولتي جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک
 .ارسال گرديدو مؤسسات اعتباري غيربانکي دولتي پست بانک 

  

 با سالم؛

گونه که استحضار دارند؛ يکي از مواردي که موجب تمايز بين بانکداري ربوي و بانکـداري   احتراماً، همان

گـذاران در تـأمين منـابع مـالي و رابطـه بانـک بـا         گـردد، نحـوه رابطـه بانـک بـا سـپرده       مي) بهره(بدون ربا 

مالي جهت اعطـاي تسـهيالت،    در تأمين منابع. باشد آوري شده مي گيرندگان در تخصيص منابع جمع تسهيالت

الحسنه، رابطه بين بانک و  هاي قرض ، به استثناي سپرده)بهره(قانون عمليات بانکي بدون ربا ) ٣(طبق مفاد ماده 

ها در عقود  گذاران در صرف منابع مالي آن گذار، رابطه وکيل و موکل بوده و به بياني ديگر بانک وکيل سپرده سپرده

در . باشـد  و اصالحات بعدي آن مـي ) بهره(قانون عمليات بانکي بدون ربا ) ٣(ذيل ماده  اسالمي مذکور در تبصره

سود حاصل از اعطاي تسـهيالت بـه   اين صورت با توجه به ممزوج گرديدن منابع وکالتي با منابع اصالتي بانک، 

ه هر يک از ذينفعان بايست طي سازوکاري عادالنه و منصفانه، سود متعلق ب عنوان سود مشاع تلقي گرديده و مي

گـذاران پـس از    بديهي است سود متعلق به سپرده. از يکديگر تفکيک گردد) گذاران و سهامداران سپرده(بانک 

گـذاران تسـهيم    الحساب پرداختي، بايد بين سـپرده  الوکاله بانک، در صورت زيادت نسبت به سود علي کسر حق

  .گردد 

استحضار رسيد، سازوکارهاي مقرراتي دقيق، علمي و اجرايي  چه به صورت اجمالي به با بذل عنايت به آن

توانـد در راسـتاي صـيانت از منـافع      و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسيم سود مشاع بسيار مهم بوده و مـي 

چرا . کمک شاياني نمايد) بهره(تر ضوابط بانکداري بدون ربا  گذاران و نهايتاً حرکت به سمت اجراي دقيق سپرده

صورت، ضمن امکان تضييع حقوق هر يک از ذينفعان بانک، نظام بانکي کشور که بر پايـه مبـاني    غير اين که در

رو، در راستاي  از اين. شرعي و اسالمي بنا نهاده شده است نيز در نيل به اهداف مورد نظر توفيقي نخواهد داشت

ازوکاري جهت محاسـبه و تقسـيم سـود    اقدام به تهيه س ٨٠تحقق اهداف يادشده، بانک مرکزي از ابتداي دهه 

) ٣(مشاع نمود، ليکن با توجه به اضافه شدن برخي عقود جديد به مجموعه عقود مـذکور در تبصـره ذيـل مـاده     

ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  قانون برنامه پنج) ٩٨(طي ماده ) بهره(قانون عمليات بانکي بدون ربا 
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کنند و مقتضيات و شرايط بيرونـي   مقررات بانکي در مسيري از بلوغ حرکت مي و نيز لحاظ اين مهم که ضوابط و

نمايد، اين بانک از سنوات قبل بر آن شد تا ضوابط ناظر بر نحوه محاسـبه و تقسـيم    ها را ناگزير مي بازنگري آن

 »)ريالي(سود مشاع  دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم«لذا در اين راستا نسخه جديـد  . سود مشاع را بازنگري نمايد

  :باشد دستورالعمل مورد اشاره، مشتمل بر هشت فصل مجزا به شرح زير مي. به شرح پيوست تهيه گرديد

 ؛و کليات تعاريف: فصل اول  

 ؛مصارف مشاع: فصل دوم  

 ؛سود مشاع: فصل سوم 

 ؛گذار نحوه محاسبه سهم سود قطعي سپرده متعلق به سپرده: فصل چهارم  

 الحساب پرداختي  التفاوت سهم سود قطعي سپرده و سود علي به و تسهيم مابهنحوه محاس: فصل پنجم

  ؛به هر يک از انواع سپرده

 ؛دهي و اخذ تأييديه از بانک مرکزي گزارش: فصل ششم  

 ؛ساير موارد: فصل هفتم  

 مجازات: فصل هشتم.  

فعلي، فرآينـد اجرايـي   در دستورالعمل مورد اشاره تالش شده است با اتخاذ رويکردي متفاوت با ضوابط 

اهم موارد افتراق دستورالعمل پيشنهادي با ضـوابط  . تري تبيين گردد محاسبه و تقسيم سود مشاع به نحو دقيق

  :باشد فعلي مورد اجرا به شرح ذيل مي

  اي از تعاريف با هدف جلوگيري از تفسير به رأي عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛ ارائه دامنه .١

  اجزاي محاسبه و تقسيم سود مشاع؛تبيين هر يک از  .۲

ميـانگين  (گـذار  خالص منـابع سـپرده  ) ٪۳(ها، سه درصد  الوکاله بکارگيري سپرده تعيين حداکثر حق .٣

گذار پس از کسر ميانگين مانده پايان هفتـه سـپرده قـانوني توديـع      مانده پايان هفته منابع سپرده

 مصارف مشاع؛ هاي بکارگرفته شده جهت براي هر يک از انواع سپرده)شده

گـذاران در   محاسبه و پرداخت سهم سود قطعي سـپرده در مـواقعي کـه بخشـي از منـابع سـپرده       .٤

  موضوعي به غير از مصارف مشاع صرف شده است؛
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تصويب رويه تعيين سهم متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاري در ابتداي  .۵

  حداکثر تا پايان سه ماهه اول آن دوره؛رساني عمومي  هر دوره مالي و اطالع

هاي دخيل در ايجاد سود مشاع اعـم از   تعيين سازوکارهايي در خصوص سهيم نمودن تمامي سپرده .۶

 هاي مفتوح و بسته شده؛ سپرده

بندي در خصوص مهلت ارائه محاسبات مربوط به سود مشاع دوره به بانک مرکزي و تأييد و يا  زمان .٧

  حداکثر تا چهار ماه پس از پايان دوره؛, وسط بانک مرکزيتعيين مبلغ سود قطعي ت

پرداخت سهم سود متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده حداکثر ظرف مـدت يـک مـاه پـس از      .۸

  تصويب مجمع عمومي؛

تعيين يکي از واحدهاي سازماني مرتبط مؤسسه اعتباري براي اجرايي نمودن مفاد ضـوابط ابالغـي    .۹

 م آن به بانک مرکزي؛ظرف مدت يک ماه و اعال

الزام مؤسسه اعتباري به ايجاد سامانه اطالعاتي سود مشاع ظرف مدت شـش مـاه پـس از ابـالغ      .۱۰

اجزاي محاسباتي سود مشاع و اطالعات سپرده گذاران از آن قابـل  : دستورالعمل، به نحوي که؛ اوالً

زمينـه دسترسـي   : د و ثالثـاً حداکثر در مقاطع پايان هر هفته به روزرساني شو: ثانياً, استخراج باشد

 . فراهم نمايد  مستمر بازرسان بانک مرکزي به اطالعات مزبور را از طريق خطوط شبکه

دستورالعمل حاضر گامي کوچـک امـا مهـم    رود  ضمن آن که اميد ميبا بذل عنايت به جميع موارد فوق، 

از تـاريخ   م باشد و با اعالم اين کـه، براي انطباق بيشتر عمليات بانکي با احکام و اصول منور شرع مقدس اسال

گردد، خواهشمند اسـت دسـتور فرماينـد،     لم يکن مي ابالغ اين دستورالعمل، تمامي ضوابط و مقررات مغاير کان

ربط ابالغ، بر حسـن   ضمن تمهيد مقدمات اجراي اين دستورالعمل، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي

کـل نظـارت بـر     اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي تابعـه بـه مـديريت    و نسخهاجراي آن تأکيد و نظارت دقيق 

  س/٢٣٩٣١٥٣/.ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال گردد بانک

  

  

  

  

  صفحه ۹: پيوست

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

۲-۳۲۱۵ ۳۸۱۶ 
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٥٠ 

  

  

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
  
  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
  

  

  

  دستورالعمل 

  نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع 

  )ريالي(
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٥١ 

  فهـرسـت مطالـب

 

    کليات و تعاريف: اول فصل

    مشاع مصارف: دوم فصل

    مشاع سود: سوم فصل

    گذار سپرده به متعلق سپرده قطعي سود سهم محاسبه نحوه: چهارم فصل

     سپرده انواع از يک هر به پرداختي الحساب علي سود و سپرده قطعي سود سهم التفاوت مابه تسهيم و محاسبه نحوه: پنجم فصل

    مرکزي بانک از تأييديه اخذ و دهي گزارش: ششم فصل

    موارد ساير: هفتم فصل

    مجازات: هشتم فصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٢ 

  

  »تعالي بسمه«

  

نامه فصل دوم قانون مذکور و  آيين) ۱۰(، ماده )بهره(قانون عمليات بانکي بدون ربا ) ۵(به استناد ماده 

دستورالعمل نحـوه  « مؤسسات اعتباري،گذاران و سهامداران  هاي ذيل آن و به منظور رعايت حقوق سپرده تبصره

شـود، تهيـه و تـدوين     ناميـده مـي   »دسـتورالعمل « که از اين پس به اختصـار » )ريالي(محاسبه و تقسيم سود مشاع 

  .گردد  مي

  

  تعاريف و کليات: فصل اول

  :روند در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح زير بکار مي ـ ۱ماده 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ :ـ بانک مرکزي۱ـ۱

يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون يا با مجـوز بانـک مرکـزي      بانک :مؤسسه اعتباري ـ۲ـ۱

  باشد؛ تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي

  دار ريالي؛ گذاري مدت هاي سرمايه سپرده:  ـ سپرده۳ـ۱

  نموده است؛ عتباري حساب سپرده افتتاح هر شخصي که نزد مؤسسه ا :گذار ـ سپرده۴ـ۱

  نمايد؛ گذار قبول مي وجوهي که مؤسسه اعتباري در قالب سپرده از سپرده :گذار منابع سپرده ـ۵ـ۱

گذار پس از کسـر ميـانگين مانـده     ميانگين مانده پايان هفته منابع سپرده: گذار خالص منابع سپرده ـ۶ـ۱

  پايان هفته سپرده قانوني توديع شده؛

قانون عمليات بانکي بدون ربا ) ۳(وجوه ريالي که در عمليات موضوع تبصره ذيل ماده  :ـ مصارف مشاع۷ـ۱

ميـانگين مانـده وجـوه    . گردد ساله پنجم توسعه، مصرف مي قانون برنامه پنج) ۹۸(و ماده ) بهره(

  باشد؛ هاي دوره، مالک محاسبه مي مزبور در پايان هفته



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٣ 

التزام تـأخير   هاي آينده، سود معوق، وجه ف مشاع پس از کسر سود سالمصار: ـ خالص مصارف مشاع۸ـ۱

  ؛حساب مشترک مشارکت مدني و وجوه دريافتي مضاربهتأديه دين معوق، 

  گذار؛ التفاوت خالص مصارف مشاع با خالص منابع سپرده مابه: ـ منابع بانک۹ـ۱

گـذار و منـابع بانـک در مصـارف      سپردهمنافع ريالي حاصل از بکارگيري خالص منابع : ـ سود مشاع۱۰ـ۱

  مشاع؛

  سال مالي که در اساسنامه مؤسسه اعتباري تعيين شده است؛ :ـ دوره۱۱ـ۱

  .تمامي روزهاي هفته به استثناي روز جمعه و تعطيالت رسمي :روز کاري ـ۱۲ـ۱

ه محاسـبه سـود   اين دستورالعمل صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع ريالي بـوده و نحـو  ـ ۲ماده 

گـذاران ارزي، از شـمول ايـن دسـتورالعمل خـارج       مشاع ارزي و سهم سود قطعي متعلق بـه سـپرده  

  . باشد مي

دوره  هاي آخرين روز کاري هر هفته در گذار، مانده در تعيين خالص مصارف مشاع و خالص منابع سپرده ـ۳ماده 

  . گيرد مورد محاسبه مالک عمل قرار مي

ـ  ايان دوره مورد محاسبه منطبق با آخرين روز کاري هفتـه نباشـد، مانـده آخـرين روز     چه پ چنان تبصره 

  . گردد تقويمي دوره به عنوان مانده آخرين هفته دوره مزبور در محاسبات لحاظ مي

گذار براي هر يـک از انـواع    خالص منابع سپرده) ٪۳(ها، سه درصد  الوکاله بکارگيري سپرده حداکثر حق ـ۴ماده 

  .گردد اي بکارگرفته شده جهت مصارف مشاع، تعيين ميه سپرده

الوکالـه بـراي    گذار کمتر و نرخ حق چه ميزان خالص مصارف مشاع از خالص منابع سپرده چنانـ ١تبصره 

  .باشد الوکاله مي تمامي انواع سپرده يکسان باشد، مبلغ خالص مصارف مشاع مبناي محاسبه حق

الوکالـه بـراي    گذار کمتر و نرخ حق مشاع از خالص منابع سپرده چه ميزان خالص مصارف چنانـ ٢تبصره 

التفـاوت خـالص    الوکاله، ابتدا مبلغ مابـه  هر يک از انواع سپرده متفاوت باشد، جهت محاسبه حق

هـاي مزبـور کسـر و     گذار متناسباً از هر يک از انواع سـپرده  مصارف مشاع و خالص منابع سپرده

  .شود هاي مصرف شده محاسبه مي ي خالص سپردهالوکاله بر مبنا سپس ميزان حق
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٥٤ 

را پس از تصويب توسط هيـأت مـديره،     الوکاله بکارگيري سپرده مؤسسه اعتباري موظف است نرخ حق ـ۵   ماده

  . رساني، به اطالع عموم برساند کثيراالنتشار و پايگاه اطالع هاي روزنامه طريق قبل از آغاز هر دوره، از

  .باشد رساني عمومي مجاز نمي ها، پس از اطالع  الوکاله بکارگيري سپرده قافزايش نرخ ح تبصره ـ
  

  مصارف مشاع: فصل دوم

  :باشد مصارف مشاع شامل موارد زير ميـ ۶ماده 

قانون عمليـات بـانکي   ) ۳(مانده اصل تسهيالت اعطايي در قالب عقود مصرح در تبصره ذيل ماده  ـ۱ـ۶

  ساله پنجم توسعه؛ قانون برنامه پنج) ۹۸(و ماده ) بهره(بدون ربا 

  التزام تأخير تأديه دين دريافتني تسهيالت اعطايي؛ سود دريافتني و وجه ـ۲ـ۶

مطابق با (مازاد تجديد ارزيابي و ذخيره کاهش ارزش سهام در سهام پس از کسر   گذاري سرمايهـ ۳ـ۶

  ؛)استاندارد حسابداري مربوط

  در ساير اوراق بهادار نظير اوراق مشارکت؛  گذاري سرمايهـ ۴ـ۶

  دار نزد ساير مؤسسات اعتباري؛ گذاري مدت هاي سرمايه سپردهـ ۵ـ۶

التـزام تـأخير تأديـه ديـن      ني و وجهمطالبات از دولت شامل اصل تسهيالت اعطايي، سود دريافت ـ۶ـ۶

  دريافتني تسهيالت اعطايي؛

قـانون  ) ۳(وجوه پرداختي توسط مؤسسه اعتباري در قالب عقود مصـرح در تبصـره ذيـل مـاده      ـ۷ـ۶

ساله پنجم توسعه قبل از انتقال به  قانون برنامه پنج) ۹۸(و ماده ) بهره(عمليات بانکي بدون ربا 

، از جمله؛ کار در جريان جعالـه، امـوال در جريـان سـاخت     سرفصل حساب تسهيالت اعطايي

  هاي اعتباري پرداخت شده؛ استصناع و بدهکاران بابت کارت

التـزام تـأخير    هاي آينده، سود معـوق، وجـه   به منظور محاسبه خالص مصارف مشاع، سود سالـ ۱تبصره 

مانده مصارف مشاع از  حساب مشترک مشارکت مدني و وجوه دريافتي مضاربهتأديه دين معوق، 

  .گردد کسر مي



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٥ 

التزام تأخير تأديه دين کـه بـر اسـاس     آن بخش از مطالبات از دولت اعم از اصل، سود و وجهـ ۲تبصره 

مابين مؤسسه اعتباري و دولت، مبلغ آن ثابت و نحوه بازپرداخت آن تعيين  توافق انجام شده في

باشد و يا  منعکس مي »طالبات از دولتم«که کماکان در سرفصل حساب  اعم از اين(گرديده است 

، از شـمول محاسـبه در مصـارف مشـاع مسـتثني      )به سرفصل حساب ديگري منتقل شده باشد

  .باشد مي

وجوه پرداختي توسط مؤسسه اعتباري براي بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده و  ـ۳تبصره 

) ۳(قود مصـرح در تبصـره ذيـل مـاده     هاي پرداخت شده، در قالب ع نامه بدهکاران بابت ضمانت

ساله پنجم توسعه نبوده و در  قانون برنامه پنج) ۹۸(و ماده ) بهره(قانون عمليات بانکي بدون ربا 

  .گردد محاسبه مصارف مشاع لحاظ نمي

  .باشد تسهيالت اعطايي به کارکنان از شمول محاسبه در مصارف مشاع مستثني مي ـ۴تبصره 

  

  سود مشاع: فصل سوم

  :باشد سود مشاع شامل موارد زير ميـ ۷ماده 

قانون عمليات بانکي ) ۳(درآمد حاصل از اعطاي تسهيالت در قالب عقود موضوع تبصره ذيل ماده  ـ۱ـ۷

التزام تأخير  اعم از سود و وجه(ساله پنجم توسعه،  قانون برنامه پنج) ۹۸(و ماده ) بهره(بدون ربا 

بهـادار   گذاري در سهام و سـاير اوراق  ، از جمله خالص درآمدهاي مکتسبه از سرمايه)تأديه دين

مشتمل بر درآمد نگهداري، خالص درآمد يا هزينه ناشي از تعديالت پايان دوره و سـود  (  اسالمي

  ؛)يا زيان فروش، مطابق با استاندارد حسابداري مربوط

  نزد ساير مؤسسات اعتباري؛  گذاری سود حاصل از سپرده ـ۲ـ۷

ـ  ايـن دسـتورالعمل از شـمول    ) ۶(مـاده  ) ۴(و ) ۳(هـاي   درآمد حاصل از موارد مذکور در تبصـره  تبصره 

  .باشد محاسبه در سود مشاع مستثني مي
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٥٦ 

  گذار نحوه محاسبه سهم سود قطعي سپرده متعلق به سپرده: فصل چهارم

  :شود گذاران به شرح زير محاسبه مي سهم سود قطعي سپرده متعلق به سپردهـ ۸ماده 

  

  خالص مصارف مشاع  نگذارا سپردهسهم سود قطعي سپرده متعلق به )]=   گذار خالص منابع سپرده  ×سود مشاع( + مربوط به سپرده جايزه سپرده قانوني[  - ها الوکاله بکارگيري سپرده حق
  

ـ  گذار به خالص مصارف مشاع بيش از يک باشد، سهم سـود   چه نسبت خالص منابع سپرده چنان تبصره 

  .گردد ماده محاسبه ميگذاران کماکان وفق مفاد اين  قطعي سپرده متعلق به سپرده

  

الحساب پرداختي به هر يک از  التفاوت سهم سود قطعي سپرده و سود علي نحوه محاسبه و تسهيم مابه: فصل پنجم

   انواع سپرده

گـذاران و سـود    التفاوت سود قطعي سپرده متعلق به سپرده حداکثر تا دو ماه پس از پايان هر دوره، مابه ـ۹ماده 

  .گيرد مزبور توسط مؤسسه اعتباري مورد محاسبه قرار مي  ه آنان براي دورهالحساب پرداختي ب علي

الحساب پرداختي باشـد،   گذاران مساوي با سود علي چه سود قطعي سپرده متعلق به سپرده چنانـ ۱ـ۹

  .گردد التفاوتي پرداخت نمي الحساب پرداختي به آنان، قطعي محسوب شده و مابه سود علي

الحسـاب   گـذاران کمتـر از سـود علـي     م سود قطعي سپرده متعلق به سـپرده که سه در صورتي ـ۲ـ۹

در اين حالـت،  . گردد الحساب پرداختي به آنان، قطعي محسوب مي پرداختي باشد، سود علي

  .باشد گذاران نمي مؤسسه اعتباري مازاد پرداختي را هبه نموده و مجاز به مطالبه آن از سپرده

الحساب پرداختـي باشـد،    گذاران بيش از سود علي متعلق به سپردهچه سود قطعي سپرده  چنان ـ۳ـ۹

  .شود بين آنان تسهيم مي) ۱۰(مازاد سود بر اساس رويه از پيش تعيين شده در ماده 

هيأت مديره مؤسسه اعتباري در ابتداي هر دوره مالي رويه موردنظر براي تعيين سهم متعلق به هر يک ـ ۱۰ماده 

اول آن دوره،  ز مازاد سود دوره جاري را تصويب و حداکثر تا پايان سه ماهـه از انواع مختلف سپرده ا

  . رساند رساني، به اطالع عموم مي کثيراالنتشار و پايگاه اطالع هاي روزنامه طريق از
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٥٧ 

مـدت عـادي،    رويه موضوع اين ماده بايد به نحوي باشد که به تمامي انواع سپرده شامل کوتـاه تبصره ـ  

  .ساله سهمي تعلق گيرد ساله، چهارساله و پنج  ساله، سه ساله، دو  بلندمدت يک مدت ويژه، کوتاه

پس از محاسبه سهم هر يک از انواع سپرده از مازاد سود، مبلغ مزبور متناسب با مانده و مدت هريک از ـ ۱۱ماده 

  .شود ها تسهيم مي ها در دوره مورد محاسبه بين آن سپرده

ـ  پايـان  (دوره مورد محاسبه داراي مانده بوده ليکن در مقطع مورد محاسبه  هايي که طي به سپرده تبصره 

  .گيرد باشد نيز وفق مفاد اين ماده مازاد سود تعلق مي مفتوح نمي) دوره

سهم متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود بايد حداکثر ظـرف مـدت يـک مـاه پـس از       ـ۱۲ماده 

گـذاران پرداخـت    اري، به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل به سپردهتصويب مجمع عمومي مؤسسه اعتب

  .گردد

، نسبت )۱۱(هاي موضوع تبصره ذيل ماده  مؤسسه اعتباري جهت پرداخت سهم متعلق به سپرده تبصره ـ

گذاران مذکور در همان مؤسسه اعتباري و يا يافتن صاحبان  هاي سپرده ب به شناسايي ساير حسا

  .نمايد رساني به آنان اقدام مي ز طريق مدارک مثبته و اطالعهاي مزبور ا سپرده

  

  دهي و اخذ تأييديه از بانک مرکزي گزارش: فصل ششم

الحسـاب   التفـاوت آن بـا سـود علـي     گذاران و مابـه  سپردهنحوه محاسبه سود قطعي سپرده متعلق به  ـ۱۳ماده 

ي موضوع اين دستورالعمل پـس از  پرداختي هر دوره، با ذکر جزييات کامل در خصوص اجزاي محاسبات

حداکثر دو ماه پـس از پايـان دوره    تأييد حسابرس مستقل به منظور بررسي و تأييد بانک مرکزي، بايد

  . مزبور، توسط مؤسسه اعتباري به بانک مرکزي ارسال گردد

ـ  و  بانک مرکزي موظف است، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ ايـن دسـتورالعمل، جـداول    تبصره 

هاي مورد نياز جهت ارسال اطالعات توسط مؤسسه اعتباري به بانک مرکزي و نحوه افشاي  فرم

را تدوين و به شـبکه بـانکي   ) ۱۷(هاي مالي، موضوع ماده  اطالعات در يادداشت پيوست صورت

   .کشور ابالغ نمايد
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٥٨ 

تب تأييد يا عدم تأييد خود بانک مرکزي حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از وصول اطالعات مزبور، مراـ ۱۴ماده 

  .نمايد را در خصوص محاسبات مؤسسه اعتباري به صورت کتبي اعالم مي

چه بنا به هر دليلي، بانک مرکزي مراتب عـدم تأييـد خـود را در خصـوص محاسـبات مؤسسـه        چنان ـ۱۵ماده 

بـه اصـالح   ربط بايد حداکثر ظرف مدت پـانزده روز نسـبت    اعتباري اعالم نمايد، مؤسسه اعتباري ذي

محاسبات مطابق با نظر بانک مرکزي اقدام و مراتب را جهت اخذ تأييديه نهايي بـه آن بانـک ارسـال    

  .نمايد

بانک مرکزي حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از وصول اطالعات موضوع ماده قبل، نظر نهايي خـود   ـ۱۶ماده 

در صورت عدم تأييد مجـدد  . ايدنم را در خصوص محاسبات مؤسسه اعتباري به صورت کتبي اعالم مي

سهم سود قطعي محاسبات مؤسسه اعتباري توسط بانک مرکزي، محاسبات بانک مرکزي در خصوص 

  .باشد مالک عمل مي الحساب پرداختي، التفاوت آن با سود علي گذاران و مابه سپرده متعلق به سپرده

التفاوت سود قطعي با  مابه گذاران، به سپرده متعلقاطالعات مربوط به نحوه محاسبه سود قطعي سپرده ـ ۱۷ماده 

الحساب پرداختي و سهم متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود، پس از تأييد  سود علي

هـاي مـالي مؤسسـه     هـاي همـراه صـورت    بانک مرکزي، بايد به عنوان يادداشت مستقل در يادداشت

ؤسسه اعتباري توسـط مجمـع عمـومي، قبـل از اخـذ      هاي مالي م تصويب صورت. گردد اعتباري افشا 

  .تأييديه از بانک مرکزي در خصوص موضوع اين ماده، ممنوع است
  

  ساير موارد: فصل هفتم

اعتباري مکلف است جهت اجرايي نمودن مفاد اين ضوابط، ظرف مدت يـک مـاه    مؤسسههيأت مديره ـ ۱۸ماده 

  .پس از ابالغ اين دستورالعمل، واحد سازماني مرتبط را تعيين و به بانک مرکزي اعالم نمايد

را موظف نمايد تـا حـداکثر ظـرف    ) ۱۸(اعتباري بايد واحد سازماني موضوع ماده  مؤسسههيأت مديره  ـ۱۹ماده 

از  حداقل اطالعات زيـر مدت شش ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل، سامانه اطالعاتي ايجاد نمايد که 
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هاي مورد محاسبه به نحو مطلوب و در مهلت مقرر، قابـل اسـتخراج    براي هر يک از دوره سامانه مزبور

  :باشد

  ها؛ مانده پايان هفته هر يک از انواع سپردهـ ۱ـ۱۹

  ها؛  مانده پايان هفته سپرده قانوني مربوط به هر يک از انواع سپرده ـ۲ـ۱۹

  دهنده مصارف مشاع؛ مانده پايان هفته هر يک از اجزاي تشکيلـ ۳ـ۱۹

) ۶(ذيـل مـاده   ) ۱(مانده پايان هفته هر يک از موارد مکسوره از مصارف مشاع، موضوع تبصره  ـ۴ـ۱۹

  اين دستورالعمل؛

  دهنده سود مشاع؛ مانده هر يک از اجزاي تشکيلـ ۵ـ۱۹

  ها؛  جايزه سپرده قانوني مربوط به هر يک از انواع سپرده ـ۶ـ۱۹

  ها؛  ها براي هريک از انواع سپرده الوکاله بکارگيري سپرده حق ـ۷ـ۱۹

  ها؛ الحساب پرداختي به انواع سپرده مانده سود علي ـ۸ـ۱۹

الحسـاب   التفـاوت آن بـا سـود علـي     گـذاران و مابـه   سهم سود قطعي سپرده متعلق به سپرده ـ۹ـ۱۹

  پرداختي؛ 

  در دوره مورد محاسبه؛  هاي مفتوح و بسته شده مشخصات و مانده هر يک از سپرده ـ۱۰ـ۱۹

  زاد سود قطعي؛ ها از ما سهم هر يک از سپردهـ ۱۱ـ۱۹

  گذار؛ هاي هر سپرده مشخصات فردي، آدرس، کدپستي، تلفن و ساير حساب ـ۱۲ـ۱۹

  .ساير اطالعات ضروري به تشخيص و اعالم بانک مرکزيـ ۱۳ـ۱۹

گذار جهت فسخ قرارداد سپرده و يا بستن حساب سـپرده در سررسـيد،    هنگام مراجعه سپرده ـ١تبصره 

ذار از جملـه آدرس، کدپسـتي و تلفـن وي در بانـک اطالعـاتي      گ بايد اطالعات مربوط به سپرده

  .موضوع اين ماده به روز گردد
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اطالعات مندرج در سامانه موضوع اين ماده بايد حداکثر در مقاطع پايان هر هفته به روز شود و  ـ٢تبصره 

فـراهم    زمينه دسترسي مستمر بازرسان بانک مرکزي به اطالعات مزبور از طريق خطـوط شـبکه  

  .گردد

سـازي سـامانه اطالعـاتي     چه مؤسسه اعتباري تمهيدات الزم در خصوص ايجاد و پيـاده  چنانـ ٣تبصره 

موضوع اين ماده را ظرف مهلت مقرر و به نحو مطلوب فراهم ننمايد، محاسبات بانک مرکـزي در  

ب الحسـا  التفاوت آن با سود علي گذاران و مابه خصوص سهم سود قطعي سپرده متعلق به سپرده

  .باشد پرداختي، مالک عمل مي

 و طـرز  مـدت  نامـه  آيين« بايد طبق مفـاد ) ١٩(هاي سامانه اطالعاتي موضوع ماده  اطالعات و گزارش ـ٢٠ماده 

  .نگهداري شود» ها  بانک و دفاتر بازرگانی، اسناد اوراق نگاهداری

ها در  هاي هر يک از اجزاي محاسباتي موضوع اين دستورالعمل و نحوه تأثير آن تعيين سرفصل حساب ـ٢١ماده 

  .باشد محاسبات، به تشخيص بانک مرکزي مي

  

  مجازات: فصل هشتم

قانون پـولي و بـانکي   ) ۴۴(هاي مقرر در ماده  تخطي از مقررات اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات ـ۲۲ماده 

  .شود ربط مي وانين و مقررات ذيکشور و ساير ق

جلسـه   هـزار و دويسـتمين   يکتبصره در  ١٧ماده و  ٢٢در  »)ريالي(دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع «

االجراء بوده و از آن تاريخ تمامي  شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ الزم ٢٩/٢/١٣٩٤مورخ 

  .گردد ضوابط و مقررات مغاير با اين دستورالعمل منسوخ مي

  

  
  
  
  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦١ 

قانون بودجه سال ) ١١(تبصره ) ب(موضوع ابالغ شرح بند  ٢٠/٠٣/١٣٩٤مورخ  ٦٩٦٤٣/٩٤بخشنامه شماره «

  ي تسهيالت بانکي هاي قابل قبول براي اعطا ي تضمينبرخبا اشاره به  ١٣٩٤

  

بانک و   دولتي پست ، شرکت )الحسنه هاي قرض به استثناي بانک(ها  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 .گردد مي مؤسسات اعتباري ارسال 

 باسالم؛

در مقام محتـرم رياسـت جمهـوري     ۲۷/۱۲/۱۳۹۳مورخ  ۱۶۰۵۷۰شماره ابالغيه احتراماً، با اشاره به 

قانون مذکور جهت استحضار ) ١١(تبصره ) ب(وسيله شرح بند  بدين، »کل کشور ۱۳۹۴قانون بودجه سال «خصوص 

  :گردد و اجراء ابالغ مي

  ه منظور جلب انگيز  گذاري و به هاي سرمايه براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادـ ) ١١(تبصره ) ب(بند  "

هاي خريد تضمين  هاي عامل مکلفند قرارداد اي کشور، بانک  هاي سرمايه هاي تملک دارايي ح گذاري در طر سرمايه

ها را  گونه طرح هاي اجرايي در اين شده با دستگاه متقابل منعقد   شده بخش غيردولتي و بيع کاالها و خدمات توليد

  ."براي اعطاي تسهيالت بانکي تلقي نمايند هاي قابل قبول به عنوان تضمين

 تکليف قانوني يادشده، مراتب به قيد تسريعخواهشمند است دستور فرمايند، ضمن تمهيد مقدمات اجراي 

مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت دقيق /ربط آن بانک به تمامي واحدهاي ذي

  ق/٢٣٨٢٩٢٩/.گردد

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  شويي مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولکل  مديريت
 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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موضوع ابالغ دستورالعمل حسابداري تسهيالت و تعهدات ٢٣/٠٤/١٣٩٤مورخ  ١٠٣٣٣٢/٩٤بخشنامه شماره «

  »سنديکايي

و مؤسسات اعتباري هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک
 .ارسال گرديدغيربانکي 

 

  با سالم؛

در سـال  » دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهـدات سـنديکايي  «گونه که استحضار دارند؛  احتراماً، همان

بـه موجـب   . به شبکه بانکي کشور ابـالغ گرديـد   ۴/۸/۱۳۹۳ مورخ ۲۰۹۰۵۳/۹۳گذشته طي بخشنامه شماره 

هاي حسـابداري مربـوط بـه عمليـات سـنديکايي       دستورالعمل مورد اشاره مقرر شد رويه) ۱۰(تبصره ذيل ماده 

لذا در راستاي تکليف يادشده و با هدف ايجاد وحدت رويه، شناسـايي و ثبـت   . توسط بانک مرکزي تدوين گردد

ي مربوط به تسهيالت و تعهدات سنديکايي در مؤسسات اعتبـاري و نيـز ارتقـاء شـفافيت     دقيق رويدادهاي مال

نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتـي و نيـز    آيين) ۸۶(ها، مستند به ماده  هاي مالي آن صورت

ـ  ۳/۴/۱۳۶۳مصوبات پانصد و سي و يکمين جلسه مورخ  ه و تـدوين  شوراي محترم پول و اعتبار، نسبت به تهي

 .به شرح پيوست اقدام گرديد» دستورالعمل حسابداری تسهيالت و تعهدات سنديکايي«

دستورالعمل «تالش شده است همانند » دستورالعمل حسابداری تسهيالت و تعهدات سنديکايي«در تهيه 

ليـات  رويکردي فرآينـدي اتخـاذ و رويـدادهاي مـالي مربـوط بـه عم      » اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي

. هاي حسابداري در دفاتر مالي اعضاي سنديکا به تصوير کشيده شـود  سنديکايي، به ترتيب وقوع در قالب ثبت

تر مفاد دستورالعمل، انواع رويدادهاي مالي مـذکور در آن، در قالـب    با هدف تبيين هر چه بهتر و مطلوبهمچنين 

هـاي حسـابداري در دفـاتر     عتباري عامل و ثبتهاي حسابداري در دفاتر مؤسسه ا اي حاوي ثبت جداول مقايسه

  .دستورالعمل ابالغي ارائه شده است) ۲(و ) ۱(هاي شماره  ساير اعضاي سنديکا به شرح پيوست

شايان ذکر است؛ با عنايت به تنوع انواع و اقسام تسهيالت و تعهدات موضوع عمليات سنديکايي، نسخه 

هـاي حسـابداري    با رويکرد ارائه نمونه ثبـت » ات سنديکاييدستورالعمل حسابداری تسهيالت و تعهد«پيوست 

رويدادهاي مالي مرتبط با عمليات سنديکايي، در دو بخش عمليات حسابداري تسهيالت سـنديکايي بـا فـرض    

اعطاي تسهيالت سنديکايي در قالب عقد مرابحه و نيز عمليات حسابداري تعهدات سنديکايي با فـرض ايجـاد   

مابين اعضاي سنديکا در هر يک بـه طـور مجـزا     نامه تهيه و روابط مالي في الب ضمانتتعهدات سنديکايي در ق

مؤسسه /ايجاد ساير انواع تسهيالت و تعهدات سنديکايي، آن بانک/بنابراين در صورت اعطاء. تبيين شده است

و بـا  باشد در چـارچوب دسـتورالعمل حسـابداري تسـهيالت يـا تعهـدات مزبـور         اعتباري غيربانکي موظف مي
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هاي حسابداري اعالمي در دستورالعمل پيوست، نسبت به ثبت و ضبط رويدادهاي  نظرداشت به چارچوب و رويه

  .مالي مربوط در دفاتر خود اقدام نمايد

االجـراء   مبنـي بـر الزم  » دستورالعمل حسابداري تسهيالت و تعهدات سـنديکايي «با توجه به فراز پاياني 

ايجـاد  /بـه بعـد اعطـاء    ۴/۱۱/۱۳۹۳و تعهدات سـنديکايي کـه از تـاريخ     بودن مفاد آن در خصوص تسهيالت

اسـتاندارد  ) ۴۰(و ) ۳۹(مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است؛ در چارچوب مفاد بنـدهاي  /اند، آن بانک گرديده

هـاي حسـابداري اصـالحي الزم را وفـق مفـاد       ، ثبـت »گزارش عملکرد مـالي «با عنوان ) ۶(حسابداري شماره 

  .ل ابالغي، در دفاتر خود اعمال نمايددستورالعم

دسـتورالعمل حسـابداري تسـهيالت و تعهـدات     «با عنايت به موارد فوق، ضمن ارسـال يـک نسـخه از    

مراتب به قيد تسريع، بـه   تمهيد و ، خواهشمند است دستور فرمايند، مقدمات اجراي موارد مطروحه»سنديکايي

غيربانکي ابالغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظـارت دقيـق    مؤسسه اعتباري/ربط آن بانک تمامي واحدهاي ذي

ها  کل نظارت بر بانک مديريتربط، به  اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي ذي نسخه همچنين مقتضي است. شود

  س/٢٤٣٠٠٢٧/.اين بانک ارسال گردد و مؤسسات اعتباري

  

  

  

  

  

  

  

  

  صفحه ۵۷: پيوست
  
  

  
  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 مطالعات و مقررات بانکي اداره

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

۲-۳۲۱۵ ۳۸۱۶ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٤ 

 
  

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
  

  

  کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گروه مطالعاتي حسابداري و مالي

 

  حسابداري دستورالعمل
  و تعهدات سنديکاييتسهيالت
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  فهـرسـت مطالـب

   :مقدمه

   :سنديکايي تسهيالت حسابداري عمليات: اول بخش

   :وثايق ارزيابي و اعتبارسنجي شناسايي، به مربوط خدمات ارايه حسابداري ھاي ثبت ـ١

   :نامه مشارکت انعقاد زمان حسابداري ھاي ثبت ـ٢

 در سنديکا اعضاي ساير الشرکه سھم واريز و عامل اعتباري مؤسسه نزد سپرده حساب افتتاح حسابداري ھاي ثبت ـ٣
  ٧٠  :مشتري از دريافت پيش اخذ نيز و شده افتتاح ھاي حساب

 حساب به واريز و عامل اعتباري مؤسسه نزد سنديکا اعضاي گذاري سرمايه  سپرده به سود تعلق حسابداري  ثبت ـ۴
   :ھا آن جاري

    :مأخوذه وثايق حسابداري ھاي ثبت ـ۵

   :تسھيالت اعطاي و مشتري با قرارداد انعقاد زمان حسابداري ھاي ثبت ـ۶

   :اقساطي نسيه مرابحه عقد قالب در تسھيالت اعطاي فرض با بازپرداخت حسابداري ھاي ثبت ـ٧

   :مالي ھاي صورت تھيه مقطع در تسھيالت آينده ھاي سال سود  حساب تعديل حسابداري ھاي ثبت ـ٨

    :دين تأديه تأخير التزام وجه شناسايي حسابداري ھاي ثبت ـ٩

   :غيرجاري طبقات به انتقال از قبل و سررسيد از پس تسھيالت وصول حسابداري ھاي ثبت ـ١٠

   :سررسيد از قبل تسھيالت وصول حسابداري  ثبت ـ١١

   :ھا آن جاري حساب به عامل اعتباري مؤسسه نزد سنديکا اعضاي ھاي سپرده وجه باقيمانده واريز حسابداري  ثبت ـ١٢

   :مشتري با قرارداد تسويه زمان در حسابداري  ھاي ثبت ـ١٣

   :سنديکايي تعهدات حسابداري عمليات: دوم بخش

   :وثايق ارزيابي و اعتبارسنجي شناسايي، به مربوط خدمات ارايه حسابداري ھاي ثبت ـ١

   :نامه مشارکت انعقاد زمان حسابداري ھاي ثبت ـ٢

 در سنديکا اعضاي ساير الشرکه سھم واريز و عامل اعتباري مؤسسه نزد سپرده حساب افتتاح حسابداري ھاي ثبت ـ٣
   :مشتري از نقدي سپرده اخذ نيز و شده افتتاح ھاي حساب

 حساب به واريز و عامل اعتباري مؤسسه نزد سنديکا اعضاي گذاري سرمايه  سپرده به سود تعلق حسابداري  ثبت ـ۴
   :ھا آن جاري

   :مأخوذه وثايق حسابداري ھاي ثبت ـ۵

   :نامه ضمانت صدور و مشتري با قرارداد انعقاد زمان حسابداري ھاي ثبت ـ۶

    :نامه ضمانت کارمزد اخذ حسابداري ھاي ثبت ـ7
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    :ذينفع به نامه ضمانت وجه پرداخت حسابداري ھاي ثبت ـ8

    :دين تأديه تأخير التزام وجه شناسايي حسابداري ھاي ثبت ـ9

   :متقاضي از نامه ضمانت وجه وصول حسابداري ھاي ثبت ـ10

   :ھا آن جاري حساب به عامل اعتباري مؤسسه نزد سنديکا اعضاي ھاي سپرده وجه باقيمانده واريز حسابداري  ثبت ـ١١

   :مشتري با قرارداد تسويه زمان در حسابداري  ھاي ثبت ـ١٢

 وجه پرداخت عدم صورت در مشتري، با قرارداد تسويه زمان در تعھدات برگشت حسابداري  ھاي ثبت ـ١٣
   :ذينفع به نامه ضمانت
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  »تعالی بسمه«

»دستورالعمل حسابداری تسهيالت و تعهدات سنديکايي«  

  :مقدمه

کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري با هدف ايجاد وحـدت رويـه، شناسـايي و ثبـت دقيـق      

هاي  رويدادهاي مالي مربوط به تسهيالت و تعهدات سنديکايي در مؤسسات اعتباري و نيز ارتقاء شفافيت صورت

از پانصـد و  ) ۲(ردولتي، بند نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غي آيين) ۸۶(ها، به استناد ماده  مالي آن

دسـتورالعمل  «) ۱۰(شوراي محترم پول و اعتبار و نيز تبصره ذيـل مـاده    ۳/۴/۱۳۶۳سي و يکمين جلسه مورخ 

کميسيون مقررات و نظـارت   ۱۶/۶/۱۳۹۳، موضوع شانزدهمين جلسه مورخ »اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي

کـه   »دستورالعمل حسابداری تسهيالت و تعهدات سنديکايي«ران، مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي اي

  :شود را به شرح زير تصويب نمود ناميده مي» دستورالعمل«از اين پس به اختصار 

  :عمليات حسابداري تسهيالت سنديکايي: بخش اول

شـرح ذيـل    بهدر قالب عقد مرابحه عمليات حسابداري مربوط به تسهيالت سنديکايي با فرض اعطاي تسهيالت 

  :باشد مي

  :اعتبارسنجي و ارزيابي وثايق شناسايي، به مربوط خدمات هاي حسابداري ارايه ـ ثبت۱

توانـد   مـي  پيشگام، مؤسسه اعتباري »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۴۳(به استناد ماده  ـ۱ـ۱

 وفق شـرايط و مبـالغ منـدرج در   ري، شناسايي و اعتبارسنجي مقدماتي مشتبابت ارايه خدمات مربوط به 

نظر از تشکيل نهايي سنديکا، مبالغي را تحت عنوان  ضوابط و مقررات ابالغي از سوي بانک مرکزي، صرف

در صورت دريافت مبلغ مزبور، رويـداد   .کارمزد از مشتري دريافت و به حساب درآمدهاي خود منظور نمايد

  :گردد ثبت مي تباري پيشگامدفاتر مؤسسه اعمالي يادشده به شرح ذيل در 

  صندوق يا حساب مشتري :بد  
  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ کارمزد متعلقه وصول شده  ××××

  حساب کارمزد دريافتي: بس  

 )۰۸۰۰/۲/۳: کد حساب(

  به مبلغ کارمزد متعلقه وصول شده ××××
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هاي مترتب بر موضوع  ، تمامي هزينه»سنديکاييدستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات «) ۴۴( مادهبه استناد  ـ۲ـ۱

ايجاد و /اعطاشناسايي کامل و اعتبارسنجي نهايي مشتري، کارشناسي طرح، ارزيابي وثايق، فعاليت سنديکا، نظير 

باشد، وفق شـرايط و   نفع مي وصول و تسويه تسهيالت و يا تعهدات سنديکايي که بر عهده مشتري يا ذي

اخـذ و بـه    توسط مؤسسـه اعتبـاري عامـل   مقررات ابالغي از سوي بانک مرکزي، مبالغ مندرج در ضوابط و 

الشرکه هر يک از اعضا و يا عضو سنديکايي که خدمت  ترتيبات مقرر در اين دستورالعمل، متناسب با سهم

) ۳۱(همچنـين طبـق مـاده    . گـردد  مـابين انجـام داده اسـت، پرداخـت مـي      مزبور را حسب توافقات في

مؤسسه اعتباري عامل موظف است، تمامي وجوه دريافتي از مشتري بابت اصـل،  د اشاره، دستورالعمل مور

ثبت و در همـان   »حساب مشترک سنديکايي«را ابتدا در بستانکار  کارمزدالتزام تأخير تأديه دين و  سود، وجه

 نـزد خـود   اه الحسنه جاري آن حساب سپرده قرضالشرکه هر يک از اعضاي سنديکا، به  روز متناسب با سهم

  :گردد لذا در اين ارتباط رويدادهاي مالي ذيل ثبت مي .واريز نمايد

ـ ثبت دريافت وجه از مشتري توسط مؤسسه اعتباري عامل و واريز آن به حساب مشترک سنديکايي در دفـاتر  ۱ـ۲ـ۱

 :مؤسسه اعتباري مزبور

ها در دفـاتر   ـ ثبت شناسايي کارمزد سهم مؤسسه اعتباري عامل و واريز سهم ساير اعضاي سنديکا به حساب آن۲ـ۲ـ۱

  :مؤسسه اعتباري عامل

  حساب مشتري/صندوق :بد  

  ) ۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  از متقاضي به مبلغ دريافتي ××××

  حساب مشترک سنديکايي :بس  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

  به مبلغ دريافتي از متقاضي  ××××

  حساب مشترک سنديکايي  :بد  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي حسابکد (

  به مبلغ دريافتي از متقاضي  ××××

  ها حساب سپرده جاري بانک : بس  

  )۰۱۷۰/۲/۳: کد حساب(

به مبلغ سهم ساير اعضاي سـنديکا    ××××

  از کارمزد واصله

  حساب کارمزد دريافتي :بس  

  )۰۸۰۰/۲/۳: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عامل   ××××

  واصلهاز کارمزد 
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  :ـ ثبت وصول و شناسايي کارمزد در دفاتر سايرمؤسسات اعتباري۳ـ۲ـ۱

  

چه دريافت وجه نقد از مشتري توسط مؤسسه اعتباري عامل مقدم يا مؤخر بر زمـان   بديهي است، چنان :توضيح

باشند طبق  ربط موظف مي ارائه خدمات باشد، مؤسسه اعتباري عامل و نيز هر يک از مؤسسات اعتباري ذي

مرتبط با دريافت  هاي فرض تعهدي، درآمد مربوط را پس از ارائه خدمات موضوع اين بند شناسايي و ثبت

  .وجه را در زمان وصول، حسب مورد در دفاتر خود اعمال نمايند

  

  :نامه هاي حسابداري زمان انعقاد مشارکت ـ ثبت۲

اعضـاي سـنديکا موظفنـد قبـل از     ، »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۱۸(به استناد ماده  ـ۱ـ۲

اعطاي تسهيالت و يا ايجاد تعهدات سنديکايي، در چارچوب مفاد دسـتورالعمل مزبـور اقـدام بـه انعقـاد      

اعم از مؤسسه اعتباري عامل و ساير (هر يک از اعضاي سنديکا نامه،  پس از امضاي مشارکت. نامه نمايند مشارکت

ود در قبال تسهيالت و تعهدات سنديکايي، ثبـت حسـابداري   موظفند به ميزان تعهدات خ )اعضاي سنديکا

  :زير را در دفاتر خود اعمال نمايند

  

  ها  حساب جاري نزد بانک :بد  

  )۰۱۳۰/۱/۳: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري مزبور  ××××

  از کارمزد واصله

  حساب کارمزد دريافتي :بس    

  )۰۸۰۰/۲/۳: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري مزبور   ××××

  از کارمزد واصله

  تعهدات بانک بابت تسهيالت و تعهدات سنديکايي طرف :بد  

  )۰۱۷۵/۱/۳/۵و  ۰۱۷۶: هاي کد حساب(

ــاري از     ×××× ــه اعتب ــهم مؤسس ــغ س ــه مبل ب

  تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  تسهيالت و تعهدات سنديکاييتعهدات بانک بابت : بس  

  )۰۱۷۵/۲/۳/۵و  ۰۱۷۶: هاي کد حساب(

ــاري از     ×××× ــه اعتب ــهم مؤسس ــغ س ــه مبل ب

  تسهيالت و تعهدات سنديکايي
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الشرکه ساير اعضاي  هاي حسابداري افتتاح حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباري عامل و واريز سهم ـ ثبت۳

  :دريافت از مشتري پيشهاي افتتاح شده و نيز اخذ  سنديکا در حساب

مؤسسه اعتباري عامل موظف است ، »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۲۳(با توجه به ماده  ـ۱ـ۳

نويس قرارداد سنديکايي و قبل از انعقاد آن، براي هر يک از اعضاي سنديکا نزد خود  پس از تصويب پيش

الشـرکه   به منظـور دريافـت وجـه سـهم    ) به تفکيک ريالي و ارزي( دار گذاري مدت يک حساب سپرده سرمايه

جهـت  ) به تفکيک ريـالي و ارزي ( الحسنه جاري يک حساب سپرده قرضتسهيالت و يا تعهدات سنديکايي و 

واريز وجوه دريافتي از مشتري بابت منظور نمـودن سـهم هـر يـک از اعضـاي سـنديکا از اصـل، سـود،         

دفاتر هاي مزبور در  ثبت افتتاح حساب. و ساير عوايد وصول شده، افتتاح نمايدالتزام تأخير تأديه دين  وجه

  :باشد براي هر يک از اعضاي سنديکا به شرح زير مي مؤسسه اعتباري عامل

  دار گذاري مدت ـ افتتاح حساب سپرده سرمايه۱ـ ۱ـ۳

  الحسنه جاري ـ افتتاح حساب سپرده قرض۲ـ ۱ـ۳

  

  ... .حساب مؤسسه اعتباري /صندوق :بد  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  سپرده افتتاح شدهبه مبلغ  ××××

ها و مؤسسات  ها ـ سپرده ساير بانک بانک حساب بين :بس  

  اعتباري بابت تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۷۴۰/۲/۳: کد حساب(

  به مبلغ سپرده افتتاح شده  ××××

  حساب مؤسسه اعتباري/صندوق :بد  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ سپرده افتتاح شده ××××

  ها حساب سپرده جاري بانک :بس  

  )۰۱۷۰/۲/۳: کد حساب(

  به مبلغ سپرده افتتاح شده  ××××
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نيـز موظـف   اعضاي سـنديکا  ، ساير »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۲۳(با توجه به ماده  ـ۲ـ۳

در دفـاتر خـود   هاي حسابداري زير را  زمان با افتتاح حساب نزد مؤسسه اعتباري عامل، ثبت باشند هم مي

  :اعمال نمايند

  دار گذاري مدت ـ افتتاح حساب سپرده سرمايه۱ـ ۲ـ۳

  

  الحسنه جاري ـ افتتاح حساب سپرده قرض۲ـ ۲ـ۳

  

اعضاي سنديکا مکلفنـد پـس از   ، »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۲۴(ماده به موجب  :۱توضيح 

نويس قرارداد سنديکايي در کميته سنديکايي، با اعالم مؤسسه اعتباري عامـل، بـه منظـور     تصويب پيش

الشرکه خود را بابت تسهيالت و  فراهم شدن زمينه امضا و اجراي قرارداد سنديکايي، در اسرع وقت سهم

صـورت، بـه    در ايـن . تعيين شده واريز نمايند دار گذاري مدت حساب سپرده سرمايهيا تعهدات سنديکايي به 

به ترتيب در دفاتر ) ۱ـ۲ـ۳(و ) ۱ـ۱ـ۳(هاي رديف  گذاري، ثبت مبلغ واريز شده به حساب سپرده سرمايه

  .مؤسسه اعتباري عامل و ساير اعضاي سنديکا اعمال خواهد شد

گـذاري   ا به حساب سـپرده سـرمايه  متناسب با واريز وجوه تعهد شده توسط هر يک از اعضاي سنديک: ۲توضيح 

نامه توسط هـر يـک از    که در زمان انعقاد مشارکت) ۱ـ۲(دار نزد مؤسسه اعتباري عامل، ثبت رديف  مدت

  .شود اعضاي سنديکا اعمال گرديده بود، برگشت مي

  ها ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي بانک حساب بين :بد  

  )۰۲۳۰/۱/۳: کد حساب(

  افتتاح شدهبه مبلغ سپرده  ××××

  حساب نزد مؤسسه اعتباري عامل/صندوق :بس  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ سپرده افتتاح شده  ××××

  ها  حساب جاري نزد بانک :بد  

  )۰۱۳۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ سپرده افتتاح شده ××××

  حساب نزد مؤسسه اعتباري عامل/صندوق :بس  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ سپرده افتتاح شده  ××××
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مؤسسـه اعتبـاري عامـل موظـف     ، »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۲۷(با توجه به ماده  ـ۳ـ۳

دريافـت را   و ميـان  دريافـت  پـيش نامـه،   از مشتري بابت سپرده نقدي ضـمانت   است تمامي وجوه دريافتي

دار موضوع مـاده   گذاري مدت الشرکه هر يک از اعضاي سنديکا به حساب سپرده سرمايه متناسب با سهم

هـاي حسـابداري دريافـت و واريـز بـه       ثبـت بنابراين در صورت دريافت وجوه مزبـور،  . واريز نمايد) ۲۳(

  :هاي اعضاي سنديکا به شرح ذيل خواهد بود حساب

با فرض اخـذ  (ـ ثبت دريافت وجه از مشتري و و واريز به حساب مشترک سنديکايي در دفاتر مؤسسه اعتباري عامل ۱ـ۳ـ۳

  :)دريافت در تسهيالت اعطايي مرابحه پيش

  

  :ـ ثبت تسهيم مبلغ وصولي۲ـ ۳ـ۳

  

ها توسط مؤسسه اعتبـاري   گذاري آن سرمايهـ ثبت در دفاتر ساير اعضاي سنديکا بابت واريز وجه به حساب سپرده ۳ـ۳ـ۳

  ):دريافت در تسهيالت اعطايي مرابحه با فرض اخذ پيش(عامل 

  صندوق يا حساب مشتري :بد  

  )۰۰۱۰/۱/۳ :کد حساب(

دريافـت مـأخوذه از    به مبلـغ پـيش   ××××

  مشتري

  حساب مشترک سنديکايي: بس  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

دريافـت مـأخوذه از    به مبلـغ پـيش    ××××

  مشتري

  حساب مشترک سنديکايي :بد  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

دريافـت مـأخوذه از    پـيش به مبلـغ   ××××

  مشتري

دريافت از مشتريان بابت ساير تسهيالت  پيش :بس  

  ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي) غيردولتي/دولتي(

  )۰۴۱۰/۲/۳و  ۰۴۲۰: هاي کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عامل   ××××

  دريافت مأخوذه از مشتري از پيش

ها و مؤسسات  ها ـ سپرده ساير بانک حساب بين بانک :بس  

  اعتباري بابت تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۷۴۰/۲/۳: کد حساب(

بــه مبلــغ ســهم ســاير مؤسســات   ××××

ــنديکا از  اعتبــــاري عضــــو ســ

  دريافت مأخوذه از مشتري پيش
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بابـت سـاير تسـهيالت    دريافت از مشـتريان   که فرض شده است؛ مبلغ دريافتي بابت پيش با توجه اين :توضيح

هـاي   چه دريافت مزبور بابت ساير موارد باشـد، در ثبـت   بوده است، بديهي است چنان) غيردولتي/دولتي(

متناسب با نوع تسهيالت يا تعهدات و نيز بخش دولتي يا غيردولتي، سرفصل ) ۳ـ۳ـ۳(و ) ۲ـ۳ـ۳(رديف 

کد ) (غيردولتي/دولتي(ير تسهيالت دريافت از مشتريان بابت سا هاي مزبور جايگزين حساب پيش حساب

  .شود مي) ۰۴۱۰/۲/۳و  ۰۴۲۰: هاي حساب

گذاري اعضاي سنديکا نزد مؤسسه اعتباري عامل و واريـز بـه حسـاب     سرمايه  حسابداري تعلق سود به سپرده  ـ ثبت۴

  :ها جاري آن

  :ـ ثبت حسابداري در دفاتر مؤسسه اعتباري عامل۱ـ۴

  :دفاتر ساير مؤسسات اعتباري عضو سنديکاـ ثبت حسابداري در ۲ـ۴

  

  ها ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي بانک حساب بين :بد  

  )۰۲۳۰/۱/۳: کد حساب(

به مبلغ سـهم مؤسسـه اعتبـاري از     ××××

  دريافت مأخوذه از مشتري پيش

دريافت از مشتريان بابت ساير تسهيالت  پيش :بس  

  ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي) غيردولتي/دولتي(

  )۰۴۱۰/۲/۳و  ۰۴۲۰: هاي کد حساب(

به مبلغ سـهم مؤسسـه اعتبـاري از      ××××

  دريافت مأخوذه از مشتري پيش

  حساب سود پرداختي :بد  

  )۱۲۷۰/۱/۳: حسابکد (

الحساب سـپرده   به ميزان سود علي ××××

گذاري عضـو سـنديکا نـزد     سرمايه

  مؤسسه اعتباري عامل

  ها حساب سپرده جاري بانک: بس  

  )۰۱۷۰/۲/۳: کد حساب(

الحساب سـپرده   به ميزان سود علي  ××××

گذاري عضـو سـنديکا نـزد     سرمايه

  مؤسسه اعتباري عامل

  ها حساب جاري نزد بانک :بد  

  )۰۱۳۰/۱/۳: کد حساب(

الحساب سـپرده   به ميزان سود علي ××××

گذاري عضـو سـنديکا نـزد     سرمايه

  مؤسسه اعتباري عامل

  ها گذاري حساب سود دريافتي از محل سپرده: بس  

  )۰۷۹۰/۲/۳: کد حساب(

الحساب سـپرده   عليبه ميزان سود   ××××

گذاري عضـو سـنديکا نـزد     سرمايه

  مؤسسه اعتباري عامل
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  :هاي حسابداري وثايق مأخوذه ـ ثبت۵

شده طبـق   مابين مشتري و مؤسسه اعتباري عامل، بايد حداقل ميزان وثايق تعيين قبل از انعقاد قرارداد في ـ۱ـ۵

چـه وثـايق مزبـور از     پس از اخذ وثايق از مشـتري، چنـان  . ضوابط و مقررات مربوط از مشتري اخذ شود

شياء قيمتـي باشـد، بـه ارزش    مواردي نظير اموال منقول و يا غيرمنقول باشد، به مبلغ ترهين، اگر از نوع ا

چـه از   که از نوع اوراق بهادار تضميني باشد، به مبلغ تعهد شده و چنان کارشناسي اشياء مزبور، در صورتي

نوع سهام و ساير اوراق بهادار باشد، به مبلغ قيمت مورد محاسبه، به شرح ذيل متناسب با سهم هر يـک  

مؤسسـه  يي در دفاتر تمـامي اعضـاي سـنديکا اعـم از     از اعضاي سنديکا از تسهيالت و تعهدات سنديکا

 :شود ثبت مي اعتباري عامل و ساير اعضاي سنديکا

 هاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعه، يک ريال به شرح ذيـل  هاي اوراق بهادار و قطعه تعداد برگ ـ۲ـ۵

  :شود ثبت مي در دفاتر مؤسسه اعتباري عامل

ـ ۱(هاي مربوط به نحوه محاسبه، شناسايي و اخذ کارمزد وثايق مطابق با مفاد رديف  ثبت :توضيح ) ۱(از بنـد  ) ۲ـ

  .پذيرد دستورالعمل صورت مياين 

  

هاي انتظامي ـ وثايق تسهيالت و تعهدات  حساب: بد  

  سنديکايي

  )۰۲۱۰/۱/۳/۵: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري از مبلغ تـرهين    ××××

مبلـغ  /ارزش کارشناسي اشـياء قيمتـي  /اموال

قيمـت مـورد   /مأخوذه شده اوراق بهادارتعهد 

  محاسبه سهام و ساير اوراق بهادار

  هاي انتظامي طرف حساب :بس  

  )۰۲۰۰/۲/۳/۵: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري از مبلغ تـرهين   ××××

مبلـغ  /ارزش کارشناسي اشـياء قيمتـي  /اموال

قيمت مـورد  /مأخوذه شده اوراق بهادار تعهد

  محاسبه سهام و ساير اوراق بهادار

هاي اوراق بهادار و اشياء  هاي انتظامي ـ برگ حساب :بد  

  قيمتي

  )۰۲۱۰/۱/۳/۵: حسابکد (

  به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال  ××××

  هاي انتظامي طرف حساب: بس  

  )۰۲۰۰/۲/۳/۵: کد حساب(

  به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××
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  :هاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد با مشتري و اعطاي تسهيالت ـ ثبت۶

انعقاد قـرارداد بـا مشـتري و اعطـاي مبلـغ       »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«حسب مفاد ـ ۱ـ۶

) ۳۰(در ايـن راسـتا وفـق مـاده     . باشـد  تسهيالت يا تعهدات از جمله تکاليف مؤسسه اعتباري عامل مـي 

و يـا  بخشـي از تسـهيالت   /پرداخت تماممؤسسه اعتباري عامل مکلف است، هنگام دستورالعمل مورد اشاره، 

گـذاري   ر يک از اعضاي سنديکا، از حساب سپرده سـرمايه الشرکه ه تعهدات سنديکايي، متناسب با سهم

منظور و در همـان روز از حسـاب    »حساب مشترک سنديکايي«ها نزد خود برداشت و به بستانکار  دار آن مدت

با فرض اعطاي تسهيالت مرابحـه  در اين صورت . نفع پرداخت نمايد الذکر، حسب مورد به مشتري يا ذي اخير

در دفاتر مؤسسه اعتبـاري   با مشـتري  قرارداد انعقاد زمان حسابداري زير در هاي ثبت ،غيردولتي/نسيه دولتي

  :گردد اعمال مي عامل

 :انعقاد قراردادثبت حسابداري ـ ١ـ١ـ۶

  

  :ثبت حسابداري ابطال تمبر مالياتي ـ۲ـ١ـ۶

  

  

  :ثبت تعهدات مؤسسه اعتباري به منظور تهيه کاال و يا ارائه خدمات ـ۳ـ١ـ۶

  تعهدات سنديکايي/هاي انتظامي ـ قراردادهاي تسهيالت حساب :بد  

  )۰۲۱۰/۱/۳/۵: کد حساب(

  به مبلغ يک ريال ××××

  انتظاميهاي  طرف حساب: بس  

  )۰۲۰۰/۲/۳/۵: کد حساب(

  به مبلغ يک ريال  ××××

  صندوق يا حساب متقاضي :بد  
  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ تمبر  ××××

  حساب تمبر مالياتي: بس  

 )۰۰۵۰/۱/۳:  کد حساب(

  به مبلغ تمبر  ××××
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مزبور در قبال مفاد  زمان با اعمال ثبت فوق در دفاتر مؤسسه اعتباري عامل، تعهدات مؤسسه اعتباري هم: توضيح

  .گردد برگشت مي) ۱ـ۲(نامه، موضوع ثبت رديف  مشارکت

  :پرداخت به فروشنده هاي حسابداري پيش ـ ثبت۲ـ۶

  :در دفاتر مؤسسه اعتباري عامل» حساب مشترک سنديکايي«ـ ثبت برداشت از حساب اعضاي سنديکا و واريز به ۱ـ۲ـ۶

  

  :پرداخت به فروشنده در دفاتر مؤسسه اعتباري عامل ـ ثبت پرداخت وجه پيش۲ـ۲ـ۶

  

  :پرداخت سهم مؤسسه اعتباري عامل ـ ثبت پيش۳ـ۲ـ۶

) غيردولتي/دولتي(طرف تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده معامالت  :بد  

  ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۰۷۰/۱/۳/۵و  ۰۰۶۰: هاي کد حساب(

به مبلغ کـل قـرارداد منعقـده      ××××

دريافـت   پس از کسـر پـيش  

  مشتريمأخوذه از 

  )غيردولتي/دولتي(تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده معامالت : بس  

  )۰۰۷۰/۲/۳/۵و  ۰۰۶۰: هاي کد حساب(

به مبلغ کـل قـرارداد منعقـده      ××××

دريافـت   پس از کسـر پـيش  

  مأخوذه از مشتري

ها و مؤسسات اعتباري  ها ـ سپرده ساير بانک حساب بين بانک :بد  

  بابت تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۷۴۰/۲/۳: کد حساب(

به مبلغ سـهم هـر يـک از اعضـاي      ××××

ــه     ــت ب ــيش پرداخ ــنديکا از پ س

  فروشنده

  ريال/بدهکاران موقت :بد

  )۱۱۷۰/۱/۳: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عامل  ××××

  از پيش پرداخت به فروشنده

  حساب مشترک سنديکايي :بس  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

  پرداخت به فروشنده به مبلغ پيش  ××××

  حساب مشترک سنديکايي :بد  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

  پرداخت به فروشنده به مبلغ پيش ××××

  هاي بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب فروشنده :بس  

  )۰۳۱۰/۲/۳:  کد حساب(

  پرداخت به فروشنده به مبلغ پيش  ××××
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  :اعضاي سنديکا پرداخت به فروشنده در دفاتر ساير هاي حسابداري پيش ـ ثبت۴ـ2ـ۶

  

دفـاتر مؤسسـه   هاي حسابداري پرداخت مابقي وجه به فروشنده و خريد اموال و يا خدمات موضوع قرارداد در  ـ ثبت۳ـ۶

  :اعتباري عامل

  :»حساب مشترک سنديکايي« ـ ثبت برداشت از حساب اعضاي سنديکا و واريز به۱ـ۳ـ۶

  

  :ـ ثبت پرداخت مابقي وجه به فروشنده در دفاتر مؤسسه اعتباري عامل۲ـ۳ـ۶

ـ   )غيردولتـي /دولتـي (امـوال معـامالت   /پرداخـت بابـت خريـد خـدمات     پيش :بد  

  تسهيالت و تعهدات سنديکايي

 )۰۸۳۰/۱/۳و  ۰۸۲۰: هاي حسابکد (

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عامل  ××××

  از پيش پرداخت به فروشنده

  ريال/بدهکاران موقت :بس  

  )۱۱۷۰/۱/۳: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عامل   ××××

  از پيش پرداخت به فروشنده

ـ   )غيردولتـي /دولتـي (امـوال معـامالت   /پرداخـت بابـت خريـد خـدمات     پيش :بد  

  تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۸۳۰/۱/۳و  ۰۸۲۰: هاي کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عضو  ××××

ــه     ــت ب ــيش پرداخ ــنديکا از پ س

  فروشنده

  ها ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي بانک حساب بين :بس  

  )۰۲۳۰/۱/۳: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عضو   ××××

ــه     ــت ب ــيش پرداخ ــنديکا از پ س

  فروشنده

ها و مؤسسات اعتباري  ها ـ سپرده ساير بانک حساب بين بانک :بد  

  بابت تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۷۴۰/۲/۳: کد حساب(

به مبلغ سـهم هـر يـک از اعضـاي      ××××

  سنديکا 

  ريال/بدهکاران موقت :بد

  )۱۱۷۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عامل  ××××

  حساب مشترک سنديکايي :بس  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

به مبلغ باقيمانده قيمت امـوال قابـل     ××××

  پرداخت به فروشنده
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  :ـ ثبت حسابداري تحصيل اموال موضوع قرارداد۳ـ۳ـ۶

  

  :تعهدات مؤسسه اعتباري به منظور تهيه کاال و يا ارائه خدماتـ ثبت حسابداري برگشت ۴ـ۳ـ۶

  

  

  :ـ ثبت حسابداري اعطاي تسهيالت به مشتري۵ـ۳ـ۶

  حساب مشترک سنديکايي :بد  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵ :هاي کد حساب(

ــده قيمــت امــوال   ×××× بــه مبلــغ باقيمان

  پرداختي به فروشنده

  هاي بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب فروشنده :بس  

  )۰۳۱۰/۲/۳:  کد حساب(

ــده قيمــت امــوال    ×××× بــه مبلــغ باقيمان

  پرداختي به فروشنده

ـ تسـهيالت و    )غيردولتي/دولتي(خدمات خريداري شده براي مرابحه /اموال :بد  

 تعهدات سنديکايي

  )۰۸۸۵/۱/۳و  ۰۸۷۵: هاي کدحساب(

شـــده  بـــه مبلـــغ بهـــاي تمـــام ××××

خدمات سهم مؤسسه اعتباري /اموال

  عامل

ـ   )غيردولتـي /دولتـي (امـوال معـامالت   /پرداخت بابت خريد خدمات پيش: بس  

  تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۸۳۰/۱/۳و  ۰۸۲۰: هاي کد حساب(

پرداخت سهم مؤسسه  به مبلغ پيش  ××××

  اعتباري عامل

  ريال/بدهکاران موقت :بس  

  )۱۱۷۰/۱/۳: کد حساب(
به مبلـغ بهـاي تمـام شـده سـهم        ××××

مؤسسه اعتباري عامل پس از کسـر  

  پيش پرداخت وي

  )غيردولتي/دولتي(تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده معامالت  :بد  

  )۰۰۷۰/۲/۳/۵و  ۰۰۶۰: هاي کد حساب(

به مبلغ کل قـرارداد منعقـده     ××××

دريافـت   پس از کسر پـيش 

  مأخوذه از مشتري

طرف تعهدات بانک بابت قراردادهاي منعقده معامالت  :بس  

  ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي) غيردولتي/دولتي(

  )۰۰۷۰/۱/۳/۵و  ۰۰۶۰: هاي کد حساب(

به مبلغ کل قـرارداد منعقـده     ××××

دريافـت   پس از کسر پـيش 

  مأخوذه از مشتري
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 عضو اعتباري مؤسسات از يک هر، »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۱۰(ماده حسب مفاد ـ ۴ـ۶

 عمليـات  سـنديکايي،  تعهـدات  يـا  و تسـهيالت  از خود الشرکه سهم با متناسب باشند مي موظف سنديکا

 هاي دارايي محاسبه و ذخاير نمودن منظور براي را الزم ترتيبات و ثبت خود دفاتر در را مربوط حسابداري

بايـد برگشـت    ساير اعضاي سـنديکا ، )۱ـ۶(در اين صورت با مفروضات بند  .نمايند اتخاذ ريسک به موزون

غيردولتـي را بـه   /دريافت مأخوذه و نيز سهم خود از تسهيالت اعطايي مرابحـه دولتـي   سهم خود از پيش

  :رح ذيل دفاتر خود ثبت نمايندش

  :ـ ثبت حسابداري تحصيل اموال موضوع قرارداد۱ـ۴ـ۶

ـ تسـهيالت و    غيردولتـي /دولتـي /اي مرابحـه  اعطايي تبصرهتسهيالت  :بد  

  تعهدات سنديکايي

  )۰۵۷۵/۱/۳و  ۰۵۶۵، ۰۵۵۵، ۰۵۴۵:  هاي کد حساب(

به مبلغ سـهم مؤسسـه اعتبـاري عامـل از      ××××

  تسهيالت اعطايي

ــد ــيش :ب ــهيالت     پ ــاير تس ــت س ــتريان باب ــت از مش درياف

  ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي) غيردولتي/دولتي(

 )۰۴۱۰/۲/۳و  ۰۴۲۰: هاي کد حساب(

به مبلغ  سـهم مؤسسـه اعتبـاري عامـل از      ××××

  دريافت مأخوذه از مشتري  پيش

 سود دريافتني تسهيالت :بد
  )۰۷۹۷/۱/۳: کد حساب(

به ميزان سود سهم مؤسسه اعتباري عامـل   ××××

  در دوران بازپرداخت مرابحه نسيه

ـ   )غيردولتـي /دولتـي (مرابحـه  خدمات خريداري شـده بـراي   /اموال: بس  

 تسهيالت و تعهدات سنديکايي

 )۰۸۸۵/۱/۳و  ۰۸۷۵: هاي کدحساب(

خدمات سهم /شده اموال به مبلغ بهاي تمام ××××

  مؤسسه اعتباري عامل

  )غيردولتي/دولتي(هاي آينده تسهيالت  سود سال: بس  

 )۰۵۵۰/۲/۳و  ۰۵۶۰: هاي کد حساب(

اعتباري عامـل  به ميزان سود سهم مؤسسه  ××××

  در دوران بازپرداخت مرابحه نسيه

ـ تسـهيالت و    )غيردولتي/دولتي(خدمات خريداري شده براي مرابحه /اموال :بد  

 تعهدات سنديکايي

 )۰۸۸۵/۱/۳و  ۰۸۷۵: هاي کدحساب(

شـــده  بـــه مبلـــغ بهـــاي تمـــام ××××

  خدمات سهم مؤسسه اعتباري/اموال

ـ   )غيردولتـي /دولتـي (امـوال معـامالت   /پرداخت بابت خريد خدمات پيش: بس  

  تسهيالت و تعهدات سنديکايي

 )۰۸۳۰/۱/۳و  ۰۸۲۰: هاي کد حساب(

پرداخت سهم مؤسسه  به مبلغ پيش  ××××

  اعتباري

  ها ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي بانک حساب بين: بس  
  )۰۲۳۰/۱/۳: کد حساب(

شـده از حسـاب   به مبلغ برداشـت    ××××

دار جهت  گذاري مدت سپرده سرمايه

  اعطاي تسهيالت
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  :ـ ثبت حسابداري اعطاي تسهيالت به مشتري۲ـ۴ـ۶

  

  :با فرض اعطاي تسهيالت در قالب عقد مرابحه نسيه اقساطي هاي حسابداري بازپرداخت ـ ثبت۷

 است، موظف عامل اعتباري مؤسسه ،»دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۳۱(ماده طبق مفاد  ـ۱ـ۷

 بسـتانکار  در ابتـدا  را کـارمزد  و دين تأديه تأخير التزام وجه سود، اصل، بابت مشتري از دريافتي وجوه تمامي

 بـه  سـنديکا،  اعضـاي  از يـک  هـر  الشرکه سهم با متناسب روز همان در و ثبت »سنديکايي مشترک حساب«

لذا وصول تسهيالت در سررسيد هر قسـط،   .نمايد واريز خود نزد ها آن جاري الحسنه قرض سپرده حساب

  :شود ثبت مي در دفاتر مؤسسه اعتباري عاملبه شرح ذيل 

  :ـ ثبت وصول وجه و واريز به حساب مشترک سنديکايي۱ـ۱ـ۷

ـ تسـهيالت و    غيردولتـي /دولتـي /اي مرابحـه  تسهيالت اعطايي تبصره :بد  

  تعهدات سنديکايي

  )۰۵۷۵/۱/۳و  ۰۵۶۵، ۰۵۵۵، ۰۵۴۵:  هاي کد حساب(

اعتباري از تسـهيالت  به مبلغ سهم مؤسسه  ××××

  اعطايي

ــد ــيش :ب ــهيالت     پ ــاير تس ــت س ــتريان باب ــت از مش درياف

  ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي) غيردولتي/دولتي(

  )۰۴۱۰/۲/۳و  ۰۴۲۰: هاي کد حساب(

ــاري از      ×××× ــه اعتب ــهم مؤسس ــغ س ــه مبل ب

  دريافت مأخوذه از مشتري  پيش

 سود دريافتني تسهيالت :بد
  )۰۷۹۷/۱/۳: کد حساب(

به ميزان سود سـهم مؤسسـه اعتبـاري در     ××××

  دوران بازپرداخت مرابحه نسيه

ـ   )غيردولتـي /دولتـي (خدمات خريداري شـده بـراي مرابحـه    /اموال: بس  

 تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۸۸۵/۱/۳و  ۰۸۷۵: هاي کدحساب(

خدمات سهم /شده اموال به مبلغ بهاي تمام ××××

  مؤسسه اعتباري 

  )غيردولتي/دولتي(هاي آينده تسهيالت  سالسود : بس  

  )۰۵۵۰/۲/۳و  ۰۵۶۰: هاي کد حساب(

به ميزان سود سـهم مؤسسـه اعتبـاري در     ××××

  دوران بازپرداخت مرابحه نسيه

  صندوق يا حساب مشتري :بد  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  ميزان قسط وصولي به ××××

  حساب مشترک سنديکايي: بس  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

  به ميزان قسط وصولي  ××××
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  :ها جاري هر يک از آن ـ تسهيم وجه وصولي و واريز سهم ساير اعضاي سنديکا به حساب۲ـ۱ـ۷

  

  :ـ ثبت شناسايي درآمد سهم مؤسسه اعتباري عامل۳ـ۱ـ۷

  

پس از واريز سهم اعضاي سـنديکا  ، »تسهيالت و تعهدات سنديکاييدستورالعمل اجرايي «) ۳۱(ماده وفق مفاد  ـ۲ـ۷

باشند سهم خود از اصل و  موظف مي هر يک از اعضاي سنديکاعامل،  اعتباري از قسط وصولي توسط مؤسسه

  :سود قسط وصولي را به شرح زير در دفاتر خود ثبت نمايند
  

  :ـ ثبت وصول وجه اقساط۱ـ۲ـ۷

  حساب مشترک سنديکايي :بد  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

مبلغ قسط وصولي منظور شده به ميزان  ××××

  به حساب مشترک سنديکايي

ـ /دولتي/اي مرابحه تسهيالت اعطايي تبصره: بس   تسهيالت و  غيردولتي 

  تعهدات سنديکايي

  )۰۵۷۵/۱/۳و  ۰۵۶۵، ۰۵۵۵، ۰۵۴۵:  هاي کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتباري عامـل   ××××

  از اصل قسط

 سود دريافتني تسهيالت: بس  
 )۰۷۹۷/۱/۳: حسابکد (

به ميزان سهم مؤسسه اعتباري عامـل   ××××

  از سود قسط

  ها حساب سپرده جاري بانک :بس  

  )۰۱۷۰/۲/۳: کد حساب(

به ميزان سهم ساير اعضاي سنديکا از  ××××

  اصل و سود قسط وصولي

  ) غيردولتي/دولتي(هاي آينده تسهيالت  سود سال :بد  

  )۰۵۵۰/۲/۳و  ۰۵۶۰: هاي کد حساب(

به ميزان سود مؤسسه اعتباري عامل  ××××

  از قسط

  سود دريافتي تسهيالت: بس  

  )۰۷۷۰/۲/۳: کد حساب(

به ميزان سود مؤسسه اعتباري عامل   ××××

  از قسط

  ها حساب جاري نزد بانک :بد  

  )۰۱۳۰/۱/۳: کد حساب(

بــه ميــزان ســهم مؤسســه   ××××

  اعتباري از قسط

ــس   ــره  : بـــ ــايي تبصـــ ــهيالت اعطـــ اي  تســـ

ــه ــي/مرابح ــدات    /دولت ــهيالت و تعه ــي ـ تس غيردولت

  سنديکايي

 )۰۵۷۵/۱/۳و  ۰۵۶۵، ۰۵۵۵، ۰۵۴۵:  هاي کد حساب(

بــه ميــزان ســهم مؤسســه  ××××

  اعتباري از اصل قسط

  سود دريافتني تسهيالت :بس  

  )۰۷۹۷/۱/۳: کد حساب(

بــه ميــزان ســهم مؤسســه  ××××

  اعتباري از سود قسط
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  :ـ ثبت شناسايي درآمد سهم مؤسسه اعتباري۲ـ۲ـ۷

  

چه تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه اقساطي در سررسـيد مقـرر بازپرداخـت نگـردد، در سررسـيد       چنان ـ۳ـ۷

شناسـايي و   مؤسسه اعتباري عامل و هر يک از ساير اعضاي سنديکامربوط توسط  درآمدتسهيالت يا هر قسط، 

  :شود ها ثبت مي هاي آن به شرح ذيل در حساب

  

  :هاي مالي هاي آينده تسهيالت در مقطع تهيه صورت سود سال  هاي حسابداري تعديل حساب ـ ثبت۸

دوره (باشد که بخشـی از سـود آن مربـوط بـه يـک دوره        ای قرارداد به گونه سررسيد زمانکه  درصورتي ـ۱ـ۸

ای کـه تهيـه    باشد، در اين صورت در پايان دوره) »ب«دوره ( آيندهو بخشی ديگر مربوط به دوره ) »الف«

اير اعم از مؤسسه اعتباري عامل و س(دفاتر هر يک از اعضاي سنديکا های مالی موردنظر است، ثبت زير در  صورت

  :پذيرد صورت می )اعضاي سنديکا

  ) غيردولتي/دولتي(هاي آينده تسهيالت  سود سال :بد  

  )۰۵۵۰/۲/۳و  ۰۵۶۰: هاي کد حساب(

به ميزان سود مؤسسـه اعتبـاري از    ××××

  قسط

  سود دريافتي تسهيالت: بس  

  )۰۷۷۰/۲/۳: کد حساب(

به ميزان سود مؤسسـه اعتبـاري از     ××××

  قسط

هاي آينده تسهيالت  سود سال :بد  

  ) غيردولتي/دولتي(

  )۰۵۵۰/۲/۳و  ۰۵۶۰: هاي کد حساب(

  به ميزان سهم عضو سنديکا از سود مربوط به قسط   ××××

  سود دريافتي تسهيالت :بس  

  )۰۷۷۰/۲/۳: کد حساب(

  به ميزان سهم عضو سنديکا از سود مربوط به قسط  ××××

هاي آينده تسهيالت  سود سال :بد  

  ) غيردولتي/دولتي(

  )۰۵۵۰/۲/۳و  ۰۵۶۰: هاي کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتباري از سود مربوط   ××××

  »الف«به دوره 

  سود دريافتي تسهيالت :بس  

  )۰۷۷۰/۲/۳: کد حساب(

سود مربوط به ميزان سهم مؤسسه اعتباري از  ××××

  »الف«به دوره 
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 :باشد بود، دو حالت به شرح ذيل محتمل مي خواهد) »ب«دوره (در زمان سررسيد که در دوره آينده  ـ۲ـ۸

 وصول تسـهيالت  هاي حسابداري عالوه بر ثبتکه تسهيالت در سررسيد، وصول شـود،   درصورتي: ـ حالت اول۱ـ۲ـ۸

در دفتر مؤسسه اعتباري عامل و ثبـت رديـف   ) ۲ـ۱ـ۷(، )۱ـ۱ـ۷(هاي رديف  نسيه اقساطي به ترتيب به شرح ثبت

اعـم از  (دفاتر هر يک از اعضـاي سـنديکا   ، ثبت حسابداري زير نيـز در  در دفاتر ساير اعضاي سنديکا) ۱ـ۲ـ۷(

  :شود انجام مي )مؤسسه اعتباري عامل و ساير اعضاي سنديکا

دفاتر هر يک ثبت حسابداري زيـر در   صرفاًکه تسهيالت در سررسيد، وصول نشود،  درصورتي: ـ حالت دوم۲ـ۲ـ۸

  :شود انجام مي )اعم از مؤسسه اعتباري عامل و ساير اعضاي سنديکا(از اعضاي سنديکا 

  

  :التزام تأخير تأديه دين هاي حسابداري شناسايي وجه ـ ثبت۹

هـای مـالی مـورد نظـر      در مورد تسهيالتي که در سررسيد وصول نشده است، در مقاطعی که تهيه صورت ـ۱ـ۹

هـای   تا مقطع تهيه صـورت  دينالتزام تأخير تأديه  است، از تاريخ سررسيد يا تاريخ آخرين محاسبه وجه

هر يک از اعضاي سـنديکا   دفاترمالی، وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه محاسبه و به شرح زير متناسباً در 

  :ثبت خواهد شد )اعم از مؤسسه اعتباري عامل و ساير اعضاي سنديکا(

  

هاي آينده تسهيالت  سال سود :بد  

  ) غيردولتي/دولتي(

  )۰۵۵۰/۲/۳و  ۰۵۶۰: هاي کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتبـاري از سـود     ××××

  »ب«مربوط به دوره 

  سود دريافتي تسهيالت :بس  

  )۰۷۷۰/۲/۳: کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتبـاري از سـود    ××××

  »ب«مربوط به دوره 

هاي آينده تسهيالت  سود سال :بد  

  ) غيردولتي/دولتي(

  )۰۵۵۰/۲/۳و  ۰۵۶۰: هاي کد حساب(

مؤسسـه اعتبـاري از سـود    به ميزان سـهم    ××××

  »ب«مربوط به دوره 

  سود دريافتي تسهيالت: بس  

  )۰۷۷۰/۲/۳: کد حساب(

به ميزان سـهم مؤسسـه اعتبـاري از سـود      ××××

  »ب«مربوط به دوره 
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باشند در صـورت عـدم    موظف مي) اعم از مؤسسه اعتباري عامل و ساير اعضاي سنديکا(هر يک از اعضاي سنديکا  ـ۲ـ۹

تحقق معيارهاي شناسايي درآمد، مطابق با ضـوابط ابالغـي از سـوي بانـک مرکـزي، شناسـايي درآمـد        

هـاي   ثبـت التزام تأخير تأديه دين متعلقه را به روش تعهدي متوقف نموده و  تسهيالت اعم از سود و وجه

التـزام تـأخير تأديـه     يالت و انعکاس وجههاي آينده تسه حسابداري زير را براي تعديل حساب سود سال

  :دندين در دفاتر خود اعمال نماي

  :هاي آينده تسهيالت تعديل حساب سود سالـ ثبت ۱ـ۲ـ۹

  

  :دين تأديه تأخير التزام وجه انعکاسـ ثبت ۲ـ۲ـ۹

  

 وجه التزام دريافتني :بد  

  )۰۷۹۸/۱/۳: کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتبـاري از وجـه التـزام     ××××

  تأخير تأديه دين متعلقه 

 وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطـايي  :بس  

  تسهيالت و تعهدات سنديکاييـ 

  )۰۷۵۰/۲/۳: کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتبـاري از وجـه التـزام     ××××

  تأخير تأديه دين متعلقه 

هاي آينده تسهيالت  سود سال :بد  

  ) غيردولتي/دولتي(

  )۰۵۵۰/۲/۳و  ۰۵۶۰: هاي کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتباري از سـودهاي متعلقـه شناسـايي      ××××

  نشده

  )غيردولتي/دولتي(سود معوق تسهيالت  : بس  

  )۰۵۹۰/۲/۳و  ۰۶۰۰: هاي کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتباري از سـودهاي متعلقـه شناسـايي     ××××

  نشده

  وجه التزام دريافتني  :بد  

  )٠٧٩٨/١/٣: کد حساب(

شناسايي  متعلقهالتزام  وجه ازبه ميزان سهم مؤسسه اعتباري   ××××

  نشده

  )غيردولتي/دولتي(التزام معوق تسهيالت  وجه :بس  

  )۰۷۶۵/۲/۳، ۰۷۶۶، ۰۷۶۷و  ۰۷۶۸: هاي کد حساب(

 متعلقــه التــزام  وجــه ازبــه ميــزان ســهم مؤسســه اعتبــاري  ××××

  شناسايي نشده



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٨٥ 

معيارهاي شناسايي درآمد، وفق ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکـزي، تمـام   بديهي است پس از تحقق : توضيح

  .را در دفاتر خود اعمال نمايند) ۲ـ۹(باشند، ثبت شناسايي درآمد مرتبط با بند  اعضاي سنديکا موظف مي

  :هاي حسابداري وصول تسهيالت پس از سررسيد و قبل از انتقال به طبقات غيرجاري ـ ثبت۱۰

، پس از سررسيد و قبل از انتقال تسهيالت مـذکور بـه   تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه اقساطيدر صورتي که  ـ۱ـ۱۰

  :شود انجام مي در دفاتر مؤسسه اعتباري عاملهاي حسابداري زير  وصول گردد، ثبتطبقات غيرجاري 

  

  :ـ ثبت وصول وجه اقساط و واريز به حساب مشترک سنديکايي۱ـ۱ـ۱۰

  

  :ها جاري هر يک از آن مبلغ وصولي و واريز سهم ساير اعضاي سنديکا به حسابـ تسهيم ۲ـ۱ـ۱۰

  صندوق يا حساب مشتري :بد  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

التزام تأخير  به مبلغ اصل، سود و وجه ××××

  تأديه دين قسط يا اقساط وصولي

  حساب مشترک سنديکايي: بس  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

التزام تأخير  به مبلغ اصل، سود و وجه  ××××

  تأديه دين قسط يا اقساط وصولي

  حساب مشترک سنديکايي :بد  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

التزام تأخير تأديه ديـن   به مبلغ اصل، سود و وجه  ××××

قسط يا اقساط وصولي منظور شـده بـه حسـاب    

  مشترک سنديکايي

ــس   ــايي  : بـــ ــهيالت اعطـــ ــرهتســـ اي  تبصـــ

ــه ــي/مرابح ــدات    /دولت ــهيالت و تعه ــي ـ تس غيردولت

  سنديکايي

 )۰۵۷۵/۱/۳و  ۰۵۶۵، ۰۵۵۵، ۰۵۴۵:  هاي کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عامل از اصل قسط  ××××

  يا اقساط وصولي

  سود دريافتني تسهيالت :بس  

 )۰۷۹۷/۱/۳: کد حساب(

قسط به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عامل از سود  ××××

  يا اقساط وصولي

 وجه التزام دريافتني :بس  
 )۰۷۹۸/۱/۳: کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتبـاري عامـل از وجـه     ××××

  التزام تأخير تأديه دين شناسايي شده

وجه التزام دريـافتي از محـل تسـهيالت اعطـايي ـ       :بس  

  تسهيالت و تعهدات سنديکايي

 )۰۷۵۰/۲/۳: کد حساب(

ــزان  ×××× ــه مي ــاري عامــل از  ب ســهم مؤسســه اعتب

التزام تأخير تأديه دين متعلقه  التفاوت کل وجه مابه

  و وجه التزام تأخير تأديه دين شناسايي شده

  ها حساب سپرده جاري بانک :بس  

  )۰۱۷۰/۲/۳: کد حساب(
به ميزان سهم ساير اعضـاي سـنديکا از اصـل،     ××××

اقساط التزام تأخير تأديه دين قسط يا  سود و وجه

  وصولي
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پس از واريز سهم اعضاي سنديکا ، »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۳۱(ماده وفق مفاد  ـ۲ـ۱۰

باشند سهم خود از اصـل،   موظف مي هر يک از اعضاي سنديکاعامل،  اعتباري از قسط وصولي توسط مؤسسه

  :به شرح زير در دفاتر خود ثبت نمايند التزام تأخير تأديه دين قسط يا اقساط وصولي را سود وجه
  

  

  :حسابداري وصول تسهيالت قبل از سررسيد  ـ ثبت۱۱

 دفاتر مؤسسه اعتبـاري عامـل  هاي حسابداري زير در  در صورت بازپرداخت تسهيالت قبل از سررسيد، ثبت ـ۱ـ۱۱

  :شود انجام مي

  :سنديکاييـ ثبت وصول وجه و واريز به حساب مشترک ۱ـ۱ـ۱۱

  

  

  ها حساب جاري نزد بانک :بد  

  )۰۱۳۰/۱/۳: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتبـاري از اصـل، سـود و      ××××

التزام تأخير تأديـه ديـن قسـط يـا اقسـاط       وجه

  وصولي

ــس   ــره  : بـــ ــايي تبصـــ ــهيالت اعطـــ اي  تســـ

ــه ــي/مرابح ــدات    /دولت ــهيالت و تعه ــي ـ تس غيردولت

  سنديکايي

 )۰۵۷۵/۱/۳و  ۰۵۶۵، ۰۵۵۵، ۰۵۴۵:  هاي کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري از اصل قسـط يـا    ××××

  اقساط وصولي

  سود دريافتني تسهيالت :بس  

  )۰۷۹۷/۱/۳: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري از سود قسـط يـا    ××××

  اقساط وصولي

 وجه التزام دريافتني :بس  
  )۰۷۹۸/۱/۳: کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتبـاري از وجـه التـزام     ××××

  تأخير تأديه دين شناسايي شده

وجه التزام دريـافتي از محـل تسـهيالت اعطـايي ـ       :بس  

  تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۷۵۰/۲/۳: کد حساب(

التفاوت کل  به ميزان سهم مؤسسه اعتباري از مابه ××××

دين متعلقه و وجـه التـزام   التزام تأخير تأديه  وجه

  تأخير تأديه دين شناسايي شده

  صندوق يا حساب مشتري :بد  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  به ميزان مبلغ وصولي ××××

  حساب مشترک سنديکايي: بس  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

  به ميزان مبلغ وصولي  ××××
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  :ها جاري هر يک از آن ـ تسهيم مبلغ وصولي و واريز سهم ساير اعضاي سنديکا به حساب۲ـ۱ـ۱۱

  

پس از واريز سهم اعضاي سنديکا ، »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۳۱(ماده وفق مفاد  ـ۲ـ۱۱

باشند سهم خود را به  موظف مي هر يک از اعضاي سنديکاعامل،  اعتباري از تسهيالت وصولي توسط مؤسسه

  :شرح زير در دفاتر خود ثبت نمايند

  حساب مشترک سنديکايي  :بد  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

به ميزان مبلغ وصولي منظـور شـده بـه حسـاب       ××××

  مشترک سنديکايي

  )غيردولتي/دولتي(هاي آينده تسهيالت  سود سال :بد

  )۰۵۵۰/۲/۳و  ۵۶۰: هاي کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتبـاري عامـل از سـود     

  تسهيالت وصولي

ــس   ــره  : بـــ ــايي تبصـــ ــهيالت اعطـــ اي  تســـ

ــه ــي/مرابح ــدات    /دولت ــهيالت و تعه ــي ـ تس غيردولت

  سنديکايي

 ۰۵۷۵/۱/۳و  ۰۵۶۵، ۰۵۵۵، ۰۵۴۵:  هاي کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسـه اعتبـاري عامـل از اصـل      ××××

  تسهيالت وصولي

  سود دريافتني تسهيالت :بس  

  )۰۷۹۷/۱/۳: کد حساب(

عامـل از سـود   به مبلغ سهم مؤسسـه اعتبـاري    ××××

  تسهيالت وصولي

  سود دريافتي تسهيالت :بس  

  )۰۷۷۰/۲/۳: کد حساب(
به ميزان سهم مؤسسه اعتبـاري عامـل از سـود     ××××

  دريافتي

  ها حساب سپرده جاري بانک :بس  

  )۰۱۷۰/۲/۳: کد حساب(
به ميزان سهم ساير اعضـاي سـنديکا از اصـل،     ××××

يا اقساط  التزام تأخير تأديه دين قسط سود و وجه

  وصولي

  ها حساب جاري نزد بانک :بد  

  )۰۱۳۰/۱/۳: کد حساب(

  به ميزان سهم مؤسسه اعتباري از مبلغ وصولي  ××××

  )غيردولتي/دولتي(هاي آينده تسهيالت  سود سال :بد

 )۰۵۵۰/۲/۳و  ۰۵۶۰: هاي کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتباري از سود تسهيالت   ××××

  وصولي

ــس   ــره  : بـــ ــايي تبصـــ ــهيالت اعطـــ اي  تســـ

ــه ــي/مرابح ــدات    /دولت ــهيالت و تعه ــي ـ تس غيردولت

  سنديکايي

 ۰۵۷۵/۱/۳و  ۰۵۶۵، ۰۵۵۵، ۰۵۴۵:  هاي کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري از اصل تسـهيالت   ××××

  وصولي

  سود دريافتني تسهيالت :بس  

 )۰۷۹۷/۱/۳: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري از سود تسـهيالت   ××××

  وصولي

  سود دريافتي تسهيالت  :بس  

  )۰۷۷۰/۲/۳: کد حساب(
  به ميزان سهم مؤسسه اعتباري از سود دريافتي ××××
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  :ها هاي اعضاي سنديکا نزد مؤسسه اعتباري عامل به حساب جاري آن حسابداري واريز باقيمانده وجه سپرده  ـ ثبت۱۲

 موظـف  عامـل  اعتبـاري  ، مؤسسـه »سنديکاييدستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات «) ۳۳(طبق مفاد ماده ـ ۱ـ۱۲

 صورت در ها، آن سررسيد از قبل ابطال يا اسنادي اعتبار سررسيد نامه، ضمانت مدت انقضاي از پس است،

 از بخشـي /تمـام  پرداخـت  عـدم  صورت در يا و ها ن آ مدت تمديد عدم نيز و مزبور تعهدات از استفاده عدم

 وقت اسرع در را سنديکا اعضاي دار مدت گذاري سرمايه سپرده حساب در باقيمانده وجوه تمامي ،تسهيالت

هـاي حسـابداري زيـر در     در اين صورت، ثبـت  .نمايد منتقل خود نزد ها آن جاري الحسنه قرض حساب به

  :گردد دفاتر هر يک از طرفين به شرح ذيل اعمال مي

  :ـ ثبت حسابداري دفاتر مالي مؤسسه اعتباري عامل۱ـ۱۲

  

  :مالي ساير مؤسسات اعتباري عضو سنديکاـ ثبت حسابداري دفاتر ۲ـ۱۲

  

  :تسويه قرارداد با مشتري حسابداري در زمان  هاي ـ ثبت۱۳

در دفاتر مؤسسه هاي انتظامي  پس از تسويه کامل قرارداد با مشتري، قرارداد مزبور به شرح ذيل از حساب ـ۱ـ۱۳

 :شود برگشت مي اعتباري عامل

ها و مؤسسات اعتباري  ها ـ سپرده ساير بانک حساب بين بانک :بد  

  بابت تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۷۴۰/۲/۳: کد حساب(

  به مبلغ انتقالي به حساب جاري ××××

  ها حساب سپرده جاري بانک :بس  

  )۰۱۷۰/۲/۳: کد حساب(

  به مبلغ انتقالي به حساب جاري  ××××

  ها حساب جاري نزد بانک :بد  

  )۰۱۳۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ انتقالي به حساب جاري ××××

  ها ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي بانک حساب بين: بس  

  )۰۲۳۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ انتقالي به حساب جاري  ××××
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هـاي   هاي انتظامي مربوط به وثايق مأخوذه به شرح ذيل از حساب پس از استرداد وثايق مأخوذه، حساب ـ۲ـ۱۳

  :شود برگشت مي اعم از مؤسسه اعتباري عامل و ساير اعضاي سنديکاتمامي اعضاي سنديکا، 

  

هاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعه، يک ريال به شرح ذيل  هاي اوراق بهادار و قطعه تعداد برگ ـ۳ـ۱۳

  :شود برگشت مي مؤسسه اعتباري عامل هاي حساباز 

  

  هاي انتظامي طرف حساب :بد  

  )۰۲۰۰/۲/۳/۵: کد حساب(

  به مبلغ يک ريال  ××××

  تعهدات سنديکايي/قراردادهاي تسهيالتهاي انتظامي ـ  حساب: بس  

  )۰۲۱۰/۱/۳/۵: کد حساب(

  به مبلغ يک ريال  ××××

  هاي انتظامي طرف حساب :بد  

  )۰۲۰۰/۲/۳/۵: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري از مبلغ تـرهين    ××××

مبلـغ  /ارزش کارشناسي اشـياء قيمتـي  /اموال

قيمـت مـورد   /مأخوذه تعهد شده اوراق بهادار

  محاسبه سهام و ساير اوراق بهادار

هاي انتظامي ـ وثايق تسهيالت و تعهدات  حساب: بس  

   سنديکايي

  )۰۲۱۰/۱/۳/۵: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري از مبلغ تـرهين   ××××

مبلـغ  /ارزش کارشناسي اشـياء قيمتـي  /اموال

قيمـت مـورد   /مأخوذه تعهد شده اوراق بهادار

  محاسبه سهام و ساير اوراق بهادار

  هاي انتظامي طرف حساب :بد  

  )۰۲۰۰/۲/۳/۵: کد حساب(

  به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××

  قيمتيهاي اوراق بهادار و اشياء  هاي انتظامي ـ برگ حساب : بس  

  )۰۲۱۰/۱/۳/۵: کد حساب(

  به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××
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  :عمليات حسابداري تعهدات سنديکايي: مبخش دو

  :باشد به شرح ذيل مي نامه ضمانتعمليات حسابداري مربوط به تعهدات سنديکايي با فرض ايجاد تعهدات 

  

  : اعتبارسنجي و ارزيابي وثايق شناسايي، به مربوط خدمات هاي حسابداري ارايه ثبتـ ۱

 جا نيز بايد مدنظر قرار گيرد بخش اول عيناً در اين) ١( هاي حسابداري و توضيحات بند ثبت.  

  : نامه هاي حسابداري زمان انعقاد مشارکت ـ ثبت۲

 جا نيز بايد مدنظر قرار گيرد در اينبخش اول عيناً ) ۲(هاي حسابداري و توضيحات بند  ثبت.  

الشرکه ساير اعضاي  هاي حسابداري افتتاح حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباري عامل و واريز سهم ـ ثبت۳
  :هاي افتتاح شده و نيز اخذ سپرده نقدي از مشتري سنديکا در حساب

 .بايد مدنظر قرار گيرد نيز جا اين در عيناً اول بخش )۱ـ۳(توضيحات بند  و حسابداري هاي ثبتـ ۱ـ۳

  .بايد مدنظر قرار گيرد نيز جا اين در عيناً اول بخش )۲ـ۳(توضيحات بند  و حسابداري هاي ثبت ـ۲ـ۳

مؤسسـه اعتبـاري عامـل موظـف     ، »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۲۷(با توجه به ماده  ـ۳ـ۳

دريافت را متناسب  دريافت و ميان ، پيشنامه ده نقدي ضمانتسپراز مشتري بابت   است تمامي وجوه دريافتي

) ۲۳(دار موضـوع مـاده    گـذاري مـدت   الشرکه هر يک از اعضاي سنديکا به حساب سپرده سرمايه با سهم

هـاي حسـابداري    ، ثبـت از مشـتري ) ريـالي (نامه  در صورت دريافت سپرده نقدي ضمانتبنابراين . واريز نمايد

  :هاي اعضاي سنديکا به شرح ذيل خواهد بود ابدريافت و واريز به حس

  :ـ ثبت دريافت وجه از مشتري و واريز به حساب مشترک سنديکايي در دفاتر مؤسسه اعتباري عامل۱ـ۳ـ۳

  :ـ تسهيم مبلغ وصولي و و واريز به حساب ساير اعضاي سنديکا در دفاتر مؤسسه اعتباري۲ـ ۳ـ۳

  صندوق يا حساب مشتري :بد  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ وصولي ××××

  حساب مشترک سنديکايي: بس  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

  به مبلغ وصولي  ××××
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ها توسط مؤسسه اعتبـاري   گذاري آن بابت واريز وجه به حساب سپرده سرمايه دفاتر ساير اعضاي سنديکاـ ثبت در ۳ـ۳ـ۳

  ):نامه ريالي با فرض دريافت سپرده نقدي ضمانت(عامل 

  

هـا بـه ريـال از بخـش      نامـه  ضـمانت که فرض شده است؛ مبلغ دريافتي بابت سپرده نقدي  با توجه اين :توضيح

چه دريافت مزبور بابت ساير موارد نظيـر؛ اعتبـار اسـنادي     غيردولتي بوده است، بديهي است چنان/دولتي

ـ ۳ـ۳(هاي رديف  داخلي ـ ريالي، اعتبار اسنادي ارزي و يا ساير تعهدات باشد، در ثبت  ـ ۳(و ) ۲ـ ـ ۳ـ ، )۳ـ

هاي مزبور جايگزين  ولتي يا غيردولتي، سرفصل حسابمتناسب با نوع تسهيالت يا تعهدات و نيز بخش د

 و ۰۳۷۰:هـاي  حسـاب  کـد ( )غيردولتـي /دولتـي ( ريـال  بـه /هـا  نامه ضمانت نقدي سرفصل حساب سپرده

  .شود مي )۰۳۷۵/۲/۳

  

گذاري اعضاي سنديکا نزد مؤسسه اعتباري عامل و واريز  سرمايه  حسابداري تعلق سود به سپرده  ـ ثبت۴
  :ها آنبه حساب جاري 

 جا نيز بايد مدنظر قرار گيرد بخش اول عيناً در اين) 4(هاي حسابداري و توضيحات بند  ثبت.  

  

  حساب مشترک سنديکايي :بد  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

  به مبلغ مأخوذه از مشتري ××××

  )غيردولتي/دولتي(به ريال /ها نامه سپرده نقدي ضمانت :بس  

  )۰۳۷۵/۲/۳و  ۰۳۷۰:هاي حسابکد (

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عامل   ××××

  از سپرده نقدي مأخوذه

ها و مؤسسات  ها ـ سپرده ساير بانک حساب بين بانک  :بس  

  اعتباري بابت تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۷۴۰/۲/۳: کد حساب(

بــه مبلــغ ســهم ســاير مؤسســات   ××××

  اعتباري از سپرده نقدي مأخوذه

  ها ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي بانک حساب بين :بد  

  )۰۲۳۰/۱/۳: کد حساب(

اعتبـاري از  به مبلغ سـهم مؤسسـه    ××××

  سپرده نقدي دريافتي از مشتري

  )غيردولتي/دولتي(به ريال /ها نامه سپرده نقدي ضمانت :بس  

  )۰۳۷۵/۲/۳و  ۰۳۷۰:هاي کد حساب(

به مبلغ سـهم مؤسسـه اعتبـاري از      ××××

  سپرده نقدي دريافتي از مشتري
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  :هاي حسابداري وثايق مأخوذه ـ ثبت۵

  گيرد قرار مدنظر بايد نيز جا اين در عيناً اول بخش) ۵( بند توضيحات و حسابداري هاي ثبت. 

  :نامه مشتري و صدور ضمانتهاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد با  ـ ثبت۶

انعقاد قـرارداد بـا مشـتري و اعطـاي مبلـغ       »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«حسب مفاد ـ ۱ـ۶

بـا فـرض صـدور    در ايـن صـورت   . باشد تسهيالت يا تعهدات از جمله تکاليف مؤسسه اعتباري عامل مي

  :گردد اعمال مي ؤسسه اعتباري عاملدر دفاتر م هاي حسابداري زير ، ثبتنامه ريالي ضمانت

  :انعقاد قراردادثبت حسابداري ـ ۱ـ۱ـ۶

  

  :ثبت حسابداري ابطال تمبر مالياتي ـ2ـ١ـ۶

  

 :نامه صدور ضمانتثبت حسابداري ـ 3ـ١ـ6

  تعهدات سنديکايي/هاي انتظامي ـ قراردادهاي تسهيالت حساب :بد  

  )۰۲۱۰/۱/۳/۵: کد حساب(

  به مبلغ يک ريال ××××

  هاي انتظامي طرف حساب : بس  

  )۰۲۰۰/۲/۳/۵: کد حساب(

  به مبلغ يک ريال  ××××

  صندوق يا حساب متقاضي :بد  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ تمبر  ××××

  حساب تمبر مالياتي: بس  

  )۰۰۵۰/۱/۳:  کد حساب(

  به مبلغ تمبر  ××××

  هاي صادره ها و پذيرش نامه تعهدات مشتريان بابت ضمانت :بد  

  )۰۰۲۰/۱/۳/۵: کد حساب( 

به مبلغ سهم مؤسسـه   ××××

اعتبــــاري عامــــل از 

  نامه صادره ضمانت

هـاي صـادره ـ     هـا و پـذيرش   نامـه  تعهدات بانک بابت ضمانت: بس  

  تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۰۲۰/۲/۳/۵: کد حساب(

مؤسسـه  به مبلغ سهم   ××××

اعتبــــاري عامــــل از 

  نامه صادره ضمانت
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زمان با اعمال ثبت فوق در دفاتر مؤسسه اعتباري عامل، تعهدات مؤسسه اعتباري مزبور در قبال مفاد  هم: توضيح

  .گردد برگشت مي) ۱ـ۲(نامه، موضوع ثبت رديف  مشارکت

  

  :نامه در دفاتر ساير اعضاي سنديکا صدور ضمانت حسابداري  ـ ثبت۲ـ6

  

  :نامه هاي حسابداري اخذ کارمزد ضمانت ـ ثبت7

 است، موظف عامل اعتباري مؤسسه ،»دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۳۱(ماده طبق مفاد  ـ۱ـ7

 بستانکار در ابتدا را کارمزد و دين تأديه تأخير التزام وجه سود، اصل، بابت مشتري از دريافتي وجوه تمامي

 بـه  سـنديکا،  اعضـاي  از يـک  هـر  الشرکه سهم با متناسب روز همان در و ثبت »سنديکايي مشترک حساب«

در دفـاتر  لذا وصول کارمزد، به شـرح ذيـل    .نمايد واريز خود نزد ها آن جاري الحسنه قرض سپرده حساب

  :شود ثبت مي مؤسسه اعتباري عامل

  

  :وجه کارمزد و واريز به حساب مشترک سنديکاييـ ثبت وصول ۱ـ۱ـ7

  

  

  هاي صادره ها و پذيرش نامه تعهدات مشتريان بابت ضمانت :بد  

  )۰۰۲۰/۱/۳/۵: کد حساب( 

به مبلغ سهم مؤسسـه   ××××

اعتبــــاري عضــــو از 

  نامه صادره ضمانت

هـاي صـادره ـ     هـا و پـذيرش   نامـه  تعهدات بانک بابت ضمانت: بس  

  تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۰۲۰/۲/۳/۵: کد حساب(

مؤسسـه   به مبلغ سهم  ××××

اعتبــــاري عضــــو از 

  نامه صادره ضمانت

  صندوق يا حساب مشتري :بد  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ وصولي ××××

  حساب مشترک سنديکايي : بس  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

  به مبلغ وصولي  ××××



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٩٤ 

  :ها جاري هر يک از آن حسابـ تسهيم مبلغ وصولي و واريز سهم کارمزد ساير اعضاي سنديکا به ۲ـ۱ـ7

  

پس از واريز سهم اعضاي سـنديکا  ، »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۳۱(ماده وفق مفاد  ـ۲ـ7

باشـند سـهم خـود از     موظف مـي  هر يک از اعضاي سنديکاعامل،  اعتباري از کارمزد وصولي توسط مؤسسه

  :را به شرح زير در دفاتر خود ثبت نمايندکارمزد وصولي 

  

نامه صادره مربوط بـه بـيش از يـک دوره     تعهد مؤسسه اعتباري بابت ضمانتدر صورتي که مدت زمان  :توضيح

مالي باشد، بديهي است اصالحات الزم در پايان دوره مالي اعمال و درآمد هـر دوره در همـان دوره مـالي    

  .گردد شناسايي مي

  

  :نامه به ذينفع هاي حسابداري پرداخت وجه ضمانت ـ ثبت8

مؤسسه اعتبـاري عامـل مکلـف اسـت،     ، »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۳۰(وفق ماده  ـ۱ـ8

الشرکه هر يک از اعضاي  ، متناسب با سهمتعهدات سنديکاييبخشي از تسهيالت و يا /هنگام پرداخت تمام

ک حسـاب مشـتر  «ها نزد خود برداشت و به بسـتانکار   دار آن گذاري مدت سنديکا، از حساب سپرده سرمايه

  حساب مشترک سنديکايي :بد  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

  به مبلغ وصولي ××××

 حساب کارمزد دريافتي: بس  
  )۰۸۰۰/۲/۳: کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتباري عامـل   ××××

  از کارمزد وصولي

  ها حساب سپرده جاري بانک :بس  

  )۰۱۷۰/۲/۳: کد حساب(

به ميزان سهم ساير اعضاي سنديکا از  ××××

  کارمزد وصولي

  ها حساب جاري نزد بانک :بد  

  )۰۱۳۰/۱/۳: کد حساب(

به ميـزان سـهم عضـو سـنديکا از      ××××

  کارمزد وصولي

 حساب کارمزد دريافتي: بس  
  )۰۸۰۰/۲/۳: کد حساب(

به ميـزان سـهم عضـو سـنديکا از       ××××

  کارمزد وصولي
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لذا . نفع پرداخت نمايد الذکر، حسب مورد به مشتري يا ذي منظور و در همان روز از حساب اخير »سنديکايي

نامه به ذينفع در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغي، مراتب به شرح ذيـل   در صورت پرداخت وجه ضمانت

  :گردد ثبت مي دفاتر مؤسسه اعتباري عاملدر 

  :»حساب مشترک سنديکايي«ضاي سنديکا و واريز به ـ ثبت برداشت از حساب اع۱ـ۱ـ8

  

  :نامه به ذينفع ـ ثبت پرداخت وجه ضمانت۲ـ۱ـ۸

  

  :نامه ـ ثبت حسابداري بدهکاران ضمانت۳ـ۱ـ8

 :ـ ثبت برگشت تعهدات4ـ۱ـ8

ها و مؤسسات اعتباري  ها ـ سپرده ساير بانک حساب بين بانک :بد  

  بابت تسهيالت و تعهدات سنديکايي

  )۰۷۴۰/۲/۳: کد حساب(

به مبلغ سـهم هـر يـک از اعضـاي      ××××

  نامه سنديکا از مبلغ ضمانت

  ريال/بدهکاران موقت :بد

  )۱۱۷۰/۱/۳: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عامل  ××××

  نامه پرداختي از مبلغ ضمانت

  حساب مشترک سنديکايي :بس  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

  نامه به مبلغ ضمانت  ××××

  حساب مشترک سنديکايي :بد  

 )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(
  نامه پرداخت شده به مبلغ ضمانت ××××

  هاي بانکي فروخته شده حساب انواع چک/حساب ذينفع :بس  
  )۰۳۱۰/۲/۳:  کد حساب(

  نامه پرداخت شده به مبلغ ضمانت  ××××

 غيردولتي/هاي پرداخت شده دولتي نامه بدهکاران بابت ضمانت :بد  

  )۰۸۰۰/۱/۳و  ۰۸۱۰: هاي کدحساب(

به مبلـغ مطالبـه مؤسسـه اعتبـاري      ××××

  نامه عامل از متقاضي ضمانت

  )غيردولتي/دولتي(به ريال /ها نامه سپرده نقدي ضمانت: بد

  )۰۳۷۵/۲/۳و  ۰۳۷۰:هاي کد حساب(
به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عامل  ××××

  از سپرده نقدي مأخوذه

  ريال/بدهکاران موقت :بس  

  )۱۱۷۰/۱/۳: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عامل  ××××

  نامه پرداخت شده از مبلغ ضمانت
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دفـاتر   شرح ذيل درثبت حسابداري برداشت وجه از حساب ساير اعضاي سنديکا و پرداخت به ذينفع به  ـ۲ـ8

  :گردد اعمال مي هر يک از ساير اعضاي سنديکا

  :نامه از حساب نزد مؤسسه اعتباري عامل و پرداخت به ذينفع  ـ ثبت برداشت وجه ضمانت۱ـ۲ـ8

  

 :ـ ثبت برگشت تعهدات۲ـ۲ـ8

  

  :التزام تأخير تأديه دين هاي حسابداري شناسايي وجه ـ ثبت9

هاي صادره ـ تسهيالت   ها و پذيرش نامه تعهدات بانک بابت ضمانت :بد  

  و تعهدات سنديکايي

  )۰۰۲۰/۲/۳/۵: کد حساب(

مؤسسـه  به مبلغ سهم  ××××

اعتبــــاري عامــــل از 

  نامه صادره ضمانت

  هاي صادره ها و پذيرش نامه تعهدات مشتريان بابت ضمانت: بس  

  )۰۰۲۰/۱/۳/۵: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسـه    ××××

اعتبــــاري عامــــل از 

  نامه صادره ضمانت

 غيردولتي/هاي پرداخت شده دولتي نامه بدهکاران بابت ضمانت :بد  

  )۰۸۰۰/۱/۳و  ۰۸۱۰: هاي کدحساب(

مؤسسه اعتباري عضو به مبلغ مطالبه  ××××

  نامه از متقاضي ضمانت

  )غيردولتي/دولتي(به ريال /ها نامه سپرده نقدي ضمانت: بد

  )۰۳۷۵/۲/۳و  ۰۳۷۰:هاي کد حساب(
به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري عضو  ××××

  از سپرده نقدي مأخوذه

  ها ـ تسهيالت و تعهدات سنديکايي بانک حساب بين :بس  

  )۰۲۳۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ برداشت شده از حساب  ××××

هاي صادره ـ تسهيالت   ها و پذيرش نامه تعهدات بانک بابت ضمانت :بد  

  و تعهدات سنديکايي

  )۰۰۲۰/۲/۳/۵: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسـه   ××××

اعتباري عضو سنديکا از 

  نامه صادره ضمانت

  هاي صادره ها و پذيرش نامه ضمانتتعهدات مشتريان بابت : بس  

  )۰۰۲۰/۱/۳/۵: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسـه    ××××

اعتباري عضو سنديکا از 

  نامه صادره ضمانت
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اي که وصول نشده اسـت، در مقـاطعی کـه تهيـه      هاي پرداخت شده نامه در مورد بدهکاران بابت ضمانت ـ۱ـ9

تا  دينالتزام تأخير تأديه  های مالی مورد نظر است، از تاريخ پرداخت يا تاريخ آخرين محاسبه وجه صورت

دفـاتر  رح زير متناسباً در های مالی، وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه محاسبه و به ش مقطع تهيه صورت

  :ثبت خواهد شد )اعم از مؤسسه اعتباري عامل و ساير اعضاي سنديکا(هر يک از اعضاي سنديکا 

  

باشند در صـورت عـدم    موظف مي) اعم از مؤسسه اعتباري عامل و ساير اعضاي سنديکا(ـ هر يک از اعضاي سنديکا ۲ـ۹

التـزام   تحقق معيارهاي شناسايي درآمد مطابق با ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکـزي، شناسـايي وجـه   

التـزام تـأخير    نعکاس وجهصرفاً ثبت حسابداري زير را جهت ا ومتعلقه به روش تعهدي را متوقف نمايند 

  :دنتأديه دين در دفاتر خود اعمال نماي

 
تحقق معيارهاي شناسايي درآمد، وفق ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکـزي، تمـام   بديهي است پس از : توضيح

  .را در دفاتر خود اعمال نمايند) ۲ـ۹(باشند، ثبت شناسايي درآمد مرتبط با بند  اعضاي سنديکا موظف مي

  :نامه از متقاضي هاي حسابداري وصول وجه ضمانت ـ ثبت10

 موظـف  عامـل  اعتبـاري  مؤسسـه  ،»رايي تسهيالت و تعهدات سنديکاييدستورالعمل اج«) ۳۱(ماده طبق مفاد  ـ۱ـ10

 در ابتـدا  را کـارمزد  و ديـن  تأديـه  تأخير التزام وجه سود، ،اصل بابت مشتري از دريافتي وجوه تمامي است،

 وجه التزام دريافتني :بد  

  )۰۷۹۸/۱/۳: کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتبـاري از وجـه التـزام     ××××

  تأخير تأديه دين متعلقه 

ـ وجه التزام دريافتي از محل سـاير مطالبـات   :بس    ـ

  سنديکايي

  )۰۷۶۰/۲/۳: کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتبـاري از وجـه التـزام     ××××

  تأخير تأديه دين متعلقه 

  زام دريافتني وجه الت :بد  

  )٠٧٩٨/١/٣: کد حساب(

شناسايي  متعلقهالتزام  وجهبه ميزان سهم مؤسسه اعتباري از   ××××

  نشده

  ساير مطالبات التزام معوق وجه :بس  

  )۰۷۶۹/۲/۳: کد حساب(

 متعلقهالتزام  به ميزان وجهبه ميزان سهم مؤسسه اعتباري از  ××××

  شناسايي نشده
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 سنديکا، اعضاي از يک هر الشرکه سهم با متناسب روز همان در و ثبت »سنديکايي مشترک حساب« بستانکار

نامـه پرداخـت    لذا وصول وجـه ضـمانت   .نمايد واريز خود نزد ها آن جاري الحسنه قرض سپرده حساب به

  :شود ثبت مي در دفاتر مؤسسه اعتباري عاملشده، به شرح ذيل 

نامه پرداخت شده به همراه وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه و واريز به  بخشي از وجه ضمانت/ـ ثبت وصول تمام۱ـ۱ـ۱۰

  :سنديکايي حساب مشترک

  

  :ها جاري هر يک از آن ـ واريز سهم ساير اعضاي سنديکا به حساب۲ـ۱ـ۱۰

پس از واريز سهم اعضاي سنديکا ، »دستورالعمل اجرايي تسهيالت و تعهدات سنديکايي«) ۳۱(ماده وفق مفاد  ـ۲ـ۱۰

باشند سهم خود از اصل و  موظف مي هر يک از اعضاي سنديکاعامل،  اعتباري از مبالغ وصولي توسط مؤسسه

  :وجه التزام تأخير تأديه دين وصولي را به شرح زير در دفاتر خود ثبت نمايند

  صندوق يا حساب مشتري :بد  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  به ميزان مبلغ دريافتي از مشتري ××××

  حساب مشترک سنديکايي: بس  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

  به ميزان مبلغ دريافتي از مشتري  ××××

  حساب مشترک سنديکايي :بد  

  )۰۴۸۰/۲/۳و  ۰۴۸۵: هاي کد حساب(

  به ميزان مبلغ دريافتي از مشتري ××××

 غيردولتي/هاي پرداخت شده دولتي نامه بدهکاران بابت ضمانت: بس  

  )۰۸۰۰/۱/۳و  ۰۸۱۰: هاي کدحساب(
به ميزان سهم مؤسسه اعتباري عامـل   ××××

  از اصل

  ـ سنديکايي محل ساير مطالباتوجه التزام دريافتي از : بس  

 )۰۷۶۰/۲/۳: کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتباري عامـل   ××××

  از وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه

 وجه التزام دريافتني: بس  

  )۰۷۹۸/۱/۳: کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتباري عامـل   ××××

در صــورت (از وجــه التــزام دريــافتني 

  )وجود

  ها سپرده جاري بانکحساب  :بس  

 )۰۱۷۰/۲/۳: کد حساب(

  

به ميزان سهم ساير اعضاي سنديکا از  ××××

اصل و وجه التزام تـأخير تأديـه ديـن    

  متعلقه وصولي
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  :ها هاي اعضاي سنديکا نزد مؤسسه اعتباري عامل به حساب جاري آن حسابداري واريز باقيمانده وجه سپرده  ـ ثبت۱۱

 جا نيز بايد مدنظر قرار گيرد بخش اول عيناً در اين) ١٢(حسابداري و توضيحات بند هاي  ثبت.  

  :حسابداري در زمان تسويه قرارداد با مشتري  هاي ـ ثبت۱۲

 جا نيز بايد مدنظر قرار گيرد بخش اول عيناً در اين) ١٣(هاي حسابداري و توضيحات بند  ثبت.  

نامه  زمان تسويه قرارداد با مشتري، در صورت عدم پرداخت وجه ضمانتحسابداري برگشت تعهدات در   هاي ـ ثبت۱۳

  :به ذينفع

 :برگشت تعهدات در دفاتر مؤسسه اعتباري عامل و ساير اعضاي سنديکاثبت حسابداري ـ ۱ـ۱۳

کميسيون مقررات و  ۶/۲/۱۳۹۴در دومين جلسه مورخ  »دستورالعمل حسابداری تسهيالت و تعهدات سنديکايي«

نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد و در خصوص تسهيالت و 

  .االجرا است اند الزم ايجاد گرديده/به بعد اعطاء ۴/۱۱/۱۳۹۳تعهدات سنديکايي که از تاريخ 

  

  

  ها حساب جاري نزد بانک :بد  

  )۰۱۳۰/۱/۳: کد حساب(

  به ميزان مبلغ واريزي به حساب ××××

 غيردولتي/پرداخت شده دولتي هاي نامه بدهکاران بابت ضمانت: بس  

  )۰۸۰۰/۱/۳و  ۰۸۱۰: هاي کدحساب(
به ميزان سهم مؤسسه اعتباري عضـو از   ××××

  اصل مبلغ واريزي

  ـ سنديکاييوجه التزام دريافتي از محل ساير مطالبات: بس  

  )۰۷۶۰/۲/۳: کد حساب(

به ميزان سهم مؤسسه اعتباري عضـو از   ××××

متعلقـه  وجه التـزام تـأخير تأديـه ديـن     

  واريزي

 وجه التزام دريافتني: بس  

  )۰۷۹۸/۱/۳: کد حساب(
به ميزان سهم مؤسسه اعتباري عضـو  از   ××××

  )در صورت وجود(وجه التزام دريافتني 

  هاي صادره ها و پذيرش نامه تعهدات بانک بابت ضمانت :بد  

  )۰۰۲۰/۲/۳/۵: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسـه   ××××

نامـه   اعتباري از ضمانت

  صادره

  هاي صادره ها و پذيرش نامه تعهدات مشتريان بابت ضمانت: بس  

  )۰۰۲۰/۱/۳/۵: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسـه    ××××

نامـه   اعتباري از ضمانت

  صادره
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موضوع ابالغ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشـي   ٢٤/٠٤/١٣٩٤مورخ  ١٠٥٠٣٤/٩٤بخشنامه شماره «

  »)٢(از مقررات مالي دولت 
  

ارسال  غيربانکي بانک و مؤسسات اعتباري  دولتي پست ها، شرکت  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 
 .گردد مي 

 باسالم؛

هـا و   ضرورتبرخي بنا بر  ي،دائم تيبا ماه ياحکام رياخ يها در سالطور که استحضار دارند،  همان احتراماً،

ـ ا شدند که ميتکرار درج و طي سنوات متوالي توسعه  يها و برنامه يبودجه سنوات نيدر قوان اقتضائات، از آن امـر   ني

شـد،   و بعضاً ايجاد ابهام و تفاسير ناصحيح و تعارض با ساير قوانين مي مذکور نيشدن قوان ميمنجر به حجحيث که 

احکام  يو احصا يزيمشکل و در جهت اصالح نظام بودجه ر نيلذا به منظور رفع ا .توانست وافي به مقصود باشد نمي

اي تحت  رايه اليحهدولت محترم در سال گذشته اقدام به ادارند،  يضوابط مال نييتع تيکه ماه ادشدهي نيقوان يدائم

 ٤/١٢/١٣٩٣نمود کـه در جلسـه مـورخ    » )٢(دولت  ياز مقررات مال يبخش ميبه قانون تنظ يالحاق مواد حهيال«عنوان 

دولت  ياز مقررات مال يبخش ميبه قانون تنظ يالحاق مواد قانون«مجلس شوراي اسالمي مطرح و متعاقباً تحت عنـوان  

در اين زمينه شايان ذکر است که برخي از . محترم نگهبان قانون اساسي رسيدمصوب گرديد و به تأييد شوراي » )٢(

ها و  مواد اين قانون، به طور مستقيم و يا غير مستقيم با نظام بانکي کشور در ارتباط بوده و متضمن تکاليفي براي بانک

توان بـه   ارتي نيز قرار دارد، مياز جمله اين تکاليف که مورد تأکيد نهادهاي نظ. باشد مؤسسات اعتباري غيربانکي مي

  :دارد آن اشاره نمود که مقرر مي) ٣(ماده 

) ۳( هاي دولتي موضوع بند و شركت يخدمات کشور تيريقانون مد) ۵(و ) ۴(هاي دولتي موضوع مواد  شركت«

ـ  يها مهيبها و  بانک يقانون اساسي، به استثنا) ٤٤(و چهارم   هاي كلي اصل چهل قانون اجراي سياست) ۱۸( ماده و  يدولت

توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران،  ازمانصنايع ايران، س يشامل سازمان گسترش و نوساز يا توسعه يها سازمان

هـاي   ربط و شركت شهرك وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي هاي صنعتي ايران،  سازمان صنايع كوچك و شهرك

باشند و تمام درآمدهاي حاصـل از   قانون محاسبات عمومي كشور مي) ۷۶(و ) ۳۹(، )۳۱( كشاورزي، مشمول مقررات مواد

مورد طبق احكام  شود تا حسب داري كل كشور واريز مي شده از سوي خزانه هاي معرفي ها به حساب و خدمات آن فروش كاال
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کـه   ييها مي كشور در مورد حسابقانون محاسبات عمو) ۷۶( مفاد ماده تيعدم رعا. و مقررات قانوني مربوط هزينه شود

هاي عامل حسب اعالم  بانك .شود عمومي محسوب مي لاست، تصرف غيرقانوني در اموا افتهي شيخالف مقررات مذکور گشا

انـد، اقـدام    هايي كه خالف مقررات مذكور افتتاح شده داري كل كشور موظفند نسبت به بستن حساب بانك مركزي و خزانه

  .»كنند

هاي رسمي  تصويب قوانين توسط مجلس شوراي اسالمي و اعالم آن از طريق رسانه هرچنددر اين ارتباط 

االجرا اسـت،   ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي الزم ها، از جمله بانک به منزله ابالغ عمومي بوده و براي تمامي دستگاه

بانکي کشـور نهـاده شـده     شبکهمذکور بر عهده  انوندر قکه هاي متعددي  تکاليف و مسئوليت به توجهبا اّيحال  علي

وسيله يک نسخه  بدين، و همچنين نظر به اهميت جايگاه نظام بانکي کشور در زمينه اجراي مفاد قانون يادشده است

استحضار و اجرا جهت  ،رياست محترم جمهور ٢٣/١٢/١٣٩٣مورخ  ١٥٦٨٢٢شماره  موضوع ابالغيه مزبور،از قانون 

  .شود يايفاد م

مدخل در آن  با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد فوريت به واحدهاي ذي

مؤسسات اعتباري غيربانکي ابالغ شده و جهت نظارت بر حسن اجراي تکاليف مربوط مندرج در ايـن قـانون،   /بانک

  ص ٢٤٣٦٠٨٦ /. اقدامات الزم را معمول دارند

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  شويي جوزهاي بانکي و مبارزه با پولکل مقررات، م مديريت
 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حضرت حجت

  رئيس محترم جمھوري اسالمي ايران 
  

از  یبخش ميايران قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظ اسالمي قانون اساسي جمھوري) ١٢٣(در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم 
  )٢(دولت  یمقررات مال

وان  كه ا عن انون تنظ«ب ه ق واد ب ال یبخش ميطرح الحاق برخي م ررات م ات بعدي آن یاز مق ه مجلس » دولت و اصالحات و الحاق ب
ورخ  نبه م ي روز دوش ه علن ا تصويب در جلس ود، ب ده ب ديم گردي ه  ٤/١٢/١٣٩٣شوراي اسالمي تق ان، ب رم نگھب د شوراي محت و تأيي

  .گردد پيوست ابالغ مي
  

  الريجاني علي
  
  

  :رونوشت
  معاونت محترم نظارت جھت استحضار و اقدام  -

  )٢(دولت  یاز مقررات مال یبخش ميمواد به قانون تنظ الحاق برخي قانون
  
  
  

   – ١ماده 
ين دولت   به -الف  الي و نحوه تسويه حساب ب ين رابطه م ه(منظور تعي ه ) داري کل کشور خزان ق شركت تابع و وزارت نفت از طري
ه در  صادراتي و) خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي نفت(ربط، معادل سھمي از ارزش نفت  ذي مبالغ حاصل از فروش داخلي ك

ين مي نواتي تعي ه س وانين بودج ه ردد،گ ق رمايه  ب ه مصارف س ت کلي رکت باب ھم آن ش ه عنوان س رکت اي و ھزين ه   اي ش ور ازجمل مزب
ھاي  تھاي ناشي از فعالي محيطي و آلودگي اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست بازپرداخت بدھي و تعھدات شامل تعھدات سرمايه

ن سھم، از نظر . شود تعيين مي) سيف (ھاي حمل و بيمه  ھزينه سابھاي ناشي از عمليات صادرات با احت نفتي خالص درآمد و ھزينه اي
  .شود مالياتي با نرخ صفر محاسبه مي

ا  یھاربط موظف است از محل سھم خود از درصدھاي مذكور و ساير منابع، قرارداد وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي الزم را ب
ديريت  یاتيشده و در چھارچوب بودجه عمل تمام متينفت و گاز براساس ق ديتول یاتيعمل یشرکتھا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان م
  .دينما عقدريزي كشور من و برنامه

اد یبشکه نفت صادرات کي یمعامالت متيق ه،ياول یاز مباد ینفت صادرات متيق -١ ه است و قيمت نفت  هياول یاز مب در ھر محمول
ورس متوسط ق صادراتي عرضه ده در ب ه در  یصادرات متيش ادي اولي اه شمس کياز مب را نياست و ھمچن یم ه  یلينفت تحو یب ب

ا%) ٩٥(درصد  نودوپنج یو خصوص یاعم از دولت یميپتروش یھا و مجتمع یداخل یشگاھھايپاال ه یمتوسط بھ  یصادرات یھا محمول
  .است یر ھر ماه شمسنفت مشابه د

يتع یفيتکل متيدر داخل کشور ق ینفت یھا مصرف فرآورده یكه دولت برا تا زماني -٢ د، یم ني را کن دولت و  نيحساب ب هيتسو یب
ه پاال یليتحو  )یگاز عاناتينفت خام و م(ھر بشکه نفت  متيق ران،يا ینفت یھا و پخش فرآورده شيپاال یشرکت مل  یداخل یشگاھھايب

ديريت و  يیو دارا یمتشکل از وزراي نفت و اموراقتصاد یکارگروھ شنھاديپ بود که به خواھد یدر ھر سال برابر با رقم و سازمان م
ه  شود یو اجازه داده م رسد یم رانيوز أتيھ بيتصو به ١٣٨٨مصوب  ھا ارانهيقانون ھدفمندکردن  تيريزي كشور با رعا برنامه ک
ق آ یدار در دفاتر خزانه یصورت حسابدار به) الف(بند ) ١(مذکور در جزء متيقرقم با  نيالتفاوت ا مابه ه نييکل کشور ثبت و طب  نام
  .حساب شود هيماده تسو نيا یاجرائ

از طبيعي در داخل كشور و صادرات را پس از  وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي -٣ روش گ ابع حاصل از ف ربط مبالغي از من
ين مي ھاي واردات و سھم شركت تابعه ذي كسر ھزينه نواتي مع وانين بودجه س ه موجب ق اله ب شود در  ربط بابت گاز توليدي كه ھر س

  .نمايد داري كل كشور واريز مي به خزانه ھا ارانهيراستاي اجراي قانون ھدفمند كردن 
  :شود ھا به شرح زير اصالح مي قانون ھدفمندكردن يارانه) ١(ماده ) ب(تبصره بند  -٤ 
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ا رعايت  وزارت نفت مكلف است قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدھاي صنعتي، پااليشي و پتروشيمي -تبصره  ھا را ب
  :ين كندمعيارھاي زير تعي

از و  یمتناسب با معدل وزن -١ روش گ د حاصل از ف ي، صادراتي و واردات ايدرآم اير مصارف داخل راي س ايع تحويلي ب قيمت  ،یم
  المللي و بھبود متغيرھاي كالن اقتصادي پذيري محصوالت توليدي در بازارھاي بين محصول با حفظ قابليت رقابت

  ري داخلي و خارجيايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه گذا -٢
أم%) ٣٠(درصد اعمال تخفيف پلكاني تا سي -٣ د جھت ت ه بتوانن راي واحدھايي ك ه واحدھاي  نيبا انعقاد قرارداد بلند مدت ب واد اولي م

در اين قرارداد بنگاھھايي كه در . و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دھند كنند یپتروشيمي داخلي كه محصوالت مياني و نھائي توليد م
  .گردند شوند، از تخفيف بيشتري برخوردار مي راه اندازي مي يافته همناطق كمترتوسع

ت، وزارت نفت  ا اراده دول رارداد و ب ن تبصره خارج از ق در صورت قطع يا كاھش خوراك گاز و خوراک مايع واحدھاي مشمول اي
 یليخسارت وارده را از محل خوراک تحو ١٦/١١/١٣٩٠قانون بھبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ) ٢٥(مكلف است برابر ماده 

  .جبران كند یدر مراحل بعد
راي مصرف  ايخريد محصوالت پتروشيمي توسط  در ورد نظر دولت ب ه م اي عمل است و ياران ورس مبن ت، قيمت ب ه دستور دول ب

  .گيرد ربط قرار مي اختيار دستگاه ذيكنندگان داخلي در 
اين تبصره مشتمل بر تخفيفات پلكاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول و چھارچوب قراردادھاي بلند مدت و ساير  نامه آيين

اه  ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه داكثر ظرف مدت شش م پس از ھاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ح
  .رسد شود و به تصويب ھيأت وزيران مي ابالغ اين قانون تھيه مي

ام و م یھا یافتيمکلف است در ربط، یاصلي تابعه ذ یشرکت دولت قيوزارت نفت از طر -ب اتيحاصل از صادرات نفت خ از عان  یگ
الھا ال و س ر س ادرات ھ م از ص س یاع ورت را پ ر ص ه ھ ل ب ت  قب ر بازپرداخ دات ب  از کس ه عيتعھ ل ب اب یعنوان عل متقاب  الحس

ابھا رانيا یاسالم یجمھور یمرکز بانک  دييمورد تأ یحسابھا قيماده بالفاصله از طر نيموضوع ا یھا پرداخت ه حس وط در  یب مرب
  .دينما زيکل کشور وار یدار خزانه

ه رانيا یاسالم یجمھور یبانک مرکز ه ب ق شركت طور متناسب، سھم و مکلف است از وجوه حاصله ھر ماھ زارت نفت از طري
وم ی، سھم صندوق توسعه مل)متقابل عيب یھا با احتساب بازپرداخت(ربط  دولتي تابعه ذي د عم ه موجب  یو سھم درآم ه ب دولت را ک

كند به حساب مربوط نزد  به نرخي كه ضوابط آن را شوراي پول و اعتبار مشخص مي یارزپس از فروش مبالغ  شود، یم نييقانون تع
  .دينما زيوار یارز رهيکل کشور و مازاد آن را به حساب ذخ یدار خزانه

ه ذي رانيا یاسالم یجمھور یبانک مرکز ابھا مکلف است سھم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابع ه حس ط را ب آن شرکت  یرب
ورد تأ ه دييم ورد تأ یدار خزان ل و م ور در داخ ل کش را دييک ور ب ارج از کش ه پ یآن بانک در خ اران،يپرداخت ب ازندگان و  مانک س
واد و تجھ عرضه وط  زاتيکنندگان م همرب رارداد و ھز ب هيطرف ق دات ارز یجار یھا ن را زيشرکت وار یو تعھ ا یو ب  یقراردادھ

  .دينما قيتوث یخارج یمال التيتسھ
اه  انيموظفند در پا یميپتروش یھاو شرکت ینفت داخل شيپاال یو شرکتھا رانيا ینفت یھا و پخش فرآورده شيپاال یشرکت مل -ج ھر م
ادل فرآورده نيخود و ھمچن یافتيدر یگاز عاناتيخوراک نفت خام و م یبھا ا خوراک مع ه شرکت  یليتحو یميپتروش یشرکتھا یھ ب
  .ندينما زيکل کشور وار یدار ماده محاسبه و به خزانه نيا) الف(بند ) ٢(مذکور در جزء متيو پخش را به ق شيپاال یمل

ه ذي ا وزارت نفت از طريق شرکتھاي تابع ه سھم دولت از بھ وط ب ط، مکلف است وجوه مرب و شركتھاي  شگاھھايخوراک پاال یرب
ه انيدر پا ز،يدر صورت عدم وار. دينما زيکل کشور وار یدار دستي پتروشيمي را وصول و ماھانه به خزانه پايين اه خزان  یدار ھر م

د یبرداشت م الحساب یصورت عل شرکتھاي پااليش و پخش و پتروشيمي به یرا از حسابھا لکل کشور مبالغ مربوط به ماه قب در . کن
دم وار ورت ع ا زيص وراک پاال یبھ گاھھايخ يمي ش ه و پتروش اب خزان ه حس اد یدار ھا ب ور اقتص ور، وزارت ام ل کش و  یک

ه ب) کل کشور یدار خزانه(يیدارا اً نسبت ب دھکار و وار یاز حساب شرکتھا رداشتمکلف است با اعالم وزارت نفت رأس ه  زيب آن ب
  .کل کشور اقدام كند یدار حساب خزانه

روش نفت خوراک پاال ديوصول عوا نيمنظور تضم به -تبصره ق  ،یميپتروش یو شرکتھا شگاھھايحاصل از ف وزارت نفت از طري
ا قيرا از طر یميو پتروش یشيپاال یربط، نفت خوراک واحدھا شركت دولتي تابعه ذي ناد شيگش ارات اس ه  یارز ايو  یالير یاعتب ب
  .فروش خواھد رساند

وان عيب یتابع وزارت نفت از جمله طرحھا یدولت یشرکتھا یا هيبـازپرداخت تعھدات سرما - د ه موجب ق ل و  نيمتقابل که ب وط، قب مرب
و ) فيس( مهيحمل و ب یھا نهيصدور و فروش نفت با احتساب ھز یھا نهيھز نيو ھمچن شوند یم ايشده و  جاديقانون ا نيا یبعد از اجرا
  .باشد یم ادشدهي یعھده شرکتھا انبارداري به
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ه ذ یدولت یشرکتھا قيوزارت نفت از طر ،یاتيبودجه عمل یاجرا یدر راستا - ھ ط یتابع ه رب ا یھا موظف است موافقتنام  یطرحھ
ا مندرج در بودجه یاز محل سھم خود را از درصدھا یا هيسرما نواتي و س ه ريھاي س ديريت و برنام ا سازمان م ابع، ب ريزي كشور  من

ه تفک فتن ديمبادله و گزارش عملکرد تول از را ب اطع سه دانيھر م کيو گ ه وزارت امور اقتصاد در مق یو دارا یماھه ب سازمان  ،ي
  .ديو انرژي مجلس شوراي اسالمي ارائه نما ھاي برنامه و بودجه و محاسبات ريزي كشور و كميسيون مديريت و برنامه

ه مال اتيمال -و ه ب ا توج از ب رق و گ وارض آب، ب زوده و ع ر ارزش اف درج  اتيب وارض من اب  و ع وض(در صورتحس   )قب
ا بار کيفقط  ،یواردات یھا و فرآورده یدينفت تول نيکنندگان و ھمچن مصرف ا توسط شرکت مل عيو توز ديتول رهيزنج یدر انتھ  یآنھ

تان یوزارت نفت و شرکتھا ربط یتابع ذ یدولت یو شرکتھا) نفت شيپاال یرکتھاش( رانيا ینفت یھا و پخش فرآورده شيپاال و  یگاز اس
تان عيتوز یو شرکتھا رويوزارت ن ربط یتابع ذ یشرکتھا ا یبرق، آب و فاضالب شھري و روستايي اس ر مبن روش داخل متيق یب  یف

اده زيکل کشور وار یدار هنزد خزان یمزبور به حساب درآمد عموم اتيمال. شود یم افتيمحاسبه و در ق م انون ) ٣٩(و عوارض طب ق
ا. گردد یم زيکشور وار یاتيبا اصالحات بعدي آن توسط سازمان امور مال ١٣٨٧بر ارزش افزوده مصوب  اتيمال روش  متيق یمبن ف
رآورد متيبر ارزش افزوده، ق اتين مالقانو) ٣٨(ماده) ١(موضوع تبصره یندگيمحاسبه عوارض آال یبرا ه مصرف هفروش ف کننده  ب
  .پااليشگاھھا و واحدھاي پتروشيمي آالينده نيز مشمول پرداخت عوارض آاليندگي ھستند. در داخل کشور است ینھائ

انگ تا یمشترکان خ ا يیروس اورز یو چاھھ رق معاف م یکش ند یاز پرداخت عوارض ب موظف است در قبوض  رويوزارت ن. باش
  .ديمربوطه برق، آن را اعمال نما

ه -١تبصره  زي ب وده و صددرصد  ھا و دھياري عنوان عوارض سھم شھرداري وجوه واري د دولت نب ا ، درآم آن براساس %) ١٠٠(ھ
  .شود ربط واريز مي صورت ماھانه به حسابھاي ذي احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده به

ھا و عملكرد  داري كل كشور و وزارت كشور مكلفند به ترتيب، گزارش وصول درآمد، دريافتي ور مالياتي، خزانهسازمان ام -٢تبصره 
تانھا و كميسيون ه و بودجه و محاسبات و شوراھا و  موضوع اين بند را در مقاطع سه ماھه به شوراي عالي اس ھاي اقتصادي ، برنام

  .ننداسالمي ارائه ك ورايامور داخلي كشور مجلس ش
ه از طر یو ارز یاليمتمرکز وجوه ر یخود را به حسابھا یو ارز یالير یتابع وزارت نفت مکلفند درآمدھا یدولت یشرکتھا -ز  قيک

  .كنند زيوار شود، یافتتاح م رانيا یاسالم یجمھور یکل کشور به نام آنھا نزد بانک مرکز یدار خزانه
ه ذي یدار حساب خزانه هيسوماده شامل سازوکار ت نيا یاجرائ نامه نييآ -ح ط  کل کشور با وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابع رب

نفت، گاز،  اتيعمل یماده برا نياز طرف دولت با شرکت مزبور در چھارچوب مفاد ا یندگيکه وزارت نفت به نما یقرارداد نيو ھمچن
و  ینفت، امور اقتصاد یھا مشترک وزارتخانه شنھاديپ قانون به نيظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ا كند، و پخش منعقد مي شيپاال
ابدار یھا دستورالعمل. رسد یم رانيوز أتيھ بيتصو ريزي كشور به و سازمان مديريت و برنامه يیدارا ه نحو یحس ار  یالزم ب ه آث ک
از عاناتيو فروش نفت خام و م ديتول انون یگ اتر ق ابع ذ یدولت یشرکتھا انيو حساب سود و ز یدر دف ط یت وزارت نفت انعکاس  رب

  .شود یو ابالغ م هيتھ يیو دارا یوزارت امور اقتصاد ديينفت و تأ  وزارت شنھاديپ داشته باشد به
  .شود ینسخ م یانقالب اسالم یشورا ٥/١٠/١٣٥٨کل کشور مصوب  ١٣٥٨بودجه سال  یقانون حهيال یدائم) ٣٨(تبصره -ط
قانون اساسي، سھم برداشت ) ٤٤(الزم و رعايت قانون اجراي سياستھاي كلي اصل چھل و چھارمدولت مكلف است با اتخاذ تدابير  -ي

زان برداشت  ه مي داقل ب انون ح ن ق ان تصويب اي ده از زم ا ده سال آين ايران از نفت خام، ميعانات گازي و گاز از مخازن مشترك را ت
داقل  ھمچنين دولت مكلف است طي. برساند رككشورھاي داراي مخازن مشت ه ح مدت مذكور ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي را ب

زايش  ون بشكه در روز اف نج ميلي داقل پ ه ح يكصد ميليون تن در سال و ظرفيت پااليش نفت خام و ميعانات گازي در داخل كشور را ب
  .دھد
ه -ك امل فرآورده ماب وايي ش وخت ھ لي و س رآورده اص نج ف ت پ واد افزو التفاوت قيم ي و م اي نفت رکتھاي ھ وي ش ويلي از س ي تح دن

ه شده به از طبيعي فروخت ا  مصرف پتروشيمي به شرکتھاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و گ ا قيمت صادراتي ي ي ب کنندگان داخل
ورد ب وارداتي اين فرآورده ا حسب م ه عالوه هھ ي فرآورده ھزين ال داخل ا و نفت ھاي انتق ات  ھ روش، مالي ع، ف ا و توزي ادل آنھ ام مع و  خ

االيش اتر شرکتھاي پ دھکار شرکتھاي اصلي و فرعي   عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دف ه حساب ب از ب نفت و گ
ز ثبت مي) داري کل کشور خزانه( تگردد و از آن طريق در بدھکار حساب دول تابعه وزارت نفت ثبت مي م در . شود ني ن رق ادل اي مع

ـد بهداري کل کشور به حساب بس خزانه ن بن الي اي ت، منظور و عملکرد م ه وزارت نف صورت  تانکار شرکتھاي اصلي و فرعي تابع
ارگروھي متشكل از  مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سه د ک ماھه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأيي

ه دگان وزارتخان ازمان نماين ي و س ادي و داراي ور اقتص ت و ام ه ھاي نف ديريت و برنام ور به م ورت علي ريزي كش ا  ص اب ب الحس
  .شود گردد و تسويه حساب نھائي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي داري کل کشور تسويه مي خزانه
ھاي  اجراي سياست شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون پذير مكلفند سود سھام عدالت تقسيم شركتھاي سرمايه -٢ماده 

ارم  ل و چھ ل چھ ي اص انون ) ٤٤(كل ويب ق ان تص اط از زم ل اقس اب كام ويه حس ا تس ي را ت انون اساس دهيق ازمان  ادش ه س ب
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اير اقساط معوق شركتھاي  تواند يسازمان مذكور م. سازي پرداخت نمايند خصوصي اده و س ن م جھت وصول سود سھام موضوع اي
اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف . اقدام نمايد ١٣٦٦ون محاسبات عمومي كشور مصوب قان) ٤٨(واگذارشده از طريق ماده

  .سازي ھمكاري كند است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي
د یخدمات کشور تيريقانون مد) ۵(و ) ۴(شركتھاي دولتي موضوع مواد  -٣ماده  اد) ٣(و شركتھاي دولتي موضوع بن انون ) ١٨(هم ق

ارم   ھاي كلي اصل چھل اجراي سياست تثنا) ٤٤(و چھ ه اس انون اساسي، ب ا و ب یق هيبانکھ شامل  یا توسعه یو سازمانھا یدولت یھا م
صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شھركھاي  یسازمان گسترش و نوساز

و ) ٣٩(، )٣١(ربط و شركت شھركھاي كشاورزي، مشمول مقررات مواد رت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيصنعتي ايران، وزا
ابھاي معرفي قانون محاسبات عمومي كشور مي) ٧۶( ه حس ا ب شده از سوي  باشند و تمام درآمدھاي حاصل از فروش كاال و خدمات آنھ

انون ) ٧۶(مفاد ماده تيعدم رعا. حكام و مقررات قانوني مربوط ھزينه شودمورد طبق ا شود تا حسب داري كل كشور واريز مي خزانه ق
ابھا ورد حس ومي كشور در م ا يیمحاسبات عم ذکور گش ررات م ه خالف مق هي شيک انون افت ومي  ياست، تصرف غيرق وال عم در ام

  . شود محسوب مي
ه بانكھاي عامل حسب اعالم بانك مركزي و خزانه د نسبت ب اح  داري كل كشور موظفن ذكور افتت ررات م ه خالف مق ابھايي ك بستن حس

  .اند، اقدام كنند شده
ژه ) ٥(كليه شركتھاي دولتي موضوع ماده  -٤ماده  ا سود وي راي آنھ قانون مديريت خدمات كشوري و بانكھا كه در بودجه كل كشور ب
ي الحساب بودجه م بيني مي پيش اه  صوب بهشود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سھام عل م در ھر م صورت يك دوازدھ
الحساب و يك  صورت علي شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سھام دولت به اجازه داده مي رداري كل كشو به خزانه. باشند مي

ي و ب) براساس اعالم سازمان امور مالياتي كشور(دوازدھم، عوارض و ماليات برارزش افزوده  ا، توسط ھريك از شركتھاي دولت انكھ
و سود سھام را به حساب درآمدھاي عمومي كشور و عوارض را  اتداري كل كشور برداشت و مالي از موجودي حساب آنھا نزد خزانه

د به حسابھاي شھرداري ز نماي ورد واري ام وزارت كشور حسب م ه ن اي . ھا و حساب تمركز وجوه ب تسويه حساب قطعي دولت برمبن
د شدشده و م صورتھاي مالي حسابرسي اده . صوب مجمع عمومي انجام خواھ ي موضوع م ان) ٥(شركتھاي دولت ديريت خدمات  ونق م

وه  ي، مشمول پرداخت وج ھام بخش غيردولت زان س ه تناسب مي ي است، ب ه بخش غيردولت ق ب ا متعل ھام آنھ ه قسمتي از س كشوري ك
اده نمي ن م ند موضوع اي ال . باش تقيم مصوب س اي مس انون مالياتھ رر در ق وط و مق ام مرب ابع احك ده ت الغ يادش و  ١٣٦٦وصول مب
  .اصالحات بعدي آن است

اده  -٥ ماده ديريت خدمات كشوري اجازه داده مي) ٥(به دستگاھھاي اجرائي موضوع م انون م اھي و  ق شود، واحدھاي خدماتي و رف
 ،یتعاون ،یخصوص یبخشھا تيو مازاد ورزشي را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صالح یھنر ،یفرھنگ یھا مجتمع
اونھا با اولويت بخش  و دھياري ھا یشھردار ا اولويت فدراس يتع اكن ورزشي در شرايط مساوي ب ر و در ام  یھا ونيدر شرايط براب
تاني به رده ،یورزش تاني و شھرس ي اس اي ورزش يج و ھيأتھ ت بس اي مقاوم ذار نما ھ اره واگ اربري و . ديصورت اج ر ك ارت ب نظ

مابين بر  عنوان بخشي از قرارداد في به ندهكن رفرساني اين مؤسسات و ھمچنين رعايت حقوق مص برداري و خدمات استانداردھاي بھره
ادل وجوه حاصل از اجرا. عھده دستگاه اجرائي مربوط است اده براساس رد یمع ن م اياي د یفھ هيھز -درآم وان یا ن ه در ق بودجه  نيک

دي یاختصاص م یاستان اي یمل ربط    یذ یاجرائ یبه دستگاھھا شود، یم ینيب شيبه صورت ملي يا استاني پ یسنوات ه  اب ا در قالب مبادل ت
  .شود نهيريزي كشور ھز موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه

ه تعيين و واريز وجوه اجاره ،ینامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذار آيين زد خزان داري كل كشور، نحوه  بھا به درآمدھاي عمومي ن
رف ه مص دمات ب ه خ ركتھا و ارائ الحيت ش ين ص ا  تعي ديريت و  كنندگان ب ازمان م ي و س ادي و داراي ور اقتص نھاد وزارت ام پيش

  .رسد وزيران مي  ھيأتتصويب  ريزي كشور به برنامه
ا  تابع آنھا در استانھا، اجازه داده مي یو مؤسسات دولتي ملي و واحدھاھا  به وزارتخانه -٦ماده  ر محل ي ه تغيي از ب شود در صورت ني

ضرورت تبديل به احسن، درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول خود را با ھماھنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدھاي 
ه كميسيون موضو ه دبيرخان ورد ب تاني حسب م ادهتابع اس ران مصوب ) ٥(ع م اري اي انون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معم ق

كميسيون موظف است در صورت عدم مغايرت با طرحھاي . ربط ارسال كنند ھاي ذي و اصالحات بعدي آن در ھر يك از استان ١٣٥١
ا بررسي موقعيت محل و ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ تحويل درخواس) ٥(توسعه شھري با تشخيص دبيرخانه كميسيون ماده  ت، ب

انوني توسط دستگاه  امالك ھمجوار و رعايت ضوابط قانوني، نسبت به صدور مجوز تغيير كاربري پس از دستور پرداخت عوارض ق
  .اقدام و مصوبه كميسيون را به دستگاه متقاضي ابالغ نمايد

اه يك ار  استانداران موظفند بر حسن اجراي اين حكم نظارت و ھر سه م هب ه وزارتخان رد آن را ب و  یكشور و امور اقتصاد یھا عملك
تان ريزي كشور و شوراي برنامه سازمان مديريت و برنامه ،يیدارا د ريزي و توسعه استان ھريك از اس ن دستگاھھا . ھا گزارش كنن اي

زد خز كموظفند پس از فروش امال د عمومي ن ه درآم ومي، وجوه حاصله را ب ده عم همذكور از طريق مزاي ز  ان داري كل كشور واري
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ه یاز سو صيداري كل كشور مكلف است يك ھفته پس از مبادله موافقتنامه و ابالغ تخص خزانه. نمايند ديريت و برنام ريزي  سازمان م
ا صرف  ذي یبودجه سنواتي در اختيار دستگاه اجرائ دركشور، معادل وجوه واريزشده را در سقف اعتبارات مندرج  د ت رار دھ ط ق رب

ك دارايي نيا) ٢٣(شده با رعايت ماده يگزيني ملك فروختهجا اي تمل ل طرحھ ا تكمي انون ي ه ھاي سرمايه ق ان  اي نيم تمام مصوب در ھم
  .شھرستان و در سقف درآمد حاصله نمايد

ت و اصالحا ١٣٨٧و عرضه مسکن مصوب  دياز تول تيو حما یقانون ساماندھ) ٨(موضوع ماده یمنازل سازمان یواگذار -تبصره
  .باشد یم یحکم مستثن نيآن از شمول ا یبعد

نھاديپ شود به ريزي كشور اجازه داده مي به سازمان مديريت و برنامه -٧ماده  ط، یذ یدستگاه اجرائ ش ه رب أم ب  پرداخت شيپ نيمنظور ت
أم التيکه از منابع تسھ يیطرحھا یالير ال نيت انسيفا(یخارج یم تفاده م) ن د، یاس ه کنن ه جاب ا يیجا نسبت ب ارات طرحھ تملک  یاعتب

  .ديربط اقدام نما اعتبار ھر طرح در ھر دستگاه و در قالب فصل ذي%) ٣٠(درصد  و كاھش تا سقف سي یا هيسرما یھا يیدارا
اده  عه مل -٨م ه صندوق توس ازه داده م یب ود یاج ا رعا ش وان تيب ه نيق وط ب أم ايمنظور صدور ضمانتنامه  مرب د نيت را ینگينق  یب

اه پ زيو تجھ تپرداخ شيپ ارانيکارگ ه در مناقصه یرانيخصوصي ا مانک ده م یخارج یھا ک ه  يیشرکتھا ايو  شوند یبرن ه موفق ب ک
  .ديارزي نما یگذار داخل و خارج سپرده یدر بانکھا شوند، یم یمھندس یخدمات فن ايصدور کاال 

 فيحاصل از تکال یاز درآمدھا یدرصد رانيوز أتيھ بيبا تصو شود یاطالعات اجازه داده م یبه وزارت ارتباطات و فناور -٩ماده 
ا  ه كارورھ رر در پروان ا(مق ه) اپراتورھ داف و برنام ق اھ ت تحق وم یھا را جھ دمات عم ار یخ ا اولو هيو پا یاجب تا تيب و  يیروس

و در صورت لزوم  نهيھز -صورت درآمد به یبودجه سنوات نيدر قوان شده ینيب شيپ یفھاياز محل رد تيده ھزار نفر جمع ريز یشھرھا
اور نيمنظور تحقق اھداف ا به. مصرف برساند  با استفاده از مشارکت اپراتورھا به اده و توسعه بخش ارتباطات و فن اطالعات و  یم

ت الکترون ق دول ازه داده  ک،يتحق ذكور اج ه م ه وزارتخان ود ميب ه متبا ش اد موافقتنام اس مف ر اس ده را ب ابع يادش اي من ه در طرحھ دل
  .كند نهياي و كمكھاي فني و اعتباري ھز توسعه
شود  به جز نھادھاي عمومي غيردولتي اجازه داده مي یخدمات کشور تيريقانون مد) ٥(موضوع ماده یاجرائ یبه دستگاھھا -١٠ماده 

وان ھاي نيمه كه پروژه درج در ق ي من نوات نيتمام دولت ه یمصوب شورا ايو  یبودجه س ر اساس  یزير برنام تان خود را ب و توسعه اس
تفاده از مشاركت خ وزيران مي تصويب ھيأت  ريزي كشور به سازمان مديريت و برنامه شنھاديپ اجرائي كه به  نامه آيين ا اس  رينيّرسد، ب

  .تكميل نمايند
ال -١١ماده  ه گو یو پژوھش یھيأتھاي امناي دانشگاھھا و مؤسسات آموزش ع د در مصوبات خود ب هموظفن ا ضمن  ن د ت اي عمل كنن
ابع در  گيري از امكانات و ظرفيت بھره انوني در سقف من دات ق امي تعھ ھاي در اختيار دانشگاھھا و مؤسسات پژوھشي و آموزشي، تم
  .عمل آيد مازاد بر منابع ابالغي جلوگيري به عھدگردد و از ايجاد ت نيتأم ارياخت

ه کيبه ھر  -١٢ماده  ه ذ یشرکتھا قياز طر روينفت و ن یھا از وزارتخان ط یتابع وانين  شود یاجازه داده م رب ق ق ه طب مبلغي را ك
ال مهيگردد، أخذ و صرفاً جھت ب بودجه سنواتي در قبوض گاز و برق براي ھر واحد مسكوني و تجاري تعيين مي ان یخسارات م  یو ج

وت و نقص عضو و جب م از ف هيھز راناع ک یھا ن ار، آتش یناش یپزش وز از انفج موم یس ھر تيو مس ترکان ش تا یمش و  يیو روس
  .مناقصه اقدام كنند یبا برگزار مهيب یشرکتھا قيسكونتگاھي عشايري گاز و برق از طر

ا، حوزه مؤسسات قرآني، دارالقرآن ھا، هينيفضاھاي اصلي مساجد، حس -١٣ماده  ا ھ ه گلزارھاي شھدا، امامزاده ه،يعلم یھ ا، خان ھاي  ھ
از  ذھبي اقليتعالم روستاھا و اماكن م رق و گ ه آب، فاضالب، ب ه مصارف ماھان ھاي ديني مصرح در قانون اساسي از پرداخت ھزين

  .اين حكم شامل اماكن تجاري وابسته به آنھا نيست. باشند معاف مي
  .شود مي نياعتبارات موارد مذكور در قوانين بودجه سنواتي جھت پرداخت به دستگاھھاي ارائه كننده خدمات موضوع اين ماده تأم

أم به سازمان زندان -١٤ماده  ي كشور اجازه داده مي نييھا و اقدامات ت ه مرخصي اعزام مي و تربيت ه ب دانياني ك ا در  شود، زن شوند ي
ھاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي  زندان

ر سپردن تأم دانيانخورداري زنبر. قرار دھد درج  ھاي نياز امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي عالوه ب من
ه . در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجھيزات مربوط است ذكور از ناحي زات م ه تجھي خسارات احتمالي وارده ب

تعيين و توسط  رانيوز     تعرفه استفاده از تجھيزات مذكور ھرسال توسط ھيأت. شود مي نيمأخوذه تأمھاي  كنندگان از محل وديعه استفاده
  .گردد یداري كل کشور واريز م نزد خزانه یكننده أخذ و به حساب درآمد عموم سازمان مذکور از استفاده

رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و غيرمنقول به احكام صادره در اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي در  محكومٌ  -١٥ماده 
دھيھاي معوق نيروھاي  در اختيار نيروھاي مسلح با رعايت كليه مھلت ار پرداخت ب ه اعتب وط ب ھاي قانوني مقرر، از محل حساب مرب

تادكل درصورت عدم كفايت موجودي ح. باشد قانون بودجه قابل برداشت مي ١١١١٠٠-٥ ديفمسلح موضوع اعتبار ر ذكور، س ساب م
  .نيروھاي مسلح مكلف است ظرف مدت چھل و پنج روز پس از ابالغ نسبت به معرفي اموال يا حساب جايگزين اقدام كند
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ه توقيف و برداشت محكومٌ  پس از انقضاي مھلت فوق مرجع قضائي مي -تبصره د نسبت ب ابھاي محكومٌ  توان اير حس ه از محل س ه  ب علي
  .اصلي اقدام نمايد

جويي در اعتبارات  از محل صرفه%) ١٠(درصد   اي تا معادل ده ھاي سرمايه افزايش اعتبار ھر يك از طرحھاي تملك دارايي -١٦ه ماد
ربط و  پيشنھاد دستگاھھاي ذي اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاھھا و دارندگان رديف منوط به. اي ھر دستگاه مجاز است ھزينه

  .ريزي كشور در سقف كل اعتبارات طرح است برنامه و يتتأييد سازمان مدير
ان  اي آن دسته از طرحھا و پروژه ھاي سرمايه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي ي آن پاي ات اجرائ ه عملي ي ك ھاي عمران

ان طرح و تواند با درج در بودجه به سالھاي بعد منت نيافته، در پايان ھر سال مالي پس از واريز به خزانه مي ه مصرف ھم قل شود تا ب
  .پروژه برسد

تان -١٧ماده  ك دارايي سقف ريالي در اختيار شوراي فني اس اي تمل ورد طرحھ امالت  ھاي سرمايه ھا در م ر نصاب مع تاني براب اي اس
  .شود متوسط ساالنه اصالح مي

اده  ه -١٨م ا نيريّخ قيمنظور تشو ب راي شركت در اجراي طرحھ یتملک دارا یب ا ي تگاھھا ،یا هيسرما یھ ه دس ي مجر یب  یاجرائ
ا يیتملک دارا یطرحھا درج در پ یا هيسرما یھ وان) ١(شماره وستيمن نوات نيق ا یبودجه س یتملک دارا یو طرحھ ا ي  یا هيسرما یھ
ھر  یا هيسرما یھا يیاز اعتبارات تملک دارا یبخش ايتمام  شود، یھا اجازه داده م استان سعهو تو یزير برنامه یمصوب شورا یاستان

انک نيريّ خ یافتيدر التيسود و كارمزد تسھ نيتأم یطرح را برا ار یاز شبکه ب الي و اعتب ه یو مؤسسات م ه ب ان  یمنظور اجرا ک ھم
رار م دستگاه اجرائي ذي اريطرح در اخت ط ق ه  و   پرداخت رد،يگ یرب هيھز ب ديمنظور نما  یقطع  ن ائ. ن  رينيّتوسط خ ،یتسھيالت اعط
ارمزد تسھيالت باقي شود و سازمان مديريت و برنامه تضمين مي اي  ريزي كشور موظف است براي بازپرداخت سود و ك ده طرحھ مان

  .بيني كند بودجه سنواتي پيش  خاتمه يافته، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح
ه اجرائ آيين ونگي اطالع ینام ر چگ تمل ب اده مش ن م ا اي ورد طرحھ ي در م تگاه اجرائ اني دس ذيرش خرس اركت،  رينيّ، پ متقاضي مش

اران، به ه پيمانك راي پرداخت ب ي ب ا توسط دستگاه اجرائ رين و مصرف آنھ افتي توسط خيّ ز تسھيالت دري نھاديپ سازوكارھاي واري  ش
  .رسد وزيران مي      تصويب ھيأت به ورريزي كش سازمان مديريت و برنامه

ھاي قرآني شوراي  مي و فناوري رياست جمھوري و شوراي تخصصي توسعه فعاليتامور زنـان و خانواده و عل یھا معاونت -١٩ماده 
د فعاليت ي خود را در راستاي تحقق اھداف و سياست عالي انقالب فرھنگي مجازن ق دستگاھھاي  ھاي اجرائ ورد نظر از طري ھاي م
ابين اجرائي در چھارچوب تفاھمنامه في ارات پيش م ه خو بيني از محل اعتب وط ب وانشده مرب نوات نيد در ق انند یبودجه س ام رس ه انج . ب

شوراي توسعه فرھنگ قرآني و معاونت امور زنـان و خانواده موظفند گزارش عملكرد اين ماده را از دستگاھھاي اجرائي ذي ربط أخذ 
  .بار به مجلس شوراي اسالمي تقديم كنند و ھر شش ماه يك

 یاعم از داخل گذاران هياز سرما شده  هيو پساب تصف یآب استحصال ديخر شود، یتابع اجازه داده م یو شرکتھا رويبه وزارت ن -٢٠ماده 
ه يیجو از صرفه یآب مازاد ناش ،یو خارج هيمصرف و ھز یداران در بخشھا حقآب ال آب توسط بخش غ یھا ن را حسب  یردولتيانتق
  .كنند نياقتصاد، تضم یمل مصوب شورابر اساس دستورالع ارانهيپرداخت  با اي یتوافق متيمورد با ق

اده  ه -٢١م زا ميمنظور تنظ ب ازار، اف ا شيمناسب ب ت، ارتق ره یسطح رقاب بکه توز یور بھ از و شفاف عيش ديفرآ یس اال و  عيتوز ن ک
ا  یگذار متيق ،یقانون اساس) ٤٤(و چھارم   اصل چھل یکل یھا استيس یقانون اجرا تيخدمات، دولت مكلف است با رعا را به کاالھ

  .محدود كند یو ضرور یا ارانهي یاساس یکاالھاو  یو انحصار یو خدمات عموم
يدستورالعمل نحوه تع -تبصره ا ني وم یانحصار ،یاساس یکاالھ ه پ نيا متيو فھرست و ق یو خدمات عم ا و خدمات ب نھاديکاالھ  ش

یو دارا یامور اقتصاد ،یجھاد کشاورزصنعت، معدن و تجارت،  یوزارتخانه ھا ندگانيمتشکل از نما یکارگروھ سازمان  رو،ين ،ي
  .رسد یاقتصاد م یشورا بيتصو به ربط یوزارتخانه ذ موردريزي كشور و حسب  مديريت و برنامه

أت یاعضا -٢٢ماده  ال یو پژوھش یآموزش یعلم     ھي و  یآموزش یشاغل در سمتھا یو پژوھش یدانشگاھھا و مؤسسات آموزش ع
را تيريبا اطالع مد یپژوھش ديره شرکتھا    در ھيأت تيالشرکه و عضو سھم ايداشتن سھام  یدانشگاه ب انون  دانش یم ان، مشمول ق بني

  .ستندين ١٣٣٧مصوب  یو کشور یو کارمندان در معامالت دولت نيمجلس ندگانيراجع به منع مداخله وزرا و نما
  :پذير است اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان سرمايه ھاي يیپيشنھاد طرحھاي تملك دارا -٢٣ماده 
ه و بودجه ) ٢٣(و ) ٢٢(اي جديد با رعايت مواد سرمايه ھاي ييدارا تملك     عناوين، اھداف كّمي و اعتبارات طرحھاي -الف انون برنام ق

ارم  ١٣٥١مصوب  ي اصل چھل و چھ ي  )٤٤(و رعايت قانون نحوه اجراي سياستھاي كل وجيھي فن انون اساسي براساس گزارش ت ق
پس از  یمشاور و دستگاه اجرائ یپدافند غيرعامل از سو تي، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعا)حجم كار و زمانبندي اجراء(

ر اليحه بودجه بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحھاي مورد نظر براي اولين بار د ريزي كشور براي يك تأييد سازمان مديريت و برنامه
  .رسد تصويب مجلس شوراي اسالمي مي و سالھاي بعد به وسعهت یھا گردد، به تفكيك سالھاي برنامه ساالنه منظور مي
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 دييرا پس از تأ یا هيسرما يیدارا  تملك    طرحھاي یمحيطي الزم برا  سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط زيست -تبصره
ه نياالجراء شدن ا ماه بعد از الزم  شش یط ستيز طيحفاظت مح یعال یشورا ديريت و برنام ه سازمان م ريزي كشور جھت  قانون، ب

اي  سرمايه ھاي يیمنظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحھاي تملك دارا ھاي مھندسين مشاور به ابالغ به دستگاھھاي اجرائي و شركت
  .خود اعالم نمايد

ارات مصوب، پيشرفت  سرمايه ھاي يیدارا لك ھاي طرحھاي تم مبادله موافقتنامه -ب ات، اعتب ر اھداف طرح، شرح عملي اي مشتمل ب
ر  اين موافقتنامه. پذيرد توسعه انجام مي یھا بار در دوران برنامه فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك ھا براي دوران اجراء معتب

  .شود ھا نيز درج مي در اصالحيه موافقتنامهاطالعات ضروري درخصوص موارد فوق . ودو مالك عمل خواھد ب
ال ضرايب  اي براي سالھاي باقي سرمايه ھاي يیاعتبارات مورد نياز طرحھاي تملك دارا -تبصره ا اعم ه ب ده اجراي طرح در برنام مان

  . شود ريزي كشور منظور مي تعديل محتمل محاسبه و توسط سازمان مديريت و برنامه
ه ميھايي كه  موافقتنامه -ج نواتي مبادل وانين بودجه س ا ق ا ب ته و  براي انطباق ميزان اعتبارات ساالنه طرحھ ه اصالحي داش شوند، جنب

داد پروژه. ھاي طرح شوند نبايد موجب افزايش اھداف و تعداد پروژه ا تع ا مي موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات ي ا  ھ شوند ب
اين ماده ) الف(وزيران با رعايت مفاد بند    ريزي كشور و تصويب ھيأت يد سازمان مديريت و برنامهربط و تأي اجرائي ذي گاهپيشنھاد دست
  . بالمانع است

ه به سرمايه ھاي يیدارا ھاي طرحھاي تملك مبادله موافقتنامه -د اع  اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است ك نھاد وزارت دف پيش
  . رسد یوزيران م     ريزي كشور به تأييد ھيأت زمان مديريت و برنامهو پشتيباني نيروھاي مسلح و سا

أم اي از گزارش ريزي كشور موظف است خالصه سازمان مديريت و برنامه - ھ ابع عمومي ت ه از من الي  نيھاي توجيھي طرحھايي ك م
وم  مجازي اطالعسال پس از تصويب از طريق پايگاه  طرحھاي دفاعي و امنيتي را يك یاستثنا  شود، به مي رساني خود در دسترس عم

  .ھدكارشناسان و پژوھشگران قرار د
ه سرمايه ھاي يیتصويب طرحھاي تملك دارا -و ديريت و برنام ه پ اي جديد در ھر فصل توسط سازمان م وط ب  ینيب شيريزي كشور، من

از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اعتبار كامل براي طرحھاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد 
  .نشودكمتر ) برحسب سال(اجراي طرح 

ھاي اقتصادي و برنامه و  ريزي كشور موظف است ھر ساله گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيون سازمان مديريت و برنامه -تبصره
  .بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه كند

  -٢٤ماده 
ات و  موافقتنامه  اعتبار، تعھد و پرداخت در اجرايتخصيص  -الف ه رعايت شرح عملي ي، مشروط ب ا دستگاھھاي اجرائ ھاي متبادله ب

ود ريزي كشور درج مي ھاي موضوع موافقتنامه كه توسط سازمان مديريت و برنامه فعاليت د ب اير . شود، خواھ د مغ شروط يادشده نباي
  .قانون باشد

دجه وظايف و اختيارات از دستگاھي به دستگاه ديگر يا از محلي به محل ديگر واگذار شود، آن بخش از ھرگاه در طول اجراي بو -ب
ديريت و  اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، ھزينه اعتبارات ھزينه كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنھاد سازمان م

  .شود ھا يا دستگاھھاي ديگر حسب مورد واگذار مي استانوزيران به      ھيأت تصويبريزي كشور و  برنامه
ي  یدستگاھھا هيعل یمراجع قضائ ريو سا یو دفاتر اسناد رسم یثبت یدادگاھھا و اوراق الزم االجرا یدر مورد احکام قطع -ج اجرائ

انون ن یقانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاھھا) ٥(موضوع ماده  رر در ق ذکور ظرف مھلت مق ه  حوه پرداخت محکومٌ م ب
 ديبا ادشدهي یثبت اي یکنند، مرجع قضائ یحکم خوددار یاز اجرا ليبه ھر دل ١٣٦٥مصوب  یدولت لاموا فيو توق نيدولت و عدم تأم

ه ديريت و برنام ازمان م ه س راء ب ب را جھت اج اه،  مرات ه م دت س ذکور موظف است ظرف م ازمان م د و س الم کن ور اع ريزي كش
دستگاه مربوط  یاز بودجه سنوات یا نهيو ھز یا هيسرما یھا يیدر بودجه تملک دارا يیجا جابه یھا تيمحدود تيدون رعابه را ب محکومٌ 

ً يکسر و مستق   .مربوط پرداخت كند یو ثبت یمراجع قضائ ريسا اياحکام دادگاه  یاجرا ايله  به محکومٌ  ما
ين مي رانيوز     خدمات كشوري كه فھرست آنھا توسط ھيأت قانون مديريت) ٥(و) ٤(شركتھاي دولتي موضوع مواد -٢٥ماده  شود،  تعي

توسعه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران  یھا برنامه یھا بار در طول سال مكلفند حداقل يك
اد گزارشافزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتھا  ھترسمي ايران حسب مورد در ج زايش قابليت اعتم ھاي  و اف

اده را      ھيأت. اقدام كنند یمالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عموم ن م مديره اين شركتھا مسؤوليت اجراي اي
  .عھده دارند بر

  .شوند یاين ماده مستثني م باشند، از شمول بندي مي داراي طبقه رانيوز     شركتھايي كه براساس مصوبه ھيأت -١تبصره 
ماه پس از الزم االجراء  سازمان حسابرسي مكلف است چھارچوب و استانداردھاي حسابرسي عملياتي را ظرف مدت شش -٢تبصره 

  .شدن اين قانون تھيه و ابالغ نمايد
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  -٢٦ماده 
الي خود وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتي و ساير دستگاھھاي اجرائي در موارد استفاده از بودج -١ ه عمومي دولت، مكلفند صورتھاي م

ور  ومي كش ابداري بخش عم تانداردھاي حس اس اس ي تدوين(را براس ازمان حسابرس ط س ده توس تورالعمل) ش ارچوب دس  یھا در چھ
  .تھيه نمايند) بر مبناي حسابداري تعھدي( ييحسابداري وزارت امور اقتصادي و دارا

داكثر ظرف مدت سه سال(ابداري تعھدي بندي اجراي كامل حس نحوه و زمان -تبصره ق آيين) ح نھاد   طب ه پيش ه ب ي است ك ه اجرائ نام
  . رسد ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور به تصويب ھيأت وزيران مي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه

ه تم در اجراي بودجه -٢ ه محاسبه ھزين ا توجه ب رد، ب اي عملك ن  شده فعاليت امريزي بر مبن ر اي ارات ب دامات و تخصيص اعتب ا و اق ھ
د  ھاي پستي، مخابراتي و ساير ھزينه اساس، ايجاد ھرگونه بدھي بابت حق اشتراك برق، آب، ھزينه دات زائ ھا نظير ديون بالمحل، تعھ

  .تعھدات ارزي ممنوع است تبر اعتبار، بازپرداخ
ه افزايش اعتبار ھر يك از فعاليتھاي منظور -٣ ل برنام اير فعاليت شده در ذي ي از محل كاھش س ه،  ھاي دستگاه اجرائ ان برنام ھاي ھم

زان سي درصد  مشروط بر آنكه در سرجمع اعتبارات برنامه ه مي داكثر ب ارچوب %) ٣٠(ھاي آن دستگاه تغيير حاصل نشود ح در چھ
الي دولت ) ٧٩(ا رعايت مادهھا ب اي برنامه افزايش اعتبارات ھزينه. است زھاي متبادله مجا موافقتنامه ررات م قانون تنظيم بخشي از مق

  .باشد ھا نيز بر ھمان اساس امكان پذير مي مجاز است و افزايش و كاھش اعتبار فعاليت يا فعاليت
اب اجازه داده مي) داري كل كشور خزانه(به وزارت امور اقتصادي و دارايي  -٤ وط از محل من انوني مرب ررات ق ا رعايت مق ع شود ب

ه وط در خزان ابھاي مرب ه حس فندماه ھر سال ب ان اس ا پاي ه ت ان  وصولي بودجه عمومي دولت ك ا پاي داكثر ت ز شده است، ح داري واري
د  تخصيص ففروردين ماه سال بعد و در سق اده) و(ھاي ابالغي تا پايان سال مالي مربوط، كه با رعايت مفاد بن ه ) ٢٢٤(م انون برنام ق

عه جمھ نجم توس اله پ ران مصوبپنجس المي اي اده ١٥/١٠/١٣٨٩وري اس ور مصوب ) ٣٠(و م ه كش ه و بودج انون برنام و  ١٣٥١ق
أم ه ت ي ذي هو پرداخت درخواست وج نياصالحات بعدي آن صورت گرفته، نسبت ب ارات مصوب  دستگاھھاي اجرائ ط بابت اعتب رب

  .نداقدام ك) اعم از محل درآمد اختصاصي يا عمومي(اي  ھاي سرمايه تملك دارايي
واد -تبصره انون اصالح م اده واحده ق انون محاسبات عمومي كشور مصوب ) ٦٤(و) ٦٣(در م ارت  ١٥/١٢/١٣٧٩ق ورد «عب در م

ك دارايي اعتبارات ھزينه ارات تمل الي و اعتب ه ھاي سرمايه اي تا پايان سال م د توسط خزان اه سال بع روردين م ان ف ا پاي داري كل  اي ت
داري كل كشور در اختيار  و تا پايان سال مالي توسط خزانه«جايگزين عبارت » قرار گرفته باشند يرائكشور در اختيار دستگاھھاي اج

  . شود مي» ربط قرار گرفته باشند حسابي دستگاھھاي اجرائي ذي ذي
ه -٥ اب خزان ت، حس ومي دول ابع عم ت من ابھاي درياف ي وصول حس تگاھھاي اجرائ ده و دس ور محسوب ش ل كش ابع، كننده  داري ك من

ه. شوند یصاحب حساب تلقي نم داري كل كشور در مركز و  حق برداشت از حسابھاي يادشده به عھده صاحبان امضاھاي مجاز خزان
دارد ھيچو  باشد یخزانه معين استان در استانھا م ابھاي يادشده را ن ابھاي پرداخت . مرجع ديگري حق برداشت از حس برداشت از حس

پذير  امكان ١٥/٨/١٣٦٥و توقيف اموال دولتي مصوب  نيبه دولت و عدم تأم يت قانون نحوه پرداخت محكومٌ دستگاھھاي اجرائي با رعا
  .است
  :عمل آورد  را به رياقدامات ز شود یبه دولت اجازه داده م -٢٧ماده 
هيو ن ديجد یا هيسرما ھاي يیتملک دارا یطرحھا یواگذار -الف اده بھره شده ليو تکم تمام م ردار و آم ا و شرا یب  طيدر قالب قراردادھ

انسيفا(دوره ساخت  یمال نينحوه تأم نيياقتصاد با تع یشورا بيمورد تصو هي، پرداخت ھز)ن ردار بھره یھا ن خدمات در  ديخر اي یب
ً يخدمات و نھا تيفياجراي ک یاستانداردھا تيمدت قرارداد با رعا ا ذار ت ه بخش غ یواگ رارداد ب ا حفظ  یردولتيطرح پس از دوره ق ب

  كاربري
هين یا هيسرما ھاي يیتملک دارا یطرحھا یواگذار -ب ل عرضه توسط بخش غ شده ليو تکم تمام م ا قاب ه خدمات آنھ است  یردولتيک
  با حفظ كاربري یردولتيصورت نقد و اقساط به بخش غ به
یتملک دارا یطرحھا یبردار بھره ايبرداري و  حق بھره ت،يمالک یواگذار -ج ذار یا هيسرما ھاي ي ل واگ ول و  زيو ن یقاب وال منق ام
  دولت با حفظ كاربري ازيمازاد بر ن یو حقوق مال رمنقوليغ

را یخاص فيداري كل كشور و از محل رد به خزانه زيماده پس از وار نياز اجراي احکام ا یدرآمد دولت ناش -١تبصره  ه ب  نيا یک
ار رد زيو ن شود یم ینيب شيپ یبودجه سنوات نيمنظور در قوان اياعتب ا یفھ ه طرحھ وط ب یتملک دارا یمرب در قالب  یا هيسرما ھاي ي

ارمزد و  ارانه،ي شاملشده  و وجوه اداره التيتسھ ا التيتسھ ايسود و ک أم یروشھا ريو کمک و س ال نيت ورد تصو یم  یشورا بيم
در قالب موافقتنامه  رمنقولياي و اموال غ به احسن نمودن تجھيزات سرمايه ليتبد ايو  یا هيسرما ھاي يیتملک دارا یاقتصاد به طرحھا

  .اختصاص است لکشور قاب یزير و برنامه تيريمتبادله با سازمان مد
  .ستيبر درآمد ن اتيو مشمول پرداخت مال شود ینم یماده، درآمد اشخاص تلق نيبالعوض موضوع ا یکمکھا -٢تبصره 

  -٢٨ماده 
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ف اده -ال ت ) ٢(در م الي دول ررات م ي از مق يم بخش انون تنظ ه ق وادي ب اق م انون الح ارت ١٥/٨/١٣٨٤مصوب ) ١(ق د از عب ، بع
ي و گشايش «عبارت » شركتھاي دولتي« ي دولت اي عمران و شركتھاي آب و فاضالب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرحھ

  .شود اضافه مي» اعتبارات اسنادي ريالي
ت  -ب ه پرداخ ل ھرگون ا از مح وارد ضروري ي ي و م تگاھھاي اجرائ تمر دس اي مس وق و مزاي ت حق ه پرداخ ه از جمل ط خزان توس

  . مجاز است ١٣٥١قانون برنامه و بودجه مصوب ) ٣٠(ساز و کار موضوع ماده تيگردان خزانه با رعا تنخواه
ژه پيشقانون مديريت خدمات كشوري كه در بو) ٥(شركتھاي دولتي و بانكھاي موضوع ماده -ج ا سود وي ي  دجه كل كشور براي آنھ بين

د عمومي ) ٤(بيني شده را ھر سال با ساز و كار ماده سود پيش%) ٥٠(شده است، مكلفند حداقل پنجاه درصد  ه حساب درآم اين قانون ب
ي، مشمول كه قسمتي از سھام آنھا متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سھام بخ لتيشركتھاي دو. واريز نمايند ش غيردولت

رازي%) ٥٠(از پنجاه درصد   باشند و سھم بخش غيردولتي پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي ژه(سود اب د توسط ) سود وي ذكور باي م
انون ماليات. شود تربط به سھامداران بخش يادشده پرداخ شركتھاي دولتي ذي رر در ق ھاي  وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مق

  .و اصالحات بعدي آن است ١٣٦٦مصوب مستقيم 
ه -د ارات ھزين ك دارا اعتب یاي و تمل وانين بودجه  سرمايه ھاي ي درج در جداول ق اي من ارات و رديفھ اير اعتب ا و س الي و كمكھ اي و م

اوين و ارق شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدھا و ساير منابع عمومي به سنواتي به درج در شرح عن ام من
ه براساس مفاد موافقتنامه ادشدهجداول مربوط قوانين ي ديريت و برنام الغ و  ھاي متبادله دستگاه با سازمان م ريزي كشور و در حدود اب

ه و بودجه مصوب ) ٣٠(ساز و کار موضوع ماده تيتخصيص اعتبار از سوي سازمان مذکور، با رعا د،  ١٣٥١قانون برنام ل تعھ قاب
  . نه استپرداخت و ھزي

قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت ) ٧٠(انجام ھرگونه تعھد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده  -ھـ
  . ھاي متبادله، ممنوع است ھاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدوديت

ده  ييريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارا برنامهسازمان مديريت و  -و ي زيان موظفند تا پايان تير ماه ھر سال، شركتھاي دولت
ه دال ي ب ا در بخش دولت انون ليكه ادامه فعاليت آنھ أت یق ه ھي د رانيوز     ضرورت دارد را احصاء و ب اير . گزارش نماين ورد س در م

ا  ت و برنامهسازمان مديري پيشنھادشركتھاي زيانده با  ذاري سھام ي انوني دولت در قالب واگ تفاده از اختيارھاي ق ا اس ريزي كشور و ب
  .شود یمانده اقدام م انحالل شركت و واگذاري اموال باقي

  :دستگاھھاي اجرائي در ايجاد ھرگونه تعھد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت كنند -ز
  ھا به بخش غيردولتي نسبت به ھزينه مستقيم اعتبارات عمومي واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدياولويت  -١
  شده نسبت به روشھاي پرداخت و كمك بالعوض  اولويت شيوه پرداخت تسھيالت نظير كمكھاي فني و اعتباري و وجوه اداره -٢
ه دستگاھھاي ايجاد و تحميل ھرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در  -ح ي از جمل نواتي، توسط دستگاھھاي اجرائ قوانين بودجه س

ه نھاده مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و ھزينه ازار، ياران ا  ھاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم ب ھ
ه از یو غير آن، ايفا د آن ك تفاده مي تعھدات خاص، كاالھاي اساسي، جايزه صادراتي و مانن ارات عمومي اس وع است اعتب . شود، ممن

وط است یعھده باالترين مقام دستگاه اجرائ مسؤوليت اجراي اين حكم بر الي مرب ديران م م و . و يا مقامات مجاز و م ن حك تخلف از اي
  .شود یساير موارد، تعھد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط م

  -ط
داكثر ده درصد  سرمايه ھاي ييااعتبار طرحھاي تملك دار -١ نواتي ح ارات %) ١٠(اي مندرج در قوانين بودجه س از محل كاھش اعتب

زايش  ساير طرحھاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد سازمان مديريت و برنامه ل اف ار كل طرح قاب ريزي كشور و در قالب سقف اعتب
  .شوند انتخاب مي ١٣٥١انون برنامه و بودجه مصوب ق) ٢٢(است و عوامل اجرائي طرحھاي مذكور با رعايت ماده

داكثر ده درصد  مالي و ھزينه ھاي يياعتبارات ھر يك از رديفھاي متفرقه، تملك دارا -٢ %) ١٠(اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي ح
هاي توسط سازما مالي و ھزينه ھاي يیاز محل كاھش اعتبارات ساير رديفھاي متفرقه، اعتبار تملك دارا ريزي كشور  ن مديريت و برنام

  .كل كشور قابل افزايش است تيدر سقف بودجه سنوا
داكثر  و اختصاصي تخصيص اي  از اعتبارات ھزينه%) ٥/٠(درصد  ميحداكثر ن -٣ از %) ١( درصد کييافته بودجه عمومي دولت، ح

داكثر  اي تخصيص سرمايه ھاي يیاعتبارات تملك دارا ت، ح نج صدم درصد يافته بودجه عمومي دول   از مجموع%) ٢٥/٠(بيست و پ
اه درصد  ھاي سرمايه از مجموع ھزينه%) ٥/٠(درصد  ميشركتھاي دولتي، حداكثر ن  ھاي ھزينه ي و پنج از %) ٥٠(اي شركتھاي دولت

ديريت و  اي و اختصاصي تخصيص اعتبارات ھزينه هيافته توسعه علوم و فناوري و پژوھشھاي كاربردي با تأييد سازمان م ريزي  برنام
ه «و مقررات عمومي كشور و با رعايت  وانينكشور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي کشور و ساير ق قانون نحوه ھزين

» ١٣٦٤كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني ھستند مصوب 
  .شود ھزينه مي
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ھاي نقشه جامع علمي كشور  اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوري و پژوھشھاي كاربردي در چھارچوب سياستھا و اولويت -تبصره
  .شود ھزينه مي

ار ابالغي اعم از  -ي ر اساس اعتب ان ارديبھشت ھر سال ب ا پاي د ت نواتي موظفن دستگاھھاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه س
ه سرمايه ھاي ييك دارااي، مالي و تمل ھزينه وانين برنام وط را براساس الزامات ق توسعه و  یھا اي جديد، متن پيشنھادي موافقتنامه مرب

ا، شرايط و دستورالعمل تيقوانين بودجه سنوا ارچوب فرمھ وط در چھ ررات مرب وانين و مق ديريت و  و ساير ق ھاي ابالغي سازمان م
ريزي كشور موظف است در صورت موافقت با متن پيشنھادي، ظرف مدت  يريت و برنامهسازمان مد. ريزي كشور ارائه نمايند برنامه

الغ آن  یپانزده روز نسبت به امضا دامموافقتنامه و اب انزده روز  اق نھادي، ظرف مدت پ تن پيش ا م د و در صورت عدم موافقت ب نماي
  .كه مغاير قانون نباشد، اقدام کند االجراء است، به نحوي که الزم ینسبت به اصالح و ابالغ موافقتنامه نھائ

ره ال -تبص وزش ع ات آم گاھھا و مؤسس وص دانش ه دارا یو پژوھش یدر خص ورا یک وز از ش ال یمج وزش ع ترش آم  یگس
اعتبارات  یبرا باشند، یم ربط یذ یمراجع قانون ريو سا یو بھداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور قاتيعلوم، تحق یھا وزارتخانه

  .باشد یمالک عمل م امناء،     ھيأت دييمورد تأ یليبودجه تفص ،یا نهيھز
منابع ارزي مورد نياز طرحھاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي به شركتھاي دولتي اجازه داده  نيمنظور تأم به -ك
ه صدور اوراق صك مي ورد نسبت ب نواتي حسب م وانين بودجه س رر در ق ام مق ا اوراق مشاركت ارزي در شود در حدود ارق وك و ي

ي و خارجي ب وان ابازارھاي مالي داخل رر در ق ه نيرعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مق د یھا برنام دام كنن صدور . توسعه اق
ن او و سازمان مديريت و برنامه ادشدهياوراق يادشده منوط به تأييد بانك  راق ريزي كشور بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اي

ا صكوك اسالمي . با شركتھاي مربوط است ار است صدور اوراق مشاركت ي ول و اعتب د شوراي پ ه تأيي وط ب ا سود تشويقي من در . ب
  .قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت الزامي است) ٨٧(اجراي اين بند رعايت ماده

شده خود را  دينتواند تعھدات سررس یليبه ھر دل دين سررسکه اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زما یچنانچه شرکت -تبصره
د یدار بپردازد، خزانه ذکور را از حساب تمرکز وجوه درآم زد خود برداشت و  یکل کشور مجاز است معادل تعھدات م آن شرکت ن
  .درا پرداخت كن دشدهيتعھدات سررس

نواتي  ازه داده مياعم از مؤسسات دولتي و شركتھاي دولتي اج یبه دستگاھھاي اجرائ -ل شود اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه س
ي تحت  منظور تحقق اھداف سرمايه به ابع داخل ا من اوني از محل بودجه عمومي و ي گذاري و توسعه فعاليت بخشھاي خصوصي و تع

شده از  صورت وجوه اداره سود تسھيالت به  بيني شده است، براي پرداخت تسھيالت تلفيقي و يارانه پيش يبرنامه كمكھاي فني و اعتبار
ر  آيين. اي دولتي قرار دھند طريق قرارداد عامليت در اختيار بانكھاي عامل و صندوقھاي حمايتي و توسعه نامه اجرائي اين بند مشتمل ب

انكي و صندوق وچھارچوب قرارداد عامليت، شرايط تسھيالت  ابع ب ز من ه سود و نحوه تجھي زان حمايت در قالب ياران ورد  مي ھاي م
  .رسد تصويب ھيأت وزيران مي ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به اشاره با پيشنھاد مشترك سازمان مديريت و برنامه

ازه داده مي -م ت اج ه دول ه ب ود ب ان منظور پيش ش گيري، امدادرس اھي، پيش يبآگ اطق آس ازي من ازي و نوس وادث  ي، بازس ديده از ح
ر محصوالت  ،یسوز غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش اي فراگي ا، آفتھ ار، پيشروي آب دري گردوغب

الي، تنخواه اتيو دامي و ح انيگير انس ھاي ھمه كشاورزي و بيماري ديريت خشكس اده وحش و م انون تنظيم ) ١٠(گردان موضوع م ق
اده%) ٣(را به سه درصد  ١٣٨٠بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ارات موضوع م ديريت ) ١٢(و اعتب انون تشكيل سازمان م ق

سازمان مديريت و  دييوزارت کشور و تأ پيشنھاداعتبارات مذكور با . افزايش دھد%) ٢(را به دو درصد  ١٣٨٧بحران کشور مصوب 
ذكور  ١٣٩٥از ابتداي سال . وزيران قابل ھزينه است     و تصويب ھيأت) ده روز ظرف مدت(ريزي كشور  برنامه ارات م بخشي از اعتب

احمر و  به جمعيت ھالل اي هسرماي ھاي يياي و تملك دارا صورت ھزينه شود به بودجه سنواتي تعيين مي نيترتيب و ميزاني كه در قوان به
  .يابد تا در جھت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح ھزينه گردد يوزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص م

وقي و طبقه ھا و دستورالعمل ھا، بخشنامه نامه تصويب -ن ا ھا، تغيير تشكيالت، تغيير ضرايب، جداول حق زايش مبن دي مشاغل و اف  یبن
اي دانش رويكارگيري ن مجوز ھر نوع استخدام و به یحقوقي، اعطا ه متضمن و مصوبات ھيأت امن گاھھا و مؤسسات آموزش عالي ك

ار  ھاي بار مالي براي دولت و صندوق ه ب ل طرح و تصويب و اجراء است ك بازنشستگي و دستگاھھاي اجرائي باشد، درصورتي قاب
أم مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي ط ت دام دستگاه اق. شده باشد نيرب

  .شود ياجرائي برخالف اين حكم، تعھد زائد بر اعتبار محسوب م
  .خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكھاي دولتي و شركتھا و مؤسسات و واحدھاي وابسته و تابع آنھا ممنوع است -س
ه -ع اوري و  مبالغي كه به ھر يك از دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي و پژوھشي تحت پوشش وزارتخان ات و فن وم، تحقيق ھاي عل

اي متمركز پرداخت مي سرمايه ھاي يياي و تملك دارا بھداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل اعتبارات ھزينه ل رديفھ شود،  اي ذي
زوده مي سرجمععنوان كمك به  پس از ابالغ به و اعتبارات آنھا اف ه براساس ق درج در موافقتنام ات من ا مطابق شرح عملي انين و شود ت

  .مقررات مربوط ھزينه كنند
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هيھاي ب دولت مكلف است در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق -٢٩ماده  ه   و بازنشستگي، نسبت م ب
  :عمل آورد اصول زير اقدام قانوني به ھا براساس  صندوق اين  ساختار  اصالح  
ه از طرق مختلف از  یاستثنا از محل بودجه عمومي دولت به ھا به كمك كاھش وابستگي اين صندوق -١ سھم قانوني دولت در حق بيم

ال  اي صندوق ھاي غيربيمه اي، كاھش حمايت ھا منطبق بر محاسبات بيمه جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ھا و انتق
اي ايتي، ت آن به نھادھ تحم ه قوي ع حق بيم ه موق ا  ھاي اقتصادي و سرمايه ھا و تقويت فعاليت سازوكارھاي وصول ب گذاري سودآور ب
  .گذاري موردنظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكي نباشد گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي كه سود سرمايه اولويت سرمايه

وع است واتي براي صندوقاي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سن ايجاد ھرگونه تعھد بيمه -٢ دات . ھا ممن تعھ
  .شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است تكليف

أم یکشور یبازنشستگ صندوق  -٣ اع نيو سازمان ت اين یاجتم ارات پ یروھ ام اعتب د از محل تم درج در  ینيب شيمسلح مکلفن شده من
ه انضمام د رديگ یآنھا قرار م اريمراحل در اخت یکه پس از ط یبودجه سنوات نيقوان ابع داخل گريب ا یمن ابع حاصل از  ريخود و س من
 رانيبگ یو مستمر نيبازنشستگان، موظف یو اوالد را برا یمند عائله نهيماھانه در طول سال و کمک ھز ايھ پرداخت ھا، یگذار هيسرما

  .ندينما نيخود تأم
را موظف یوزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشک -٣٠ماده  دامات الزم ب ور یاست اق ان ف دون ق یدرم و شرط مصدومان  ديو ب

ان یبھداشت یدر ھمه واحدھا یحوادث و سوانح رانندگ ه مراکز تخصص ريدر مس نيو ھمچن یردولتيو غ یدولت یو درم و  یاعزام ب
مصدومان،  نيبه ا یو درمان یصياز منابع الزم جھت ارائه خدمات تشخ یبخش نيتأم یبرا. را به عمل آورد یبعد یمراجعات ضرور

ث، سرنش مهياز حق ب%) ١٠(درصد معادل ده ه نيپرداختي شخص ثال ازاد ب تق و م دھا یط ميطور مس ه حساب درآم ه ب  یقبض جداگان
 یوزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشک نامکشور در چھارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي به  کل یدار نزد خزانه یاختصاص

ه دييتوسط وزارتخانه مذکور با تأ یعلوم پزشک یدانشگاھھا نيمنابع ب نيا عيتوز. ودش یم زيوار ريزي كشور  سازمان مديريت و برنام
درمان و آموزش  ،وزارت بھداشت. رديگ یصورت م بار    کيمصوب ھر سه ماه  یھا تعرفه یيادشده بر مبنا یبراساس عملکرد واحدھا

ديريت و  یمرکز مهيبه ب بار    کياعتبارات مذکور را ھر شش ماه  کرد نهيموظف است ھز یپزشک جمھوري اسالمي ايران و سازمان م
د برنامه هيب. ريزي كشور و كميسيون بھداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي گزارش كن مسؤول  رانيجمھوري اسالمي ا یمرکز م

  .است هماد نيا یحسن اجرا
   -٣١ماده 
د از تخص یتوسط دستگاھھا یھرگونه پرداخت و کمک مال ،یدر موارد قانون –الف ه و بع اد موافقتنام و  صياجرائي، فقط براساس مف

ال یا هيسرما یھا يیدارا یو واگذار یرنقديھرگونه کمک غ ،یدر موارد قانون. در حدود آن مجاز است ه ع یو م منفعت و  ن،ياز جمل
 یابالغ یھا و دستورالعمل طيمطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمھا، شرا ون،يرد د زيو ن رمنقوليمشابه آن شامل اموال منقول و غ

خواھد  یدستگاه اجرائ یا نهيموافقتنامه اعتبارات ھز مهيفرمھا، ضم نياز ا یا نسخه. ريزي كشور مجاز است سازمان مديريت و برنامه
نوات نيدر حدود اعتبارات مندرج در قوان یردولتيغ یعموم تبند درخصوص نھادھا و مؤسسا نياحکام ا. شد ه یبودجه س  ايازاء  و ماب

  .االجراء است معوض آن، الزم
ا) ٥(موضوع ماده یاجرائ یدستگاھھا -ب ارچوب وظ ه در چھ ه اشخاص  فيقانون مديريت خدمات كشوري ک ه کمک ب خود مجاز ب
وق یقيحق وان یو حق ارات ق نوات نياز محل اعتب ند، یم یبودجه س ا رعاموظ باش د ب ه أخذ شماره مل صيتخص تيفن ار، نسبت ب  یاعتب

أت یالشرکه و اعضا سھم بانسھامداران و صاح ايو  رندهيگ یقياشخاص حق د     ھي ازرس  رهيم انون ايو ب وق یبازرسان ق  یاشخاص حق
اديمنظور ا نيا یريزي كشور برا که توسط سازمان مديريت و برنامه یکمک و درج آن در بانک اطالعات رندهيگ ردد، یم ج دام و  گ اق

ايکمک از محل منابع و رد. سپس مبلغ کمک را پرداخت كنند ه اريدر اخت یفھ ديريت و برنام  نيمشمول ا زيريزي كشور ن سازمان م
ال اتيگردش عمل. حکم است ايدر( یم ا افتھ وقي کمک) و پرداختھ دهيگ و حساب ساالنه اشخاص حق اق ھز رن هيو انطب  شده انجام یھا ن

ده کمک با پرداخت یشده توسط دستگاه اجرائ با اھداف اعالم رندهيگ توسط کمک از ديکنن انون رستوسط حسابرس و ب دهيگ كمك یق  رن
ريزي كشور  سال بعد به سازمان مديريت و برنامه ورماهيشھر انيکننده تا پا کمک یتوسط دستگاه اجرائ یدگيرس جهيشود و نت یدگيرس

  .ارسال شود
رژ یو استخدام یادار ،یمعامالت ،یمقررات مال -٣٢ماده  ابع و دستگاھھا یو شرکتھا رانيا یاتم یسازمان ان ته در بخش  یت وابس
 یخدمات کشور تيريمناقصات، قانون مد یکشور، قانون برگزار یقانون محاسبات عموم تيبدون الزام به رعا یتخصص یھا تيفعال

وا ريسا وآنھا  یو اصالحات و الحاقات بعد وم نينق ررات عم ود یمجر یو مق د ب مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و . خواھ
أت  مقررات يادشده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنھاد سازمان مذكور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ه تصويب ھي ريزي كشور ب

  .اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. رسد وزيران مي
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خود و مؤسسات  یو پژوھش یشگاھيو آزما یموظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشاف رانيا یاتم یسازمان انرژ -٣٣ماده 
الغ وار. كند زيوار) کل ینزد خزانه دار(کشور  یتابع را به حساب درآمد عموم ارات مصوب، از محل مب ر اعتب ه  یزيعالوه ب ز ب ني

يتع نهبودجه ساال نيکه در قوان یزانيم رار م اريدر اخت شود یم ني ور ق ررات صرف امور  رديگ یسازمان مزب وانين و مق ق ق ا طب ت
  .گردد یو پژوھش یشگاھيآزما ،یاکتشاف
اده  رژ -٣٤م ازمان ان ه س ازه داده م رانيا یاتم یب ود یاج رژ ش ازمان ان اغل در س ان ش ه کارکن رکتھا ران،يا یاتم یب ابع و  یش ت

انون حفاظت در  یپرتوکار صيتشخ ونيسيکم دييبا تأ باشند یو مواد پرتوزا م وابسته که در معرض اشعه یدستگاھھا ق ق سازمان، طب
  .و دستورالعمل مربوط، فوق العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت كند یئاجرا نامه نييبرابر اشعه و آ

ا یمحل اجرا یکشاورز یاراض یبانکھا مكلفند اسناد رسم -٣٥ماده  ازل  یکشاورز یليتکم عيو صنا یکشاورز یطرحھ ناد من و اس
  .رنديبپذ يیو روستا یوام و تسھيالت بخش کشاورز قهيعنوان وث و عشايري را به يیروستا
اده  را -٣٦م د  یدر اج اده ) الف(بن ا) ١(م ز وظ انون تمرک اورز اراتيو اخت فيق ه بخش کش وط ب اورز یمرب  یدر وزارت جھادکش

 یاسالم یجمھور ی، بانک مرکز١٣٨٩مصوب  یعيو منابع طب یبخش کشاورز یور بھره شيزاقانون اف) ٣٣(و ماده  ١٣٩١مصوب 
را التياز طريق بانك عامل، تسھ ستقلم یخط اعتبار جاديمكلف است در قالب ا رانيا دم و محصوالت اساس ديخر یالزم را ب و  یگن

أت بيو تصو یوزارت جھادکشاورز شنھاديکه با پ یاعتبار زانيبه م یداخل ديتول یکشاورز کياستراتژ يتع رانيوز     ھي  شود، یم ني
ارگزاران  اريقبل از شروع فصل برداشت در اخت داران بخش(مباشران و ک اوني ھايخري توسط وزارت  شده یمعرف) خصوصي و تع

  .دمذکور را در موعد مقرر بازپرداخت كنن التيمباشران و کارگزاران موظفند تسھ. قرار دھد یجھادکشاورز
ه قيمت خريد محصوالت كشاورزي مشمول قانون خريد تضميني با درنظرگرفتن قيمت تمام د ھر محصول و  شده اعم از ھزين ھاي تولي

  .شود سود متعارف و معقول ھمه ساله توسط شوراي اقتصاد تعيين و براي اجراء ابالغ مي
رخ  اتيعنوان مال واحد درصد در ھر سال به کياً بر ارزش افزوده، صرف اتينرخ مال یقانون شيعالوه بر افزا -٣٧ماده  ه ن سالمت ب
ا در اتيمال ان ب ت،يبر ارزش افزوده سھم دولت اضافه و ھمزم تق اف ً يمس ه رد ما د فيب را یدرآم ه ب وان نيا یک بودجه  نيمنظور در ق

ايرد اي فيرد قياز طر یافتيمنابع در%) ١٠٠(صددرصد . گردد یم زيوار شود، یم ینيب شيپ یسنوات را يیفھ ه ب منظور در  نيا یک
ر  ستيب یدارا یو پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاھا و شھرھا یريشگيبه پ شود، یم ینيب شيپ یبودجه سنوات نيقوان ھزار نف
دي ی، اختصاص م)ارجاعدر چھارچوب نظام ( یريو جامعه عشا تر نييو پا تيجمع ل و  اب ه تكمي ذكور نسبت ب و پس از تحقق ھدف م
ه،يمناطق توسعه ن یھا مارستانيب تيو مراكز بھداشتي و درماني با اولو یمارستانيب زاتيتجھ نيتأم أت افت ا     مصارف ھي و  یارز یامن

ا صعب مارانيب مهيسطح ب یارتقا راد تحت پوشش نھادھ ا یالعالج و اف تاھا و شھرھا ازخارج  یتيحم ا یروس ر  ستيب یالب ھزار نف
  .اقدام شود تيجمع

ه پرداخت ھز هيھرگون نل یھا ن وق و مزا رينظ یپرس ا ا،يحق ار، کمکھ اھ یاضافه ک اداش، فوق ،یرف ا    العاده پ ه،  ت،يمأمور یھ کاران
أم یادار یاقالم مصرف رينظ یادار یھا نهيو مانند آن و ھز ونيد ،ینوبت کار ت،يريمد ،یور بھره از  یو منصوبات ادار هياثاث نيو ت

  .باشد یمحل ممنوع م نيا
ا مارستانيب یاز سو یارسال یھا صورتحساب%) ٦٠(موظفند شصت درصد  یخدمات درمان گر مهيب یھا سازمان -٣٨ماده  طرف  یھ

ت هيو بق الحساب یعنوان عل ظرف مدت دو ھفته به یدگيقرارداد را قبل از رس ان یمطالبات مؤسسات و مراکز بھداش ا سه  یو درم را ت
اده، سازمان نيحکم ا یدر صورت عدم اجرا. نديصندوق مربوطه پرداخت نما یرسم ندهياسناد مربوط به نما ليماه پس از تحو  یھا م

  .باشند یآن معادل نرخ اوراق مشارکت م انيضرر و ز نيموظف به تأم گر مهيب
نواتي پيش شود از محل رديفھايي كه به دولت اجازه داده مي -٣٩ماده  وانين بودجه س ي مي در ق ه  بين ا، بيم ه سھم كارفرم ردد حق بيم گ

ه درماني و ھزينه حمايتي طالب و كمك به رزمندگان معسر داراي بيش از يك ازان معسر  سال سابقه حضور داوطلبانه در جبھ ھا، جانب
  .اغل نيازمند را پرداخت كند، جانبازان بسيجي و وظيفه غيرش%)٢٤(بيست و چھار درصد  تا%) ٥(بين پنج درصد 

وق شود یم نيتأم یاز اعتبارات آنھا از محل منابع بودجه عموم یقسمت ايکه تمام و  یاشخاص حقوق -٤٠ماده  ق  یو شکل حق ا منطب آنھ
ذکور از لحاظ اجرا ست،يکشور ن یقانون محاسبات عموم) ٥(و ) ٤(، )٣(، )٢(مذکور در مواد فيبا تعار ارات م  یدر مصرف اعتب

  .نديآ یشمار م به یردولتيغ یعموم یدر حکم مؤسسات و نھادھا ادشدهيمقررات قانون 
ه شود، یبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده م -٤١ماده  وزان الزم دانش یليمنظور پوشش کامل تحص ب اطق م،يالتعل آم ه  یدر من ک
  .اقدام كند یخدمات آموزش ديوجود ندارد نسبت به خر یدر مدارس دولت یکاف تيظرف
وارد ١٣٨٣مناقصات مصوب  ینصاب معامالت، موضوع قانون برگزار نييدر مورد تع رانيوز     ھيأت اراتياخت -٤٢ماده  ه  یبه م ک

  .ابدي یم یتسر شود، یانجام م دهيصورت مزا معامله به
که  انيبن دانش یو مشارکت در شرکتھا دجايمجازند با ا) یردولتيو غ یدولت( یو پژوھش یدانشگاھھا و مؤسسات آموزش عال -٤٣ماده 

ه دانشگاھھا، مؤسسات پژوھش%) ٤٩(و نه درصد  حداکثر چھل ابق یدولت یواحدھا گريو د یسھام آن متعلق ب ه  یو م ق ب سھام متعل
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أت یاعضا قاتيتحق جياست، نتا یسھامداران بخش خصوص ريو سا انيجوو دانش یعلم     ھيأت یاعضا خود را  انيو دانشجو یعلم     ھي
أت بيتصو مربوط به طيشرا گريسھام و د یشرکت و درصدھا جاديا. ندينما یساز یتجار ا     ھي د رس یامن وط خواھ  نيا. ديمؤسسه مرب

  .ستندين ١٣٣٧مصوب  یو کشور یو کارمندان در معامالت دولت نيندگان مجلسيشرکتھا مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نما
  :گيرد اي استان اقدامات زير صورت مي زدائي و افزايش اختيارات در جھت توسعه و عمران و توازن منطقه منظور تمركز به -٤٤ماده 
ذاري -الف الي و سرمايه دارايي  بودجه ساالنه استان شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگ اي و سھم  ھاي م

صورت سرجمع در  كدام به اي و مالي ھر ھاي سرمايه اي و تملك دارايي ف استاني اعم از اعتبارات ھزينهاز منابع ملي و ھمچنين مصار
ه س وانين بودج ود درج مي نواتيق ع . ش تگاه «توزي ه -دس ه» برنام ارات ھزين ك دارايي اعتب ارات تمل رجمع اعتب ع س اي  اي و توزي ھ

  .ريزي و توسعه استان است ون بر عھده شوراي برنامهھا مطابق ضوابط مندرج در اين قان اي شھرستان سرمايه
صورت مجزا  و توسط شورا به ميطور مستق گيرند به ھايي كه ماھيت استاني داشته و يا در چند شھرستان قرار مي اعتبار پروژه -تبصره

  .شود تعيين مي
ورا -ب  ه یش انزده روز پس  یزير برنام دت پ داکثر ظرف م تان موظف است ح عه اس امل و توس تان ش ه مصوب اس الغ بودج از اب

د سيرئ شنھاديبراساس پ یا نهيو اعتبارات ھز یا هيسرما یھا يیدرآمدھا، تملک دارا ه تيريسازمان م تانھا  یزير و برنام موضوع (اس
در سقف  كه ساختار تشكيالتي آن) انقالب یشورا ١٥/٤/١٣٥٩برنامه و بودجه استانھا مصوب  نراجع به تشكيل سازما یقانون حهيال

د ازمان م ط س تانھا توس ت و اس ود دول تھاي موج ه تيريپس الغ مي یزير و برنام ين و اب ور تعي ود  کش ه(ش ورا ريعنوان دب ب و در ) ش
داف و س ارچوب اھ تيچھ ه یھا اس اد یھا برنام عه اقتص اع ،یتوس ور یفرھنگ و یاجتم الم یجمھ ا یمش و خط رانيا یاس و  ھ

 ريشرح ز است به دهيبه استان را که در قانون بودجه درج گرد یاعتبارات ابالغ%) ١٠٠(سازمان صددرصد  یابالغ یھا دستورالعمل
  :كند عيتوز
  شھرستان کيبه تفک یاجرائ یھا و دستگاھھا فصول، برنامه نيمدون مصوب شورا ب یبراساس شاخصھا یاستان یاعتبارات عمران -١
 نيب یاستان افتهين و نقاط توسعه یافتگين توسعه یبر اساس شاخصھا ،يیزدا تيمحروم یستانا یا هيسرما یھا يیاعتبارات تملک دارا -٢

  شھرستان کيبه تفک یافتگين مربوط به توسعه یھا فصول و برنامه
خيز و گازخيز استان و سھم دوسوم استان  سھم يك سوم استان صرفاً به مناطق نفت(نفت و گاز %) ٢(اعتبارات موضوع دودرصد  - ٣

  شھرستان کيبه تفک) نيافته صرفاً به مناطق توسعه
ه ندهي، نما)تهيکم سيرئ(شھرستان که متشکل از فرماندار  یزير برنامه تهيکم -ج  ديريت و برنام تان  سازمان م هيرکميدب(ريزي اس و ) ت

 یعمران یھا موظفند پروژه و توسعه استان ھستند، یزير برنامه یکل آنھا عضو شورا رانيکه مد یاجرائ یدستگاھھا یرؤسا تيعضو
ا داکثر پ ا دستگاھھا نزدهشھرستان را ح ه ب ه موافقتنام تان، مصوب و جھت مبادل الغ سھم شھرس ط یذ یاجرائ یروز پس از اب ه  رب ب

  .نديسازمان استان مذكور اعالم نما
ل از تشک کيفرمانداران موظفند  -تبصره  ه قب هيجلسات کم ليھفت دگانياز نما ت تان در مجلس شورا ن ه ( یاسالم یشھرس ضمن ارائ

  .عمل آورند عنوان ناظر در جلسات دعوت به به) مستندات دستورجلسه
الغ م سھم ھر استان توسط سازمان مديريت و برنامه یاستان یدرآمدھا -د تان اب و  شود یريزي كشور ھمزمان با ابالغ اعتبارات به اس

تاد تجھ كل از  زيس ه متش تان ک د اس ذكور  سيرئدرآم تان م ازمان اس د)سيرئ(س اد رکلي، م ور اقتص یو دارا یام تان  ي و ) ريدب(اس
ه سازمان  جلسات به لياست ضمن تشک مکلف ربط، یذ یاجرائ یدستگاھھا دھا را ب ه، گزارش عملکرد و وصول درآم صورت ماھان

  .گزارش كند يیو دارا یريزي كشور و وزارت امور اقتصاد مديريت و برنامه
ر بودجه  مشي منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدھا، سياستھا و خط به - ھ ھاي كلي ناظر ب

 سيو رئ) دبير(ريزي استان  عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت سازمان مديريت و برنامه
  .شود استان تشكيل مي داراييسازمان امور اقتصادي و 

س از تع -و يپ قف تخص ني ط کم صيس ارات توس هياعتب تان صيتخص ت ار اس اده  یاعتب عه ) ٧٧(موضوع م وم توس ه س انون برنام ق
اع ،یاقتصاد ور یو فرھنگ یاجتم دهيتنف رانيا یاسالم یجمھ اده  ذش عه اقتصاد) ٨٣(در م ارم توس ه چھ انون برنام اع ،یق و  یاجتم
ور یفرھنگ الم یجمھ ار ھز صيتخص ١١/٦/١٣٨٣مصوب  رانيا یاس هياعتب ه و فصول و تخص یا ن تگاه، برنام  صيبرحسب دس

  .شود و ابالغ مي نييريزي استان برحسب طرح و پروژه تع توسط سازمان مديريت و برنامه یا هيسرما یھا يیاعتبارات تملک دارا
گانه  ن مکلفند در ھر مقطع از ابالغ تخصيص براي موارد سهاستا یزير و برنامه تيريو سازمان مد یاستان صيتخص تهيکم -١تبصره 

د  ھم تخص) ب(موضوع بن اده، س ن م ا صياي رجمع تخص یعمران یطرحھ تان را در س ر شھرس ھم  صيھ ادل س ر موضوع، مع ھ
  .كنند تيرعا ص،ياعتبارات موضوع اعتبار شھرستان در سرجمع تخص

ه -٢تبصره د یريزي كشور م سازمان مديريت و برنام زا توان ا اف ارات تملک دارا شيمتناسب ب یسھم اعتب ا ي تان یا هيسرما یھ ھا،  اس
  .كند ضيخود، تفو یمستقل استان یخود را به واحدھا اراتيو اخت فيوظا
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ه، %) ٢(عالوه بر اعتبارات دو درصد  -ز نفت و گاز، ملي استاني شده، ملي ويژه، محروميت زدايي و مواردي كه پس از انتقال وظيف
ا سقف بيست درصد %) ٢(ھاي استاني ساالنه دو درصد شود، سھم اعتبارات تملك دارايي بار آن به استان اضافه مياعت كل %) ٢٠(ت

  .شود اي كشور، افزوده مي ھاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي
ه -ح دات شوراي برنام ه تعھ تان ك د سند بودجه ساالنه اس تان و سازمان م هو برن تيريريزي و توسعه اس کشور را مشخص  یزير  ام
قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط، توسط . شود كند در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و سازمان مذكور مبادله مي مي

  .شود مي غسازمان مذكور تھيه و ابال
ه -ط ه خزان تان تشكيل مي داري كل و زيرنظر اداره كل امور در ھر استان، خزانه معين استان وابسته ب ي اس . شود اقتصادي و داراي

ه(» كل داري حساب خزانه«عنوان  ھاي معين استان، يك حساب به داري كل موظف است براي ھر يك از خزانه خزانه تان خزان ) معين اس
زان تنخواه نددر مركز استان افتتاح ك ز مي داي ھرسال ني ارات مصوب  و در ابت ا اعتب تان را متناسب ب هگردان ھر اس ك  ھزين اي و تمل

  .واريز كند) خزانه معين استان(» داري كل حساب خزانه«اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به  ھاي سرمايه دارايي
ال یبخش ميقانون تنظ) ٤٤(االجراء شدن اين قانون، ماده از تاريخ الزم -ي ررات م اده ٢٧/١١/١٣٨٠دولت مصوب  یاز مق ) ٢٩(و م

  .شود نسخ مي ١٥/٨/١٣٨٤مصوب ) ١(دولت یاز مقررات مال یبخش ميبه قانون تنظ یالحاق موادقانون 
انواده  -٤٥ماده  دولت مكلف است نسبت به اجراي سند نقشه مھندسي فرھنگي، پيوست فرھنگي طرحھاي مھم و سند جمعيت و تعالي خ

  .داسالمي ارائه دھ شوراي ماھه آن را به مجلس اقدام كند و گزارش شش
ام   دولت موظف است درسال اول اجراي اين قانون پيوست فرھنگي ده طرح مھم و در يك برنامه -تبصره زمانبندي پيوست فرھنگي تم

  .ربط اجراء كند طرحھاي مھم را با ھماھنگي نھاد ذي
اده  ه -٤٦م ه ب ھم ھزين اھش س المت و ك دالت در س اخص ع ق ش ادل منظور تحق داكثر مع ه ح ردم ب تقيم م %) ٣٠(درصد  سي ھاي مس
أم ھزينه ه ت اني، كمك ب ه نيھاي سالمت، ايجاد دسترسي عادالنه مردم به خدمات بھداشتي و درم ان، پوشش  ھاي تحمل ھزين ذير درم ناپ

ه  عالج،ال دارو، درمان بيماران خاص و صعب د اختصاصي و كمك ب تقليل وابستگي گردش امور واحدھاي بھداشتي و درماني به درآم
خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون ھدفمند كردن %) ١٠(و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، ده درصد  نيتربيت، تأم

د اخ يارانه ه حساب درآم زوده و ب ارات بخش سالمت اف ز  تصاصيھا عالوه بر اعتب ان و آموزش پزشكي واري وزارت بھداشت، درم
  .شود مي

  :شود شرح زير اصالح مي رساني به ايثارگران و تبصره آن به خدماتقانون جامع ) ٧٠(ماده -٤٧ماده 
رد پذيرفته. افزايش يافت%) ٢٥(سھميه ورود به بيست و پنج درصد %) ٢٠(بيست درصد  -٧٠ماده « راي  حد نصاب آخرين ف شده ب

  ».شود تعيين مي %)٧٠(ھاي بھداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم ، تحقيقات و فناوري، ھفتاد درصد  وزارتخانه
اده  دمات آسيب -٤٨م ا و خ د و واردات و عرضه كاالھ ه تولي مول  ھرگون ال سوءمصرف، مش ا احتم اي ب المت و داروھ ه س ان ب رس

دامات و كاالھاي آسيب. باشد یعوارض خاص تحت عنوان عوارض سالمت م ا  فھرست خدمات و اق ه سالمت و داروھاي ب رسان ب
ان و مصرف توسط وزارت ب احتمال سوء اال(پزشكي و درصد عوارض  آموزشھداشت، درم داكثر ده درصد ارزش ك ن ) ح راي اي ب

ھاي امور  كاالھا در ابتداي ھر سال توسط كارگروھي با مسؤوليت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه
دن و تجارت و  اعي و صنعت، مع هاقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتم ديريت و برنام الغ  سازمان م ين و اب ريزي كشور تعي

ار دستگاھھاي  -صورت درآمد  مبلغ وصولي پس از واريز به خزانه و مبادله موافقتنامه به%) ١٠٠(صددرصد. شود مي ھزينه در اختي
  .گيرد اجرائي مربوطه قرار مي

اده  -٤٩ماده  دھاي م انون جامع خدمات) ١٣(در اجراي بن ار ق ه ايث هرساني ب التفاوت خدمات بھداشتي و  گران، دولت مكلف است ماب
اني  درماني ايثارگران براي كليه ھزينه ھاي مرتبط را كه مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نيست و در تعھد صندوقھاي بيمه درم

  .امور ايثارگران اضافه نمايدباشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه كسر و جھت پرداخت به مشموالن به حساب بنياد شھيد و  نمي
  .شود یحذف م ثارگرانيبه ا یرسان قانون جامع خدمات) ٤(ماده  -٥٠ماده 
الي دولت و مؤسسات و  وزارت جھاد كشاورزي مجاز است از محل فروش سھام، سھم الشركه، اموال، دارايي -٥١ماده  وق م ھا و حق

ھاي حمايت از توسعه بخش  ھاي ساالنه جھت افزايش سرمايه صندوق ر بودجهشركتھاي دولتي وابسته پس از واريز به خزانه با درج د
ك دارايي) دامي، شيالتي  اي، گلخانه(كشاورزي  كھايكشاورزي و تكميل و ايجاد شھر ارات تمل ر اعتب تاني  ھاي سرمايه عالوه ب اي اس

  .مربوط اقدام كند
  : وق توسعه ملي در ھر سالموظف است از منابع ورودي به صند یصندوق توسعه مل -٥٢ماده 
را جھت پرداخت تسھيالت به بخشھاي خصوصي و تعاوني و بنگاھھاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي %) ١٠(ده درصد ) الف

الي در بخش  ه صورت پرداخت و بازپرداخت ري غيردولتي به طرحھاي داراي توجيه فني، زيست محيطي ومالي و اھليت متقاضي ب
نا اورزي، ص ابآب، كش ي، من ديلي و تكميل ي و  عيع تب اي دولت اورزي در بانكھ والت كش ادرات محص ت و ص يط زيس ي و مح طبيع
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د خصوصي داخلي سپرده د  سود سپرده. گذاري كن ن بن اي موضوع اي گذاري و اقساط وصولي مجدداً جھت پرداخت تسھيالت طرحھ
  .گيرد ركزي جمھوري اسالمي ايران صورت ميتبديل ارز به لایر موضوع اين بند زير نظر بانك م. يابد اختصاص مي

ه مؤسسات عمومي %) ١٠(ده درصد ) ب ق ب اي اقتصادي متعل را جھت پرداخت تسھيالت به بخشھاي خصوصي و تعاوني و بنگاھھ
الي در بخش  ه صورت پرداخت و بازپرداخت ري غيردولتي به طرحھاي داراي توجيه فني، زيست محيطي و مالي و اھليت متقاضي ب

ي  يصنعت یت، معدن، گردشگري و صادرات کاالھاصنع و معدني به استثناي بخش ساخت مسكن در بانكھاي دولتي و خصوصي داخل
د اختصاص مي سود سپرده. گذاري كند سپرده ن بن اي موضوع اي د گذاري و اقساط وصولي مجدداً جھت پرداخت تسھيالت طرحھ . ياب

  .يردگ نك مركزي جمھوري اسالمي ايران صورت ميتبديل ارز به لایر موضوع اين بند زير نظر با
ي %) ٥(درصد  پنج -١تبصره  ام خمين ، سازمان )ره(از منابع اين ماده با سياستگذاري شوراي عالي اشتغال و با معرفي كميته امداد ام

تغال ه توسعه كسب و كار بھزيستي و ساير دستگاھھاي اجرائي مرتبط جھت پرداخت تسھيالت اش ھاي خرد، كوچك و زايي و كمك ب
د ھايو بانك يابد یمتوسط تخصيص م ي پرداخت كنن . عامل مكلفند عالوه بر منابع مذكور، حداكثر تا يك برابر آن را از محل منابع داخل

انزده درصد  ھا را به پرداخت مبلغ نقدي ھدفمندي يارانه یبانك عامل مجاز است با أخذ تعھد محضر ين پ ذيرد و ھمچن عنوان ضمانت بپ
  . يابد ايثارگر اختصاص مي اداز منابع مذكور به طرحھاي مربوط به افر%) ١٥(

ازار مصرف در قالب طرح  به منظور ساماندھي توليد و افزايش بھره -٢تبصره  ه ب الم و عرضه مناسب ب وري توليد گوشت قرمز س
أم پرواربندي دام عشاير با اصالح و افزايش بھره د، يك درص نيوري زنجيره ت د %) ١(د و تولي ابع بن ه صورت ) ب(از من اده ب ن م اي

راريكجا در اختيار بانك كشاورزي  ا معرفي صندوق حمايت از توسعه سرمايه مي ق ا ب رد ت ه  گي ايري ب اير و تشكلھاي عش گذاري عش
  .گذاري و پرواربندي عشاير و تشكلھاي مربوطه پرداخت شود صورت تسھيالت به طرحھاي سرمايه

ه) ٥(اجرائي مشمول مادهدستگاھھاي  -٥٣ماده  د ب اني و  قانون مديريت خدمات كشوري مجازن منظور توسعه ورزش ھمگاني و قھرم
) ٦(و ) ١(از بودجه خود باستثناي فصول%) ١(توسعه زيرساختھاي ورزش و امور جوانان در قالب قوانين بودجه سنواتي يك درصد 

ه و  ط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مديريت و برنامهطي دستورالعملي توس هھاي مستقيم را ك اي وھزينه ھزينه ريزي كشور تھي
  .گردد، ھزينه كنند ابالغ مي
  .شود از اين اعتبار صرف توسعه فضاھاي ورزشي مدارس مي%) ٣٠(سي درصد  -١تبصره 
رد ان قرار ميو جوان ورزشي در اختيار وزارت ورزش  از اعتبار براي تكميل فضاھا و اماكن%) ٣٠(درصد سي -٢تبصره  داقل . گي ح

  .شود منابع موضوع اين تبصره صرف توسعه ورزش در روستاھا مي%) ٣٠(سي درصد
تانھا مي -٥٤ماده  ه شركتھاي آب و فاضالب اس د ب ل پروژه توانن بكه منظور اجراء و تكمي جمع آوري و تصفيه  یھا ھاي آبرساني و ش

ار فاضالب شھرھا عالوه بر ھزينه ين شده، اعتب ه ھاي مع ا تصويب شوراي برنام از را ب ورد ني ورد  م تان حسب م ريزي و توسعه اس
ق  ضيانعنوان پيش دريافت از متقا به رخ سود اوراق مشاركت از طري ا احتساب ن د ب اشتراك آب و فاضالب دريافت و از يك سال بع

  .قبوض مشتركان مستھلك نمايند
ه ذيشود از طريق شرك به وزارت نفت اجازه داده مي -٥٥ماده  از  تھاي تابع ه نفت و گ ته ب راي احداث واحدھاي صنعتي وابس ط ب رب

اده ا رعايت م ي ) ٣(مانند پااليشگاھھاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني ب انون اجراي سياستھاي كل ق
دام  و سقفھاي مشاركت تعيين ساسيا قانون) ٤٤(اصل چھل و چھارم ا قدرالسھم دولت اق شده نسبت به تضمين تسھيالت بانكي متناسب ب

  .نمايد
اده -٥٦ماده  ي موضوع م اده) ٥(كليه دستگاھھاي اجرائ ديريت خدمات كشوري و دستگاھھاي موضوع م انون م انون الحاق ) ٥٠(ق ق

ل دستگاه در  ١٥/٨/١٣٨٤مصوب ) ١(موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ه ذي مكلفند عالوه بر اعتبارات پژوھشي ك
ورد ) ٦(و ) ١(اي به استثناي فصول يافته ھزينه از اعتبارات تخصيص%) ١(يك درصد  ،قوانين بودجه ساالنه منظور شده است و در م

  .دھاي غيرعملياتي را براي امور پژوھشي و توسعه فناوري ھزينه كنن شركتھاي دولتي از ھزينه
اتي دستگاه ذي دستگاھھاي مذكور ضمن رعايت چھارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت -تبصره ه به ھاي تحقيق ط ك تصويب  رب

ات  رسد مكلفند نحوه ھزينه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي وم، تحقيق كرد اين ماده را ھر شش ماه يك بار به شوراي عالي عل
ه. ان گزارش دھندو فناوري و مركز آمار اير اده را ب ن م رد اي طور  شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملك

ه . ساالنه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند وط ب ھمچنين مركز آمار ايران مكلف است ساالنه اطالعات مرب
  . كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد ھزينه
اي تخصصي، %) ١٠(درصد  شود ده به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي -٥٧ماده  زد بانكھ ابع ورودي ھر سال صندوق را ن از من
اد كشاورزي در قالب  مبلغ مذكور از سوي بانكھاي عامل با معرفي وزارتخانه. گذاري نمايد سپرده دن و تجارت و جھ ھاي صنعت، مع
أم دھاي ت نيت ردش واح رمايه در گ ديس ومي  ولي ات عم ه مؤسس ته ب ادي وابس اي اقتص اوني و بنگاھھ ي و تع ادراتي خصوص و ص

  .شود صورت تسھيالت ارزي پرداخت مي غيردولتي به
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اده  ور  -٥٨م ه وزارت كش ھرداري(ب ازمان ش ا ھا و دھياري س ازه داده مي) ھ د  اج ود بيست درص ھرداري%) ٢٠(ش ھم ش ھا و  از س
انون مالي دھياري ا از عوارض موضوع ق رار ميھ ه ق ار آن وزارتخان ه در اختي زوده را ك ر ارزش اف أم ات ب راي كمك و ت رد، ب  نيگي
ر جمعيت و دھياري ماشين د آالت خدماتي و عمراني شھرھاي زير پنجاه ھزار نف ه نماي ا ھزين اطع . ھ وزارت كشور مكلف است در مق

ھاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات  شور و كميسيونريزي ك شش ماھه گزارش عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه
  .مجلس شوراي اسالمي گزارش كند

  -٥٩ماده 
اه  منظور توسعه و پيشرفت حوزه به -الف ھاي علميه با رعايت معماري اسالمي و ايراني در سراسر كشور حداكثر ظرف مدت شش م

د  پس از تصويب اين قانون، طرح جامع توسعه فضاي فيزيكي حوزه ه فاق ھاي علميه در سراسر كشور باالخص در مناطقي از كشور ك
ان راه وده و امك وزه ب دازي و  ح عهان ود دارد، به توس ديريت حوزه آن وج ز م نھاد مراك درج در  پيش ازوكار من ق س ه از طري اي علمي ھ

  . رسد اين قانون به تصويب مي) ٢٣(ماده
  . شود بيني مي ين بودجه سنواتي ذيل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پيشھمچنين برنامه احداث مراكز و مدارس علميه در قوان

ھاي علميه از تسھيالت، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوھشي تعيين شده يا  ھاي علميه و مراكز خدمات حوزه حوزه -ب
  .شود، برخوردار ھستند مي

  :شود قانون محاسبات عمومي كشور الحاق مي) مكرر ٧١(عنوان يك تبصره به ماده متن زير به -٦٠ماده 
اده  -تبصره  ي موضوع م تگاھھاي اجرائ وان توسط دس ر عن ه وجھي تحت ھ دمات ) ٥(دريافت و پرداخت ھرگون ديريت خ انون م ق

ر) ٥(كشوري و ماده ه دريافت و پرداخت ب خالف  قانون محاسبات عمومي بايد در چھارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و ھرگون
ديران، ذي كليه مسؤوالن و مقامات ذي. دولتي است والمفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در ام ط، م الي  رب ديران م ابان و م حس

  .باشند حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي
اند ولي  وحي و رواني شدهافراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقالب اسالمي دچار آسيب جسمي، ر -٦١ماده 

اد شھيد و  صورت سانحه و مدارك باليني ھمزمان را ندارند، با معرفي يگانھاي اعزام كننده و نھادھاي متولي توسط كميسيون احراز بني
بنياد شھيد  گيرد و متناسب با ميزان جانبازي، تحت پوشش نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنھا مورد تأييد قرار مي باامور ايثارگران و 

  .گيرند و امور ايثارگران قرار مي
  :شود رساني به ايثارگران به شرح زير اصالح مي قانون جامع خدمات -٦٢ماده 
د) ١(تبصره) ١(در بند -الف اده) ز(ذيل بن ارت ) ٣(م انون عب نج درصد «ق االتر%) ٢٥(بيست و پ ارت » و ب ا اولويت «حذف و عب ب

  .شود جايگزين مي» يدرصد جانبازي در سقف بودجه سنوات
از سال (ھر واحد مسكوني در ھرسال یمبلغ تسھيالت مزبور به ازا: كند قانون، فراز دوم به شرح زير تغيير مي) مكرر ٣(در ماده -ب

ين و به) ١٣٩٣ تا تعي ران مي نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعيت شھر و روس أت وزي ن تسھيالت . رسد تصويب ھي رخ اي ن
  .بيست ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن است نو بازپرداخت آ%) ٤(چھاردرصد

اده  انون  -٦٣م ين، مشمول ق راژ زم ر مت ا ھ اورزان ب ام صنفي كش اورزي تحت شمول نظ اي كش اورزان كارگاھھ ان و كش كارفرماي
د، مصوب  ارگر دارن ر ك نج نف داكثر پ ه ح ايي ك ه كارفرم ند آن مي و اصالحات بعدي  ١٦/١٢/١٣٦١معافيت از پرداخت سھم بيم . باش

وان  ١٦٠١٣٢رديف درآمدي %) ٢٠(درصد  بيست لاعتبار الزم بابت اجراي اين حكم از مح ا عن نواتي ب وانين بودجه س درج در ق من
  .شود اجتماعي پرداخت مي نيو به سازمان تأم نيتأم» درآمد حاصل از أخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات«

اده يك تبصره به -٦٤ماده  ه م ه) ٦(شرح زير ب انون تأسيس و نحوه اداره كتابخان مجلس  ١٧/١٢/١٣٨٢ھاي عمومي كشور مصوب  ق
  :شود شوراي اسالمي الحاق مي

ي %) ٥/٠(ھا از تأديه نيم درصد در صورت امتناع ھر يك از شھرداري -تبصره ه(مذكور، وزارت امور اقتصادي و داراي داري  خزان
همكلف ا) كل كشور اد كتابخان الغ مربوطه را از سر جمع  ست بر اساس فھرست اعالمي از طرف دبير كل نھ ھاي عمومي كشور، مب

د شھرداري ه درآم ا اعتبارات مربوط ب واد) ھاي كشور ھا و دھياري سازمان شھرداري( ھ د موضوع م ا درآم انون ) ٣٩(و ) ٣٨(و ي ق
  .ھاي عمومي ھمان شھر اقدام كند به پرداخت آن در وجه كتابخانهماليات بر ارزش افزوده از سھم ھمان شھر كسر و نسبت 

از طبيعي ده  دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين -٦٥ماده  ر مكعب گ شده ذيل عالوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف ھر مت
هعنوان عوارض از مشترك ھا را به بھاي گاز مصرفي به استثناي خوراك پتروشيمي%) ١٠(درصد  ه حساب خزان داري  ان دريافت و ب

  . كل كشور واريز كند
ا اولويت %) ٨٠(ھشتاد درصد  -الف تاھا، ب ه شھرھا و روس ه گازرساني ب راي احداث تأسيسات و خطوط لول وجوه دريافتي صرفاً ب

  مناطق سردسير، 
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ر از متوسط كشور است، تو يیگازخيز و استانھا خيز، نفت ي كه برخورداري آنھا از گاز كمت ق شركت دولت سط وزارت نفت از طري
  . شود ربط ھزينه مي تابعه ذي
ه ذي -تبصره ات  وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابع تاھا ناشي از عملي ابر عمومي روس ه مع ط مكلف است خسارات وارده ب رب

  . گازرساني را از محل منابع اين بند جبران نمايد
و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاھا،  نياز منابع مذكور به تأم%) ٢٠(بيست درصد  -ب

ا  تجھيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و ھنرستان ه ب ه موافقتنام ا مبادل نواتي و ب وانين بودجه س ھا در قالب رديف مشخص در ق
  . يابد یكشور به سازمان نوسازي، توسعه وتجھيز مدارس كشور اختصاص م يريز سازمان مديريت و برنامه

  .شود و مشمول ماليات نيست ربط وزارت نفت محسوب نمي منابع مذكور به عنوان درآمد شركت تابعه ذي -تبصره
ارم  -٦٦ماده  ذاري مي) ٤٤(شركتھاي مشمول اصل چھل و چھ ا در حال واگ ده و ي ه واگذارش انون اساسي ك ا در فھرست با ق ند و ي ش

گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت  واگذاري قرار گرفته و يا مي
  .نمايند
اده  ه -٦٧م ه شركت راه  گذاران و حمايت از سرمايه منظور جلب مشاركت سرمايه ب ي، ب ل ريل ل و نق ر توسعه حم آھن گذاري در ام

ران و شھرداري ل أخذ تضمين ھا اجازه داده مي جمھوري اسالمي اي ا در مقاب اد  شود ت دون ايج ي خود ب ابع داخل ھاي الزم از محل من
ه سرمايه يھرگونه تعھد براي بودجه عموم وط ب ن  دولت نسبت به تضمين اصل و سود تسھيالت مرب ي در اي گذاري بخشھاي غيردولت
زار كم تفاده از اب رخ ارز در بخش و اس انات ن ر نوس ورد نظر و تضمين اث اي م ردن طرحھ راي اقتصادي ك اري ب ي و اعتب اي فن كھ

  .ھاي مزبور اقدام كنند گذاري سرمايه
اده  ازه داده مي -٦٨م ه وزارت راه و شھرسازي اج اي  ب ذاري قطعي زمينھ ه واگ اني نسبت ب ان اعي شود در صورت درخواست مالك

د اجاره اي نود و نه ساله پروژه ز نماي ه واري ه حساب خزان صددرصد . مسكن مھر به قيمت كارشناسي روز اقدام و درآمد حاصله را ب
ق بود%) ١٠٠( اي زيرساخت  جهدرآمد حاصله از طري راي اجراي طرحھ نواتي ب ايي(س ايي و روبن ا ) تأسيسات زيربن مسكن مھر ب

  .رسد ھا و يا شھرھاي جديد به مصرف مي اولويت ھمان مجموعه
  : شود به دولت اجازه داده مي -٦٩ماده 
ا یدنينسبت به وضع و أخذ عوارض از نوش -الف د یھ ي، خارجي و نوش یقن د مشترك داخل د داخل، تولي ا یدنيتولي دام  یھ ي اق واردات
انون بودجه مشخص مي یمنابع حاصله به حساب درآمد عمومي نزد خزانه دار. نمايد ه در ق ه کل كشور واريز و طي رديفي ك  شود ب

ديريت و برنام ازمان م نھاد س و هپيش ور وتص زي كش ور پ رانيوز أتيھ بيري ه منظ گيب دگي و  ،یريش بك زن ر س وزش ، تغيي آم
ط ، پيشگيري از بيماري غربالگري بيماران ديابتي و بيماران قلبي و عروقي، كمك به تشكلھاي غيردولتي ذي ھاي مشترك انسان و  رب

  .و روستاھا ھزينه شود يافته زشي با اولويت مناطق كمترتوسعهدام، توسعه، تكميل و تجھيز اماكن ور
  .اقدام كند گاريمنظور ارتقاي سالمت جامعه و كاھش مصرف دخانيات نسبت به وضع و أخذ عوارض از خرده فروشي س به -ب

ه در بودجه یفيرد یکل كشور واريز و ط یدار نزد خزانه یدرآمد حاصله به حساب درآمد عموم نوات یھا ک ه  شود یمشخص م یس ب
ه ديريت و برنام ان  بيريزي كشور وتصو پيشنھاد سازمان م ات و آموزش ، پيشگيري و درم ه منظور كاھش مصرف دخاني دولت ب

خصوص ورزش ھمگاني در مدارس در  مصرف آن و توسعه ورزش به حاصله از  عوارضو درمان  یبيماريھاي ناشي ازآن ، بازتوان
  .ربط قرار گيرد اختيار دستگاھھاي ذي

منظور نگھداري راھھاي كشور و تالش در جھت تثبيت تعرفه حق دسترسي شبكه ريلي و كمك به احداث، توسعه ظرفيت  به -٧٠ماده 
جويي در مصرف سوخت،  برون شھري و نگھداري راھھاي كشور با ھدف صرفهو بھسازي خطوط، ناوگان و شبكه حمل و نقل ريلي 

دگي محيط اھش آالين اده ك ات ناشي از تصادفات ج اھش تلف از%) ٢٠(اي، بيست درصد زيست و ك ل(قيمت نفت گ تثناي  به) گازوئي اس
  .شود محاسبه و دريافت ميھاي نفتي ايران  عنوان عوارض توسط شركت ملي پااليش و پخش فرآورده مصارف بخش كشاورزي به

نواتي مشخص مي داري منابع حاصله به حساب خاصي نزد خزانه وانين بودجه س ه  كل كشور واريز و در قالب رديفھايي كه در ق شود ب
ين دستگاھھاي  ه ب ه موافقتنام نسبت مساوي به توسعه، بھسازي خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ريلي و نگھداري راھھا پس از مبادل

  .يابد ريزي كشور اختصاص مي و برنامه ديريتربط با سازمان م رائي ذياج
ي سرمايه%) ١(درصد ريزي و توسعه استان يك شوراي برنامه -٧١ماده  ك داراي ه از سرجمع كل اعتبارات و تمل تان را ب منظور  اي اس

  .ھاي مقاومت بسيج اختصاص دھد احداث و توسعه و تجھيز به پايگاھھاي حوزه
يما در  دولت مكلف است براي گسترش، تكميل و پوشش كامل ديجيتالي شبكه -٧٢ماده  ھاي تلويزيوني كشور توسط سازمان صدا و س

  .بيني اعتبار الزم در قوانين بودجه سنواتي اقدام كند مدت زمان ششساله، نسبت به پيش
ا ا -٧٣ماده  هدولت مكلف است؛ بدھي خود به كليه بازنشستگان نيروھاي مسلح را ب نواتي  حتساب ماب التفاوت آن ھر سال در بودجه س
  .بيني نمايد پيش
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ان دولت  امتياز و حساب پس ٦٥٠٠ھھاي اجرائي، كمك ھزينه فوت و ازدواج  در كليه دستگا -٧٤ماده  داز كاركن  ١٥٠) سھم دولت(ان
  .شود امتياز تعيين و پرداخت مي

اير پرداختي -٧٥ماده  ا و س وق و مزاي ا سقف افزايش حق ت، ھ ه دول ته ب اعي وابس ي، مؤسسات انتف دي شرکتھاي دولت دي و غيرنق ي نق
ا و بيمه اده نھادھا و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانکھ ديران خود ) ٥(ھا موضوع م ان و م ه کارکن ديريت خدمات کشوري ب انون م ق

ذکور. شود ميوزيران تعيين  ساالنه توسط ھيأت داي ھر سال، اجراي بودجه شرکتھاي م ذير است در سقف يادشده امکان از ابت در . پ
دي و  وان، عي اداش تحت ھر عن ا، پ وق و مزاي ل حق دي از قبي دي و غيرنق زايش پرداخت نق ذکور، اف اصالحيه بودجه ساالنه عناوين م

ديرا ان و م ه کارکن دي ب دي و غيرنق اي نق ي و اعضاي ھيأت ننظاير آن و ھمچنين کمکھ ا و مؤسسات عمومي غيردولت ديره نھادھ و  م
انوني منظورشده  شرکتھاي دولتي و شرکتھايي که شمول قانون در مورد آنھا مستلزم ذکر يا تصريح نام است، عالوه بر پرداخت ھاي ق

  .درسقف بودجه مصوب ساالنه دستگاھھاي مذکور ممنوع است
ا مجوز بانك مركزي و طور مشتر شود به مي ھاي وابسته به آن اجازه داده  ھاي كشور و سازمان به شھرداري -٧٦ماده  رادي ب ا انف ك ي

د پرداخت اصل و  تأييد وزارت كشور تا سقف مبالغي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي شود اوراق مشاركت با تضمين خود و تعھ
  .رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر نمايند باھا  سود توسط شھرداري

ه ناشي از  راي پرداخت تسھيالت به زندانيان نيازمند در محكوميتاعتبار ب نيمنظور تأم به -٧٧ماده  ال آن ك ه و امث د دي الي مانن ھاي م
قتل يا جرح غيرعمدي است و محكومان مالي نيازمند غير از موارد محكوميت ناشي از كالھبرداري، ارتشاء، اختالس، سرقت، خيانت 

ي ين م وانين بودجه ساالنه تعي ه در ق ا اختصاص مي شود از محل وجوه قرض در امانت مبلغي ك نه بانكھ تاد  الحس ار س د و در اختي ياب
رار مي د ق دانيان نيازمن ه زن ه و كمك ب ه امور دي د مردمي رسيدگي ب دام كن ا نظارت وزارت دادگستري اق ا ب رد ت ي  آيين. گي ه اجرائ نام

ت ه مي ريپرداخت تسھيالت مذكور توسط وزارت دادگس ه تھي تاد دي ران ميتص شود و به و س أت وزي دولت مكلف است . رسد ويب ھي
  .نسبت به تضمين تسھيالت اعطائي اين ماده اقدام نمايد

آموزش و پرورش  یآموزشگاھھا هيکل زيو تجھ یقانون اساس) ٣٠( ام یاصل س یو اجرا یعدالت آموزش یمنظور برقرار به -٧٨ماده 
اين رمجموعهيز یاقتصاد یسته از مؤسسات و بنگاھھاو آن د یمناطق محروم و روستاھا، آستان قدس رضو تيبا اولو مسلح و  یروھ

ه  پرداخت نکرده اتيقانون مال نيا بيکه تا زمان تصو یاجرائ یدستگاھھا ريفرمان امام و سا یستاد اجرائ واردي ك تثناي م ه اس د، ب ان
ً  باشند، یبر ارزش افزوده م اتيو مال ميمستق اتيفقيه وجود دارد موظف به پرداخت مال اذن ولي جھت توسعه عدالت   منابع حاصله صرفا
 رانيوز أتيھ بيو به تصو هيمنظور تھ نيکه به ا یا نامه نييتا براساس آ رديگ یوزارت آموزش و پرورش قرار م اريدر اخت یآموزش

  . دينما نهيھز رسد، یم
ه  از محل منابع قابل پرداخت به تواند یم) ره(كميته امداد امام خميني  -٧٩ماده  ا بخشي از حق بيم خانوارھاي تحت پوشش خود تمام ي

ه  اني ك ه كارفرماي سھم كارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد ھر سال براي اشتغال يك نفر از اعضاي خانوارھاي تحت پوشش ب
  .باشند، پرداخت نمايد ادهحاضر به جذب عضو خانو

ه طرح جامع نحوه وزارت دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح مكلف  -٨٠ماده  ه تھي است بر اساس نظر ستاد كل نيروھاي مسلح نسبت ب
دگي در  ه منظور رعايت پراكن دات و شرايط زيست محيطي، ب وع تھدي دازه و ن ا ان استقرار نيروھاي مسلح در سطح كشور متناسب ب

اعي از  یھا مراكز نظامي و کارخانه یھا دفاعي و ھمچنين انتقال پادگان صنايعحساس و حياتي و  ساتياستقرار تأس زرگ صنعتي دف ب
  .شھرھاي بزرگ به ويژه تھران پس از تصويب فرماندھي كل نيروھاي مسلح اقدام نمايد

و واگذاري تسھيالت اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري در چھارچوب مقررات و طرحھاي جامع  نيدولت مجاز است نسبت به تأم
ه عمل آورد ساتيم جھت تأسو تفصيلي و ايجاد حري دامات الزم را ب از اق ورد ني روش . م انكي از محل ف ابع ب افتي از من ارات دري اعتب

  .شود یشده بازپرداخت م اماكن منتقل
اده  ه -٨١م أم وزارتخان ه ت بت ب د، نس ات مكلفن اوري اطالع ات و فن ت و ارتباط رو، نف ابراتي  نيھاي ني ات مخ از و امكان رق، گ آب، ب

دني و  واحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا درب واحدھاي صنعتي و معدني مستقر در شھركشھركھا و ن ھا و نواحي صنعتي و مع
  .دمنطقه ويژه اقتصادي اقدام كنن

  .ريزي كشور موظف است اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي به اين منظور پيش بيني كند سازمان مديريت و برنامه
به حساب بانک عامل  زيوار خياز تار سال کيرا که حداکثر  یالتيسود تسھ ارانهيشده و  وجوه اداره بانکھا موظفند مانده هيکل -٨٢ماده 

دگار انيگذشته و به متقاض ه حساب رد یپرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره مان زد بانک، ب د فيوجوه ن انون  یدرآم ه در ق ک
د زيوار شود، یبودجه منظور م ه کم .كنن هيب ه یا ت ديريت و برنام يس سازمان م و  یامور اقتصاد یريزي كشور، وزرا مرکب از رئ

وجوه الزم را  شود یاجازه داده م رانيا یاسالم یجمھور یبانک مرکز کل سيو رئ یصنعت، معدن و تجارت و جھادکشاورز ،يیدارا
د قياز طر ازمان م ه تيريس را یزير و برنام ا یااجر یکشور ب اورز یطرحھ ابع طب یکش دن و تجارت و  ،یعيو من  ايصنعت، مع
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زا ا هيسرما شياف انون بيپس از تصو یدولت یبانکھ ط یذ یمرجع ق د پرداخت وجوه اداره ايو  رب ايزم ليشده جھت توسعه و تب  ینھ
  .اختصاص دھد یخاک کشاورز وآب  اتيجنگلھا و توسعه عمل یاياح ،یجنگلکار ،یزداريآبخ اتيبه باغات مثمر، توسعه عمل بداريش

ا  نيصندوق تأم -٨٣ماده  ارگر ي وان ك ه عن ه ب رادي ك اير اف اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و س
وده و مي تايي ب ابرات روس رارداد مخ ارگزار و  تحت ھر عنوان ديگر طرف ق ارگر توسط ك ه سھم ك ز حق بيم ند را پس از واري باش

أم وشو تا زمان فر) كارگر(كار پيمان انون ت ر اساس ق د نيسھام مديريتي ب رار دھ ه ق ار تحت پوشش بيم انون ك اعي و ق در ھر . اجتم
ع مشكالت  صورت وزارتخانه ه رف ھاي ارتباطات و فناوري اطالعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم ب

شركت مخابرات (مخابرات روستايي ھستند و شركت متولي  ارگزارانكل كشور مرتبط با ك ١٣٩١ قانون بودجه سال) ٦٤(اجراي بند 
ق شرايط و ) ايران ان بازنشستگي طب ا زم تايي ت ارگزاران روس اران و ك ارگران، پيمانك ا ك مكلف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم ب

  .باشند ضوابط مقرر در قانون كار مي
ه نحوي از انحاء  ناخالص حقوق و -٨٤ماده  ه ب ي ك ي و غيردولت مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي ھيأت مديره شركتھاي دولت

  .عالي كار بيشتر نباشد باشند بايد حداكثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شوراي وابسته به نھادھاي عمومي غيردولتي مي
فوق صرفاً به اشخاص حقوقي آنان قابل پرداخت بوده و مديران عامل و اعضاي ضمناً پاداش پايان سال اعضاي ھيأت مديره شركتھاي 

ه غير از حقوق و مزاياي تعيين موظف ھيأت مديره به وق و اعضاي غيرموظف ب ر  شده ف داكثر از دو براب ه ح ه ك جز حق جلسه ماھان
  .كنند يچ عنواني دريافت نميگونه مبلغي تحت ھ عالي كار براي ھرماه بيشتر نيست، ھيچ حداقل حقوق مصوب شوراي

  :شود مستقيم الحاق مي یقانون مالياتھا) ١٣٩(ماده) ح(متن زير به عنوان تبصره ذيل بند -٨٥ماده 
اف و امور خ اراتيو اخت التيقانون تشك) ١٤(موضوع ماده قيكه توسط شعب تحق يیھا مفاصاحساب -تبصره  هيريسازمان حج و اوق

ه شود،  یاتيبه سازمان امور مال  اظھارنامه مياگر در مھلت مقرر مربوط به تسل شود یم ايصادر شده  ٢/١٠/١٣٦٣مصوب  کشور ارائ
  .شود یم یتلق یمؤد یاتيمنزله اظھارنامه مال به ن،يقوان ريسا ايقانون  نيمقرر در ا یاتيمال تيفاز ھرگونه معا یبرخوردار یبرا

ا پا یقانون، در صورت نيقبل از ابالغ ا یدر مورد سالھا نيھمچن وط ت ه سازمان امور مال ١٣٩٤سال  انيکه مفاصاحساب مرب  یاتيب
  .خواھد بود یاتيمنزله اظھارنامه مال ارائه شود، به

د ١٣٨٤دولت مصوب  یاز مقررات مال یبخش ميبه قانون تنظ یقانون الحاق مواد«عنوان  -٨٦ماده  ه » آن یو اصالحات بع انون «ب ق
  .ابدي یم رييتغ» )١(دولت  یاز مقررات مال یبخش مينون تنظبه قا یالحاق مواد

  
ود و سه  یفوق مشتمل بر ھشتاد و شش ماده و س قانون تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چھارم اسفندماه يكھزار و سيصد و ن

  ب./به تأييد شوراي نگھبان رسيد ٦/١٢/١٣٩٣مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  

 ريجانيال علي
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موضوع تإکيد بر لزوم استفاده ازفرمهـاي مصـوب هيـأت     ٠٣/٠٥/١٣٩٤مورخ  ١١١٢٢٢/٩٤بخشنامه شماره «

  »نامه براي تضمين معامالت دولتي وزيران در صدور ضمانت

  
بانک و   دولتي پست ، شرکت )الحسنه هاي قرض به استثناي بانک(ها  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 .گردد مي مؤسسات اعتباري غيربانکي ارسال 

 باسالم؛

هـاي بـانکي    نامـه   دستورالعمل ناظر بر ضـمانت «) ٤٤(باشند وفق ماده  گونه که مستحضر مي احتراماً، همان

هاي  نامه در مواردي که براي ضمانت«اين بانـک،   ١٠/٤/١٣٩٣مورخ  ٩٤٦٤٧/٩٣، موضوع بخشنامه شماره »)ريالي(

باشند مقررات خـاص وجـود    هاي دولتي مي و شرکت  ها ها دستگاه نفع آن ت تضمين معامالت دولتي که ذيصادره جه

) ٨(در همـين راسـتا مـاده    . »باشند ها صرفاً در موارد يادشده تابع مقررات خاص خود مي نامه داشته باشد، اين ضمانت

 ١١/٨/١٣٨٢هــ مـورخ   ٢٨٤٩٣ت /٤٢٩٥٦ه نامه شـمار  ، موضوع تصويب»نامه تضمين براي معامالت دولتي آيين«

اين بانک به شبکه بـانکي کشـور    ١٨/١١/١٣٩٠مورخ  ٢٧٥٥٩٦/٩٠هيأت محترم وزيران که طي بخشنامه شماره 

نامـه   پيوست ايـن آيـين  ) های فرم(های  های اجرايي بايد از برگ دستگاه«: ابالغ گرديده است نيز مقرر داشته است

همچنين بر اساس تبصره . »استفاده کنند) ۳(مندرج در ماده » ب«و » الف«هاي نوع  براي تضمين) نمونه يک تا چهار(

هـای جديـد    ها را برطبق نمونه نامه به بعد، کليه ضمانت  ۱۳۸۳اند که از اول سال  ها مکلف شده بانکهمين ماده، ) ٢(

 . ابالغي صادر و ارايه نمايند

هاي دولتـي و   ها، شرکت که مکاتبات متعدد برخي دستگاه با عنايت به مراتب فوق و همچنين با توجه به اين

باشـد،   هاي صادره بابت تضـمين معـامالت دولتـي مـي     نامه نهادهاي نظارتي با اين بانک حاکي از تغيير مفاد ضمانت

، بار ديگر در اين خصـوص تأکيـد   »)ريالي(بانکي  هاي نامه  دستورالعمل ناظر بر ضمانت«) ٤٤(رغم صراحت ماده  علي

هاي اجرايي،  دستگاهها،  ها وزارتخانه نفع آن هاي صادره براي تضمين معامالت دولتي که ذي نامه دارد متن ضمانت مي

نامـه پيوسـت    هـاي ضـمانت   بايست منطبق با متن نمونه فرم باشند، الزاماً مي هاي دولتي مي و شرکت  ها سازمان

بـوده و از هرگونـه تغييـر در مـتن ايـن      » مصوب هيأت محترم وزيران -نامه تضمين براي معامالت دولتي آيين«

» )ريـالي (هـاي بـانکي    نامه  دستورالعمل ناظر بر ضمانت«بديهي است ساير مواد . ها جداً خودداري گردد نامه ضمانت
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هاي يادشده در سپام، اخذ شماره منحصر به  نامه خواه، لزوم ثبت ضمانت مشتمل بر مواردي چون اعتبارسنجي ضمانت

هاي مزبور، فراهم نمودن امکـان بررسـي و تأييـد اصـالت      نامه فرد از اين سامانه و درج آن به عنوان شماره ضمانت

که موجب ايجاد تغيير در ... مؤسسه اعتباري غيربانکي و /رساني بانک نفع از طريق پايگاه اطالع نامه توسط ذي ضمانت

هـا   نامه گردند، کماکان براي اين قيبل ضمانت هاي صادره براي تضمين معامالت دولتي نمي نامه ايط ضمانتمتن و شر

  .باشد االتباع مي نيز الزم

مؤسسه اعتبـاري  /ربط در آن بانک در خاتمه خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به تمامي واحدهاي ذي

  ص ٢٤٣٩١٥٥/ .نظارت کافي به عمل آورندغيربانکي ابالغ شده و بر حسن اجراي آن دقت و 

  
  
  

  

  

  

  

   

  شويي کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول مديريت
 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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  »کارت اعتباري مرابحهموضوع ابالغ دستورالعمل اجرايي  ٠٤/٠٥/١٣٩٤مورخ  ١١١٣٦٤/٩٤بخشنامه شماره «
و مؤسسات اعتباري هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .ارسال گرديدالحسنه  هاي قرض غيربانکي به استثناي بانک

 با سالم؛

سابقاً در » عقد مرابحه دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه«گونه که استحضار دارند،  احتراماً، همان

به  ٢٠/٦/١٣٩٠مورخ  ١٤١٧٦٣/٩٠صالح، طي بخشنامه شماره  اين بانک تهيه و پس از تصويب در مراجع ذي

بر اساس بازخوردهاي واصله و همچنين با هدف رفع برخي ابهامات و ايـرادات  . شبکه بانکي کشور ابالغ گرديد

تـرويج اسـتفاده از   ه بـا مقتضـيات و شـرايط فعلـي جامعـه،      انطباق بيشتر مفاد دستورالعمل مورد اشار ،موجود

افـزاري و   هاي اعتباري در بين مشـتريان بـانکي و نيـز فـراهم نمـودن بسـتر الزم جهـت اجـراي نـرم          کارت

در ايـن  . ، اين بانک اقدام به بازنگري مفاد دستورالعمل صدراالشـاره نمـود  افزاري کارت اعتباري مرابحه سخت

 ضوع، نقاط قوت و ضعف شناسايي و با توجه به نظرات مأخوذه از شبکه بـانکي کشـور و  راستا، ضمن بررسي مو

  .به شرح پيوست تدوين گرديد »اعتباري مرابحه  دستورالعمل اجرايي کارت«، ربط ساير مراجع ذي

، تالش شده است با هدف به حـداقل  »اعتباري مرابحه  دستورالعمل اجرايي کارت«در تدوين نسخه جديد 

هـاي انجـام کـار،     ن ابهامات احتمالي، تبيين ابعاد مختلف موضوع و نيز رعايت توالي و نظم منطقي فرآيندرساند

فصـل مجـزا بـه    ) ٦(تبصـره، در  ) ٦(ماده و ) ٣٥(دستورالعمل ابالغي، مشتمل بر . رويکردي متفاوت اتخاذ گردد

  :شرح زير تدوين شده است

o يک ماده(  تعاريف: فصل اول( 

o پانزده ماده( کليات :فصل دوم(    

o  پنج ماده( مرابحه   ضوابط ناظر بر قرارداد کارت: فصل سوم (  

o دو ماده( حساب ضوابط ناظر بر صورت: فصل چهارم (  

o يازده ماده( ساير الزامات: فصل پنجم (  

o يک ماده( موارد منسوخ: فصل ششم(  

  :باشد به شرح ذيل مي اهم تغييرات دستورالعمل ابالغي در مقايسه با مقررات قبلي
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 از جمله تعريف عبارات تسهيالت و مانده کارت؛, اصالح تعاريف با هدف تبيين بهتر متن دستورالعمل  

 رفع ايرادات و اشکاالت ماهوي و شکلي مقررات قبلي؛ 

 تفکيک کارت اعتباري مرابحه به دو کارت مرابحه کوتاه مدت و بلند مدت؛  

 يخ استفاده از کارت مرابحه؛احتساب سود مؤسسه اعتباري از تار  

  روز تقويمي؛ ۵روز به  ۱۰کاهش مدت دوره تنفس از  

 اختصاص دوره تنفس به کارت مرابحه کوتاه مدت؛  

 افزاري کارت اعتباري مرابحه؛ افزاري و سخت فراهم نمودن بستر الزم جهت اجراي نرم  

 ايت ضوابط مبارزه با پولشويي؛اخذ وثايق و تضامين کافي و رع, الزام مؤسسه اعتباري به اعتبارسنجي  

 الزام مؤسسه اعتباري به عضويت در سامانه مکنا و اخذ کد منحصر به فرد قبل از صدور کارت مرابحه؛ 

 تعيين سررسيد بازپرداخت مبالغ استفاده شده از کارت مرابحه کوتاه مدت حداکثر پايان دوره تنفس؛  

 رت مرابحه بلند مـدت حـداکثر دو سـال از تـاريخ     تعيين سررسيد بازپرداخت مبالغ استفاده شده از کا

  صدور صورتحساب؛ 

     استفاده از عقد مرابحه دفعي جهت استفاده از مبالغ کارت مرابحه و الزام مؤسسه اعتبـاري بـه ارائـه

  تخفيف متناسب با مبلغ وصولي و زمان باقيمانده تا سررسيد در صورت بازپرداخت پيش از موعد؛

 باري در طراحي و سازوکارهاي تشويقي به مشتريان خوش حساب؛امکان انعطاف مؤسسه اعت 

 و حذف اخذ آبونمان؛ مدنظر قرار دادن کارمزد صدور و تمديد کارت مرابحه  

 تعيين دقيق حداقل موارد الزم جهت درج در قرارداد کارت مرابحه؛  

 تمديد و ابطال کارت مرابحه؛, تعيين ضوابطي معين در خصوص انسداد  

  حداقل موارد الزم جهت درج در صورتحساب؛تعيين دقيق 

  ربط بـراي   قانون پولي و بانکي کشور و ساير قوانين و مقررات ذي) ۴۴(تعيين مجازاتهاي موضوع ماده

  .مؤسسات اعتباري متخلف

االجـراء   از تاريخ الزمگونه که در متن دستورالعمل ابالغي نيز تصريح شده است،  شايان ذکر است؛ همان

، در ۲۰/۶/۱۳۹۰مـورخ   ۱۴۱۷۶۳/۹۰شدن دستورالعمل مزبور، مقررات مغاير با آن از جمله بخشـنامه شـماره   
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، موضـوع سـي و يکمـين و چهـل و يکمـين      »دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه«خصوص 

 ۲۱۲۷۴۶/۹۱مرکـزي و بخشـنامه شـماره    کميسيون اعتباري بانک  ۲۰/۶/۱۳۹۰و  ۹/۵/۱۳۹۰جلسات مورخ 

کميسـيون مقـررات و نظـارت     ۲۳/۷/۱۳۹۱از شـانزدهمين جلسـه مـورخ    ) ۱(، موضوع بنـد  ۹/۸/۱۳۹۱مورخ 

  .گردد مؤسسات اعتباري بانک مرکزي منسوخ مي

، »اعتبـاري مرابحـه    دسـتورالعمل اجرايـي کـارت   «با عنايت به موارد فوق، ضمن ارسـال يـک نسـخه از    

و مراتـب بـه قيـد تسـريع، بـه تمـامي       تمهيد  دستور فرمايند، مقدمات اجراي موارد مطروحه خواهشمند است

. مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظـارت دقيـق شـود   /ربط آن بانک واحدهاي ذي

هـا و   بانـک  کل نظـارت بـر   مديريتربط، بـه   اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي ذي نسخه همچنين مقتضي است

 س/٢٤٤٦٣٠٦/.اين بانک ارسال گردد مؤسسات اعتباري

  

  

  

  

  

  

  

  صفحه ۹: پيوست

  
  
  
  
  
  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

۲-۳۲۱۵ ۳۸۱۶ 
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  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  

  دستورالعمل اجرايي

  مرابحه يارت اعتبارک
  

  

  

  

  

  

  

»١٣٩٤تيرماه «
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  »بسمه تعالي«

  »اعتباري مرابحه  دستورالعمل اجرايي کارت«
  

 ت/ ٩٨٢٩٧ نامه شماره و اصالحات پس از آن، تصويب) بهره(ربا قانون عمليات بانکي بدون ) ۳(به استناد مفاد تبصره ذيل ماده 
اعتبـاري    دستورالعمل اجرايي کارت«هيأت محترم وزيران و مفاد دستورالعمل اجرايي عقد مرابحـه،   ١٢/۵/۱۳۹۰ مورخ ه/ ٤٦٧٣٨
  :گردد شود، به شرح زير تصويب مي ناميده مي »دستورالعمل«که از اين پس به اختصار  »مرابحه
  تعاريف: ل اولفص

  :روند کار مي عناوين ذيل به جاي عبارات مربوط به اين دستورالعمل، در ـ۱ماده 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ :ـ بانک مرکزي۱ـ۱

يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانـک مرکـزي     بانک :ـ مؤسسه اعتباري۲ـ۱

  ؛تأسيس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد 

کننده؛ بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطالع مشتري  که به موجب آن عرضهعقدي  :ـ مرابحه۳ـ۱

نقـدي،   صـورت  به عنوان سـود، آن را بـه   يدرصدي اضاف ايبا افزودن مبلغ  سپس رساند و يم

به  نيمع دهاييسررس اي ديدر سررس رمساوييغ ايبه اقساط مساوي و  ،ياقساط اي يدفع هينس

  ؛کند يم مشتري واگذار

نامـه   تواند به وسيله آن و در چارچوب آيـين  مي اعتباري مؤسسه كارت اعتباري كه :کارت مرابحهـ ۴ـ۱

و مفـاد   »دستورالعمل اجرايي عقد مرابحـه «و ) بهره(دون ربا فصل سوم قانون عمليات بانکي ب

  .مشتري تا سقف معيني اعتبار اعطاء نمايد اين دستورالعمل، به

حساب آن حداکثر تا پايان  اي که سررسيد پرداخت صورت کارت مرابحه: ـ کارت مرابحه کوتاه مدت۵ـ۱

  .باشد دوره تنفس مي

حساب آن حداکثر دو سـال   اي که سررسيد پرداخت صورت کارت مرابحه :ـ کارت مرابحه بلند مدت۶ـ۱

  .باشد مي
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 شخص حقيقي که درخواست وي مبني بر اخذ کارت مرابحه به مؤسسه اعتبـاري ارايـه  : ـ مشتري۷ـ۱

و در قالب مرابحه از مؤسسه اعتبـاري تسـهيالت    شده، کارت مرابحه به نام وي صادر گرديده

  .نمايد اخذ مي

مجـازي،   يـا  فيزيكـي  شخصي که در قبال دريافت وجه از طريق پايانـه فـروش  : كارت ندةپذيرـ ۸ـ۱

  .نمايد مبادرت به واگذاري اموال يا ارائه خدمات به مشتري مي

دهـد تـا در چـارچوب     اعتباري به مشتري تخصيص مي مؤسسه كه اعتباري حداكثر :اعتبار سقف ـ۹ـ۱

اموال و دريافت خدمات در خصوص کارت مرابحـه،  مابين، براي پرداخت وجه خريد  قرارداد في

  .مورد استفاده قرار گيرد

مبلغي از اعتبار استفاده شده توسط مشتري که بر اساس شـرايط   :)مبلغ اصل تسهيالت(تسهيالت ـ ١٠ـ١

  .گردد مقرر در اين دستورالعمل در قالب مرابحه به وي اعطاء مي

عتبار و تسهيالت تسويه نشده توسط مشتري از تـاريخ صـدور تـا    التفاوت مبلغ سقف ا مابه: ماندة کارتـ ١١ـ١

  .تاريخ اعتبار کارت مرابحه

 مشـتري  ايـن دسـتورالعمل، بـراي    مفاداعتباري مطابق با  مؤسسه كه اي اعالميه :حساب صورتـ ١٢ـ١

وي  اطـالع کارت مرابحه در دوره زماني يک ماهه، بـه   هاي مالي تراکنشآن  طي و ارسال نموده

  .رسد مي

حساب،  مهلت پنج روزه تقويمي مؤسسه اعتباري به مشتري از تاريخ صدور صورت :تنفس ـ دوره١٣ـ١

  .حساب، در کارت مرابحه کوتاه مدت جهت تأييد و پرداخت مبلغ صورت

مرابحه کـه توسـط مؤسسـه اعتبـاري     تاريخ قيد شده بر روي کارت  :مرابحهتاريخ اعتبار كارت ـ ١٤ـ١

  .ند حداکثر تا آن تاريخ، از کارت مذکور استفاده نمايدتوا مي تعيين و مشتري

مـابين مؤسسـه اعتبـاري و     قراردادي که در زمان صدور کارت مرابحه في: ـ قرارداد کارت مرابحه١٥ـ١

مشتري بر اساس مرابحه منعقد گرديده و مبين توافقات، تعهدات و ساير الزامـات طـرفين در   

  .باشد خصوص کارت مرابحه مي
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  کليات: دومفصل 

  .تواند در چارچوب مفاد اين دستورالعمل نسبت به صدور کارت مرابحه اقدام نمايد مؤسسه اعتباري مي ـ۲ماده 

مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور کارت مرابحه، تمهيدات الزم را بـراي اسـتفاده از کـارت     ـ۳ماده 

  .مزبور توسط مشتري فراهم نمايد

از سـوي اداره   ابالغـي حداقل استانداردها، مشخصات فني و امنيتي کارت مرابحه مطـابق بـا ضـوابط     ـ۴ماده 

  .باشد ميهاي پرداخت بانک مرکزي  نظام

مؤسسه اعتباري موظف است قبل از ارائه خدمات کارت مرابحه، بسترهاي الزم جهت اتصال به مرکـز   ـ۵ماده 

  .فراهم نمايدرا ) مكنا سامانه(کنترل و نظارت اعتباري 

مؤسسه اعتباري مکلف است در فرايند صدور، تمديد و استفاده از کارت مرابحه توسط مشتري، تمامي  ـ۶ماده 

  .هاي مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشويي را رعايت نمايد و دستورالعمل  ها نامه قوانين، آيين

ه، نسبت به اعتبارسنجي دقيق مشتري اقـدام  مؤسسه اعتباري موظف است قبل از صدور کارت مرابح ـ۷ماده 

مؤسسـه  . عمل آمده مبين ميزان توان و ظرفيت اعتباري وي باشـد  نمايد، به نحوي که اعتبارسنجي به

  .باشد اعتباري مجاز به اعطاي سقف اعتبار بيش از ظرفيت اعتباري مشتري نمي

رابحه، وضعيت بـدهي غيرجـاري و چـک    مؤسسه اعتباري مکلف است؛ قبل از صدور يا تمديد کارت مـ ۸ماده 

 و حسب ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزي، نسـبت بـه  برگشتي مشتري را از بانک مرکزي استعالم 

  .اقدام نمايدصدور يا تمديد کارت مرابحه 

صدور کارت مرابحه توسط مؤسسه اعتباري، منوط به اخذ کد منحصر به فرد از مرکز کنترل و نظـارت   ـ  ۹ماده 

. باشـد  هاي پرداخت بانک مرکزي مي ، مطابق با رويه اعالمي از سوي اداره نظام)مكنا  سامانه(ي اعتبار

مؤسسه اعتباري موظف است پس از صدور کارت مرابحه، با استفاده از کد مأخوذه موضوع ايـن بنـد،   

  .ثبت نمايد) مكنا سامانه(مراتب را در مرکز کنترل و نظارت اعتباري 
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اعتباري مجاز به صدور و اعطاي بيش از يک کارت مرابحه کوتاه مدت و يک کارت مرابحه هر مؤسسه  ـ١٠ماده 

  .باشد بلند مدت به هر مشتري نمي

  .گردد مي توسط بانک مرکزي اعالمحداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه  ـ۱۱ماده 

بـه شـرح ذيـل    مؤسسه اعتباري موظف است در خصوص سازوکار اجرايي کارت مرابحه کوتاه مدت ـ ۱۲ماده 

  :اقدام نمايد

  گردد؛ تسهيالت به صورت نسيه دفعي به مشتري اعطاء مي ـ۱ـ۱۲

مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان اسـتفاده از کـارت     سود تسهيالت اعطايي بر اساس نرخ ـ۲ـ۱۲

مبالغ مورد استفاده از تاريخ استفاده تا پايـان دوره تـنفس محاسـبه    /مرابحه و متناسب با مبلغ

  ود؛ش مي

  .شود حساب توسط مشتري، پايان دوره تنفس تعيين مي حداکثر مهلت پرداخت صورت ـ۳ـ۱۲

  :مؤسسه اعتباري مکلف است سازوکار اجرايي کارت مرابحه بلند مدت را به شرح ذيل به اجرا درآوردـ ۱۳ماده 

  گردد؛ تسهيالت به صورت نسيه دفعي به مشتري اعطاء مي ـ۱ـ۱۳

مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان اسـتفاده از کـارت     ايي بر اساس نرخسود تسهيالت اعط ـ۲ـ۱۳

مبالغ مورد استفاده از تاريخ استفاده تا سررسيد تسـهيالت اعطـايي   /مرابحه و متناسب با مبلغ

  شود؛ محاسبه مي

  .شود حساب توسط مشتري، دو سال تعيين مي حداکثر مهلت پرداخت صورت ـ۳ـ۱۳

پيش از سررسيد نسبت به بازپرداخت تمام يا بخشـي از تسـهيالت اقـدام نمايـد،     چه مشتري  چنانـ ۱۴ماده 

مؤسسه اعتباري مکلف است متناسب با مبلغ وصولي و زمان باقيمانده تا سررسيد، به مشتري تخفيـف  

  .الزم را بدهد و مبلغ وصولي را بين مانده اصل و سود تسهيالت اعطايي تسهيم بالنسبه نمايد

تواند حسب مورد،  تخفيف مذکور در اين ماده حداقل تخفيف الزم بوده و مؤسسه اعتباري مي ـ١تبصره 

  .به مشتريان خود بيش از ميزان تعيين شده در اين ماده نيز تخفيف دهد
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تواند سازوکارهاي تشويقي ديگري را نيز جهت وصول زودتـر از موعـد    مؤسسه اعتباري ميـ ٢تبصره 

  .مطالبات خود اتخاذ نمايد

چه مشتري به تعهدات خويش در قبال مؤسسه اعتباري مبني بر بازپرداخت تمام يـا بخشـي از    چنانـ ۱۵ماده 

هاي مقرر عمل ننمايد، مؤسسه اعتباري مکلف اسـت مبلغـي را تحـت عنـوان      /تسهيالت در سررسيد

تناسب با مبلغ التزام تأخير تأديه دين، بر اساس ضوابط و مقررات ابالغي از سوي بانک مرکزي، م وجه

  .و مدت تأخير مطالبه نمايد

هـاي مختلـف، در صـورت عـدم      حسـاب  اولويت تسويه تمام يا بخشي از بدهي مشتري بابت صورت ـ۱۶ماده 

  .باشد که زودتر صادر گرديده است هايي مي حساب تعيين توسط وي، با صورت

  مرابحه   ضوابط ناظر بر قرارداد کارت: فصل سوم 

  . باشد رت مرابحه بر مبناي قرارداد کارت مرابحه بين مؤسسه اعتباري و مشتري ميسر ميصدور کا ـ١٧ماده 

مؤسسه اعتباري موظف است در چارچوب مفاد اين دستورالعمل، اموال و يـا خـدمات مـورد تقاضـاي      ـ١٨ماده 

  .مشتري را از پذيرنده کارت خريداري و در قالب مرابحه به مشتري واگذار نمايد

  :سسه اعتباري مکلف است حداقل موارد ذيل را در قرارداد کارت مرابحه درج نمايدمؤ ـ۱۹ماده 

  سقف اعتبار؛ ـ۱ـ۱۹

  ؛)۱۳(و ) ۱۲(نحوه تعيين و محاسبه سود تسهيالت مرابحه، موضوع مواد  ـ۲ـ ۱۹

  مدت اعتبار کارت؛ ـ۳ـ ۱۹

 دوره و نحوه بازپرداخت تسهيالت؛ ـ۴ـ۱۹

 دوره تنفس؛ ـ۵ـ ۱۹

 ؛)۱۵(التزام تأخير تأديه دين، موضوع ماده  نرخ و روش محاسبه وجه ـ۶ـ ۱۹

 نوع و ميزان وثايق؛ ـ۷ـ ۱۹

  حساب؛ هاي ارسال صورت بندي و روش زمان ـ۸ـ ۱۹

  رساني مؤسسه اعتباري به مشتري در مواقع لزوم؛ روش اطالع ـ۹ـ ۱۹
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 حساب، حـداکثر ظـرف مـدت سـه روز     الزام دارندة كارت مبني بر اعالم عدم دريافت صورت ـ۱۰ـ۱۹

  پايان هر دوره زماني يک ماهه؛ از کاري پس

  حساب؛ نحوه و مهلت اعتراض به صورتـ ۱۱ـ۱۹

  چگونگي و زمان رسيدگي به اعتراض واصله؛ ـ۱۲ـ۱۹

ثني در صورت فقدان يا سـرقت کـارت   ضوابط مربوط به نگهداري، استفاده و صدور کارت الم ـ۱۳ـ۱۹

  مرابحه؛

  .ضوابط مربوط به انسداد و ابطال کارت مرابحه، وفق مفاد اين دستورالعمل ـ۱۴ـ۱۹

تواند حسب درخواست مشتري تاريخ اعتبار کارت مرابحه را بر اساس ضـوابط و   مؤسسه اعتباري مي ـ۲۰ماده 

کارت مرابحه، مؤسسه اعتباري موظف است پيش در صورت توافق بر تمديد  .مقررات جاري تمديد کند

  .اقدام نمايد... از تمديد، نسبت به اعتبارسنجي مشتري، تعديل وثايق و 

باشد که درخواست  مؤسسه اعتباري در صورتي مجاز به تمديد تاريخ اعتبار کارت مرابحه ميـ   ١تبصره 

  .ري تسليم شده باشدمشتري قبل از پايان تاريخ اعتبار کارت مرابحه به مؤسسه اعتبا

تمديد تاريخ اعتبار کارت مرابحه در دوره بازپرداخت تسهيالت دريافتي از محل کارت مزبور، ـ   ٢تبصره 

  .باشد با رعايت ساير ضوابط و مقررات بالمانع مي

مهلت بازپرداخت تسهيالت اعطايي از طريق کارت مرابحه، در چارچوب ضـوابط و مقـررات جـاري،     ـ۲۱ماده 

چه پس از انقضاء  دراين صورت، چنان. ند تا پس از انقضاي تاريخ اعتبار کارت مرابحه ادامه يابدتوا مي

تاريخ اعتبار کارت مرابحه، مشتري مجدداً درخواست اخذ کارت مرابحه نمايـد، حـداکثر مبلـغ اعتبـار     

نـوان  کارت مرابحه جديد پس از کسر مانده بدهي مشتري بابت اصل تسهيالت اعطـايي قبلـي، بـه ع   

  .گيرد مانده کارت مرابحه جديد در اختيار مشتري قرار مي

  حساب ضوابط ناظر بر صورت: فصل چهارم

  :حساب ارسالي به مشتري بايد حداقل مشتمل بر موارد ذيل باشد صورت ـ۲۲ماده 

  مشخصات مشتري؛ ـ١ـ٢٢
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 سقف اعتبار؛ـ ٢ـ٢٢

  حساب؛ دوره زماني صورت ـ٣ـ٢٢

  مجموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزئيات آن به تفکيک تاريخ طي دوره زماني يک ماهه؛ ـ٤ـ٢٢

  نرخ و ميزان سود تسهيالت اعطايي تا سررسيد؛ ـ٥ـ٢٢

 مانده کارت در ابتدا و انتهاي دوره؛ ـ٦ـ٢٢

 مدت؛ دوره تنفس در خصوص کارت مرابحه کوتاه ـ٧ـ٢٢

  مهلت اعتراض؛ ـ٨ـ٢٢

  حساب؛ ت مبلغ صورتنحوه بازپرداخ ـ٩ـ٢٢

  .هاي قبلي حساب مانده بدهي مشتري بابت صورت ـ١٠ـ٢٢

 شـده،  توافـق  روش بـه  و يک ماهه  حساب را در پايان هر دوره است صورت موظف اعتباري مؤسسه ـ٢٣ماده 

  .براي مشتري ارسال نمايد

توسط مؤسسه اعتباري، مدت تأخير به دوره تـنفس   حساب صورتدر صورت تأخير در ارسال  ـ  تبصره

  .شود افزوده مي

  ساير الزامات: فصل پنجم

 نشـود، مؤسسـه اعتبـاري    ظرف مدت دو ماه از سررسيد وصـول  اعتباري مؤسسه چه مطالبات چنان ـ  ٢٤ ماده

. درآورد تعليـق  حالت به مانده کارت را از استفاده امکان مسدود نمايد و مرابحه را موظف است کارت

كـه   صـورتي  در .کنـد  به مشتري اعـالم  شده توافق روش به را مراتب است مكلف اعتباري مؤسسه

وصـول نشـود، مؤسسـه     اعتبـاري  مؤسسـه  مطالبات سررسيد، از پس ماه حداکثر ظرف مدت شش

  .باشد اعتباري ملزم به ابطال کارت مرابحه مي

در صورتي که مشتري طي مدت تعيين شده توسط مؤسسه اعتباري از مانده کارت مرابحه اسـتفاده   ـ  ٢٥ ماده

تواند مطابق با مفاد قرارداد کارت مرابحه، نسبت به انسداد و يا ابطال آن  ننمايد، مؤسسه اعتباري مي

  .اقدام نمايد
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 .باشد زم به ابطال آن ميشود، مؤسسه اعتباري مل مسدود مرابحه سه بار کارت چه چنان ـ ٢٦ماده 

در صورت موافقت مؤسسه اعتباري با درخواست مشتري مبني بر رفع انسداد يا اعطاي مجدد کـارت   ـ٢٧ ماده

  :گردد مرابحه، حسب مورد به شرح ذيل اقدام مي

مرابحه مسدود يا ابطال شده به دليل عدم استفاده، بالفاصله پس از وصول   در خصوص کارت ـ١ـ٢٧

  کتبي مشتري؛درخواست 

در خصوص کارت مرابحه مسدود يا ابطال شده بـه دليـل عـدم ايفـاي تعهـدات از جانـب        ـ٢ـ٢٧

مشتري، رفع انسداد، شارِژ يا اعطاي مجدد کارت مرابحه، پـس از بازپرداخـت کامـل ديـون     

مرابحـه مسـدودي و دو     منوط به سپري شدن دو ماه در مورد کـارت , سررسيد شده مشتري

  مرابحه ابطال شده؛  ارتسال در مورد ک

در خصوص کارت مرابحه ابطال شده به هر دو دليل عدم استفاده و عدم ايفـاي تعهـدات از    ـ٣ـ٢٧

 ).٢ـ٢٧(جانب مشتري، وفق مفاد بند 

، وفـق ضـوابط   »کارمزد صدور و يا تمديد کارت مرابحه«تواند مبلغي را تحت عنوان  مؤسسه اعتباري مي ـ٢٨ ماده

  .ک مرکزي از مشتري مطالبه نمايدابالغي از سوي بان

را تعيين و به شبکه بانکي کشـور ابـالغ    »کارت مرابحهصدور و يا تمديد  کارمزد«بانک مرکزي  ـ   تبصره

  .نمايد مي

مؤسسه اعتباري مکلف است اطالعات مربوط به تعهدات کارت مرابحه، تسهيالت مرابحـه اعطـايي     ـ٢٩ ماده

  .ها را به بانک مرکزي ارسال نمايد حساب و تغييرات بعدي آن مربوط به هر صورت

مطالبه هرگونه وجه ديگري از مشتري به استثناي موارد مذکور در اين دستورالعمل، تحت هر عنـوان   ـ  ٣٠ ماده

  .باشد نوع ميمم

مانده اعتبار کارت مرابحه صرفاً براي اعطـاي تسـهيالت در قالـب مرابحـه قابـل اسـتفاده بـوده و         ـ   ٣١ماده 

هاي مالي ديگر نظير؛ واريز وجه، برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کارمزد از طريق کارت  تراکنش

  .باشد مزبور مجاز نمي
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االجرا شدن اين دستورالعمل صـادر شـده و در اختيـار     قبل از الزم هاي مرابحه که در خصوص کارت ـ  ٣٢ماده 

ها، مطابق بـا مفـاد     مؤسسه اعتباري مکلف است تا پايان تاريخ اعتبار آن  مشتريان قرار گرفته است،

هاي مزبور بايد وفق مفاد اين دسـتورالعمل   تمديد کارت. مابين و ضوابط قبلي اقدام نمايد قرارداد في

  .انجام شود

مرابحه،   به استثناي مواردي که صريحاً در اين دستورالعمل ذکر شده است، ساير موارد ناظر بر کارت ـ٣٣ ماده

هـا و ضـوابط و مقـررات ابالغـي از سـوي بانـک مرکـزي از جملـه          نامـه  تابع قوانين موضوعه، آيين

 .باشد مي» دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه«

قانون پـولي و  ) ٤٤(هاي مقرر در ماده   ن دستورالعمل موجب اعمال مجازاتتخطي از مفاد مقرر در اي ـ٣٤ ماده

  .شود ربط مي بانکي کشور و ساير قوانين و مقررات ذي

  موارد منسوخ: فصل ششم

 منسـوخ اعـالم   ذيل ضوابط جمله از آن با مغاير مقررات دستورالعمل، اين شدن االجراء الزم تاريخ از ـ٣٥ ماده

 :گردد مي

دستورالعمل اجرايي کـارت  «در خصـوص  ، ٢٠/٦/١٣٩٠مورخ  ١٤١٧٦٣/٩٠ بخشنامه شمارهـ ١ـ٣٥

و  ٩/٥/١٣٩٠، موضوع سي و يکمين و چهل و يکمين جلسات مورخ »اعتباري بر پايه عقد مرابحه

  کميسيون اعتباري بانک مرکزي؛ ٢٠/٦/١٣٩٠

شـانزدهمين جلسـه   از ) ١(، موضـوع بنـد   ٩/٨/١٣٩١مورخ  ٢١٢٧٤٦/٩١بخشنامه شماره  ـ٢ـ٣٥

  .کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ٢٣/٧/١٣٩١مورخ 

  

کميسيون مقررات و  ٢٤/٣/١٣٩٤تبصره در ششمين جلسه مورخ ) ۶(ماده و  )٣٥(در  »دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري مرابحه«

  .باشد مياالجرا  ماه پس از ابالغ، الزميک و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي به تصويب رسيد 
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بنـد  ) ١(تبصـره  ) ب(نامه اجرايي جـزء   موضوع ابالغ آيين ٠٤/٠٥/١٣٩٤مورخ  ١١٢٣٣٩/٩٤بخشنامه شماره «

  »پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت) ١٧(ماده ) ت(

  

بانک و مؤسسات اعتباري  ردولتي، شرکت دولتي پستدولتي، غيهاي  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گردد و نور ارسال مي عسکريهي ، ، کوثر مرکز توسعه

 

  باسالم؛

» ت«ذيل تبصـره يـک از بنـد    » ب«در اجراي تکليف قانوني مقرر در جزء ؛ رساند به استحضار مياحتراماً، 

، هيـأت محتـرم وزيـران در جلسـه مـورخ      »کشـور  پذير و ارتقاي نظام مالي رفع موانع توليد رقابتقانون « ۱۷ماده 

پذير و ارتقاي نظام  رفع موانع توليد رقابتقانون  ۱۷ماده » ت«تبصره يک بند » ب«نامه اجرايي جزء  آيين«، ۲۷/۳/۱۳۹۴

خواهشـمند اسـت ضـمن    لذا . گردد اي از آن به پيوست ايفاد مي را مورد تصويب قرار داد که نسخه »مالي کشور

کليه مؤسسات اعتبـاري  « : دارد آن که مقرر مي ۳در اجراي تکليف مندرج در ماده ، الذکر نامه فوق آيين توجه به مفاد

هاي ناشي از تملک قهري خود را  نامه، هر سه ماه يکبار فهرست اموال و دارايي موظفند ظرف سي روز پس ازابالغ اين آيين

  ذ.۲۴۴۸۹۰۰./، دستور فرمايند اقدامات الزم معمول گردد»ندبا اسناد و مدارک مورد نياز به بانک مرکزي ارسال نماي

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  .برگ ٢: پيوست

  

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

١٣٧ 
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 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

١٣٩ 

موضوع ابالغ دستورالعمل نگاهداري انواع حسـاب بـراي    ٠٦/٠٥/١٣٩٤مورخ  ١١٤٩٨٥/٩٤بخشنامه شماره «

  ها و مؤسسات عمومي غيردولتي هاي دولتي و نهاد ها، مؤسسات و شرکت وزارتخانه

  

 .گردد مي بانک و مؤسسات اعتباري غيربانکي ارسال   دولتي پست ها، شرکت  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 باسالم؛

 نگاهـداري دستورالعمل «در خصوص ابالغ  ١٠/٨/١٣٩١مورخ  ٢١٠٨٤٣/٩١پيرو بخشنامه شماره احتراماً، 

که در اجراي تکليف  »هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ، مؤسسات و شرکتها خانه وزارتانواع حساب براي 

ايران به تصـويب شـوراي پـول و اعتبـار     ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي  قانون برنامه پنج) ٩٤(مندرج در ماده 

شوراي  ٩/٤/١٣٩٤هزار و دويست و سومين جلسه مورخ  رساند دستورالعمل مزبور در يک رسيده بود، به استحضار مي

  .آن حذف گرديد) ١٥(و ) ١٤(پول و اعتبار مورد اصالح قرار گرفت و مواد 

، هـا  خانه وزارتانواع حساب براي  نگاهداري دستورالعمل«اي از  با عنايت به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه

مطابق با آخرين اصالحات مصوب شـوراي پـول و   » هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مؤسسات و شرکت

مؤسسـه اعتبـاري غيربـانکي    /ربط در آن بانک اعتبار، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به تمامي واحدهاي ذي

  ص ٢٤٤٧٨٧١/ .اجراي آن دقت و نظارت کافي به عمل آورند ابالغ شده و بر حسن

  
  
  
  
  
  

  

  برگ  ۷:  پيوست

  شويي کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول مديريت
 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

  

انواع حساب براي  نگاهداريدستورالعمل «
هاي دولتي و  ها، مؤسسات و شرکت وزارتخانه

  »نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
  
  
  
  
  ١٣٩٤مردادماه 
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  »بسمه تعالي«
  

هاي دولتي  شرکتها، مؤسسات و  خانه وزارتانواع حساب براي  نگاهداريدستورالعمل "

  "و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
  

  :مقدمه

 ٣٠/١٠/١٣٨٩ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، مصـوب   قانون برنامه پنج) ٩٤(به استناد ماده 

برداري از سيستم بانکداري متمرکز بانک مرکزي جمهـوري اسـالمي    مجلس شوراي اسالمي و با عنايت به بهره

هـاي دولتـي در    ندهي به وضعيت حسابهاي ملي پرداخت، به منظور ساما ايران و برخورداري از امکانات سامانه

شبکه بانکي کشور و ايجاد تمرکز الزم در بانکداري دولت توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، همچنين 

تأمين مصالح ملي کشور در خصوص؛ احصاء صحيح درآمدهاي دولت، دستيابي به آمـار و اطالعـات دقيـق و بـه     

اي، کنترل هرچـه بيشـتر نقـدينگي،     هاي هزينه مناسب گردش حسابهاي درآمدي دولت، کنترل  موقع از حساب

، مؤسسـات و  هـا  خانـه  وزارتانواع حساب براي  نگاهداريدستورالعمل "ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتـي،  

، تهيه شود ناميده مي “دستورالعمل” که از اين پس به اختصار" هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي شرکت

  .گردد و تدوين مي

  :مستندات قانوني -الف 

  ؛٣٠/١٠/١٣٨٩ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب  قانون برنامه پنج) ٩٤(ماده  -١

  ؛١٨/٤/١٣٥١قانون پولي و بانکي کشور مصوب ) ١٢(هاي ذيل ماده  و تبصره ”الف“ و بند) ١٠(ماده ”ز“ بند -٢

  ؛٨/٦/١٣٦٢، مصوب )بهره(بانکي بدون ربا قانون عمليات ) ٢٢(ماده  -٣

 ٨٨٥٢٨نامـه شـماره    تصـويب ) (بهـره (نامه اجرائي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا  آئين) ٥(ماده  -٤

 ؛)١٧/١٢/١٣٦٢هيأت وزيران، مصوب 

  ؛١٢/١٢/١٣٥٤قانون پولي و بانکي کشور، مصوب ) ١٢(ماده  ٢ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره  -٥
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  ؛١٣٦٦قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال ) ٧٦(ذيل ماده    و تبصره) ٧٦(و ) ٤٣( ،)٣٩(، )٥( ادوم -٦

 مصـوب   کشـور در بانـک سـپه    یو بـانک  یپـول  قـانون  مقـررات  یقـانون نحـوه اجـرا     ماده واحـده ”ب“ بند -٧

  ؛١٩/١٢/١٣٥٣

 ١٩/٤/١٣٧٣مؤسسـات عمـومي غيردولتـي مصـوب     هاي ذيل قانون فهرست نهادها و  ماده واحده و تبصره -٨

  .هاي آن عالوه الحاقيه به

  تعاريف -ب 

  :باشد کار رفته است داراي معاني مشروح زير مي اصطالحاتي که در اين دستورالعمل به -١ماده 

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :بانک مرکزي -١-١

ربانکي که به موجب قانون تأسيس شده و يا مجوز خود را ها و مؤسسات اعتباري غي بانک :مؤسسات اعتباري -١-٢

  .از بانک مرکزي دريافت نموده و تحت نظارت اين بانک قرار دارند

مؤسسـات و   هـاي دولتـي و   هـا و سـازمان   ها، مؤسسات، شـرکت  بنگاهها،  خانه وزارت: هاي مشمول سازمان -١-٣

  .باشند مي نهادهاي عمومي غيردولتي

توسـط   کـه در چارچوب قـوانين و مقـررات مربـوط      فعاليت گونههر عبارت است از انجام  :خدمات بانکي -١-٤

و ارائه آن بعضاً مستلزم اخـذ کـارمزد از طـرف     و به تقاضاي مشتري صورت پذيرفته مؤسسه اعتباري

  گردد از جمله انواع خدمات بانکي به آن اشاره مي  مواردي که ذيالً به. مؤسسه اعتباري از مشتري باشد

  :رود شمار مي

  ارائه انواع ابزارهاي پرداخت - ١

  ؛دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي  - ٢

  ...  ودايع و, آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري  انجام امور نمايندگي به منظور جمع - ٣

  ؛نامه گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت - ٤

کارت , هاي خريد کارت(هاي الکترونيکي  جمله صدور انواع کارتارائه خدمات بانکي الکترونيکي از  - ٥

  ؛. . .)کيف پول الکترونيکي و , اعتباري
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  ؛بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات قبول و نگاهداري اشياء گران - ٦

  ؛خدمات مربوط به وجوه اداره شدهارائه  - ٧

  ؛تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره - ٨

 ؛اوراق مشارکت ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور انتشار يا عرضه - ٩

  )دستور پرداخت مستمر(انجام سفارشات مستمر مشتريان  - ١٠

  ؛. . .ها و  خدمات مالي، مديريت دارايي, گذاري اي از قبيل سرمايه ارائه خدمات مشاوره - ١١

  ؛انجام وظايف قيمومت، وصايت، وکالت و نمايندگي طبق قوانين و مقررات مربوطه - ١٢

  ؛داخل و خارجبا مؤسسات اعتباري حفظ، برقراري و ايجاد رابطه کارگزاري  - ١٣

  ؛سسه اعتباريؤترخيص کاال از بنادر و گمرکات به حساب م - ١٤

  ؛انجام خدمات کارگزاري سهام و اوراق بهادار براي مشتريان - ١٥

 ؛ها سيس و يا افزايش سرمايه شرکتأهاي در شرف ت نويسي سهام شرکت پذيره - ١٦

  ؛ناديوصول مطالبات اس - ١٧

 .ها وصول سود سهام مشتريان به حساب آن - ١٨

هاي بين بانکي تسويه و انتقال الکترونيکـي وجـوه کـه     عبارت است از زيرساخت: هاي ملي پرداخت سامانه -١-٥

 :ها به شرح ذيل هستند ترين آن اصلي

هـا، ايجـاد    بانـک  هـاي پرداخـت کـارتي    به منظور اتصال سامانه ):شتاب(شبكه تبادل اطالعات بين بانكي  -١-٥-١

  .گيرد بانکي کارتي مورد استفاده قرار مي هاي کارتي و پاياپاي مبادالت بين المللي پرداخت ارتباطات بين

اي که براي انجام تسويه ناخـالص وجـوه بـين     عبارت است از سامانه ):ساتنا(سامانه تسويه ناخالص آني  -١-٥-٢

ن به صورت انفرادي و ناخالص مـورد اسـتفاده قـرار    هاي بين بانکي کال بانکي و انجام دستور پرداخت

  .گيرد مي
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شامل زيرساخت پاياپاي و انتقال الکترونيکي وجوه براي دستورهاي  ):پايا(سامانه اتاق پاياپاي الكترونيك  -١-٥-٣

ه  )Direct Debit(" مستقيم برداشت" هاي پرداخت انفرادي خرد و انبوه و همچنين انجام درخواست صورت ب

  .باشد بانكي مي بين

اين سامانه وظيفه صدور، انتشار، ثبت و نقل و انتقال مالکيـت   ):تابا(سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيك  -١-٥-٤

هـا و   اوراق بهادار الكترونيكي و نگهداري آنها از لحظه صدورتا بازخريد در سررسيد را بـه نـام بانـك   

  .مشتريان آنها برعهده دارد

عبارت است از زيرساخت امنيتي الزم و پايگاه داده اطالعات : بانکي) نماد(مديريت امضاي ديجيتال  نظام -١-٥-٥

ها، به منظور ايجـاد هويـت ديجيتـالي بـراي اشـخاص حقيقـي و حقـوقي و         کارکنان و مشتريان بانک

تفاده به عمل ها اس ها خدمت ارائه داده يا از خدمات بانک هايي که به هر نحوي در بانک همچنين سامانه

  .آورند مي

اي واحد، يکپارچه و منسجم کـه تمـامي عمليـات     عبارت است از سامانه :)Core Banking( بانکداري متمرکز -١-٦

مجاز بانکي اعم از جذب سپرده، اعطاي تسهيالت و ارائه خدمات بانکي توسـط آن مـديريت شـده و    

  .هستندرسان بانکي به آن متصل  هاي جانبي خدمت ساير سامانه

عبارتست از هر گونه ابزار الکترونيکي که مؤسسه اعتباري بـه منظـور احـراز     :ابزارهاي پرداخت الکترونيک -١-٧

هـاي   هـاي پرداخـت و شناسـه    دهد؛ نظير انواع کـارت  هويت ماشيني، در اختيار مشتريان خود قرار مي

  ).Token(فيزيکي الکترونيکي توکن 

افزاري است که براي شناسايي و تأييد هويت کاربران به صورت ديجيتـالي و   ابزاري سخت: شناسه امنيتی -١-٨

کاربران از شناسه مذکور به . رود هاي مجازي نظير اينترنت به کار مي بدون احراز هويت عيني در محيط

  :نمايند دو منظور زير استفاده مي

  امضاي اسناد الکترونيکي به صورت غيرقابل جعل و غيرقابل انکار؛ -١

رمزگذاري اطالعات به نحوي که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغيير نيابد و صرفاً براي گيرندة مـورد   -٢

  .نظر قابل دسترسي باشد
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  فرآيند اجرايي -ج 

ها و امکانات مورد نياز جهت بانکداري متمرکز  بانک مرکزي موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زيرساخت - ٢ماده 

هـاي ملـي پرداخـت،     به منظور انجام عمليات پرداخت وجوه به صورت الکترونيک، با اتصال به سامانه

  .هم نمايدفرا هاي مشمول سازمانهاي مورد نياز هر يک از  تمهيدات الزم را براي نگاهداري حساب

هـاي مشـمول، بـه اسـتثناي مؤسسـات و       هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي سازمان تمامي حساب– ٣ماده 

  .داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح گردد نهادهاي عمومي غيردولتي، بايد صرفاً از طريق خزانه

محل بودجـه عمـومي دولـت تـأمين      آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي که از - ١تبصره 

  .گردد، مشمول مفاد اين ماده خواهد بود مي

قـانون   ٧٦و  ٣٩هاي بيمه و مؤسسـات اعتبـاري مـادامي کـه از شـمول مفـاد مـواد         ها، شرکت بانک -٢تبصره 

  .محاسبات عمومي مستثني باشند، از رعايت مفاد اين ماده نيز مستثني هستند

براي نگهداري آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتـي، از   هاي بانکي تمامي حساب -٤ماده 

گردد، بايد صرفاً  ها که از محل بودجه عمومي دولت تأمين نمي های تابعه آن ها و شرکت جمله شهرداري

  .نزد بانک مرکزي افتتاح گردد

مادام که بـيش از  (بانک مرکزي ها نزد  های تابعه شهرداري افتتاح حساب بانکي براي هر يک از شرکت -تبصره 

پـذير   هـا امکـان   ، فقط از طريق شهرداري)ها باشد درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداری ۵۰

  .باشد مي

مؤسسات اعتباري اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگي با بانک مرکزي نسبت به افتتاح هرگونه حساب  - ٥ماده 

  .قدام نمايندا هاي مشمول سازمانبراي هر يک از 

شـده نـزد بانـک     هاي متناظر جديد افتتاح هاي مشمول با حساب هاي موجود سازمان جايگزيني حساب -٦ماده 

 نحوه انجـام همـاهنگي مـابين   "، "بندي برنامه زمان"اي است که مشتمل بر؛  نامه مرکزي، مطابق با شيوه

   .باشد مي" ها حساب چگونگي اجرايي کردن جايگزيني"و " ربط ها و نهادهاي ذي سازمان
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مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل، توسط بانک مرکزي و  با هماهنگي   نامه شيوه -تبصره

  .دار کل کشور خواهد رسيد داري کل کشور تهيه و به تأييد دبيرکل بانک مرکزي و خزانه خزانه

هـاي متنـاظر جديـد     ذيل آن بـا حسـاب   ١بصره و ت ٣هاي موضوع ماده  تا زمان جايگزيني تمام حساب -٧ماده

دار کـل کشـور و    اي با مسئوليت خزانـه  شده نزد بانک مرکزي، تعيين بانک عامل به عهده کميته افتتاح

عضويت رييس کميته پولي و بانکي بانک مرکزي و معاون امور بانکي و بيمـه وزارت امـور اقتصـادي و    

  .د بوداي خواه دارايي، مبتني بر تنظيم صورتجلسه

  .باشد ، بر عهده کميته پولي و بانکي بانک مرکزي مي٤هاي موضوع ماده  تعيين بانک عامل براي حساب -تبصره

هاي افتتاح  هاي خود را صرفاً از طريق حساب ها و پرداخت هاي مشمول موظفند؛ تمامي دريافت سازمان - ٨ماده 

  .شده نزد بانک مرکزي انجام دهند

افـزاري مـورد نيـاز جهـت صـدور       موظف است امکانات و تجهيزات سخت افزاري و نرمبانک مرکزي  - ٩ماده 

دستور پرداخت و يا ِاعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نياز را در اختيار ذيحسابان و 

  .هاي مشمول قراردهد يا مديران مالي سازمان

هاي ملي متمرکز  مورد نظر خود را به واسطه سامانه هاي مشمول موظفند؛ تمامي عمليات بانکي سازمان - ١٠ماده 

هـا و همچنـين    هاي الکترونيکي آن پرداخت از طريق هر يک از شعب فعال شبکه بانکي کشور و پايانه

  .گردند، انجام دهند هاي اطالعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزي تلقي مي پايگاه

توانند در خصوص دريافت انواع خدمات بـانکي و تسـهيالت بـه هـر يـک از       ل ميهاي مشمو سازمان - ١١ماده 

  .نمايند، مراجعه نمايند ها ارائه مي ترين خدمات را به آن مؤسسات اعتباري که مناسب

گردد که از طرف بانک مرکزي تهيه و بـه   نرخ کارمزد انواع خدمات بانکي بر اساس جدولي محاسبه مي - تبصره

  .گردد ور ابالغ ميشبکه بانکي کش
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هـا و مؤسسـات    از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهـاي مسـلح و شـرکت    - ١٢ماده 

هاي  تمامي حساب) کل داري خزانه(وابسته به آن نيز موظفند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي 

  .خود را به بانک مرکزي منتقل نمايند

  رلنظارت و کنت -د

کـل   داري نظارت بر حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکـزي و خزانـه   - ١٣ماده 

  .باشد کشور مي

  

هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي  ، مؤسسات و شرکتها خانه وزارتانواع حساب براي  نگاهداريدستورالعمل "

صد و چهل و هفتمين جلسـه   هزار و يک تبصره در يک ٦ماده و  ١٣در يک مقدمه و چهار بخش شامل؛  "غيردولتي

آن  ٩/٤/١٣٩٤هزار و دويست و سومين جلسه مـورخ   شوراي پول و اعتبار تصويب و در يک ٢٥/٧/١٣٩١مورخ 

  .شورا اصالح گرديد
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موضوع تأکيـد بـر لـزوم اعطـاي تسـهيالت بـه بخـش         ٠٧/٠٥/١٣٩٤مورخ  ١١٦٣٦٤/٩٤بخشنامه شماره «

  »کشاورزي، منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي مطابق قوانين مربوط

  
هاي صنعت و معدن و  به استثناي بانک(هاي دولتي و غيردولتي   جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .بانک، مؤسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي، عسکريه و نور ارسال گرديد ، شرکت دولتي پست)مسکن

 

  ا سالم؛ب

، مقـرر  کل کشور ۱۳۹۴قانون بودجه سال ) ۱۱(تبصره ) ح(بند گونه که استحضار دارند؛ طبق  احتراماً، همان

ها و مؤسسات  از مجموع تسهيالت پرداختي بانک%) ۲۵(درصد  پنج و  طور متوسط حداقل بيست بهگرديده است 

درصـورت تخلـف    و نرخ ترجيحي اختصاص يابداعتباري به بخش کشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با 

اقدام  ها آننسبت به افزايش سپرده قانوني  ،شده، بانک مرکزي متناسب با ميزان تخلف ها از سهميه تعيين بانک

 کـه در » پذير و ارتقـاء نظـام مـالي کشـور     قانون رفع موانع توليد رقابت«) ۴۷(ماده همچنين، بر اساس . نمايد

 هـاي عامـل غيرتخصصـي موظـف     بانـک  ي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد،جارسال ارديبهشت ماه 

در اقتصاد کشـور بـر اسـاس    حداقل معادل سهم بخش کشاورزي سهمي از تسهيالت اعطايي خود را  ،ندا شده

  .اختصاص دهندبخش  آنبه آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي ساالنه 

مقتضـي اسـت   ، پذير و ارتقـاء نظـام مـالي کشـور     يد رقابتقانون رفع موانع تولتوجه به مؤخر بودن با 

نيز با توجـه بـه   و مؤسسات اعتباري هاي تخصصي  و بانک اخيرالذکرهاي غيرتخصصي در چارچوب قانون  بانک

 کل کشـور  ۱۳۹۴قانون بودجه سال ) ۱۱(تبصره ) ح(بند موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه خود در چارچوب 

  .اقدام نمايند منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي ،به بخش کشاورزي نسبت به اعطاي تسهيالت

ربط  با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي

  م/۲۴۲۵۱۲۲/.ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت الزم به عمل آيد
  

 مبارزه با پولشوييکل مقررات، مجوزهاي بانکي و  مديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضاغني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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هاي تجاري غيردولتـي   موضوع ابالغ اساسنامه نمونه بانک ١٣/٠٥/١٣٩٤مورخ  ١٢٢٦٧٩/٩٤بخشنامه شماره «

  »و مؤسسات اعتباري غيربانکي

  
و )  الحسنه رسالت و مهر ايران هاي قرض استثناي بانک به(دولتي  غيرهاي  عامل محترم بانک جهت اطالع مديران

  .بانکي ارسال گرديد مؤسسات اعتباري غير
  

  با سالم؛

هفتاد و سومين جلسـه    هزار و يکصد و احتراماً، همانگونه که مستحضرند شوراي محترم پول و اعتبار در يک       

بـا هـدف ايجـاد     ۲۴/۴/۱۳۹۳و دومين جلسه مورخ   هشتاد   هزار و يکصد و و همچنين يک ۱۳/۱۲/۱۳۹۲مورخ 

بانکي و کمـک   تي و مؤسسات اعتباري غيرهاي تجاري غيردول ساختار و چارچوب استاندارد براي اساسنامه بانک

بانکي در شـرف تأسـيس و نيـز     ها و مؤسسات اعتباري غير هاي بانک به تسهيل و تسريع در تصويب اساسنامه

 ۲۲/۱۲/۱۳۹۲مورخ  ۳۷۷۵۳۸/۹۲هاي شماره  اي را تصويب نمود که طي بخشنامه هاي نمونه موجود، اساسنامه

  .شبکه بانکي کشور ابالغ گرديد به ۲/۵/۱۳۹۳مورخ  ۱۲۰۲۶۰/۹۳و شماره 

هـا و   نظيري از سوي قريب به اتفاق بانـک  مذکور، همکاري و همراهي کم  هاي پس از ابالغ نمونه اساسنامه       

وسيله از اهتمـام و احتـرام شـبکه بـانکي کشـور بـه        بانکي مشمول معمول شد که بدين مؤسسات اعتباري غير

گفتـه و بـه    األثر نمودن مصـوبات پـيش   حال، شوراي پول و اعتبار با ملغي .شود الذکر قدرداني مي مصوبات فوق

نامه نحوه تأسيس و  آيين ۲۰قانون پولي و بانکي کشور، ماده  ۳۰هاي ج، د و ه ماده  استناد اختيارات مقرر در بند

هيأت  ۴/۱۱/۱۳۹۳ه مورخ  ۴۸۴۳۶ت /۱۳۰۶۷۱نامه شماره  اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي موضوع تصويب

نامـه   موضوع تصويب  ها نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده آيين ۱۹وزيران، ماده 

هـاي پـس از آن، اساسـنامه نمونـه      هيأت وزيران و اصـالحيه  ۲/۵/۱۳۹۲ه مورخ  ۴۸۳۶۷ت /۱۰۰۹۹۸شماره 

مؤسسات مزبور الزم اسـت در زمـان    ها و بانکي را که بانک هاي تجاري غيردولتي و مؤسسات اعتباري غير بانک

پيوست مورد تصـويب مجـدد قـرار      نظر داشته باشند، در قالب مجموعه تأسيس و يا تغيير اساسنامه خود مطمح

  .داد

و شـماره   ۲۲/۱۲/۱۳۹۲مـورخ   ۳۷۷۵۳۸/۹۲هـاي شـماره    رو، ضمن اعالم منسوخ شدن بخشنامه از اين       

هاي مغاير، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب بـه ارکـان    امهو ساير بخشن ۲/۵/۱۳۹۳مورخ  ۱۲۰۲۶۰/۹۳
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تا  مؤسسه اعتباري از جمله هيأت مديره، سهامداران و حسابرس و بازرس قانوني ابالغ شود / ربط در آن بانک ذي

   بن/۲۴۶۶۳۰۶./قرار دهندو اصالح اساسنامه خود، مراتب را مالک عمل  رهنگام تغيي

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت کل مقررات، 
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 محمد خداياري نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨٣١-٢ ٣٢١٥- ٠٢ 
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  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  
  
  

  اساسنامه نمونه
  هاي تجاري غيردولتي بانک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

١٥٢ 

  تعالي بسمه

  بانکمشخصات، موضوع و مدت فعاليت  :بخش اول
  

  بانک نام

هـاي   ي تأسـيس بانـک   اجـازه قـانون  [ ................. که بـه اسـتناد  ..............  از ستا عبارت بانک نام ـ١ ماده

 ]قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي /قانون اساسي ٤٤ هاي کلي اصل قانون اجراي سياست/ غيردولتي

بـه  / به بانک غيردولتـي تبـديل شـده   / تأسيس شده[ ...........و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ 

  .شود مي ناميده بانک پس اين و از ]يافته ءبانک ارتقا

  

   بانک نوع

  .نوع بانک سهامي عام است ـ٢ماده 

  

  موضوع فعاليت بانک

ربـط،   سـاير قـوانين ذي    بانک در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا و ـ٣ ماده

مصوبات شوراي پول و اعتبار و دسـتورات بانـک مرکـزي     مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي و ساير 

  :باشد يل ميهاي ذ جمهوري اسالمي ايران و با اخذ مجوزهاي الزم، مجاز به انجام فعاليت

 قبول سپرده؛ -١-٣

  صدور گواهي سپرده عام و خاص؛ -٢-٣

 ارايه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک؛ -٣-٣

  انجام عمليات بين بانکي؛ -٤-٣

 ؛های مربوطه نامه نييات بانکی بدون ربا و آيمصرح در قانون عملانجام عمليات اعتباري  -٥-٣

 پرداخت؛ارايه انواع ابزارهاي  -٦-٣

 دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي؛ -٧-٣
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  ؛...آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و  انجام امور نمايندگي به منظور جمع -٨-٣

 نامه؛ گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت -٩-٣

؛ هـاي خريـد   کارت(هاي الکترونيکي  کارتارايه خدمات بانکي الکترونيکي از جمله صدور انواع  -١٠-٣

 ؛...)کارت اعتباري، کيف پول الکترونيکي و 

 قبول و نگهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان؛ -١١-٣

انجام عمليات ارزي نظير خريد و فروش ارز، انتقال ارز، دريافـت و اعطـاي تسـهيالت ارزي،     -١٢-٣

  ؛...ارزي و  ه هايورحوالصد

 شده؛ خدمات مربوط به وجوه اداره -١٣-٣

 تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي؛ -١٤-٣

 ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور؛ مالی اسالمی انتشار يا عرضه اوراق -١٥-٣

  ؛)مستمردستور پرداخت (انجام سفارشات مستمر مشتريان  -١٦-٣

بـه   هـا  مـديريت دارايـي   گـذاري،  سرمايهمالي،  خدمات هاي در زمينه اي رايه خدمات مشاورها -١٧-٣

  ؛مشتريان

  انجام وظايف قيمومت، وصايت، وکالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوطه؛ -١٨-٣

  ارجي ودار خــگــذاري از طريــق خريــد ســهام، اوراق مشــارکت، اوراق بهــا      ســرمايه -١٩-٣

 ؛اوراق صکوک

جمهـوري اسـالمي    حسب ضرورت در چارچوب ضـوابط بانـک مرکـزي    خريد و فروش اموال -٢٠-٣

  ايران؛

 ها و موسسات بيمه؛ هاي بانک نزد شرکت اي براي دارايي ايجاد هرگونه پوشش بيمه -٢١-٣

 هاي داخل و خارج؛ ايجاد رابطه کارگزاري با بانکحفظ، برقراري و  -٢٢-٣

 ترخيص کاال از بنادر و گمرکات به حساب بانک؛ -٢٣-٣

 وصول مطالبات اسنادي؛ -٢٤-٣

 ها؛ به حساب آن و واريزوصول سود سهام مشتريان  -٢٥-٣
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  ؛فروش تمبر مالياتي و سفته -٢٦-٣

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران انجام ساير عمليات قانوني پس از اخذ تأييديه -٢٧-٣

  

  مدت فعاليت بانک

 شروع فعاليت بانک، از تاريخ صدور مجوز فعاليت توسط .بانک از تاريخ ثبت، نامحدود خواهد بود مدت ـ٤ ماده

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران است

  بانک اصلي مرکز و تابعيت

 اسـتان  در .............. شـهر  در بانـک  اصـلي  مرکـز  و اسـت  ]خـارجي /ايرانـي .. […… بانـک  تابعيت ـ٥ ماده

 تصـويب  مسـتلزم  مـذکور  شـهر  درمرکز اصـلي بانـک    نشاني تغيير هرگونه .است واقع ..................

  .استجمهوري اسالمي ايران  مرکزي بانک قبليتأئيد  ومديره  هيأت

  

 سهم و سرمايه :دوم بخش

  

   سهام تعداد و سرمايه ميزان

 که است) ريال ...................................... )حروف به(( ريال ...................... )عدد به( مبلغ بانک سرمايه ـ٦ ماده

  .است گرديده پرداخت تماماً و شده تقسيم بانام ريالي هزار يک عادي سهم .......................... تعداد به
  

  سقف مجاز تملک سهام بانک

 :است ذيل جدول شرح به مستقيم غير و مستقيم صورت به بانک سهام تملک مجاز سقف ـ٧ ماده

  )درصد(مجاز سقف حداکثر  اشخاص

  ١٠ عامسهاميشرکت

  ١٠ عامسهاميتعاونيشرکت

  ١٠ غيردولتيعمومينهادمؤسسه و 
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  ٥ حقوقياشخاصساير

  درصد ٤٠با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تا سقف  اشخاص خارجي

  ٥ اشخاص حقيقي

  اعضاي خانواده هرشخص حقيقي 

  )همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و يا مادر( 

  ٥ :سقف فردي

به ميزاني که نتوانند مشترکاً بيش از يک عضو  :سقف جمعي

  .کنند مديره تعيين  هيأت
  

هاي دولتي  ها متعلق به دولت و يا شرکت اشخاص حقوقي که بخشي از سرمايه و يا سهام آن ـ١تبصره 

  .توانند در بانک سهامدار باشند مديريت بخش دولتي قرار دارند نمي بوده و يا تحت

تواند در هيچ زماني، بيش از يک درصد سهام بانک يا مؤسسه اعتباري غيربـانکي   بانک نمي ـ٢تبصره 

منوط به , های خارجی های غيردولتی در بانک گذاری بانک ميزان سرمايه .ديگري را دارا باشد

  .پول و اعتبار است اخذ تأييديه از شورای

هـا در   ميزان تملک غيرمستقيم سهام بانک توسط اشخاص، متناسب با ميـزان مالکيـت آن   ـ٣تبصره 

مگـر در   شـود  کننده در سهام بانک محاسبه مـي  سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي مشارکت

مواردي که بنا به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، آن شخص داراي کنتـرل و  

در اين حالت، کـل سـهام متعلـق بـه آن شـخص      . نفوذ مؤثر بر شخص حقوقي مزبور باشد

  .حقوقي در بانک براي شخص مزبور نيز محاسبه خواهد شد

 ٤٤هـای کلـی اصـل     های غيردولتی که قبل از تصويب قانون اجرای سياسـت  دولت در بانک ـ٤تبصره 

درصد سرمايه آن بانـک سـهام داشـته     ٢٠تواند حداکثر تا  مي, اند قانون اساسی دولتی بوده

  .باشد

خواهر،   برادر،  فرزندان و همسران آنان، چنانچه يک شخص حقيقي يا اعضاي خانواده وي شامل همسر،  ـ٨ماده 

درصد سهم در يک شخص حقوقي را دارا باشند، آن شـخص حقـوقي    ٥پدر و يا مادر مجموعاً حداقل 

داشته باشد که با احتساب ميـزان تملـک سـهام شـخص      تواند در بانک سهام منحصراً تا سقفي مي
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نقض ) حداکثر تعيين شده( ٧حقيقي مذکور و اعضاي خانواده وي در بانک، حدود مذکور در جدول ماده 

   .نشود

و وراث و يا اولياء قانوني  بوده ٨و  ٧مذکور در ماده الزامات از طريق ارث نيز مشمول تملک سهام بانک  ـ٩ ماده

. به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بـود ها ملزم  آن

هاي مجاز ايـن   ماه به سقف افزايـش قهري سـقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه

  .ماده كاهش يابد

به غير، به نحوي کـه   واگذاري سهام بانک يا حقوق و منافع ناشي از مالکيت آن از طريق اعطاي وکالت ـ١٠ماده 

  .وکيل نقض گردد، ممنوع است توسط ٧ مذکور در مادهمجاز حدود 

ممنـوع   ها نفوذ يا کنتـرل مـؤثر دارد،   هايي که بانک بر آن و شرکتخريد سهام بانک توسط خود بانک  ـ١١ماده 

   .باشد مي

  
  سهم ورقه

مـديره و   يس هيأتـامضاي ري به و بوده بـترتي شماره داراي و چاپي متحدالشکل،، بانک سهام اوراق ـ١٢ماده 

  :شود مي ذکر زير نکات سهم ورقه در .گردد مي بانک مهر به ممهور اوراق اين .سدر مي مديرعامل بانک

 ها؛ شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت /شناسه ملينام بانک و  - ١

  شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛ - ٢

 شده؛ مبلغ سرمايه ثبت - ٣

 نوع سهم؛ - ٤

 مبلغ اسمي سهم به عدد و حروف؛ - ٥

 تعداد سهامي که هر ورقه نماينده آن است؛ - ٦

 .دارنده سهم) در مورد اتباع خارجي(شماره اختصاصي / شناسه ملي/ نام و شماره ملي - ٧
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  انتقال سهام

بورس و  هاي ثبت شده نزد سازمان نقل و انتقال سهام بانک، تا زماني که نام بانک از فهرست شرکت ـ١٣ ماده

اوراق بهادار خارج نشده باشد، منحصراً از طريق شرکت بورس اوراق بهـادار و يـا فرابـورس ايـران     

  .باشد پذير مي امکان

دهنده يا وکيل يا نماينده قانوني او بايد  انتقال. انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد ـ١٤ ماده

گيرنده نيز از نظر اجراي تعهـدات   هويت کامل و نشاني انتقال. نمايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء

گيرنده يا وکيل يـا نماينـده    ناشي از انتقال سهام، بايد در دفتر ثبت سهام قيد شده و به امضاي انتقال

 از کـه  گيرنده انتقال نشاني تغيير و ثبت وبانک  سهام انتقال ثبت به مربوط تشريفات. قانوني او برسد

 مقـررات ، با رعايـت  شود مي ناشيو يا فرابورس ايران  تهرانشرکت بورس اوراق بهادار  در معامالت

  .بود خواهدشرکت بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران 

اساسنامه شـود، جـز در مـوارد قهـري      اين ٧ماده حدود مقرر در سهام که منتج به نقض ثبت انتقال  ـ١٥ ماده

  .ثبت سهام بانک ممنوع است در دفاتر، ٩موضوع ماده 

 مجـامع  تصـميمات  و اساسـنامه  اين مقررات قبول متضمن بانک، سهام از بخش هر تحصيل يا تملک ـ١٦ ماده

  .است سهامداران عمومي

  

  سهام بودنجزيه ت قابل غير

 برابـر  در, اساسـنامه  ٧بايد در چارچوب مـاده   سهام مشاع مالکين .استتجزيه  غيرقابل بانک سهام ـ١٧ماده 

  .بدهند نمايندگي شخص يک به بانک
  

  اي الزامات سرمايه

نويسان و ساير سهامداران بانک نبايد به طور مستقيم يا غيرمسـتقيم از محـل    آورده مؤسسين، پذيره ـ١٨ماده 

هاي اعتبار يا  اعتباري اعم از دولتي يا غيردولتي، تعاوني ها و ساير مؤسسات بانکتسهيالت دريافتي از 

  .الحسنه تأمين شده باشد هاي قرض صندوق
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  بانک سرمايه تغييرات :سوم بخش
  

اليحه قانوني اصالح قسمتي از  مفاد جمله از مربوطه مقررات و قوانين رعايت با بانکه سرماي تغييرات ـ١٩ماده 

 عمـومي ه عرض و ثبت دستورالعمل بهادار، اوراق بازار قانونقانون پولي و بانکي کشور،  ،قانون تجارت

مورد نياز بـراي تأسـيس و فعاليـت     سرمايه حداقل رعايت و بورس عالي شوراي مصوب بهادار اوراق

  .گيرد ، انجام مياعتبار و پول شوراي مصوباتبانک بر اساس 

العاده بانک جهت هرگونه تغيير در سرمايه، نيازمند تأييد و مجـوز   برگزاري مجمع عمومي فوق ـ تبصره

  .باشد قبلي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار مي

مـديره بانـک    بيشتر شود، هيأتبانک  شده مجموع سرمايه ثبتدرصد  ٥٠هرگاه زيان انباشته بانک از  ـ٢٠ماده 

العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحـالل يـا    فوق عموميمکلف است بالفاصله مجمع 

هرگاه مجمع مزبور رأي به انحالل ندهد، مجمع بايد در خصوص يکـي  . گيري نمايند بقاي بانک تصميم

  :از موارد ذيل اتخاذ تصميم نمايد

 هاي وارده؛ افزايش سرمايه حداقل به ميزان زيان - ١

که سرمايه فعلي کمتـر از حـداقل سـرمايه     رمايه به ميزان سرمايه موجود مشروط بر آنکاهش س - ٢

  .نباشد - صالح تعيين شده توسط مراجع ذي -مورد نياز براي تأسيس و فعاليت بانک 

  سرمايه کاهش

  .کاهش اختياري سرمايه بانک ممنوع است ـ٢١ ماده

 -تر از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليـت بانـک    نبايد پايين حقوق صاحبان سهام بانک ـ٢٢ ماده

هاي وارده  بر اثر زيان حقوق صاحبان سهام بانکچه  چنان. باشد -صالح  تعيين شده توسط مراجع ذي

العـاده را   مديره موظف است بالفاصله مجمـع عمـومي فـوق    از حداقل سرمايه مذکور کمتر شود، هيأت

  :ا در خصوص يکي از موارد ذيل اتخاذ تصميم شوددعوت نمايد ت

  قانون پولي و بانکي کشور؛ ٣٣نامه موضوع بند ب ماده  تکميل سرمايه بر اساس آيين - ١
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جمهوري  مرکزيتداوم فعاليت در قالب يکي ديگر از انواع مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانک  - ٢

 دارد؛ اسالمي ايران که تأسيس و فعاليت آن به سرمايه کمتري نياز

 . تسليم تقاضاي انحالل به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران - ٣

  

  سرمايه افزايش

چارچوب قوانين و مقررات مربوط و پس از اخـذ مصـوبه    در از طريق صدور سهام جديدبانک  سرمايه ـ٢٣ماده 

 زيـر  طـرق  از يکـي  بـه  جديـد  سـهام  اسمي مبلغه تأدي .باشد مي افزايش قابلشوراي پول و اعتبار، 

  :است پذير امکان

 ؛سهام اسمي مبلغ نقدي پرداخت - ١

 ؛جديد سهام به بانک از اشخاصه شد حال نقدي مطالبات تبديل - ٢

 ؛بانکه سرماي به جديد سهام ارزش اضافه از حاصل عوايد يا اندوختهيا  نشده انتقال سود تقسيم - ٣

 .سهام به بانک مشارکت اوراق تبديل - ٤

  .سرمايه ممنوع استانتقال اندوخته قانوني به  ـ تبصره

العاده در صورت موافقت با افزايش سرمايه بانک، شرايط مربوط به فروش سـهام   مجمع عمومي فوق ـ٢٤ ماده

  .نمايد مديره واگذار مي جديد و تأديه قيمت آن را تعيين کرده يا اختيار تعيين آن را به هيأت

ظـرف   ١٩مقرر در ماده ازه دهد با رعايت ترتيبات مديره اج تواند به هيأت العاده مي مجمع عمومي فوق ـ٢٥ ماده

   .مدت معيني که نبايد از دو سال تجاوز کند، سرمايه بانک را تا مبلغي معين، افزايش دهد

 نقـدي  مطالبـات  تبـديل  طريـق  از را بانـک  سرمايه افزايش العاده، فوق عمومي مجمع که صورتي در ـ٢٦ ماده

 يـک  هر موافقت اعالم به موکول جديد سهام اسمي مبلغ تأديه برساند، تصويب بهاشخاص  شده حال

   .باشد مي اشخاص مذکور از

 نقـدي  مطالبـات  ،اشخاص به خريد سهام جديد از محل مطالبات آنان تمايل عدم صورت در ـ١  تبصره

  .شود مي پرداختبه اشخاص مذکور  شده حال
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مطالبات نقدي سهامداران بابت سود، با تصويب يا اجراي افزايش سرمايه از اين محل، پس  ـ٢  تبصره

اليحه قانوني اصالح قسـمتي   ٢٤٠از پايان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعايت مفاد ماده 

  .گردد شده تلقي گرديده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت مي ، حالاز قانون تجارت

  

  جديد سهام خريد در تقدم  حق

 کـه  سهامي نسبت به جديد سهام خريد در بانک سهام صاحبان سرمايه، افزايش تصويب صورت در ـ٢٧ ماده

 بـه  بنـا  تقـدم،   حـق  اعمـال  مهلـت  .است انتقال و نقل قابل حق اين .دارند تقدم  حق باشند، مي مالک

 شـروع  گردد، مي تعيين نويسي پذيره براي که روزي از مهلت اين .شود مي تعيينمديره  هيأت پيشنهاد

ايـن   ٧اشخاصي که داراي سهامي بيش از حـدود مقـرر در مـاده     .بود نخواهد روز ٦٠ از کمتر و شده

  . را ندارند حق خريد سهام جديد به واسطه حق تقدم ايجاد شدهاساسنامه باشند، 

  

  حق خريد سهام  هاي نامه  گواهي ارسال و سرمايه افزايش اعالم

 شـروع  از تقـدم در خريـد آن را دارنـد بايـد قبـل       نامه حق خريد سهامي که سهامداران حـق  گواهي ـ٢٨ ماده

شـرکت   يـا  و بانـک  در سهامدارانه شد اعالم آدرس آخرين به سفارشي پستاز طريق  نويسي پذيره

 ،جديـد  سـهام  نويسـي  پـذيره ه اعالمي .شود ارسال ،گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه سپرده

 اطـالع  بـه  نيـز  آن رسـمي  رسـاني  پايگـاه اطـالع   طريق از ،بانک نتشارکثيرااله روزنام در درج ضمن

  .رسد مي سهامداران
  

  سهام صرف

مقرر   هرگاه افزايش سرمايه بانک، از طريق صدور سهام جديد به مبلغي باالتر از مبلغ اسمي سهم ـ٢٩ ماده

شده، يا بايد به اندوخته منتقل شود يانقداً بين صاحبان سهام  گردد، عوايد حاصله از اضافه ارزش سهامِ فروخته

 .ده شودسابق تقسيم گردد و يا در ازاي آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق دا
  

  مالی اسالمی   اوراق انتشار
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مجوز قبلي از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، طي  مديره و اخذ هيأتتواند با تصويب  مي بانک ـ٣٠ ماده

  .نمايد اقداممالی اسالمی  اوراق انتشار به مدت زماني که نبايد از دو سال بيشتر باشد، نسبت

 عمـومي  مجمـع عـادي در صـالحيت    سـهام بـه   تبـديل  قابل مشارکت اوراق انتشار تصويب ـ تبصره

  .است العاده فوق

  

  عمومي مجامع :چهارم بخش
  

  عمومي مجامعترتيبات تشکيل 

 مـالي،  سال پايان تاريخ از پس ماه چهار مدت ظرف حداکثر ،بار يکسالي  حداقلمجمع عمومي عادي  ـ٣١ ماده

  . شود  مي تشکيل

  .تواند تشکيل شود العاده در هر زمان مي مجمع عمومي فوق ـ٣٢ ماده

مـديره و   هيأت. نمايد مي مديره دعوت العاده را هيأت فوقمجمع عمومي مجمع عمومي عادي ساالنه و  ـ٣٣ ماده

العـاده دعـوت    توانند در مواقع مقتضي، مجمع عمومي عادي را به طور فـوق  چنين بازرس بانک مي هم

  .نمايند

سهامداراني که حداقل يک پنجم سهام بانک را مالک باشند، حق دارند که دعوت صـاحبان سـهام را    ـ٣٤ ماده

مديره بايد حداکثر ظرف مدت بيست  مديره خواستار شوند و هيأت براي تشکيل مجمع عمومي از هيأت

صـورت   در غير اين. روز از تاريخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت کند

توانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود  کنندگان مي درخواست

که با رعايت تشريفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تـاريخ تقاضـا دعـوت    

کـه کليـه    رط آننمايد و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأساً به دعوت مجمع اقدام کنند به ش

تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت، عدم اجابت درخواست خود توسط 

  . مديره و بازرس را تصريح نمايند هيأت
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مديره، مجمع عمومي عادي ساالنه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس بانـک مکلـف    چه هيأت چنان ـ٣٥ ماده

  .مع مزبور نمايداست رأساً اقدام به دعوت مج

  

  عمومي مجامع اختيارات و وظايف

  :شرح زير است به ،وظايف و اختيارات مجامع عمومي بانک ـ٣٦ ماده

 :عادي عمومي مجمع - ١

 مديره؛ اعضاي هيأت و عزلانتخاب  -١- ١

 ؛ها آن جبران خدماتبانک و البدل  بازرس اصلي و علي انتخاب و عزل -١- ٢

 ؛ آن جبران خدماتو  حسابرس بانک انتخاب و عزل -١- ٣

 مديره در خصوص عملکرد سال مالي قبل؛ استماع گزارش هيأت -١- ٤

 استماع گزارش بازرس و حسابرس؛  -١- ٥

 ؛سال مالي قبل هاي ماليِ بررسي و تصويب صورت  -١- ٦

 ؛قابل تقسيم  تصويب ميزان سود -١- ٧

 مديره؛ اعضاي هيأت جبران خدماتتصويب ميزان پاداش و  -١- ٨

 هاي بانک؛ رج آگهيهاي کثيراالنتشار جهت د روزنامه/ تعيين روزنامه -١- ٩

در  اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجـارت ساير مواردي که به موجب  -١- ١٠

 .باشد صالحيت مجمع عمومي عادي مي

 :العاده مجمع عمومي فوق - ٢

 تغيير در مفاد اساسنامه؛ -١- ٢

 ؛)اعم از افزايش يا کاهش( تغيير در ميزان سرمايه  -٢- ٢

 انتشار اوراق بهادار قابل تبديل به سهام؛ -٣- ٢

و  اليحه قانوني اصالح قسـمتي از قـانون تجـارت   انحالل بانک با رعايت مقررات  -٤- ٢

 ؛قانون پولي و بانکي کشور
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ا مؤسسه اعتبـاری  يد با بانک يت حقوقی جديل شخصيانحالل بانک موجود و تشک -٥- ٢

 ن و مقررات مربوط؛يت قوانيگر با رعايد

 ادغام بانک -٦- ٢

جبـران خـدمات   مديره و تعيـين   اعضاي هيأت جبران خدماتتفويض تصويب ميزان پاداش و  ـ تبصره

  .باشد مديره بانک، مجاز نمي زرس به هيأتاب

  .گونه تعهدي به تعهدات صاحبان سهام بيفزايند توانند هيچ مجامع عمومي نمي ـ٣٧ماده 

  

  يريگ يرأ در مشارکت و مجامع در حضور طيشرا

 شـرط  بـه  شخصاً يا از طريق نماينده قانوني خـود توانند  مي حقيقياشخاص  عمومي، مجامعه كلي در ـ٣٨ ماده

 ،خود با ارايه مدرک نماينـدگي  ندگانينما اي ندهينماطريق  و اشخاص حقوقي از مدرک نمايندگي هيارا

  .داشت خواهد رأي يك فقط سهم يك هر براي سهامدار، هر .يابند حضور

درصد آراي دارنـدگان سـهام    ١٠حداکثر تا  واليتاًو وکالتاً ، اصالتاً شخص هر بانک، عمومي مجامع در ـ٣٩ ماده

   .بانک، از حق رأي برخوردار است

قانون اساسي،  ٤٤هاي کلي اصل  هاي غيردولتي که قبل از تصويب قانون اجراي سياست بانک ـ تبصره

  .باشند اند، از شمول اين حکم مستثني مي دولتي بوده

 در بانـک  سـهامداران تواننـد بـه وکالـت از     نمي عامل مدير مقام قائم و مديرعامل  ،مديره هيأت عضايا ـ٤٠ ماده

  .شرکت نمايند عمومي مجامع

يه يکي از مدارک زير، حق حضور در جلسه مجمع عمـومي  ارا با جديد سهامدار سهام، انتقال درصورت ـ٤١ ماده

  :را خواهد داشت

 اعالميه خريد سهام؛ - ١

 نامه نقل و انتقال و سپرده سهام؛ گواهي - ٢

 ؛ماسه ورقه اصل - ٣
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گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه بـه   شده توسط شرکت سپرده تأييديه سهامداري صادر - ٤

  .صورت انفرادي و جمعي

  

  عمومي مجامع به دعوت آگهي

ـ  در آگهـي  درج طريـق  ازبايـد   ،دعوت از صـاحبان سـهام بـراي تشـکيل مجـامع عمـومي       ـ٤٢ ماده ه روزنام

گـردد و همچنـين درج آگهـي در پايگـاه      مي منتشر آن در بانک به مربوط هاي آگهي كه كثيراالنتشاري

 ذكـر  آگهـي  درسه، تاريخ، ساعت و محل تشكيل مجامع بايد دستورجل. انجام شود بانکرساني  اطالع

   .گردد

  

  عمومي مجامع انعقاد و دعوت بين فاصله

العـاده، حـداقل ده روز و    فاصله بين دعوت و انعقاد هر يک از جلسات مجامع عمـومي عـادي و فـوق    ـ٤٣ ماده

  . حداکثر چهل روز خواهد بود

  

  دستورجلسه

تمامي موارد دستور جلسه بايـد   .نمايد مي معين آن كننده دعوت مقام را عمومي مجمع هر دستورجلسه ـ٤٤ ماده

مـديره، انتخـاب بـازرس، تصـويب      انتخـاب اعضـاي هيـأت   . به صراحت در آگهي دعوت ذكر گـردد 

ها، تغيير اساسنامه و انحـالل بانـک، قابـل طـرح در بخـش       هاي مالي و تقسيم سود و اندوخته صورت

 بينـي  پـيش  جلسه دستور در فوق موارد استثناي به كه موضوعاتي .باشد و امثال آن نمي» ساير موارد«

 عمومي مجمع در سهام صاحبانه كليه ك اين مگربود  واهدنخ عمومي مجمع در طرح قابل است، نشده

  .دهند رأي جلسه دستور در مطلب آن گرفتن قرار به و بوده حاضر

در مواردي كه تصميمات مجامع عمومي يا هيأت مديره متضمن يكي از امور ذيـل باشـد، الزم اسـت     ـ٤٥ ماده

هـا، موافقـت بانـک مرکـزي      شركتجلسه مجمع يا هيأت مديره به مرجع ثبت  پيش از ارسال صورت

 :جمهوري اسالمي ايران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد

 بازرس و حسابرس؛, مديرعامل, مديره انتخاب اعضاي هيأت  - ١
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 كاهش يا افزايش سرمايه؛   - ٢

 ادغام بانک؛ - ٣

 هر نوع تغيير ديگري در اساسنامه؛ - ٤

 .انحالل بانک و نحوه تصفيه آن  - ٥

  

  مجمعرييسه  هيأت 

 رياست .شود مي اداره ناظر دو و منشي يک رييس، يک از مرکب اي رييسه هيأت توسط عمومي مجامع ـ٤٦ ماده

 ايـن  به که است مديراني از يکي رياست با ها آن غياب در و مديره هيأت رييس نايب يا رييس با مجمع

  .باشد شده انتخاب مديره هيأت طرف از منظور

 باشـد،  مجمعه دستورجلس در ها آنه کلي يامديره  اعضاي هيأت از بعضي عزل يا انتخاب که مواقعي در ـ٤٧ ماده

 از نفـر  دو .شـد  خواهـد  انتخـاب  نسـبي  اکثريـت  بـا  جلسه در حاضر سهامداران بين از مجمع رييس

  .شوند مي انتخاب مجمع طرف ازمنشي  نفر يک و مجمع ناظر عنوان به نيز حاضر سهامداران

  

  رأي اخذه طريق

  .مـديره و بـازرس، الزامـاً بـه صـورت کتبـي خواهـد بـود         اخذ رأي در خصوص انتخاب اعضاي هيأت ـ٤٨ماده 

  .تواند به صورت شفاهي انجام گيرد در خصوص ساير تصميمات مجمع، اخذ رأي مي

بـه دليـل ترکيـب    گيـري بـه صـورت شـفاهي      در صورتي که به تشخيص بازرس بانـک، رأي ـ  تبصره

  .پذير نباشد، اخذ رأي به صورت کتبي به عمل خواهد آمد امکانسهامداران حاضر در مجمع، 

  

  جلسات

هرگاه در مجمع عمومي در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسـه مجمـع اتخـاذ تصـميم      ـ٤٩ ماده

تواند با تصويب مجمع، اعالم تنفس نموده و تاريخ جلسـه بعـدي را کـه نبايـد      رييسه مي نشود، هيأت

تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيسـت و در جلسـات   . ديرتر از دو هفته باشد، تعيين کند

  . د، مجمع با حد نصاب جلسه اوليه رسميت خواهد داشتبع



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

١٦٦ 

  

  ها جلسه صورت

شود کـه بـه امضـاي     اي توسط منشي تنظيم مي جلسه از مذاکرات و تصميمات مجامع عمومي، صورت ـ٥٠ ماده

  . شود رييسه مجمع رسيده و يک نسخه از آن در بانک نگهداري مي هيأت

  

  تصميمات اثر

گردد، نماينده عموم سهامداران است و  ق قانون و مفاد اين اساسنامه تشکيل ميمجامع عمومي که طب ـ٥١ ماده

  .باشد آور مي ها براي همگي صاحبان سهام الزام تصميمات آن

  

  عادي عمومي مجمع رسميت برايحد نصاب 

 .اسـت  دارندگان اقالً بيش از نصف سهامي که حق رأي دارند ضروري حضور، عادي عمومي مجمع در ـ٥٢ ماده

جلسـه دوم  . خواهدشد دعوت دوم بار براي مجمع نشود، حاصل مذکور، حد نصاب دعوت اولين در اگر

 خواهـد  گيـري  تصـميم  و داشته رسميت، دارند رأي حق که سهامي صاحبان از عده هر حضور بامجمع 

   .باشد شده قيد اول دعوت نتيجه، دوم جلسهنامه مربوط به  دعوت در که اين بر مشروط کرد

  

  گيري در مجمع عمومي عادي نصاب آراء براي تصميمحد 

 رسـمي، ه جلس در حاضري آرا يکه عالو به نصف اکثريت با همواره تصميمات عادي، عمومي مجمع در ـ٥٣ ماده

 .اسـت  کـافي  نسـبي  اکثريـت  کهبازرس  ومديره  اعضاي هيأت انتخاب مورد در مگر بود، خواهد معتبر

 شـوند   انتخـاب  بايد کهاعضايي  عدد در دهنده رأي هري آرا تعدادمديره،  اعضاي هيأت انتخاب درمورد

ي آرا تواند مي دهنده رأي .خواهدبود مذکور ضرب حاصل با برابر دهنده رأي هر رأي حق و شود مي ضرب

  .کند تقسيم، باشد مايل که نفر چند بين را  آن يا بدهد نفر يک به را خود

  

  رأي اخذ و العاده فوق عمومي مجمع رسميت برايحد نصاب 

 اگـر  .باشند حاضر دارند رأي حقبيش از نصف سهامي که  دارندگان بايد العاده فوق عمومي مجمع در ـ٥٤ ماده

 حضـور  با بار اين و شود مي دعوت دوم بار براي مجمع نشود، حاصل مذکور، حد نصاب دعوت اولين در
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 خواهـد  تصـميم  اتخـاذ  و يافته رسميت، مجمع دارند رأي حق که سهامييک سوم  از بيش دارندگان

 عمـومي  مجمـع  تصـميمات .باشـد  شـده  قيد اول دعوت نتيجه دوم دعوت در که اين به مشروط؛ نمود

  .بود خواهد معتبر رسمي،  هجلس در حاضري آرا دوسوم اکثريت با همواره العاده فوق

  

  مديران بانک :بخش پنجم
  

 هيأت مديره - الف

  .شود عامل، اداره مي مديره و هيأت اي از مديران مشتمل بر هيأت بانک توسط مجموعهـ ٥٥ماده 
  

  ها و اختيارات هيأت مديره مسئوليت

گذاري و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجراي قوانين و مقـررات و مـديريت ريسـک     مسئوليت سياست ـ٥٦ماده 

نام بانک و هر نوع عمليـات و   براي هرگونه اقدامي به مديره  هيأت. باشد مديره مي بانک بر عهده هيأت

هـا صـريحاً در صـالحيت مجـامع      معامالت مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصميم درباره آن

هـاي داخلـي بانـک، تصـويب سـاختار       نامـه  از قبيل تصويب آيـين  ؛عمومي نباشد، داراي اختيار است

سازماني، شرايط استخدام و ضوابط تعيين حقوق و دستمزد، تصـويب بودجـه سـاالنه بانـک، تنظـيم      

مديره درچارچوب ضوابط بانـک مرکـزي    اي و گزارش فعاليت هيأت دوره ، ميانساالنههاي مالي  صورت

ا به بازرس و حسابرس، تعيين دارنـدگان امضـاي مجـاز، دعـوت     ه جمهوري اسالمي ايران و ارايه آن

ها، پيشنهاد تقسيم هر نوع اندوخته به جـز   العاده و تعيين دستور جلسه آن مجامع عمومي عادي و فوق

اندوخته قانوني، پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام، پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومي 

قسـمتي از قـانون تجـارت صـراحتاً برعهـده       قانوني اصـالح که در اليحه  العاده و ساير وظايفي فوق

  .مديره گذاشته شده است هيأت

مديره بايد آن دسته از اختياراتي را که متضمن امور اجرايي است، به هيأت عامـل بانـک    هيأتـ  تبصره

   .تفويض نمايد

  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

١٦٨ 

  مديره اعضاي هيأت اکثريت غيراجرايي بودن

, توانند هـيچ گونـه سـمت مـديريتي     و نمي بوده مديره فاقد سمت اجرايي در بانک  هيأت اعضاي اکثر ـ٥٧ ماده

را در بانـک   ٨٠هاي مـذکور در مـاده    کميته عضويت دراي يا نظاير آن به استثناي  مشاوره, کارشناسي

  .بپذيرند

  

  مديره هيأت  اعضاي تعداد

عمـومي   مجمـع توسـط   کهعضو است ] نفر نه حداکثر و نفر پنج حداقل[ .......بانک متشکل از   مديره هيأت ـ٥٨ ماده

اسـالمي ايـران   مورد نظر بانک مرکزي جمهوري  واجد شرايط سهام صاحبان بين از عادي يا مؤسس

  . باشند ها قابل عزل و انتخاب مجدد مي شوند و همه آن انتخاب مي

عالوه بر انتخاب اعضاي اصلي هيأت مديره، نسبت به انتخـاب  عادي  يا مجمع عمومي مؤسس ـ تبصره

   .نمايد اقدام ميبراساس اولويت  مديره البدل هيأت علياعضاي  دو نفر ديگر به عنوان

  

  مديره ترتيبات عضويت در هيأت 

اي  ها، منـوط بـه تأييـد صـالحيت حرفـه      مديره بانک و تمديد دوره مسئوليت آن انتخاب اعضاي هيأت ـ٥٩ ماده

  . باشد اشخاص مذکور توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي

مديره توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي  اي هر يک از اعضاي هيأت در صورت سلب صالحيت حرفه ـ٦٠ ماده

ادامه تصدي اين مديران در حکم دخل و تصرف غيرقـانوني  . گردد ميصل تلقي ايران، عضو مذکور منف

  .شود در وجوه و اموال عمومي محسوب مي

  

مـديره   حداقل شش ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي که انتخاب اعضاي هيأت مديرعامل ـ٦١ ماده

رساني  هاي کثيراالنتشار و پايگاه اطالع در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طريق آگهي در روزنامه

مديره بانک  توانند داوطلب عضويت در هيأت سهامداراني مي. رساند بانک به اطالع کليه سهامداران مي

درصد سهام بانک را به همراه اعالم داوطلبـي خـود، حـداقل     ٥شوند که تأييد کتبي دارندگان حداقل 

نـام و مشخصـات   ، مـديرعامل . ي، به بانک ارسـال دارنـد  چهار ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمع عموم
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اي به بانک مرکـزي   اند جهت تأييد صالحيت حرفه اشخاصي را که به ترتيب فوق اعالم داوطلبي نموده

 . نمايد جمهوري اسالمي ايران اعالم مي

بانک حداقل سه ماه قبل از برگزاري مجمع عمومي، نام و مشخصات اشخاصي که به ترتيب  مديرعامل ـ٦٢ماده 

هـاي بالتصـدي    دو برابـر ظرفيـت پسـت    حـداکثر تـا  انـد را   اعالم داوطلبي نموده ٦١در ماده مذکور 

  .نمايد مي  اعالم، ايران  اسالمي  جمهوري  مرکزي  اي به بانک حرفه مديره، جهت تأييد صالحيت هيأت

  

  مديره هيأت اعضاي شرايط

  :باشند برخوردار ذيل شرايط از بايد مديره بانک هيأت اعضاي ـ٦٣ماده 

 ؛)مديره مديره و اکثريت هيأت هيأت رييسدر مورد مديرعامل، ( ايران تابعيت -١-٦٣

 شده در قانون اساسي؛ شناخته اديان از يکي يا اسالم دين پيرو -٢-٦٣

 داري؛ امانت و شهرت حسن بودن دارا -٣-٦٣

 بانـک  توسـط  آن فهرسـت  کـه  مرتبطي هاي رشته در باالتر يا کارشناسي دانشنامه بودن دارا -٤-٦٣

  شود؛ مي اعالمجمهوري اسالمي ايران  مرکزي

 کالهبـرداري،  امانـت،  در خيانـت  اخـتالس،  ارتشـاء،  سـرقت،  بـه  محکوميت سابقه داشتنن -٥-٦٣

 از حکـم  کـه  ايـن  از اعم تقلب يا تقصير به ورشکستگي و محل بي چک صدور تزوير، و جعلپولشويي، 

 بـوده  جـرم  معـاون  يـا  شريک يا اصلي مجرم، محکوم يا شده صادر کشور خارج يا داخلي هاي دادگاه

  باشد؛

 ها؛ نداشتن محکوميت قطعي متضمن محروميت در هيأت انتظامي بانک -٦-٦٣

 بانـک  اجـازه  بـا  مگـر  اعتباري غيربانکيو مؤسسات ها  بانک ساير در سمت يا سهم داشتنن -٧-٦٣

 ؛جمهوري اسالمي ايران مرکزي

ـ ر براي بانکي نظام در کار سابقه سال ده حداقل بودن دارا -٨-٦٣  اعضـاي  سـوم  دو حـداقل  و يسي

 ؛مديره هيأت

 اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت؛ ١١١ماده قرار نگرفتن در شمول مصاديق  -٩-٦٣
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اعـم از دولتـي يـا غيردولتـي،      باريها و ساير مؤسسات اعت بدهي غيرجاري به بانکنداشتن  -١٠-٦٣

 الحسنه؛ هاي قرض هاي اعتبار و صندوق تعاوني

  نداشتن چک برگشتي رفع سوءاثرنشده؛ -١١-٦٣

 .ای به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران دارا بودن صالحيت حرفه -١٢-٦٣

  . شوند مي انتخاب يقيقح اشخاص انصرفاً از مي بانکمديره  هيأت اعضاي ـ٦٤ ماده

  

  مديره هيأت اعضاي مديريت مدت

البـدل   ي اصـلي و علـي  اعضـا  انتخاب تجديد .است سال دو مديره بانک اعضاي هيأت مدت مديريت ـ٦٥ماده 

 مرکزي بانکو تأييد مجدد  ٦٣ط مذکور در ماده يت شرايي با رعابعد هاي دوره برايمديره بانک،  هيأت

  .است بالمانعجمهوري اسالمي ايران 

  

  مديره هيأت اعضاي تکميل

مـديره توسـط بانـک مرکـزي      اي اعضاي هيـأت  جمله سلب صالحيت حرفه بنا به هر دليل از چه چنان ـ٦٦ماده 

البـدل نيـز    و عضو علي شود مقرر نصاب حد از کمترمديره  هيأت اعضايتعداد  ،جمهوري اسالمي ايران

 مجمـع  ،٦٢و  ٦١در مـواد  الزم است با رعايـت ترتيبـات مـذکور     يا کافي نباشد، باشد   وجود نداشته

  .مديره تشکيل شود ي هيأتاعضا تکميل جهت بانک عادي عمومي

ظرف مدت يک ماه، تاريخ تشکيل مجمع عمـومي بـراي انتخـاب اعضـاي جديـد       ،مديره هرگاه هيأت ـ٦٧ ماده

حق دارد از بازرس بانک بخواهد کـه بـه دعـوت     نفع ذيرا به سهامداران اطالع ندهد، هر   مديره هيأت

بـازرس  . مديره با رعايت تشـريفات الزم اقـدام کنـد    مجمع عمومي عادي جهت تکميل اعضاي هيأت

  . باشد ميواستي حداکثر ظرف مدت يک ماه مکلف به انجام چنين درخ

در صورتي که بنا به هر دليل، تعداد اعضاي هيأت مديره از حد نصاب مقـرر کمتـر شـود و تشـريفات      ـ٦٨ماده 

جمهـوری  يک ماه توسط بازرس بالاقدام بماند، بانـک مرکـزي   بيش از براي مدت  ٦٧مذکور در ماده 

براي اداره امور بانک و تمهيـد  عضاي هيأت مديره بانک، ضمن سلب صالحيت اتواند  مياسالمی ايران 
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مقدمات برگزاري مجمع عمومي، فردي را از ميان خبرگان و متخصصين امور بانکي به عنوان سرپرست 

بايـد حـداکثر ظـرف مـدت      داراي کليه اختيارات هيأت مديره بانک بوده و فرد منصوب. منصوب نمايد

در . مـديره اقـدام نمايـد    هشت ماه نسبت به برگزاري مجمع عمومي براي انتخاب اعضاي جديد هيأت

، بيش از يک جمهوری اسالمی ايران شده توسط بانک مرکزي هرحال، مدت مسئوليت سرپرست تعيين

  .سرپرست، بر عهده بانک است جبران خدمات. سال نخواهد بود

  

  مديره ي هيأتاستعفاي اعضا

مـديره و   به هيأت را موضوع بايد دهد، استعفا خود سمت از بخواهدمديره  هيأت عضو هر که صورتي در ـ٦٩ماده 

هاي عضو هيأت مديره  کليه مسئوليت. ، در سمت خود باقي بماندتا تعيين جانشينو  دهد اطالع بازرس

  .تا زمان تعيين جانشين، متوجه عضو مستعفي نيز خواهد بود

  

  مديره هيأت جلسات در غيبت

 طـول  در متناوب جلسه شش يا متوالي جلسه چهار از بيشمديره  اعضاي هيأت از يک هر حضور عدم ـ٧٠ ماده

 .شـود  مـي مـديره   هيـأت  در وي عضويت سلب موجب خود  به خود موجه، عذر بدون شمسي سال يک

  .استمديره  ه ساير اعضاي هيأتبرعهد غيبت بودن  موجه تشخيص

  

  وثيقه سهام

از سهام بانک را  سهم] حداقل ده هزار سـهم [ ......................... حداقل بايدمديره  اعضاي هيأت از يک هر ـ٧١ ماده

 تضمين براي سهام اين .بسپارد بانکنزد  وثيقه عنوان به را آن و باشد دارا خود مأموريتدوره  تمام در

 .شـود  وارد بانـک  بر مشترکاً يا منفرداًمديره  اعضاي هيأت تقصيرات از است ممکن که است خساراتي

 بانکدر  خود تصدي دوره مفاصاحساب مديري که مادام و نيست انتقال قابل و بوده نام با مذکور سهام

 ايـن  بـودن  وثيقـه  .مانـد  خواهد باقي وثيقه عنوان به بانکنزد  مذکور سهام است، نداشته دريافترا 

   .بود نخواهد صاحبانشان به سود پرداخت و عمومي مجامع در ها آن رأي حق از استفاده مانع سهام
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  مديره منشي هيأت و رييس نايب رييس،

 مجمـع  جلسـه  از بعـد  هفته يک ظرف حداکثرمديره را  هيأت جلسه اولينمديره موظفند  اعضاي هيأت ـ٧٢ ماده

مديره بايـد   در جلسه مذکور، اعضاي هيأت. دهند تشکيل، است کرده انتخاب را مديره هيأت که عمومي

 نيابـت  و رييس رياست مدت .دننماي  تعيينمديره  هيأت براي رييس نايب يک و رييس يک خود، بين از

 و عـزل  قابـل  رييس نايب و رييس .بود نخواهد مديره هيأت در ها آن عضويت مدت از بيش رييس نايب

مديره از بين خود يا از خارج، يک نفر را به عنوان منشي جلسات  اعضاي هيأت .باشند مي مجدد انتخاب

  .نمايند انتخاب مي

مـديره   رييس هيأت مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد، وظايف او را نايب رييس هيأت هرگاه ـ٧٣ماده 

 حاضر اعضاي از نفر يک، مديره هيأت اعضاي رييس، نايب و رييس غيبت صورت درانجام خواهد داد و 

   .دهد انجام را رييس وظايف تا نمايند مي تعيين را جلسه در

  

  مديره هيأت جلسات شکيلت

 مـديره  جلسات هيـأت  .شود مي تعيينمديره  اعضاي هيأت توسط مديره هيأت جلسات برگزاري ترتيب ـ٧٤ ماده

 يـا  و ريـيس  نايب يا رييس کتبي دعوت بهباشد،  ماه يک ازنبايد بيش  ها آنه فاصل که مقتضي مواقع در

 مديره ه هيأتجلس تشکيل و نامه دعوت ارسال تاريخ بين. شود مي تشکيل مديره ي هيأتاعضا از نفر دو

 تشکيل تاريخ مديره، هيأت جلسات از يک هر درچه  چنان. وجود داشته باشد متعارفيه زماني فاصلبايد 

 حضور جلسه همان در کهاعضايي  براي نامه دعوت ارسال شود، قيد جلسه صورت در و تعيين بعد جلسه

  .داشت نخواهد ضرورت، اند داشته

مديره را بـه ريـيس يـا     تواند درخواست تشکيل جلسه هيأت اضطراري، مديرعامل مي موارد درـ  تبصره

  . مديره ارايه دهد رييس هيأت نايب

، باشـد  شـده  تعيـين  نامه دعوت در که ديگري محل هر در يا بانک اصلي مرکز در مديره هيأت جلسات ـ٧٥ ماده

  .شد خواهدبرگزار 
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  مديره ه هيأتجلس رسميت براي نصاب حد

 جلسـات  آن در مـديره  هيـأت  اعضـاي  نصف از بيش که دارد رسميت صورتي در مديره هيأت جلسات ـ٧٦ ماده

در . بـود  خواهـد  معتبـر  حاضـر  اعضـاء اکثريـت   موافقت با مديره هيأت تصميمات .باشند داشته حضور

 رأی موافق معتبر خواهد ٣تصميمات با حداقل , عضو تشکيل گردد ٥صورتی که هيأت مديره با کمتر از 

  .بود

 معرفـي  وکيـل  يـا  نماينده ،مديره هيأت جلسات در حضور براي توانند مديره نمي هيأت اعضاي ـ تبصره

   .نمايند

   



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

١٧٤ 

  مديره  هيأت جلسات صورت

تمـامي اعضـاي    امضـاي  به که شود تنظيم اي جلسه صورت بايد مديره، هيأت جلسات از يک هر براي ـ٧٧ ماده

 متخذه تصميمات همچنين و مذاکرات از اي خالصه و غايب و حاضراعضاي  نام .برسد جلسه در حاضر

 از بعضـي  يـا  تمـام  بـا  کـه اعضـا   از يک هر نظر .گردد مي ذکر جلسه صورت در تاريخ قيد با جلسه در

   .قيدشود جلسه صورتذيل  در بايد، باشد مخالف جلسه صورت در مندرج تصميمات

  

  مديره اعضاي هيأت جبران خدمات

و با توجه به تعداد سـاعات و اوقـاتي    عادي عمومي مجمع توسطمديره،  اعضاي هيأت جبران خدمات ـ٧٨ ماده

 افـراد مـديره و   اعضـاي هيـأت  . گردد حضور خواهد داشت، تعيين مي بانکمديره در  که هر عضو هيأت

 عمـومي  مجمـع  تصـويب  بـه  چه آن از غير ديگري امتيازات و دارايي وجه، ندارند حقآنان  تکفل تحت

اين  ١١٣ماده اعطاي تسهيالت و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب . دارند دريافت بانک از رسيده،

  . تپذير اس اساسنامه امکان

  

  مديره ي هيأتاعضا پاداش

 بـا  پـاداش  عنوان به خالص سود از معيني نسبتتواند  مي ،عادي عمومي مجمع تصميم طبق سال هر ـ٧٩ ماده

   .اعطا شود مديره مصوب به هيأت تجارت قانون از قسمتي اصالحي قانوناليحه  رعايت

هـايي از   شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، کميته مديره بانک در چارچوب تعيين هيأت ـ٨٠ ماده

ها را تعيين و به  جمله کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک را تشکيل داده و نحوه فعاليت آن

  .گذارد مورد اجرا مي

  

  عامل هيأت -ب

دهنـد کـه بايـد بـه      عامل بانک را تشکيل مي مقام و معاونين مديرعامل، اعضاي هيأت مديرعامل، قائم ـ٨١ ماده

  .عامل بانک با مديرعامل است رياست هيأت. بانک اشتغال داشته باشند موظف و تمام وقت درصورت 
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انتخـاب شـود و   هيأت مـديره  ) اجرايي(تواند از ميان اعضاي موظف  هيأت مديره نمي  رييسـ ١تبصره 

  .مسئوليت اجرايي در بانک داشته باشد

انتخاب اعضاي هيأت عامل بانک از ميان اعضاي هيأت مديره مشروط به رعايت حکم مقـرر   ـ٢تبصره 

  .مجاز است ٥٧در ماده 

مـديره بانـک    مديرعامل، باالترين مقام اجرايي بانک است که از ميان اشخاص حقيقي، توسط هيـأت  ـ٨٢ ماده

 بانـک ه نماينـد  شـده،  تفـويض وي  بـه  از طرف هيأت مديره که اختياراتي حدود درشود و  ميانتخاب 

مقام و يـک   مديرعامل بانک يک نفر را به عنوان قائم .دارد امضاء حق بانک طرف از وگرديده  محسوب

مـديره رسـيده    که قبالً انتخاب آنان به تأييد هيـأت  -معاونان مديرعامل /معاونيا چند نفر را به عنوان 

يا ساير کارکنان بانک با حق تفويض تواند برخي از اختيارات خود را به آنان  ، منصوب کرده و مي-باشد

  . تفويض نمايد و توکيل به غير ولو کراراً

 مرکـزي  بانـک  توسطاي آنان  حرفه صالحيتأييد ت به منوط مقام مديرعامل مديرعامل و قائم انتخاب ـ٨٣ ماده

در بايـد داراي شـرايط مقـرر     مقام مديرعامل بانک قائممديرعامل و  .باشد ميجمهوري اسالمي ايران 

  . شندبا ٦٣ماده 

  

  عامل وظايف و اختيارات هيأت

 آنبـه   هيأت مـديره  توسطکه متضمن امور اجرايي بوده و  يعامل در حدود آن دسته از اختيارات هيأت ـ٨٤ماده 

  : از قبيل موارد ذيل ؛تفويض شده، داراي اختيار است

نمايندگي بانک در برابر کليه اشخاص ثالـث حقيقـي و حقـوقي دولتـي و غيردولتـي از جملـه        -١-٨٤

هـاي تجـاري و مؤسسـات     هاي دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي، مراجع قضـايي، شـرکت   دستگاه

 .اص حقيقي و حقوقيغيرتجاري غيردولتي و ساير اشخ

شـده در هـر    اقامه هرگونه دعواي حقوقي و کيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و کيفري اقامه -٢-٨٤

ها، دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضاييِ اختصاصي يا عمومي و ديوان عـدالت اداري از   يک از دادگاه

نک چه کيفري و چه حقوقي در هر يـک  شده عليه با طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعواي اقامه
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از مراجع قضايي يا غيرقضاييِ اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري با حق حضور و مراجعـه بـه   

مقامات انتظامي و انجام کليه اقدامات مورد نياز در دادرسي از آغـاز تـا اتمـام آن از جملـه حضـور در      

م، واخواهي و اعاده دادرسي، مصالحه و سازش، جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجديدنظر، فرجا

استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاي جعل يا انکار و ترديد نسبت به سند طـرف مقابـل، تعيـين    

ري و تعيين و جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داو

، درخواست اجراي حکم نهايي و قطعي داور، درخواسـت  )دون آنبا حق صلح يا ب(گزينش داور منتخب

هـاي الزم در   صدور اجراييه و تعقيب عمليات آن و اخذ موضـوع اجراييـه و وجـوه ايـداعي و پيگيـري     

ها، تعيين مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکيل و نماينده با حق توکيل مکرر، اقـرار در   خصوص آن

ها، قبـول يـا رد    ب ثالث و دفاع از آن، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنماهيت دعوا، دعاوي ورود و جل

 سوگند، تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشي از جرم و امور مشابه ديگر؛

 در ايران يا خارج از ايران در چارچوب ضوابط؛  ايجاد و تعطيلي شعبه، باجه و يا نمايندگي -٣-٨٤

 ها و مؤسسات اعتباري مجاز؛ نام بانک نزد بانک افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به  -٤-٨٤

 دريافت مطالبات و پرداخت ديون بانک؛ -٥-٨٤

 صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي؛ -٦-٨٤

اموال منقول و غيرمنقـول کـه    انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله آن در مورد -٧-٨٤

اين اساسـنامه و   ٣مرتبط با موضوع فعاليت بانک باشد و انجام کليه عمليات و معامالت مذکور در ماده 

 اتخاذ تصميم در مورد کليه ايقاعات؛

 ها؛ گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک يا اوراق بهادار و استرداد آن  به امانت -٨-٨٤

 گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غيرمنقول و فک رهن ولو کراراً؛ به رهن -٩-٨٤

بهـا و دفـاع از ايـن نـوع      اجاره و استجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجـاره  -١٠-٨٤

تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاي تجديدنظر در رأي صادره يا اجـراي  

 آن؛

 ث هرگونه ساختمان و تأسيسات؛احدا -١١-٨٤
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شرح موارد فوق فقـط بـراي   . عامل در امور اجرايي منحصر به موارد فوق نيست اختيارات هيأت ـ تبصره

عامل در امور اجرايي به ترتيب مقرر در صـدر   ذکر مثال بوده و به هيچ وجه به اختيارات هيأت

  .سازد ماده خللي وارد نمي

و همچنـين ترتيبـات   عامـل   و ساير شرايط استخدامي اعضـاي هيـأت   ماتجبران خد ومدت تصدي  ـ٨٥ ماده

  .شود مديره تعيين مي توسط هيأت عامل برگزاري جلسات هيأت

  

  بانک باعامل  مديره و هيأت اعضاي هيأت معامالت

 يـا مديره  هيأت اعضاي که هايي شرکت و مؤسسات همچنين و بانکعامل  هيأت ومديره  هيأت اعضاي ـ٨٦ ماده

 تصـويب  بـدون  تواننـد  نمـي  باشـند،  ها آنعامل  هيأت يامديره  هيأت عضو يا شريک بانکعامل  هيأت

 طـرف  غيرمسـتقيم  يـا  مستقيم طور  به شود مي بانک حساب به يا بانک با که معامالتي درمديره  هيأت

مـديره مکلـف اسـت بـازرس بانـک را از       در صورت تصويب نيز، هيـأت  .شوند سهيم يا و واقع معامله

اي که اجازه آن داده شده، بالفاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمـومي عـادي    معامله

بازرس نيز مکلف است ضمن گزارش خاص حاوي جزييات معامله، نظـر خـود را   . صاحبان سهام بدهد

نفع در معاملـه در   عامل ذي مديره يا هيأت عضو هيأت. مان مجمع تقديم کنداي به ه درباره چنين معامله

مديره و نيز در مجمع عمومي عادي، هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مـذکور، حـق رأي    جلسه هيأت

  . نخواهد داشت

  

  عامل با بانک مديره و هيأت اعضاي هيأت رقابت

 بـا  رقابـت  متضمن که بانک معامالت نظير معامالتي توانند نميعامل بانک  هيأت ومديره  اعضاي هيأت ـ٨٧ ماده

 زيـان  و ضـرر  موجب او تخلف و کند تخلف ماده اين مقررات از که مديري هر .دهند  انجام باشد بانک

 يـا  خسـارت  ورود از اسـت  اعـم  ماده اين در ضرر از منظور .بود خواهد آن جبران مسئول گردد، بانک

  .منفعت تفويت
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  عامل مديريت سمت بودن بالتصدي

دليل استعفا، برکناري، فوت يا هر دليل ديگري، سمت مـديرعاملي بانـک بالتصـدي     که به  در صورتي ـ٨٨ ماده

شخص ديگري را به اين سـمت   حداکثر يک ماه با رعايت مفاد اساسنامه،مديره بايد ظرف  شود، هيأت

تا زمـان انتخـاب   . ديران معرفی نمايا ت به بانک مرکزی جمهوری اسالمیيد صالحيين و جهت تأييتع

  .عامل را بر عهده خواهد داشت هاي مدير مقام کليه وظايف و مسئوليت مديرعامل، قائم

  

  مجاز امضاي صاحبان

دارندگان امضاي مجـاز و  . با دو امضاي مجاز معتبر است بانک، تعهدآور اسناد و قراردادها اوراق، کليه ـ٨٩ ماده

اسـامي   .نمايـد  کليه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور را هيأت مديره تعيين ميشرايط و نحوه امضاي 

  .گردد ها جهت درج در روزنامه رسمي اعالم مي اي به اداره ثبت شرکت جلسه اين اشخاص طي صورت

  

  

  بازرس و حسابرس: بخش ششم
  

  بازرس انتخاب

يان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ايـران و  سال از م هر در عادي عمومي مجمع ـ٩٠ ماده

يـا  سازمان بورس و اوراق بهـادار  و فهرست معتمد و مورد تأييد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران 

 هـاي  البدل را براي انجام وظايف و مسـئوليت  بازرس اصلي و يک بازرس علي يک سازمان حسابرسي،

  . کند براي مدت يک سال تعيين مي بانک،ه اساسنام همچنين و مرتبط مقررات و وانينق در مقرر

جانشين وي را در همـان   که آن شرط به کند عزل را بازرس تواند مي موقع هر درعادي  عمومي مجمع ـ٩١ ماده

  . نمايدزمان انتخاب 

سال متوالي بازرسي آن را بر عهده داشته است، بـراي سـال    چهارتواند بازرسي را که براي  بانک نمي ـ٩٢ ماده

  .بعد آن به عنوان بازرس انتخاب نمايد
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چنانچه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس بانک تعيين شده باشـد، از شـمول قاعـده فـوق      ـ تبصره

  .مستثني است

  

  بازرس  وظايف

  :هاي زير را نيز برعهده دارد مسئوليتوظايف و هاي قانوني،  بازرس عالوه بر مسئوليت ـ٩٣ ماده

  هاي مالي بانک؛ اظهارنظر در خصوص صحت و درستي صورت -١-٩٣

مـديره در اختيـار مجـامع عمـومي قـرار       اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطالعاتي که هيأت -٢-٩٣

 مديره؛ دهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارايه اطالعات خالف واقع توسط هيأت مي

  حصول اطمينان از رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه بانک؛ -٣-٩٣

ارايه گزارش به مجامع عمومي راجع به رعايت يـا عـدم رعايـت قـوانين و مقـررات توسـط        -٤-٩٣

  عامل؛ مديره و هيأت هيأت

اجعه صاحبان سهام، در گزارش بازرس بايد الاقل ده روز قبل از تشکيل مجامع عمومي عادي جهت مر ـ٩٤ ماده

هـاي مـالي    تصميماتي که توسط مجمع عمومي راجع به تصويب صـورت . مرکز اصلي بانک آماده باشد

  . بدون قرائت گزارش بازرس اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

 نيزجمهوري اسالمي ايران  مرکزي بانک بهمذکور را  گزارش از نسخه يکبازرس موظف است  ـ تبصره

  .نمايد تسليم

  

  بازرس اختيارات

تواند در هر موقع هرگونـه رسـيدگي و بازرسـي الزم را انجـام داده و اسـناد و مـدارک و        بازرس مي ـ٩٥ماده 

  . اطالعات مربوط به بانک را مطالبه کرده و مورد رسيدگي قرار دهد

، از نظر کارشناسان استفاده کنـد،  تواند به مسئوليت خود در انجام وظايفي که برعهده دارد بازرس مي ـ٩٦ ماده

اين کارشناسان در مواردي که بـازرس تعيـين   . ها را قبالً به بانک معرفي کرده باشد که آن به شرط آن

  . کند، مانند خود بازرس، حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت مي
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  بازرس جبران خدمات

 حقوي  تکفل تحت افرادبازرس و . گردد مي تعيين عادي عمومي مجمع توسطبازرس  جبران خدمات ـ٩٧ ماده

 دريافـت  بانک از رسيده، عمومي مجمع تصويب به چه آن از غير ديگري امتيازات و دارايي وجه، دندارن

  . ددارن

  

  بانک بابازرس  معامالت

گيـرد بـه طـور مسـتقيم يـا       تواند در معامالتي که با بانک يا به حساب بانـک انجـام مـي    بازرس نمي ـ٩٨ ماده

  . نفع شود غيرمستقيم ذي

  

  حسابرس انتخاب

مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ايـران و  ميان  از سال هر در عادي عمومي مجمع ـ٩٩ ماده

و يا سازمان بورس و اوراق بهادار و فهرست معتمد و مورد تأييد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران 

هاي مالي بانک بـراي مـدت يـک سـال      حسابرسي صورت برايحسابرس را  يک، سازمان حسابرسي

  .کند تعيين مي

  حسابرس وظايف

هاي مـالي   موظف است در خصوص صحت و درستي صورتهاي قانوني،  حسابرس عالوه بر مسئوليت ـ١٠٠ماده 

هـاي   ها و دستورالعمل نامه بانک از حيث رعايت الزامات مقرر در استانداردهاي حسابداري ايران و آيين

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير ضوابط مربوط، اظهارنظر 

  . نمايد
يک نسخه از گزارش حسابرسي بانک را به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارايه حسابرس بايد  ـ١٠١ماده 

همچنين حسابرس موظف است حسب مورد بنا به درخواست بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي     . دهد

مهـوري  هاي ويژه در خصوص عملکرد بانک از حيث رعايت مقـررات بانـک مرکـزي ج    ايران، گزارش
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جبران خدمات حسابرس در خصوص گـزارش هـاي   . آن بانک تسليم نمايداسالمي ايران را تهيه و به 

  . باشد مورد درخواست بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بر عهده بانک مي
سال متوالي حسابرسي آن را بر عهده داشته است، براي  چهارتواند حسابرسي را که براي  بانک نمي ـ١٠٢ماده 

  .نمايد سال بعد آن به عنوان حسابرس انتخاب

چنانچه سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس بانک تعيين شده باشد، از شمول قاعـده فـوق   ـ  تبصره

  .مستثني است

  

  بانک مالي هاي صورت و مالي سال :هفتم بخش
  

  مالي سال

 بـه آخر اسفندماه همان سـال   روز در و شود مي آغاز سال هرماه  اول فروردين روز از بانک مالي سال ـ١٠٣ ماده

ها آغاز شده و روز  اولين سال مالي بانک استثنائاً از تاريخ ثبت آن در مرجع ثبت شرکت .رسد مي پايان

  .يابد آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي

  هاي مالي ساالنه صورت

عضو جامعه حسابداران رسمی ايران توسط مؤسسات حسابرسي  بايد بانک ساالنه مالي هاي صورت ـ١٠٤ ماده

و سازمان بورس و اوراق بهـادار  و و فهرست معتمد و مورد تأييد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران 

  .حسابرسي شود, يا سازمان حسابرسي

هـاي مـالي    ، صـورت مـالي  سال هر انقضاي از پس ماه سهمدت  ظرف حداکثرمديره بانک بايد  هيأت ـ١٠٥ ماده

ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي بانک طي سال مالي مزبور تنظيم نمـوده و در  بانک را به 

اسناد مذکور در اين ماده بايد اقالً بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي . اختيار بازرس قرار دهد

يب به ساالنه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي، به انضمام گزارش بازرس، جهت تصو

  . مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد
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  سهام صاحبان مراجعه حق

توانـد بـه مرکـز اصـلي بانـک       از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي ساالنه، هر صاحب سهم مي ـ١٠٦ ماده

  .هاي مالي بانک را دريافت دارد مراجعه کرده و رونوشت صورت

  

  مفاصاحساب

مـديره   هاي مالي بانک در هر دوره توسط مجمع عمومي، به منزله مفاصاحساب هيأت تصويب صورت ـ١٠٧ ماده

  . براي همان دوره مالي خواهد بود

  ، احتياطي و اختياري قانوني اندوخته

باشد، مطـابق   بيشتردرصد  ٢٠درصد آن کمتر و از  ١٥از  نبايد کههر سال بخشي از سود ويژه بانک  ـ١٠٨ ماده

 اندوختـه . شـود  مي عنوان اندوخته قانوني نگهداريبا ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به 

همچنين در هر سال بخشي از سود ويـژه   .است اختياري، رسيد سرمايه ميزان به که آن از پس قانوني

ن اندوختـه احتيـاطي   عنـوا نمايـد، بـه    به ميزاني که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعيـين مـي  

  . شود مي نگهداري

ـ ويـژه هـر سـال را     سـود  از قسمتي عادي، عمومي مجمعتواند با موافقت  مديره مي هيأت ـ١٠٩ ماده  سـاير ه ب

  .اختصاص دهد ها اندوخته

  

  تقسيم قابل سود

هاي اختياري بين صاحبان سهام، فقط پس از تصويب مجمـع عمـومي عـادي     تقسيم سود و اندوخته ـ١١٠ ماده

درصد از سـود ويـژه بـين صـاحبان سـهام       ١٠در صورت وجود سود، تقسيم حداقل . جايز خواهد بود

  . الزامي است

  سهام صاحبان به سود پرداخت

ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي  چهارپرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف حداکثر مدت  ـ١١١ ماده

  .انجام پذيرد
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  الرعايه مقررات الزم :هشتم بخش
  

  .باشد مي آن ضوابط و شرايط کليه تابع و بوده ها سپرده ضمانت صندوق عضوبانک  ـ١١٢ ماده

ن شـده  ييتوسط شورای پول و اعتبار تع  اعطاي تسهيالت به اشخاص مرتبط با بانک که مصاديق آن ـ١١٣ ماده

ها تا سه سال پس از شروع فعاليت بانـک ممنـوع بـوده و پـس از آن      است و قبول تعهدات به نفع آن

  .صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است

نفع واحد و قبول تعهدات به نفع وي، صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزي  ت به ذياعطاي تسهيال ـ١١٤ ماده

  .جمهوري اسالمي ايران مجاز است

نسبت کفايت سـرمايه بانـک از    بنا به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران،در صورتي که  ـ١١٥ ماده

درصد سـود ويـژه سـاالنه     ١٠اً حد مقرر توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران کمتر شود، صرف

هاي مـالي آتـي تـا زمـان      بانک قابل تقسيم بوده و مابقي سود قابل تقسيم در همان سال مالي و سال

تقسـيم اندوختـه   . گـردد  منظور مي» اندوخته کفايت سرمايه«رسيدن نسبت مذکور به حد مقرر، به عنوان 

از حـد مقـرر توسـط بانـک مرکـزي       کفايت سرمايه در صورتي مجاز است که نسبت کفايت سـرمايه 

  .جمهوري اسالمي ايران کمتر نشود

کمتر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  مقرر حد درصد ٥٠نسبت کفايت سرمايه بانک از چه  چنان ـ١١٦ ماده

 در تـا  نمايد دعوت را سهام صاحبان العاده فوق عمومي مجمع بالفاصله است موظفمديره  هيأت شود،

  : شود تصميم اتخاذ يکي از موارد ذيل خصوص

  افزايش سرمايه؛ - ١

 . تسليم تقاضاي انحالل به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران - ٢

يـا   و اعطايي تضمين تسهيالت براي است، آن سهامداران به متعلق که را خود سهام تواند بانک نمي ـ١١٧ ماده

  .به عنوان وثيقه بپذيرد شده تعهدات ايجاد

هاي خود، در چارچوب ضوابط بانک مرکـزي جمهـوري    بانک بايد متناسب با هر يک از طبقات دارايي ـ١١٨ ماده

 .دهد اسالمي ايران، ذخيره کافي اختصاص 
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 بهجمهوري اسالمي ايران  مرکزي بانک ضوابط چارچوب در را خود هاي دارايي از بخشي همواره بانک ـ١١٩ ماده

  .نمايد مي هاي آني نگهداري دارايي صورت

شده  سازي نظام جامعي از مديريت ريسک در بانک در چارچوب حداقل الزامات تعيين طراحي و پياده ـ١٢٠ ماده

  .توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، الزامي است

هاي داخلي و حاکميت شرکتي در بانک، مطابق بـا حـداقل الزامـات     سازي نظام کنترل طراحي و پياده ـ١٢١ ماده

  .شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، الزامي است ينتعي

هاي مرتبط با آن بوده و در  ها و دستورالعمل نامه بانک ملزم به رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين ـ١٢٢ ماده

  .نمايد اجراي آن، واحد سازماني مستقلي را براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايجاد مي

مديريت ريسک، حاکميـت شـرکتي و همچنـين گـزارش      مالي، هاي صورتبانک اطالعات مربوط به  ـ١٢٣ ماده

مديره و رويدادهاي با اهميت طي دوره مالي را مطابق با ضوابط بانک مرکـزي جمهـوري    عملکرد هيأت

  .نمايد اسالمي ايران، براي عموم منتشر مي

بانک، اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر خود را مطابق با ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران،    ـ١٢٤ ماده

  .نمايد ثبت و ضبط مي

، در چارچوب ضـوابط بانـک   کشور خارج يا داخل دريا نمايندگي بانک  يا باجه هشعب يا تعطيلي ايجاد ـ١٢٥ ماده

  .پذير است مرکزي جمهوري اسالمي ايران، امکان

صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهـوري اسـالمي ايـران     بانک توسط اموال فروش و خريد ـ١٢٦ هماد

  .باشد مجاز مي

 و تهيه و دفترداري ،حسابداريضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، عمليات  اساس بربانک  ـ١٢٧ ماده

  .دهد خود را انجام مي مالي هاي صورت تنظيم

ها، منوط به اعتبارسـنجي اشـخاص مـذکور     اعطاي تسهيالت به اشخاص و قبول تعهدات به نفع آن ـ١٢٨ ماده

 .باشد مطابق با ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي
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ابالغي  ميزان هب قانوني سپرده، بايد )اعم از ريالي و ارزي(هاي دريافتي  بانک متناسب با ميزان سپرده ـ١٢٩ ماده

 .نمايد  توديع آن بانک نزد ايران،کزي جمهوري اسالمي توسط بانک مر

تعيين  در چارچوب ضوابط ابالغي توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را کارمزدها بانک نرخ ـ١٣٠ماده 

  .نمايد مي
و  نمايد که قادر باشد هرگونه اطالعـات مي اي ايجاد  بانک سامانه جامع اطالعات مشتريان را به گونه ـ١٣١ماده 

آمار مورد نياز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران اعم از مالي يا غيرمـالي را بـه صـورت ادواري يـا     

   .موردي و همچنين انفرادي يا تلفيقي در اختيار آن بانک گذارد
 بهادار منتشـره توسـط سـاير اشـخاص    اوراق ساير در سهام و به حساب خود گذاري بانک  سرمايه ـ١٣٢ماده 

  .باشد چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجاز ميصرفاً در 

 مبـالغ  و مـدت  نـوع،  بـا  متناسب منعقده، قرارداد براساس ،تسهيالت اعطايي بانک از حاصل منافع ـ١٣٣ ماده

 بکـار  وجـوه  کـل  در مبلـغ  و مـدت  نسـبت  بـه  بانـک  منابع سهم رعايت و گذاري سرمايه هاي سپرده

بانـک، در چـارچوب ضـوابط بانـک مرکـزي       الوکاله حق کسر از پس ،اعطاي تسهيالت در شده گرفته

 .شود مي تقسيم محاسبه و جمهوري اسالمي ايران

 .باشد مي كافي تأمين اخذ به منوط ،و يا قبول تعهدات توسط بانک تسهيالت اعطاي ـ١٣٤ ماده

هـا،   متقاضيان داراي سابقه بدهي غيرجـاري بـه بانـک    براي/بهو يا قبول تعهدات  تسهيالت اعطاي ـ ١٣٥ ماده

هاي اعتبار و يـا   هاي ليزينگ و تعاوني الحسنه، شرکت هاي قرض مؤسسات اعتباري غيربانکي، صندوق

اشخاص داراي چک برگشتي رفع سوءاثر نشده در سامانه اطالعاتي بانک مرکزي جمهـوري اسـالمي   

  .ايران، ممنوع است

 جبـران  متعهـد  و مسـئول ، شـود  مي مشتريان متوجه آن عمليات اثر در که خساراتي مقابل دربانک  ـ١٣٦ ماده

 خسـاراتي  مسـئول عامـل بانـک نيـز     هيـأت  اعضـاي و ساير  مديرعاملمديره،  اعضاي هيأت .باشد مي

 بـه بانـک   اساسـنامه  يـا و مقررات موضـوعه و   قوانين از، ها آن از يک هر تخلف علت به که باشند مي

 .شود مي وارد مشتريان يا و سهام صاحبان
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هاي دولتي صرفاً با اجـازه بانـک    انجام عمليات بانکي با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت ـ١٣٧ماده 

  .مرکزي جمهوري اسالمي ايران و در چارچوب ضوابط مربوط مجاز است

هـاي دولتـي،    دولـت، شـرکت  ها، مؤسسـات دولتـي و وابسـته بـه      وزارتخانه هاي نگهداري حساب ـ١٣٨ماده 

هـا، مؤسسـات    ها متعلق به وزارتخانـه  ها و همچنين مؤسساتي که بيش از نصف سرمايه آن شهرداري

ها  باشد و انجام کليه عمليات بانکي آن ها مي هاي دولتي و يا شهرداري دولتي و وابسته به دولت، شرکت

المي ايران و در چارچوب ضوابط مربـوط  در داخل يا خارج از کشور، با اجازه بانک مرکزي جمهوري اس

  .است پذير امکان

 

  تصفيه و انحاللادغام،  :نهم بخش
  

  ادغام

بقـاء بانـک پذيرنـده    (جانبه  ها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي ديگر به شکل يک بانک با بانک ادغام ـ١٣٩ ماده

و يـا دو يـا   ) ها و مؤسسـات اعتبـاري غيربـانکي ادغـام شـونده      ادغام و محو شخصيت حقوقي بانک

شونده و ايجاد يک بانک  ادغام  ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي محو شخصيت حقوقي بانک(جانبه  چند

بانـک مرکـزي    موافقتچارچوب قوانين و مقررات مربوط و با ، در )ا مؤسسه اعتباري غيربانکي جديدي

پـس از   در ايـن خصـوص،   سازمان بورس و اوراق بهـادار با رعايت ضوابط جمهوري اسالمي ايران و 

 .باشد پذير مي العاده تمامي مؤسسات مشمول ادغام، امکان تصويب آن در مجمع عمومي فوق

بانک يا مؤسسه اعتباري  به ،بانک مطالبات و ديون ،ها ييدارا تعهدات، و حقوق كليه در صورت ادغام، ـ١٤٠ ماده

  .شود مي منتقل جديد بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکييا  ادغام پذيرنده غيربانکي

  

 بانکاختياري  انحالل

  :پذير است انحالل اختياري بانک صرفاً پس از انجام تشريفات ذيل امکان ـ١٤١ ماده
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 و داليلمتضمن  بايد مزبور گزارشبازرس؛  به بانک انحالل خصوص درمديره  هيأت گزارش تسليم - ١

  .اند نموده  هيارا را بانک انحالل پيشنهاد آن، استناد  بهمديره  هيأت اعضاي کهباشد  عواملي

 بـدون گزارش مذکور  خصوص در گيري تصميممديره؛  اظهارنظر بازرس در خصوص گزارش هيأت  - ٢

  .باشد نمي پذير امکان مجمع دربازرس  گزارش قرائت

 اختيـاري  انحـالل  موضـوع  با  العاده فوق عمومي مجمعالعاده؛ جلسه  تصويب در مجمع عمومي فوق - ٣

  .يابد مي رسميت سهام دارندگان از درصد ٧٥حداقل  حضور با بانک،

العاده به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي طـي مراحـل    م مصوبه مجمع عمومي فوقتسلي - ٤

 .قانوني

 

  انحالل قهري بانک

اجازه تأسيس بانک توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران لغو شـود، بالفاصـله مجمـع     هرگاه ـ١٤٢ ماده

جلسه مربوطه به بانـک مرکـزي    شود و صورت رگزار ميالعاده براي تصويب انحالل بانک ب عمومي فوق

  . گردد جمهوري اسالمي ايران براي انجام ساير اقدامات مربوط به انحالل و تصفيه تسليم مي

بانک از تاريخ الغاي اجازه تأسيس تا خاتمه تصفيه و آگهي ختم عمل، طبـق دسـتور بانـک مرکـزي      ـ١٤٣ ماده

  .نمايد جمهوري اسالمي ايران عمل مي

العاده نسبت  ماه پس از الغاي اجازه تأسيس بانک، مجمع عمومي فوق ٤چنانچه بنا به هر دليلي طي  ـ١٤٤ ماده

به انحالل بانک اقدام ننمايد، شوراي پول و اعتبار تمامي اختيارات و وظايف مجامع عمـومي صـاحبان   

  .دهد تا خاتمه امر تصفيه و آگهي ختم عمل اعمال نموده و انجام ميسهام بانک را 
  

  تصفيه

مـديران تصـفيه بانـک منحلـه بـه        گردد، منحلپس از انجام تشريفات قانوني مربوطه  بانک هرگاه ـ١٤٥ ماده

. شـود  کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار تعيين مـي  پيشنهاد رييس
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انجـام   مربـوط  مقـررات  و قـوانين  و کشـور  بـانکي  و پولي قانونه بانک مطابق با تصفيتمامي مراحل 

  .شود مي

  

  ساير موارد: دهم بخش
  

  نشده بيني پيش موضوعات

مشمول مقررات اليحه قانوني اصالح قسـمتي از   است،   نشده بيني پيش اساسنامه اين در که مواردي ـ١٤٦ ماده

 بهـادار  اوراق بـازار  قـانون  ربـا،  بدون بانکي عمليات قانون کشور، بانکي و پولي قانونقانون تجارت، 

، دسـتورات و  اعتبـار  و پـول  شـوراي  مصـوبات ، قانون مبـارزه بـا پولشـويي،    ايران اسالمي جمهوري

 اوراق و بـورس  سازمان توسط شده ابالغ مقررات، ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانکهاي  بخشنامه

  .بود خواهدربط  و ساير قوانين و مقررات ذي بهادار

 شـوراي قبلي آن در  تصويب به منوطآن،  مفاد در تغيير هرگونهثبت اين اساسنامه در مراجع ثبتي و  ـ١٤٧ ماده

  .باشد مي بهادار اوراق و بورس سازماناطالع رساني به  و اعتبار و پول

  

العـاده و در تـاريخ    مجمـع عمـومي فـوق    به تصـويب  .........تبصره در تاريخ  ٢٢ماده و  ١٤٧اين اساسنامه، مشتمل بر 

  . به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است.......................... 

  يمنش                                                      نظار                                                     مجمع رييس
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  اسالمي ايرانبانک مرکزي جمهوري 

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  
  
  

  اساسنامه نمونه
  مؤسسات اعتباري غيربانکي

  )غيردولتي(
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  تعالي بسمه

  مشخصات، موضوع و مدت فعاليت مؤسسه اعتباري غيربانکي :بخش اول
  

  مؤسسه اعتباري غيربانکي نام

مجوز شورای پول و اعتبار در مـورخ   که به استناد..............  از ستا عبارت غيربانکي مؤسسه اعتباري نام ـ١ ماده

  .شود مي ناميده مؤسسه اعتباري پس اين تأسيس شده و از ...........

  

   مؤسسه اعتباري نوع

  .سهامي عام استمؤسسه اعتباري نوع  ـ٢ماده 

  

  اعتباريمؤسسه موضوع فعاليت 

ساير قـوانين    مؤسسه اعتباري در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا و ـ٣ ماده

مصوبات شوراي پول و اعتبار و دسـتورات بانـک    ربط، مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي و ساير  ذي

 :باشد ذيل مي هاي مرکزي جمهوري اسالمي ايران و با اخذ مجوزهاي الزم، مجاز به انجام فعاليت

 دار؛ گذاري مدت هاي سرمايه  قبول سپرده -١-٣

  صدور گواهي سپرده عام و خاص؛ -٢-٣

  انجام عمليات بين بانکي؛ -٣-٣

 ؛های مربوطه نامه نييات بانکی بدون ربا و آيمصرح در قانون عملانجام عمليات اعتباري  -٤-٣

 ارايه انواع ابزارهاي پرداخت؛ -٥-٣

 خت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي؛دريافت، پردا -٦-٣

  ؛...آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و  انجام امور نمايندگي به منظور جمع -٧-٣

 نامه؛ گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت -٨-٣
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؛ هـاي خريـد   کـارت (هاي الکترونيکي  ارايه خدمات بانکي الکترونيکي از جمله صدور انواع کارت -٩-٣

 ؛...)کارت اعتباري، کيف پول الکترونيکي و 

 قبول و نگهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان؛ -١٠-٣

انجام عمليات ارزي نظير خريد و فروش ارز، انتقال ارز، دريافـت و اعطـاي تسـهيالت ارزي،     -١١-٣

  ؛...ارزي و  ه هايصدورحوال

 شده؛ خدمات مربوط به وجوه اداره -١٢-٣

 تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي؛ -١٣-٣

 ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور؛ مالی اسالمی انتشار يا عرضه اوراق -١٤-٣

  ؛)دستور پرداخت مستمر(انجام سفارشات مستمر مشتريان  -١٥-٣

بـه   هـا  مـديريت دارايـي   گـذاري،  سرمايهمالي،  خدمات هاي در زمينه اي مات مشاورهرايه خدا -١٦-٣

  ؛مشتريان

  انجام وظايف قيمومت، وصايت، وکالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوطه؛ -١٧-٣

 ؛دار خارجي و اوراق صکوکگذاري از طريق خريد سهام، اوراق مشارکت، اوراق بها سرمايه -١٨-٣

جمهـوري اسـالمي    حسب ضرورت در چارچوب ضـوابط بانـک مرکـزي    خريد و فروش اموال -١٩-٣

  ايران؛

سسـات  ؤهـا و م  نزد شـرکت مؤسسه اعتباري هاي  اي براي دارايي ايجاد هرگونه پوشش بيمه -٢٠-٣

 بيمه؛

 هاي داخل و خارج؛ ايجاد رابطه کارگزاري با بانکحفظ، برقراري و  -٢١-٣

 ؛مؤسسه اعتباريترخيص کاال از بنادر و گمرکات به حساب  -٢٢-٣

 وصول مطالبات اسنادي؛ -٢٣-٣

 ها؛ به حساب آن و واريزوصول سود سهام مشتريان  -٢٤-٣

  ؛فروش تمبر مالياتي و سفته -٢٥-٣

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران انجام ساير عمليات قانوني پس از اخذ تأييديه -٢٦-٣
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  مؤسسه اعتباريمدت فعاليت 

شروع فعاليـت مؤسسـه اعتبـاري، از تـاريخ      .مؤسسه اعتباري از تاريخ ثبت، نامحدود خواهد بود مدت ـ٤ ماده

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران است صدور مجوز فعاليت توسط

 

  

  مؤسسه اعتباري اصلي مرکز و تابعيت

 .............. شهر درمؤسسه اعتباري  اصلي مرکز و است ]خارجي/ايراني[ ……مؤسسه اعتباري تابعيت ـ٥ ماده

 مـذکور  شـهر  درمرکز اصلي مؤسسه اعتباري  نشاني تغيير هرگونه .است واقع .................. استان در

  .استجمهوري اسالمي ايران  مرکزي بانک قبليتأئيد  ومديره  هيأت تصويب مستلزم

  

 سهم و سرمايه :دوم بخش

  

   سهام تعداد و سرمايه ميزان

 ...................................... )حـروف  بـه (( ريـال  ...................... )عدد به( مبلغمؤسسه اعتباري  سرمايه -٦ ماده

 تمامـاً  و شـده  تقسـيم  بانـام  ريـالي  هـزار  يک عادي سهم .......................... تعداد به که است) ريال

  .است گرديده پرداخت
  

  مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباريسقف 

 :است ذيل جدول شرح به مستقيم غير و مستقيم صورت بهمؤسسه اعتباري  سهام تملک مجاز سقف ـ٧ ماده

  )درصد(مجاز سقف حداکثر  اشخاص

  ١٠ عامسهاميشرکت

  ١٠ عامسهاميتعاونيشرکت

  ١٠ غيردولتيعمومينهادمؤسسه و 
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  ٥ حقوقياشخاصساير

  درصد ٤٠با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تا سقف  خارجياشخاص

  ٥ اشخاص حقيقي

  اعضاي خانواده هرشخص حقيقي 

  )همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و يا مادر( 

  ٥ :سقف فردي

به ميزاني که نتوانند مشترکاً بيش از يک عضو  :سقف جمعي

  .کنند مديره تعيين  هيأت
  

هاي دولتي  ها متعلق به دولت و يا شرکت اشخاص حقوقي که بخشي از سرمايه و يا سهام آن ـ١تبصره 

سـهامدار  مؤسسـه اعتبـاري   تواننـد در   بوده و يا تحت مديريت بخش دولتي قرار دارند نمي

  .باشند

تواند در هيچ زماني، بيش از يک درصد سهام بانک يا مؤسسه اعتباري  نميمؤسسه اعتباري  ـ٢تبصره 

, هـای خـارجی   گذاری مؤسسه اعتباري در بانک ميزان سرمايه .ديگري را دارا باشدغيربانکي 

  .منوط به اخذ تأييديه از شورای پول و اعتبار است

تناسب با ميزان مالکيـت  توسط اشخاص، ممؤسسه اعتباري ميزان تملک غيرمستقيم سهام  ـ٣تبصره 

محاسبه مؤسسه اعتباري کننده در سهام  ها در سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي مشارکت آن

مگر در مواردي که بنا به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، آن شخص  شود مي

در اين حالت، کل سهام متعلق به آن . داراي کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقي مزبور باشد

  .براي شخص مزبور نيز محاسبه خواهد شدمؤسسه اعتباري شخص حقوقي در 

خواهر،   برادر،  فرزندان و همسران آنان، ده وي شامل همسر، چنانچه يک شخص حقيقي يا اعضاي خانوا ـ٨ماده 

درصد سهم در يک شخص حقوقي را دارا باشند، آن شـخص حقـوقي    ٥پدر و يا مادر مجموعاً حداقل 

سهام داشته باشد که با احتساب ميزان تملـک سـهام   مؤسسه اعتباري تواند در  منحصراً تا سقفي مي

حداکثر ( ٧، حدود مذکور در جدول ماده مؤسسه اعتباريده وي در شخص حقيقي مذکور و اعضاي خانوا

   .نقض نشود) تعيين شده
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و وراث و يـا   بوده ٨و  ٧مذکور در ماده الزامات از طريق ارث نيز مشمول مؤسسه اعتباري تملک سهام  ـ٩ ماده

گواهي حصر وراثـت  ها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور  اولياء قانوني آن

مـاه بـه    افزايـش قهري سـقف مجاز سهام به هر طريق ديگـر بايـد ظـرف مـدت سـه     . خواهند بود

  .هاي مجاز اين ماده كاهش يابد سقف

يا حقوق و منافع ناشي از مالکيت آن از طريق اعطاي وکالت به غير، به مؤسسه اعتباري واگذاري سهام  ـ١٠ماده 

  .وکيل نقض گردد، ممنوع است توسط ٧ مادهمذکور در مجاز نحوي که حدود 

هـا   بر آنمؤسسه اعتباري هايي که  و شرکتخريد سهام مؤسسه اعتباري توسط خود مؤسسه اعتباري  ـ١١ماده 

  .باشد ممنوع مي نفوذ يا کنترل مؤثر دارد،

  سهم ورقه

ـ   بـه  و بوده بـترتي شماره داراي و چاپي متحدالشکل،مؤسسه اعتباري،  سهام اوراق ـ١٢ماده  يس ـامضـاي ري

 .گردد مؤسسه اعتباري مي مهر به ممهور اوراق اين .سدر مؤسسه اعتباري ميمديره و مديرعامل  هيأت

  :شود مي ذکر زير نکات سهم ورقه در

 ها؛ شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت /شناسه ملينام مؤسسه اعتباري و  - ٨

  بهادار؛شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق  - ٩

 شده؛ مبلغ سرمايه ثبت - ١٠

 نوع سهم؛ - ١١

 مبلغ اسمي سهم به عدد و حروف؛ - ١٢

 تعداد سهامي که هر ورقه نماينده آن است؛ - ١٣

 .دارنده سهم) در مورد اتباع خارجي(شماره اختصاصي / شناسه ملي/ نام و شماره ملي - ١٤

  

  انتقال سهام
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هـاي ثبـت    از فهرست شـرکت مؤسسه اعتباري ، تا زماني که نام مؤسسه اعتبارينقل و انتقال سهام  ـ١٣ ماده

شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد، منحصراً از طريق شرکت بورس اوراق بهادار 

  .باشد پذير مي و يا فرابورس ايران امکان

يـا نماينـده   دهنده يا وکيل  انتقال. انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام مؤسسه اعتباري به ثبت برسد ـ١٤ ماده

گيرنده نيـز از نظـر    هويت کامل و نشاني انتقال. قانوني او بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نمايد

گيرنـده يـا    اجراي تعهدات ناشي از انتقال سهام، بايد در دفتر ثبت سهام قيد شده و به امضاي انتقال

 تغيير و ثبت ومؤسسه اعتباري  سهام نتقالا ثبت به مربوط تشريفات. وکيل يا نماينده قانوني او برسد

 ناشـي و يا فرابـورس ايـران    تهرانشرکت بورس اوراق بهادار  در معامالت از که گيرنده انتقال نشاني

  .بود خواهدشرکت بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران  مقررات، با رعايت شود مي

اساسنامه شـود، جـز در مـوارد قهـري      اين ٧ماده حدود مقرر در سهام که منتج به نقض ثبت انتقال  ـ١٥ ماده

  .است و ملغي االثرثبت سهام مؤسسه اعتباري ممنوع  ، در دفاتر٩موضوع ماده 

 تصميمات و اساسنامه اين مقررات قبول متضمن ،مؤسسه اعتباريسهام از بخش هر تحصيل يا تملک ـ١٦ ماده

  .است سهامداران عمومي مجامع

  

  سهام بودنجزيه ت قابل غير

, اساسنامه ٧بايد در چارچوب ماده  سهام مشاع مالکين .استتجزيه  غيرقابلمؤسسه اعتباري  سهام ـ١٧ماده 

  .بدهند نمايندگي شخص يک بهمؤسسه اعتباري  برابر در
  

  اي الزامات سرمايه

نويسان و ساير سهامداران مؤسسه اعتباري نبايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم  آورده مؤسسين، پذيره ـ١٨ماده 

اعتباري غيربانکي اعم از دولتي يـا غيردولتـي،    ها و ساير مؤسسات بانکاز محل تسهيالت دريافتي از 

  .الحسنه تأمين شده باشد هاي قرض هاي اعتبار يا صندوق تعاوني
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  مؤسسه اعتباري سرمايه تغييرات :سوم بخش
  

اليحه قانوني اصالح  مفاد جمله از مربوطه مقررات و قوانين رعايت باه مؤسسه اعتباري سرماي تغييرات ـ١٩ماده 

 و ثبـت  دسـتورالعمل  بهـادار،  اوراق بـازار  قانونقانون پولي و بانکي کشور،  ،قسمتي از قانون تجارت

مـورد نيـاز بـراي     سـرمايه  حـداقل  رعايـت  و بورس عالي شوراي مصوب بهادار اوراق عموميه عرض

  .گيرد ، انجام مياعتبار و پول شوراي مصوباتتأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري بر اساس 

جهت هرگونه تغييـر در سـرمايه، نيازمنـد    مؤسسه اعتباري العاده  برگزاري مجمع عمومي فوق ـ تبصره

ايـران و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار      تأييد و مجوز قبلي بانک مرکزي جمهوري اسالمي

  .باشد مي

بيشـتر  مؤسسـه اعتبـاري    شده مجموع سرمايه ثبتدرصد  ٥٠از مؤسسه اعتباري هرگاه زيان انباشته  ـ٢٠ماده 

العـاده صـاحبان سـهام را     فوق عموميمکلف است بالفاصله مجمع مؤسسه اعتباري مديره  شود، هيأت

هرگاه مجمع مزبور رأي . گيري نمايند تصميممؤسسه اعتباري اي دعوت کند تا در خصوص انحالل يا بق

  :به انحالل ندهد، مجمع بايد در خصوص يکي از موارد ذيل اتخاذ تصميم نمايد

 هاي وارده؛ افزايش سرمايه حداقل به ميزان زيان - ٣

که سرمايه فعلي کمتـر از حـداقل سـرمايه     کاهش سرمايه به ميزان سرمايه موجود مشروط بر آن - ٤

 .نباشد -صالح  تعيين شده توسط مراجع ذي -رد نياز براي تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري مو

  

  کاهش سرمايه

  .کاهش اختياري سرمايه مؤسسه اعتباري ممنوع است ـ٢١ ماده

تر از حداقل سـرمايه مـورد نيـاز بـراي تأسـيس و       مؤسسه اعتباري نبايد پايينحقوق صاحبان سهام  ـ٢٢ ماده

حقوق صاحبان سهام چه  چنان. باشد -صالح  تعيين شده توسط مراجع ذي -فعاليت مؤسسه اعتباري 

مديره موظـف اسـت    هاي وارده از حداقل سرمايه مذکور کمتر شود، هيأت مؤسسه اعتباري بر اثر زيان

  :العاده را دعوت نمايد تا در خصوص يکي از موارد ذيل اتخاذ تصميم شود مومي فوقبالفاصله مجمع ع
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  قانون پولي و بانکي کشور؛ ٣٣نامه موضوع بند ب ماده  تکميل سرمايه بر اساس آيين - ٤

جمهوري  مرکزيتداوم فعاليت در قالب يکي ديگر از انواع مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانک  - ٥

 اسالمي ايران که تأسيس و فعاليت آن به سرمايه کمتري نياز دارد؛

 . تسليم تقاضاي انحالل به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران - ٦

  

  سرمايه افزايش

چارچوب قوانين و مقررات مربـوط و پـس از    در از طريق صدور سهام جديدمؤسسه اعتباري  سرمايه ـ٢٣ماده 

 طرق از يکي به جديد سهام اسمي مبلغه تأدي .باشد مي افزايش قابلاخذ مصوبه شوراي پول و اعتبار، 

  :است پذير امکان زير

 ؛سهام اسمي مبلغ نقدي پرداخت - ٥

 ؛جديد سهام بهمؤسسه اعتباري  از اشخاصه شد حال نقدي مطالبات تبديل - ٦

ه سـرماي  بـه  جديـد  سـهام  ارزش اضـافه  از حاصل عوايد يا اندوختهيا  نشده تقسيمانتقال سود  - ٧

 مؤسسه اعتباري؛

 .سهام بهمؤسسه اعتباري  مشارکت اوراق تبديل - ٨

  .انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است ـ تبصره

شـرايط مربـوط بـه    العاده در صورت موافقت با افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري،  مجمع عمومي فوق ـ٢٤ ماده

مـديره واگـذار    فروش سهام جديد و تأديه قيمت آن را تعيين کرده يا اختيـار تعيـين آن را بـه هيـأت    

  .نمايد مي

ظـرف   ١٩مقرر در ماده مديره اجازه دهد با رعايت ترتيبات  تواند به هيأت العاده مي مجمع عمومي فوق ـ٢٥ ماده

   .را تا مبلغي معين، افزايش دهدمؤسسه اعتباري مايه مدت معيني که نبايد از دو سال تجاوز کند، سر

 مطالبـات  تبديل طريق از رامؤسسه اعتباري  سرمايه افزايش العاده، فوق عمومي مجمع که صورتي در ـ٢٦ ماده

 هر موافقت اعالم به موکول جديد سهام اسمي مبلغ تأديه برساند، تصويب بهاشخاص  شده حال نقدي

   .باشد مي اشخاص مذکور از يک
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 نقـدي  مطالبـات  ،اشخاص به خريد سهام جديد از محل مطالبات آنان تمايل عدم صورت در ـ١  تبصره

  .شود مي پرداختبه اشخاص مذکور  شده حال

مطالبات نقدي سهامداران بابت سود، با تصويب يا اجراي افزايش سرمايه از اين محل، پس  ـ٢  تبصره

اليحه قانوني اصالح قسـمتي   ٢٤٠از پايان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعايت مفاد ماده 

  .گردد شده تلقي گرديده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت مي ، حالاز قانون تجارت

  

  جديد سهام خريد در تقدم  حق

 نسـبت  به جديد سهام خريد درمؤسسه اعتباري  سهام صاحبان سرمايه، افزايش تصويب صورت در ـ٢٧ ماده

 تقـدم،   حق اعمال مهلت .است انتقال و نقل قابل حق اين .دارند تقدم  حق باشند، مي مالک که سهامي

 گـردد،  مـي  تعيين نويسي پذيره براي که روزي از مهلت اين .شود مي تعيينمديره  هيأت پيشنهاد به بنا

 ٧اشخاصي که داراي سهامي بيش از حدود مقـرر در مـاده    .بود نخواهد روز ٦٠ از کمتر و شده شروع

  . را ندارند حق خريد سهام جديد به واسطه حق تقدم ايجاد شدهاين اساسنامه باشند، 

  

  حق خريد سهام  هاي نامه  گواهي ارسال و سرمايه افزايش اعالم

 شـروع  از تقـدم در خريـد آن را دارنـد بايـد قبـل       نامه حق خريد سهامي که سهامداران حـق  گواهي ـ٢٨ ماده

 يا ومؤسسه اعتباري  در سهامدارانه شد اعالم آدرس آخرين به سفارشي پستاز طريق  نويسي پذيره

 سـهام  نويسـي  پـذيره ه اعالمي .شود ارسال ،گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه شرکت سپرده

 نيز آن رسمي رساني پايگاه اطالع طريق از ،مؤسسه اعتباري نتشارکثيرااله روزنام در درج ضمن ،جديد

  .رسد مي سهامداران اطالع به
  

  سهام صرف

هرگاه افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري، از طريق صدور سهام جديد به مبلغي بـاالتر از مبلـغ اسـمي     ـ٢٩ ماده

شده، يا بايد به اندوخته منتقـل شـود يـا     مقرر گردد، عوايد حاصله از اضافه ارزش سهامِ فروخته  سهم
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ام سـابق داده  نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم گردد و يا در ازاي آن سهام جديد به صاحبان سه

 .شود

  

  مالی اسالمی   اوراق انتشار

مجوز قبلي از بانک مرکزي جمهوري اسالمي  مديره و اخذ هيأتتواند با تصويب  ميمؤسسه اعتباري  ـ٣٠ ماده

  .نمايد اقداممالی اسالمی  اوراق انتشار به ايران، طي مدت زماني که نبايد از دو سال بيشتر باشد، نسبت

 عمـومي  مجمـع عـادي در صـالحيت    سـهام بـه   تبـديل  قابل مشارکت اوراق انتشار تصويب ـ تبصره

  .است العاده فوق

  

  عمومي مجامع :چهارم بخش
  

  عمومي مجامعترتيبات تشکيل 

 مـالي،  سال پايان تاريخ از پس ماه چهار مدت ظرف حداکثر ،بار يکسالي  حداقلمجمع عمومي عادي  ـ٣١ ماده

  . شود  مي تشکيل

  .تواند تشکيل شود العاده در هر زمان مي مجمع عمومي فوق ـ٣٢ ماده

مـديره و   هيأت. نمايد مي مديره دعوت العاده را هيأت فوقمجمع عمومي مجمع عمومي عادي ساالنه و  ـ٣٣ ماده

العاده  توانند در مواقع مقتضي، مجمع عمومي عادي را به طور فوق چنين بازرس مؤسسه اعتباري مي هم

  .دعوت نمايند

سهامداراني که حداقل يک پنجم سهام مؤسسه اعتباري را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان  ـ٣٤ ماده

مديره بايـد حـداکثر ظـرف     مديره خواستار شوند و هيأت سهام را براي تشکيل مجمع عمومي از هيأت

ر غير د. مدت بيست روز از تاريخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت کند

توانند دعوت مجمع را از بازرس مؤسسه اعتباري خواستار شـوند و   کنندگان مي اين صورت درخواست

بازرس مکلف خواهد بود که با رعايت تشريفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مـدت ده روز  
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مع اقدام کنند از تاريخ تقاضا دعوت نمايد و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأساً به دعوت مج

که کليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعـوت، عـدم اجابـت     به شرط آن

  . مديره و بازرس را تصريح نمايند درخواست خود توسط هيأت

مديره، مجمع عمومي عادي ساالنه را در موعد مقـرر دعـوت نکنـد، بـازرس مؤسسـه       چه هيأت چنان ـ٣٥ ماده

  .است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايد اعتباري مکلف

  

  عمومي مجامع اختيارات و وظايف

  :شرح زير است به ،وظايف و اختيارات مجامع عمومي مؤسسه اعتباري ـ٣٦ ماده

 :عادي عمومي مجمع - ٣

 مديره؛ اعضاي هيأت و عزلانتخاب  -١- ١١

 جبـران خـدمات  و مؤسسه اعتباري البدل  بازرس اصلي و علي انتخاب و عزل -١- ١٢

 ؛ها آن

 ؛ آن جبران خدماتو حسابرس مؤسسه اعتباري  انتخاب و عزل -١- ١٣

 مديره در خصوص عملکرد سال مالي قبل؛ استماع گزارش هيأت -١- ١٤

 استماع گزارش بازرس و حسابرس؛  -١- ١٥

 ؛سال مالي قبل هاي ماليِ بررسي و تصويب صورت  -١- ١٦

 ؛قابل تقسيم  تصويب ميزان سود -١- ١٧

 مديره؛ هيأتاعضاي  جبران خدماتتصويب ميزان پاداش و  -١- ١٨

مؤسسـه   هـاي  هاي کثيراالنتشـار جهـت درج آگهـي    روزنامه/ تعيين روزنامه -١- ١٩

 ؛اعتباري

در  اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجـارت ساير مواردي که به موجب  -١- ٢٠

 .باشد صالحيت مجمع عمومي عادي مي
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 :العاده مجمع عمومي فوق -٤

 تغيير در مفاد اساسنامه؛ -٧- ٢

 ؛)اعم از افزايش يا کاهش( تغيير در ميزان سرمايه  -٨- ٢

 انتشار اوراق بهادار قابل تبديل به سهام؛ -٩- ٢

اليحـه قـانوني اصـالح قسـمتي از     با رعايت مقررات مؤسسه اعتباري انحالل  -١٠- ٢

 ؛و قانون پولي و بانکي کشور قانون تجارت

ـ د با بانـک  يت حقوقی جديل شخصيانحالل مؤسسه اعتباري موجود و تشک -١١- ٢ ا ي

 ن و مقررات مربوط؛يت قوانيگر با رعايمؤسسه اعتباری غيربانکي د

 .ادغام مؤسسه اعتباري -١٢- ٢

جبـران خـدمات   مديره و تعيـين   اعضاي هيأت جبران خدماتتفويض تصويب ميزان پاداش و  ـ تبصره

  .باشد ، مجاز نميمؤسسه اعتباري مديره زرس به هيأتاب

  .گونه تعهدي به تعهدات صاحبان سهام بيفزايند توانند هيچ مجامع عمومي نمي ـ٣٧ماده 

  

  يريگ يرأ در مشارکت و مجامع در حضور طيشرا

 شـرط  بـه  توانند شخصاً يا از طريق نماينده قانوني خـود  مي حقيقياشخاص  عمومي، مجامعه كلي در ـ٣٨ ماده

 ،خود با ارايه مدرک نماينـدگي  ندگانينما اي ندهينماطريق  و اشخاص حقوقي از مدرک نمايندگي هيارا

  .داشت خواهد رأي يك فقط سهم يك هر براي سهامدار، هر .يابند حضور

درصـد آراي   ١٠حـداکثر تـا    و واليتـاً وکالتـاً  ، اصـالتاً  شخص هر ،مؤسسه اعتباري عمومي مجامع در ـ٣٩ ماده

   .، از حق رأي برخوردار استمؤسسه اعتباري دارندگان سهام

مؤسسـه   سـهامداران تواننـد بـه وکالـت از     نمي عامل مدير مقام قائم و مديرعامل  ،مديره هيأت عضايا ـ٤٠ ماده

  .شرکت نمايند عمومي مجامع دراعتباري 

يه يکي از مدارک زير، حق حضور در جلسه مجمع عمـومي  ارا با جديد سهامدار سهام، انتقال درصورت ـ٤١ ماده

  :را خواهد داشت
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 خريد سهام؛اعالميه  - ٥

 نامه نقل و انتقال و سپرده سهام؛ گواهي - ٦

 ؛ماسه ورقه اصل - ٧

گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه بـه   شده توسط شرکت سپرده تأييديه سهامداري صادر - ٨

  .صورت انفرادي و جمعي

  

  عمومي مجامع به دعوت آگهي

ـ  در آگهـي  درج طريـق  ازبايـد   ،دعوت از صـاحبان سـهام بـراي تشـکيل مجـامع عمـومي       ـ٤٢ ماده ه روزنام

گردد و همچنين درج آگهي در  مي منتشر آن درمؤسسه اعتباري  به مربوط هاي آگهي كه كثيراالنتشاري

سه، تاريخ، ساعت و محل تشـكيل مجـامع   دستورجل. رساني مؤسسه اعتباري انجام شود پايگاه اطالع

   .گردد ذكر آگهي دربايد 

  

  عمومي مجامع انعقاد و دعوت بين فاصله

العـاده، حـداقل ده روز و    فاصله بين دعوت و انعقاد هر يک از جلسات مجامع عمـومي عـادي و فـوق    ـ٤٣ ماده

  . حداکثر چهل روز خواهد بود

  

  دستورجلسه

تمامي موارد دستور جلسه بايـد   .نمايد مي معين آن كننده دعوت مقام را عمومي مجمع هر دستورجلسه ـ٤٤ ماده

مـديره، انتخـاب بـازرس، تصـويب      انتخـاب اعضـاي هيـأت   . دعوت ذكر گـردد به صراحت در آگهي 

، قابل طـرح در  مؤسسه اعتباري ها، تغيير اساسنامه و انحالل هاي مالي و تقسيم سود و اندوخته صورت

 جلسـه  دسـتور  در فـوق  مـوارد  اسـتثناي  به كه موضوعاتي .باشد و امثال آن نمي» ساير موارد«بخش 

ـ  اين مگربود  نخواهد عمومي مجمع در طرح قابل است، نشده بيني پيش  در سـهام  صـاحبان ه كليـه  ك

  .دهند رأي جلسه دستور در مطلب آن گرفتن قرار به و بوده حاضر عمومي مجمع
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در مواردي كه تصميمات مجامع عمومي يا هيأت مديره متضمن يكي از امور ذيـل باشـد، الزم اسـت     ـ٤٥ ماده

هـا، موافقـت بانـک مرکـزي      جلسه مجمع يا هيأت مديره به مرجع ثبت شركت پيش از ارسال صورت

با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قـانونی  و سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران 

 :خذ گرددا

 بازرس و حسابرس؛, مديرعامل, مديره انتخاب اعضاي هيأت  - ٦

 كاهش يا افزايش سرمايه؛   - ٧

 ؛مؤسسه اعتباري ادغام - ٨

 هر نوع تغيير ديگري در اساسنامه؛ - ٩

  .و نحوه تصفيه آنمؤسسه اعتباري انحالل   - ١٠

  

  مجمعرييسه   هيأت

 رياست .شود مي اداره ناظر دو و منشي يک رييس، يک از مرکب اي رييسه هيأت توسط عمومي مجامع ـ٤٦ ماده

 ايـن  به که است مديراني از يکي رياست با ها آن غياب در و مديره هيأت رييس نايب يا رييس با مجمع

  .باشد شده انتخاب مديره هيأت طرف از منظور

 باشـد،  مجمعه دستورجلس در ها آنه کلي يامديره  اعضاي هيأت از بعضي عزل يا انتخاب که مواقعي در ـ٤٧ ماده

 از نفـر  دو .شـد  خواهـد  انتخـاب  نسـبي  اکثريـت  بـا  جلسه در حاضر سهامداران بين از مجمع رييس

  .شوند مي انتخاب مجمع طرف ازمنشي  نفر يک و مجمع ناظر عنوان به نيز حاضر سهامداران

  

  رأي اخذه طريق

  .صـورت کتبـي خواهـد بـود     مـديره و بـازرس، الزامـاً بـه     اخذ رأي در خصوص انتخاب اعضاي هيأت ـ٤٨ماده 

  .تواند به صورت شفاهي انجام گيرد در خصوص ساير تصميمات مجمع، اخذ رأي مي
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بـه دليـل   گيري بـه صـورت شـفاهي     ، رأيمؤسسه اعتباري در صورتي که به تشخيص بازرسـ  تبصره

پذير نباشد، اخذ رأي به صـورت کتبـي بـه عمـل      امکانترکيب سهامداران حاضر در مجمع، 

  .آمدخواهد 

  

  جلسات

هرگاه در مجمع عمومي در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسـه مجمـع اتخـاذ تصـميم      ـ٤٩ ماده

تواند با تصويب مجمع، اعالم تنفس نموده و تاريخ جلسـه بعـدي را کـه نبايـد      رييسه مي نشود، هيأت

د نيسـت و در جلسـات   تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجد. ديرتر از دو هفته باشد، تعيين کند

  . بعد، مجمع با حد نصاب جلسه اوليه رسميت خواهد داشت

  

  ها جلسه صورت

شود کـه بـه امضـاي     اي توسط منشي تنظيم مي جلسه از مذاکرات و تصميمات مجامع عمومي، صورت ـ٥٠ ماده

  . شود رييسه مجمع رسيده و يک نسخه از آن در مؤسسه اعتباري نگهداري مي هيأت

  

  تصميمات اثر

گردد، نماينده عموم سهامداران است و  مجامع عمومي که طبق قانون و مفاد اين اساسنامه تشکيل مي ـ٥١ ماده

  .باشد آور مي ها براي همگي صاحبان سهام الزام تصميمات آن

  

  عادي عمومي مجمع رسميت برايحد نصاب 

 .اسـت  سهامي که حق رأي دارند ضروري دارندگان اقالً بيش از نصف حضور، عادي عمومي مجمع در ـ٥٢ ماده

جلسـه دوم  . خواهدشد دعوت دوم بار براي مجمع نشود، حاصل مذکور، حد نصاب دعوت اولين در اگر

 خواهـد  گيـري  تصـميم  و داشته رسميت، دارند رأي حق که سهامي صاحبان از عده هر حضور بامجمع 

   .باشد شده قيد اول دعوت نتيجه، دوم جلسهنامه مربوط به  دعوت در که اين بر مشروط کرد
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  گيري در مجمع عمومي عادي حد نصاب آراء براي تصميم

 رسـمي، ه جلس در حاضري آرا يکه عالو به نصف اکثريت با همواره تصميمات عادي، عمومي مجمع در ـ٥٣ ماده

 .اسـت  کـافي  نسـبي  اکثريـت  کهبازرس  ومديره  اعضاي هيأت انتخاب مورد در مگر بود، خواهد معتبر

 شـوند   انتخـاب  بايد کهاعضايي  عدد در دهنده رأي هري آرا تعدادمديره،  اعضاي هيأت انتخاب درمورد

ي آرا تواند مي دهنده رأي .خواهدبود مذکور ضرب حاصل با برابر دهنده رأي هر رأي حق و شود مي ضرب

  .کند تقسيم، باشد مايل که نفر چند بين را  آن يا بدهد نفر يک به را خود

  

  رأي اخذ و العاده فوق عمومي مجمع رسميت برايحد نصاب 

 اگـر  .باشند حاضر دارند رأي حقبيش از نصف سهامي که  دارندگان بايد العاده فوق عمومي مجمع در ـ٥٤ ماده

 حضـور  با بار اين و شود مي دعوت دوم بار براي مجمع نشود، حاصل مذکور، حد نصاب دعوت اولين در

 خواهـد  تصـميم  اتخـاذ  و يافته رسميت، مجمع دارند رأي حق که سهامييک سوم  از بيش دارندگان

 عمـومي  مجمـع  تصـميمات .باشـد  شـده  قيد اول دعوت نتيجه دوم دعوت در که اين به مشروط؛ نمود

  .بود خواهد معتبر رسمي،  هجلس در حاضري آرا دوسوم اکثريت با همواره العاده فوق

  

  مؤسسه اعتباريمديران  :بخش پنجم
  

 هيأت مديره - الف

  .شود عامل، اداره مي مديره و هيأت اي از مديران مشتمل بر هيأت توسط مجموعهمؤسسه اعتباري ـ ٥٥ماده 
  

  ها و اختيارات هيأت مديره مسئوليت

گذاري و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجراي قوانين و مقـررات و مـديريت ريسـک     مسئوليت سياست ـ٥٦ماده 

مؤسسـه  نـام   مديره براي هرگونـه اقـدامي بـه     هيأت. باشد مديره مي بر عهده هيأتمؤسسه اعتباري 

کـه انجـام و اتخـاذ تصـميم     مؤسسه اعتباري و هر نوع عمليات و معامالت مربوط به موضوع اعتباري 
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از قبيـل تصـويب    ؛هـا صـريحاً در صـالحيت مجـامع عمـومي نباشـد، داراي اختيـار اسـت         درباره آن

ضـوابط تعيـين    ، تصويب ساختار سازماني، شـرايط اسـتخدام و  مؤسسه اعتباريلي هاي داخ نامه آيين

اي  دوره ، ميانساالنههاي مالي  ، تنظيم صورتمؤسسه اعتباريحقوق و دستمزد، تصويب بودجه ساالنه 

ها به  مديره در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و ارايه آن و گزارش فعاليت هيأت

العـاده و تعيـين    حسابرس، تعيين دارندگان امضاي مجاز، دعوت مجامع عمومي عادي و فوقبازرس و 

ها، پيشنهاد تقسيم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانوني، پيشنهاد تقسيم سود بـين   دستور جلسه آن

العاده و ساير وظـايفي کـه در اليحـه     صاحبان سهام، پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومي فوق

  .مديره گذاشته شده است قسمتي از قانون تجارت صراحتاً برعهده هيأت قانوني اصالح

مؤسسه مديره بايد آن دسته از اختياراتي را که متضمن امور اجرايي است، به هيأت عامل  هيأتـ  تبصره

   .تفويض نمايداعتباري 

  

  مديره اعضاي هيأت اکثريت غيراجرايي بودن

توانند هـيچ گونـه سـمت     و نمي بودهمديره فاقد سمت اجرايي در مؤسسه اعتباري  هيأت اعضاي اکثر ـ٥٧ ماده

را در  ٨٠هاي مذکور در ماده  کميته عضويت دراي يا نظاير آن به استثناي  مشاوره, کارشناسي, مديريتي

  .مؤسسه اعتباري بپذيرند

  

  مديره هيأت اعضاي تعداد

 مجمعتوسط  کهعضو است  ]پنج نفر يا هفت نفر و يا نه نفر[  .......مؤسسه اعتباري متشکل از   مديره هيأت ـ٥٨ ماده

اسـالمي  مورد نظر بانک مرکزي جمهوري  واجد شرايط سهام صاحبان بين از عادي يا عمومي مؤسس

  . باشند ها قابل عزل و انتخاب مجدد مي شوند و همه آن ايران انتخاب مي

عالوه بر انتخاب اعضاي اصلي هيأت مديره، نسبت به انتخـاب  عادي  يا مجمع عمومي مؤسس ـ تبصره

   .نمايد اقدام ميبراساس اولويت  مديره البدل هيأت علياعضاي  دو نفر ديگر به عنوان
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  مديره ترتيبات عضويت در هيأت

ها، منوط بـه تأييـد صـالحيت     و تمديد دوره مسئوليت آنمؤسسه اعتباري مديره  انتخاب اعضاي هيأت ـ٥٩ ماده

  . باشد اي اشخاص مذکور توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي حرفه

مديره توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي  اي هر يک از اعضاي هيأت در صورت سلب صالحيت حرفه ـ٦٠ ماده

ين مديران در حکم دخل و تصرف غيرقـانوني  ادامه تصدي ا. گردد ميايران، عضو مذکور منفصل تلقي 

  .شود در وجوه و اموال عمومي محسوب مي

مـديره   حداقل شش ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي که انتخاب اعضاي هيأت مديرعامل ـ٦١ ماده

رساني  عهاي کثيراالنتشار و پايگاه اطال در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طريق آگهي در روزنامه

تواننـد داوطلـب عضـويت در     سـهامداراني مـي  . رساند به اطالع کليه سهامداران ميمؤسسه اعتباري 

را مؤسسه اعتبـاري  درصد سهام  ٥شوند که تأييد کتبي دارندگان حداقل مؤسسه اعتباري مديره  هيأت

مؤسسه اعتباري به به همراه اعالم داوطلبي خود، حداقل چهار ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي، 

اند جهت  نام و مشخصات اشخاصي را که به ترتيب فوق اعالم داوطلبي نموده، مديرعامل. ارسال دارند

 . نمايد اي به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي تأييد صالحيت حرفه

حداقل سه ماه قبل از برگزاري مجمع عمومي، نام و مشخصات اشخاصـي  مؤسسه اعتباري  مديرعامل ـ٦٢ماده 

هـاي   دو برابـر ظرفيـت پسـت    حـداکثر تـا  اند را  اعالم داوطلبي نموده ٦١در ماده که به ترتيب مذکور 

  اعـالم ، ايـران   اسالمي  جمهوري  مرکزي  اي به بانک حرفه مديره، جهت تأييد صالحيت بالتصدي هيأت

  .نمايد مي

  

  مديره هيأت اعضاي شرايط

  :باشند برخوردار ذيل شرايط از بايدمديره مؤسسه اعتباري  هيأت اعضاي ـ٦٣ماده 

 ؛)مديره مديره و اکثريت هيأت هيأت رييسدر مورد مديرعامل، ( ايران تابعيت -١-٦٣

 شده در قانون اساسي؛ شناخته اديان از يکي يا اسالم دين پيرو -٢-٦٣

 داري؛ امانت و شهرت حسن بودن دارا -٣-٦٣
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 بانـک  توسـط  آن فهرسـت  کـه  مرتبطي هاي رشته در باالتر يا کارشناسي دانشنامه بودن دارا -٤-٦٣

  شود؛ مي اعالمجمهوري اسالمي ايران  مرکزي

 کالهبـرداري،  امانت، در خيانت اختالس، ارتشاء، سرقت، به) قطعي( محکوميت سابقه داشتنن -٥-٦٣

 از حکـم  کـه  ايـن  از اعم تقلب يا تقصير به ورشکستگي و محل بي چک صدور تزوير، و جعلپولشويي، 

 بـوده  جـرم  معـاون  يـا  شريک يا اصلي مجرم، محکوم يا شده صادر کشور خارج يا داخلي هاي دادگاه

  باشد؛

 ها؛ نداشتن محکوميت قطعي متضمن محروميت در هيأت انتظامي بانک -٦-٦٣

 بانـک  اجـازه  بـا  مگـر  مؤسسات اعتباري غيربانکيو ها  بانک ساير در سمت يا سهم داشتنن -٧-٦٣

 ؛جمهوري اسالمي ايران مرکزي

ـ ر براي بانکي نظام در کار سابقه سال ده حداقل بودن دارا -٨-٦٣  اعضـاي  سـوم  دو حـداقل  و يسي

 ؛مديره هيأت

 اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت؛ ١١١ماده قرار نگرفتن در شمول مصاديق  -٩-٦٣

غيربـانکي اعـم از دولتـي يـا      باريها و ساير مؤسسات اعت نداشتن بدهي غيرجاري به بانک -١٠-٦٣

 الحسنه؛ هاي قرض هاي اعتبار و صندوق غيردولتي، تعاوني

  نداشتن چک برگشتي رفع سوءاثرنشده؛ -١١-٦٣

 .ای به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران دارا بودن صالحيت حرفه -١٢-٦٣

  . شوند مي انتخاب يقيقح اشخاص انمديره مؤسسه اعتباري صرفاً از مي هيأت اعضاي ـ٦٤ ماده

  

  مديره هيأت اعضاي مديريت مدت

ي اصـلي و  اعضـا  انتخـاب  تجديد .است سال دومؤسسه اعتباري مديره  اعضاي هيأت مدت مديريت ـ٦٥ماده 

و  ٦٣ط مـذکور در مـاده   يشـرا ت يي با رعابعد هاي دوره برايمديره مؤسسه اعتباري،  البدل هيأت علي

  .است بالمانعجمهوري اسالمي ايران  مرکزي بانکتأييد مجدد 
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  مديره هيأت اعضاي تکميل

مـديره توسـط بانـک مرکـزي      اي اعضاي هيـأت  جمله سلب صالحيت حرفه بنا به هر دليل از چه چنان ـ٦٦ماده 

البـدل نيـز    و عضو علي شود مقرر نصاب حد از کمترمديره  هيأت اعضايتعداد  ،جمهوري اسالمي ايران

 مجمـع  ،٦٢و  ٦١در مـواد  الزم است با رعايـت ترتيبـات مـذکور     يا کافي نباشد، باشد   وجود نداشته

  .مديره تشکيل شود ي هيأتاعضا تکميل جهتمؤسسه اعتباري  عادي عمومي

ظرف مدت يک ماه، تاريخ تشکيل مجمع عمـومي بـراي انتخـاب اعضـاي جديـد       ،مديره هرگاه هيأت ـ٦٧ ماده

حق دارد از بازرس مؤسسه اعتباري بخواهد که به  نفع ذيرا به سهامداران اطالع ندهد، هر   مديره هيأت

. مديره با رعايـت تشـريفات الزم اقـدام کنـد     دعوت مجمع عمومي عادي جهت تکميل اعضاي هيأت

  . باشد ميچنين درخواستي حداکثر ظرف مدت يک ماه  بازرس مکلف به انجام

در صورتي که بنا به هر دليل، تعداد اعضاي هيأت مديره از حد نصاب مقـرر کمتـر شـود و تشـريفات      ـ٦٨ماده 

جمهـوری  يک ماه توسط بازرس بالاقدام بماند، بانـک مرکـزي   بيش از براي مدت  ٦٧مذکور در ماده 

بـراي اداره امـور   ضمن سلب صالحيت اعضاي هيأت مديره مؤسسه اعتبـاري،  تواند  مياسالمی ايران 

و تمهيد مقدمات برگزاري مجمع عمومي، فردي را از ميان خبرگان و متخصصين امور مؤسسه اعتباري 

داراي کليـه اختيـارات هيـأت مـديره مؤسسـه       فرد منصوب. بانکي به عنوان سرپرست منصوب نمايد

بايد حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگـزاري مجمـع عمـومي بـراي انتخـاب       اعتباري بوده و

شده توسـط بانـک    در هرحال، مدت مسئوليت سرپرست تعيين. مديره اقدام نمايد اعضاي جديد هيأت

سرپرسـت، بـر عهـده     جبران خـدمات . ، بيش از يک سال نخواهد بودجمهوری اسالمی ايران مرکزي

  .استمؤسسه اعتباري 

  

  مديره عفاي اعضاي هيأتاست

مـديره و   به هيأت را موضوع بايد دهد، استعفا خود سمت از بخواهدمديره  هيأت عضو هر که صورتي در ـ٦٩ماده 

هاي عضو هيأت مديره  کليه مسئوليت. ، در سمت خود باقي بماندتا تعيين جانشينو  دهد اطالع بازرس

  .خواهد بودتا زمان تعيين جانشين، متوجه عضو مستعفي نيز 
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  مديره هيأت جلسات در غيبت

 طـول  در متناوب جلسه شش يا متوالي جلسه چهار از بيشمديره  اعضاي هيأت از يک هر حضور عدم ـ٧٠ ماده

 .شـود  مـي مـديره   هيـأت  در وي عضويت سلب موجب خود  به خود موجه، عذر بدون شمسي سال يک

  .استمديره  ه ساير اعضاي هيأتبرعهد غيبت بودن  موجه تشخيص

  

  وثيقه سهام

از سهام مؤسسه  سهم] حداقل ده هزار سهم[ ......................... حداقل بايدمديره  اعضاي هيأت از يک هر ـ٧١ ماده

 .بسـپارد نزد مؤسسه اعتباري  وثيقه عنوان به را آن و باشد دارا خود مأموريتدوره  تمام دراعتباري را 

 يـا  منفـرداً مـديره   اعضاي هيـأت  تقصيرات از است ممکن که است خساراتي تضمين براي سهام اين

 مديري که مادام و نيست انتقال قابل و بوده نام با مذکور سهام .شود واردمؤسسه اعتباري  بر مشترکاً

نزد مؤسسـه   مذکور سهام است، نداشته دريافتدر مؤسسه اعتباري را  خود تصدي دوره مفاصاحساب

 در هـا  آن رأي حـق  از اسـتفاده  مـانع  سهام اين بودن وثيقه .ماند خواهد باقي وثيقه عنوان بهاعتباري 

   .بود نخواهد صاحبانشان به سود پرداخت و عمومي مجامع

  

  مديره منشي هيأت و رييس نايب رييس،

 مجمـع  جلسـه  از بعـد  هفته يک ظرف حداکثرمديره را  هيأت جلسه اولينمديره موظفند  اعضاي هيأت ـ٧٢ ماده

مديره بايـد   در جلسه مذکور، اعضاي هيأت. دهند تشکيل، است کرده انتخاب را مديره هيأت که عمومي

 نيابـت  و رييس رياست مدت .دننماي  تعيينمديره  هيأت براي رييس نايب يک و رييس يک خود، بين از

 و عـزل  قابـل  رييس نايب و رييس .بود نخواهد مديره هيأت در ها آن عضويت مدت از بيش رييس نايب

مديره از بين خود يا از خارج، يک نفر را به عنوان منشي جلسات  اعضاي هيأت .باشند مي مجدد انتخاب

  .نمايند انتخاب مي
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مـديره   رييس هيأت مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد، وظايف او را نايب رييس هيأت هرگاه ـ٧٣ماده 

 حاضر اعضاي از نفر يک، مديره هيأت اعضاي رييس، نايب و رييس غيبت صورت درانجام خواهد داد و 

   .دهد انجام را رييس وظايف تا نمايند مي تعيين را جلسه در

  

  

  مديره هيأت جلسات شکيلت

 مـديره  جلسات هيـأت  .شود مي تعيينمديره  اعضاي هيأت توسط مديره هيأت جلسات برگزاري ترتيب ـ٧٤ ماده

 يـا  و ريـيس  نايب يا رييس کتبي دعوت بهباشد،  ماه يک ازنبايد بيش  ها آنه فاصل که مقتضي مواقع در

 مديره ه هيأتجلس تشکيل و نامه دعوت ارسال تاريخ بين. شود مي تشکيل مديره ي هيأتاعضا از نفر دو

 تشکيل تاريخ مديره، هيأت جلسات از يک هر درچه  چنان. وجود داشته باشد متعارفيه زماني فاصلبايد 

 حضور جلسه همان در کهاعضايي  براي نامه دعوت ارسال شود، قيد جلسه صورت در و تعيين بعد جلسه

  .داشت نخواهد ضرورت، اند داشته

مديره را بـه ريـيس يـا     تواند درخواست تشکيل جلسه هيأت اضطراري، مديرعامل مي موارد درـ  تبصره

  . مديره ارايه دهد رييس هيأت نايب

 تعيـين  نامـه  دعـوت  در که ديگري محل هر در يامؤسسه اعتباري  اصلي مرکز در مديره هيأت جلسات ـ٧٥ ماده

  .شد خواهد، برگزار باشد شده

  مديره هيأته جلس رسميت براي نصاب حد

مـديره در آن جلسـات    مديره در صورتي رسميت دارد که حداقل دو سوم اعضاي هيـأت  جلسات هيأت ـ٧٦ماده 

تصميمات هيأت مديره با رأي موافق حداقل نصف به عالوه يک کل اعضاي هيـات  . حضور داشته باشند

  .مديره معتبر خواهد بود

 معرفـي  وکيـل  يـا  نماينده ،مديره هيأت جلسات در حضور براي توانند مديره نمي هيأت اعضاي ـ تبصره

   .نمايند
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  مديره هيأت جلسات صورت

تمـامي اعضـاي    امضـاي  به که شود تنظيم اي جلسه صورت بايد مديره، هيأت جلسات از يک هر براي ـ٧٧ ماده

 متخذه تصميمات همچنين و مذاکرات از اي خالصه و غايب و حاضراعضاي  نام .برسد جلسه در حاضر

 از بعضـي  يـا  تمـام  بـا  کـه اعضـا   از يک هر نظر .گردد مي ذکر جلسه صورت در تاريخ قيد با جلسه در

   .قيدشود جلسه صورتذيل  در بايد، باشد مخالف جلسه صورت در مندرج تصميمات

  

  مديره اعضاي هيأت جبران خدمات

و با توجه به تعداد سـاعات و اوقـاتي    عادي عمومي مجمع توسطمديره،  اعضاي هيأت جبران خدمات ـ٧٨ ماده

مـديره   اعضاي هيأت. گردد مديره در مؤسسه اعتباري حضور خواهد داشت، تعيين مي که هر عضو هيأت

 مجمـع  تصـويب  بـه  چـه  آن از غير ديگري امتيازات و دارايي وجه، ندارند حقآنان  تکفل تحت افرادو 

اعطاي تسهيالت و اعتبـار بـه اشـخاص مـذکور در     . دارند دريافتمؤسسه اعتباري  از رسيده، عمومي

  . پذير است اين اساسنامه امکان ١١٣ماده چارچوب 

  

  مديره ي هيأتاعضا پاداش

 بـا  پـاداش  عنوان به خالص سود از معيني نسبتتواند  مي ،عادي عمومي مجمع تصميم طبق سال هر ـ٧٩ ماده

   .اعطا شود مديره مصوب به هيأت تجارت قانون از قسمتي اصالحي قانوناليحه  رعايت

شده توسط بانک مرکزي جمهـوري اسـالمي ايـران،     مديره مؤسسه اعتباري در چارچوب تعيين هيأت ـ٨٠ ماده

ها  هايي از جمله کميته حسابرسي و کميته عالي مديريت ريسک را تشکيل داده و نحوه فعاليت آن کميته

  .گذارد را تعيين و به مورد اجرا مي

  عامل هيأت -ب

دهند کـه   عامل مؤسسه اعتباري را تشکيل مي مقام و معاونين مديرعامل، اعضاي هيأت مديرعامل، قائم ـ٨١ ماده

عامـل   رياسـت هيـأت  . مؤسسه اعتباري اشـتغال داشـته باشـند    موظف و تمام وقت دربايد به صورت 

  .مؤسسه اعتباري با مديرعامل است
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هيأت مـديره انتخـاب شـود و    ) اجرايي(د از ميان اعضاي موظف توان هيأت مديره نمي  رييسـ ١تبصره 

  .داشته باشدمؤسسه اعتباري مسئوليت اجرايي در 

از ميان اعضاي هيأت مديره مشروط به رعايـت  مؤسسه اعتباري انتخاب اعضاي هيأت عامل  ـ٢تبصره 

  .مجاز است ٥٧حکم مقرر در ماده 

مديرعامل، باالترين مقام اجرايي مؤسسـه اعتبـاري اسـت کـه از ميـان اشـخاص حقيقـي، توسـط          ـ٨٢ ماده

وي  بـه  از طـرف هيـأت مـديره    که اختياراتي حدود درشود و  مديره مؤسسه اعتباري انتخاب مي هيأت

 .دارد امضـاء  حـق مؤسسه اعتباري  طرف از وگرديده  محسوبه مؤسسه اعتباري نمايند شده، تفويض

معاونـان  /معاونمقام و يک يا چند نفر را به عنوان  مديرعامل مؤسسه اعتباري يک نفر را به عنوان قائم

تواند برخي از  ، منصوب کرده و مي-مديره رسيده باشد که قبالً انتخاب آنان به تأييد هيأت -مديرعامل 

 و توکيل بـه غيـر ولـو کـراراً    با حق تفويض مؤسسه اعتباري يا ساير کارکنان اختيارات خود را به آنان 

  . تفويض نمايد

 مرکـزي  بانـک  توسطاي آنان  حرفه صالحيتتأييد  به منوط مقام مديرعامل مديرعامل و قائم انتخاب ـ٨٣ ماده

مؤسسه اعتباري بايد داراي شرايط مقام مديرعامل  قائممديرعامل و  .باشد ميجمهوري اسالمي ايران 

  . شندبا ٦٣در ماده مقرر 

  

  عامل و اختيارات هيأت وظايف

 آنبـه   هيأت مـديره  توسطکه متضمن امور اجرايي بوده و  يعامل در حدود آن دسته از اختيارات هيأت ـ٨٤ماده 

  : از قبيل موارد ذيل ؛تفويض شده، داراي اختيار است

 در برابر کليه اشخاص ثالث حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتـي از مؤسسه اعتباري نمايندگي  -١-٨٤

هاي تجاري و مؤسسـات   هاي دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي، مراجع قضايي، شرکت جمله دستگاه

 .غيرتجاري غيردولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

شـده در هـر    اقامه هرگونه دعواي حقوقي و کيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و کيفري اقامه -٢-٨٤

يا غيرقضاييِ اختصاصي يا عمومي و ديوان عـدالت اداري از   ها، دادسراها، مراجع قضايي يک از دادگاه
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مؤسسـه اعتبـاري   شده عليه  در مقابل هر دعواي اقامهمؤسسه اعتباري ؛ دفاع از مؤسسه اعتباريطرف 

چه کيفري و چه حقوقي در هر يک از مراجع قضايي يا غيرقضاييِ اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت 

به مقامات انتظامي و انجام کليه اقدامات مورد نياز در دادرسي از آغاز تـا  اداري با حق حضور و مراجعه 

اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخواهي و اعـاده  

دادرسي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاي جعل يا انکار و ترديد نسـبت  

رف مقابل، تعيين جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شـرط داوري يـا توافقنامـه داوري و    به سند ط

، درخواست اجراي حکـم  )با حق صلح يا بدون آن(ري و تعيين و گزينش داور منتخبارجاع دعوا به داو

نهايي و قطعي داور، درخواست صدور اجراييه و تعقيب عمليـات آن و اخـذ موضـوع اجراييـه و وجـوه      

ها، تعيين مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکيل و نماينده  هاي الزم در خصوص آن ي و پيگيريايداع

با حق توکيل مکرر، اقرار در ماهيت دعوا، دعاوي ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعواي متقابل و دفـاع  

 و امور مشابه ديگر؛ ها، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشي از جرم در مقابل آن

 در ايران يا خارج از ايران در چارچوب ضوابط؛  ايجاد و تعطيلي شعبه، باجه و يا نمايندگي -٣-٨٤

ها و مؤسسات اعتباري  نزد بانکمؤسسه اعتباري نام  افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به  -٤-٨٤

 مجاز؛غيربانکي 

 ؛مؤسسه اعتباريدريافت مطالبات و پرداخت ديون  -٥-٨٤

 صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي؛ -٦-٨٤

انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقـول کـه    -٧-٨٤

ايـن   ٣باشد و انجام کليه عمليات و معامالت مذکور در ماده مؤسسه اعتباري مرتبط با موضوع فعاليت 

 اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد کليه ايقاعات؛

 ها؛ يا اوراق بهادار و استرداد آنمؤسسه اعتباري گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه   به امانت -٨-٨٤

 اعم از منقول و غيرمنقول و فک رهن ولو کراراً؛مؤسسه اعتباري گذاردن اموال  به رهن -٩-٨٤
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بهـا و دفـاع از ايـن نـوع      ذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجـاره اجاره و استجاره و واگ -١٠-٨٤

تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاي تجديدنظر در رأي صادره يا اجـراي  

 آن؛

 احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات؛ -١١-٨٤

شرح موارد فوق فقـط بـراي   . ستعامل در امور اجرايي منحصر به موارد فوق ني اختيارات هيأت ـ تبصره

عامل در امور اجرايي به ترتيب مقرر در صـدر   ذکر مثال بوده و به هيچ وجه به اختيارات هيأت

  .سازد ماده خللي وارد نمي

و همچنـين ترتيبـات   عامـل   و ساير شرايط استخدامي اعضـاي هيـأت   جبران خدمات ومدت تصدي  ـ٨٥ ماده

  .شود مديره تعيين مي توسط هيأت عامل برگزاري جلسات هيأت

  

  مؤسسه اعتباري باعامل  مديره و هيأت  اعضاي هيأت معامالت

 اعضـاي  کـه  هـايي  شـرکت  و مؤسسات همچنين وعامل مؤسسه اعتباري  هيأت ومديره  هيأت اعضاي ـ٨٦ ماده

 باشـند،  هـا  آنعامـل   هيـأت  يـا مديره  هيأت عضو يا شريکعامل مؤسسه اعتباري  هيأت يامديره  هيأت

مؤسسه اعتباري  حساب به يامؤسسه اعتباري  با که معامالتي درمديره  هيأت تصويب بدون توانند نمي

در صـورت تصـويب نيـز،     .شـوند  سهيم يا و واقع معامله طرف غيرمستقيم يا مستقيم طور  به شود مي

اي که اجازه آن داده شده، بالفاصله مطلع  مديره مکلف است بازرس مؤسسه اعتباري را از معامله هيأت

بازرس نيز مکلف است ضمن . نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد

. اي به همان مجمـع تقـديم کنـد    هگزارش خاص حاوي جزييات معامله، نظر خود را درباره چنين معامل

مديره و نيز در مجمع عمـومي عـادي،    نفع در معامله در جلسه هيأت عامل ذي مديره يا هيأت عضو هيأت

  . هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذکور، حق رأي نخواهد داشت

  

  عامل با مؤسسه اعتباري مديره و هيأت اعضاي هيأت رقابت
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مؤسسه اعتباري  معامالت نظير معامالتي توانند نميعامل مؤسسه اعتباري  هيأت و مديره اعضاي هيأت ـ٨٧ ماده

 و کند تخلف ماده اين مقررات از که مديري هر .دهند  انجام باشدمؤسسه اعتباري  با رقابت متضمن که

 اين در ضرر از منظور .بود خواهد آن جبران مسئول گردد،مؤسسه اعتباري  زيان و ضرر موجب او تخلف

  .منفعت تفويت يا خسارت ورود از است اعم ماده

  

  عامل مديريت سمت بودن بالتصدي

مؤسسـه اعتبـاري   دليل استعفا، برکناري، فوت يا هر دليل ديگري، سمت مديرعاملي  که به  در صورتي ـ٨٨ ماده

شخص ديگري را بـه   حداکثر يک ماه با رعايت مفاد اساسنامه،مديره بايد ظرف  بالتصدي شود، هيأت

تا زمان . ديران معرفی نمايت به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايد صالحيين و جهت تأييتعاين سمت 

  .عامل را بر عهده خواهد داشت هاي مدير مقام کليه وظايف و مسئوليت انتخاب مديرعامل، قائم

  

  مجاز امضاي صاحبان

دارنـدگان  . با دو امضاي مجـاز معتبـر اسـت    ،مؤسسه اعتباري تعهدآور اسناد و قراردادها اوراق، کليه ـ٨٩ ماده

امضاي مجاز و شرايط و نحوه امضاي کليه اوراق، قراردادها و اسناد تعهـدآور را هيـأت مـديره تعيـين     

هـا جهـت درج در روزنامـه     اي به اداره ثبـت شـرکت   جلسه اسامي اين اشخاص طي صورت .نمايد مي

  .گردد رسمي اعالم مي

  

  ازرس و حسابرسب: بخش ششم
  

  بازرس انتخاب

يان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ايـران و  سال از م هر در عادي عمومي مجمع ـ٩٠ ماده

يـا  سازمان بورس و اوراق بهـادار  و فهرست معتمد و مورد تأييد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران 

 هـاي  البدل را براي انجام وظايف و مسـئوليت  بازرس اصلي و يک بازرس علي يک سازمان حسابرسي،
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براي مدت يـک سـال تعيـين     ،ه مؤسسه اعتبارياساسنام همچنين و مرتبط مقررات و وانينق در مقرر

  . کند مي

جانشين وي را در همـان   که آن شرط به کند عزل را بازرس تواند مي موقع هر درعادي  عمومي مجمع ـ٩١ ماده

  . نمايدزمان انتخاب 

سال متوالي بازرسي آن را بر عهده داشته اسـت،   چهارتواند بازرسي را که براي  نميمؤسسه اعتباري  ـ٩٢ ماده

  .براي سال بعد آن به عنوان بازرس انتخاب نمايد

باشـد، از شـمول   تعيـين شـده   مؤسسه اعتباري چنانچه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس  ـ تبصره

  .قاعده فوق مستثني است

  

  بازرس  وظايف

  :هاي زير را نيز برعهده دارد وظايف و مسئوليتهاي قانوني،  بازرس عالوه بر مسئوليت ـ٩٣ ماده

  ؛مؤسسه اعتباريهاي مالي  اظهارنظر در خصوص صحت و درستي صورت -١-٩٣

مـديره در اختيـار مجـامع عمـومي قـرار       اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطالعاتي که هيأت -٢-٩٣

 مديره؛ دهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارايه اطالعات خالف واقع توسط هيأت مي

مؤسسـه  حصول اطمينان از رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسـنامه   -٣-٩٣

  ؛اعتباري

يـت قـوانين و مقـررات توسـط     ارايه گزارش به مجامع عمومي راجع به رعايت يـا عـدم رعا   -٤-٩٣

  عامل؛ مديره و هيأت هيأت

گزارش بازرس بايد الاقل ده روز قبل از تشکيل مجامع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام، در  ـ٩٤ ماده

تصميماتي کـه توسـط مجمـع عمـومي راجـع بـه تصـويب        . مرکز اصلي مؤسسه اعتباري آماده باشد

  . رس اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بودهاي مالي بدون قرائت گزارش باز صورت

 نيزجمهوري اسالمي ايران  مرکزي بانک بهمذکور را  گزارش از نسخه يکبازرس موظف است  ـ تبصره

  .نمايد تسليم
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  بازرس اختيارات

تواند در هر موقع هرگونـه رسـيدگي و بازرسـي الزم را انجـام داده و اسـناد و مـدارک و        بازرس مي ـ٩٥ماده 

  . اطالعات مربوط به مؤسسه اعتباري را مطالبه کرده و مورد رسيدگي قرار دهد

ـ  بازرس مي ـ٩٦ ماده د، تواند به مسئوليت خود در انجام وظايفي که برعهده دارد، از نظر کارشناسان استفاده کن

ايـن کارشناسـان در مـواردي کـه     . ها را قبالً به مؤسسه اعتباري معرفي کرده باشد که آن به شرط آن

  . کند، مانند خود بازرس، حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت بازرس تعيين مي

  

  بازرس جبران خدمات

 حقوي  تکفل تحت افرادبازرس و . گردد مي تعيين عادي عمومي مجمع توسطبازرس  جبران خدمات ـ٩٧ ماده

مؤسسـه   از رسـيده،  عمـومي  مجمـع  تصـويب  به چه آن از غير ديگري امتيازات و دارايي وجه، دندارن

  . ددارن دريافتاعتباري 

  

  مؤسسه اعتباري بابازرس  معامالت

گيـرد بـه    تواند در معامالتي که با مؤسسه اعتباري يا به حساب مؤسسه اعتباري انجام مي بازرس نمي ـ٩٨ ماده

  . نفع شود طور مستقيم يا غيرمستقيم ذي

  

  حسابرس انتخاب

مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ايـران و  ميان  از سال هر در عادي عمومي مجمع ـ٩٩ ماده

و يا سازمان بورس و اوراق بهادار و يد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران فهرست معتمد و مورد تأي

هاي مالي مؤسسه اعتباري بـراي مـدت    حسابرسي صورت برايحسابرس را  يک، سازمان حسابرسي

  .کند يک سال تعيين مي

  

  حسابرس وظايف
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هاي مـالي   موظف است در خصوص صحت و درستي صورتهاي قانوني،  حسابرس عالوه بر مسئوليت ـ١٠٠ماده 

هـا و   نامـه  از حيث رعايت الزامات مقرر در استانداردهاي حسـابداري ايـران و آيـين   مؤسسه اعتباري 

هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير ضـوابط   دستورالعمل

  . مربوط، اظهارنظر نمايد
را به بانک مرکزي جمهوري اسالمي مؤسسه اعتباري برس بايد يک نسخه از گزارش حسابرسي حسا ـ١٠١ماده 

همچنين حسابرس موظف است حسب مورد بنا به درخواست بانک مرکزي جمهـوري  . ايران ارايه دهد

از حيث رعايت مقـررات بانـک   مؤسسه اعتباري هاي ويژه در خصوص عملکرد  اسالمي ايران، گزارش

جبـران خـدمات   . تسـليم نمايـد  مؤسسـه اعتبـاري   اسالمي ايران را تهيـه و بـه آن    مهوريمرکزي ج

حسابرس در خصوص گزارش هاي مورد درخواست بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران بـر عهـده    

  . باشد ميمؤسسه اعتباري 
عهده داشـته  سال متوالي حسابرسي آن را بر  چهارتواند حسابرسي را که براي  نميمؤسسه اعتباري  ـ١٠٢ماده 

  .است، براي سال بعد آن به عنوان حسابرس انتخاب نمايد

تعيين شده باشـد، از شـمول   مؤسسه اعتباري چنانچه سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس ـ  تبصره

  .قاعده فوق مستثني است

  

  مؤسسه اعتباري مالي هاي صورت و مالي سال :هفتم بخش
  

  مالي سال

آخر اسفندماه همان  روز در و شود مي آغاز سال هرماه  اول فروردين روز ازمؤسسه اعتباري  مالي سال ـ١٠٣ ماده

اولين سال مالي مؤسسه اعتباري اسـتثنائاً از تـاريخ ثبـت آن در مرجـع ثبـت       .رسد مي پايان بهسال 

  .يابد ها آغاز شده و روز آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي شرکت
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  هاي مالي ساالنه صورت

عضو جامعـه حسـابداران   توسط مؤسسات حسابرسي  بايدمؤسسه اعتباري  ساالنه مالي هاي صورت ـ١٠٤ ماده

سـازمان بـورس و   و رسمی ايران و فهرست معتمد و مورد تأييد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران 

  .حسابرسي شود, و يا سازمان حسابرسياوراق بهادار 

، مـالي  سـال  هـر  انقضـاي  از پـس  مـاه  سـه مـدت   ظرف حداکثربايد  مديره مؤسسه اعتباري هيأت ـ١٠٥ ماده

هاي مالي مؤسسه اعتباري را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي مؤسسه اعتباري  صورت

اسناد مـذکور در ايـن مـاده بايـد اقـالً      . طي سال مالي مزبور تنظيم نموده و در اختيار بازرس قرار دهد

پس از رسيدگي،  بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي ساالنه در اختيار بازرس گذاشته شود تا

  . به انضمام گزارش بازرس، جهت تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد

  

  سهام صاحبان مراجعه حق

تواند به مرکـز اصـلي مؤسسـه     از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي ساالنه، هر صاحب سهم مي ـ١٠٦ ماده

  .اعتباري را دريافت داردهاي مالي مؤسسه  اعتباري مراجعه کرده و رونوشت صورت

  

  مفاصاحساب

هاي مالي مؤسسه اعتباري در هر دوره توسط مجمع عمومي، به منزلـه مفاصاحسـاب    تصويب صورت ـ١٠٧ ماده

  . مديره براي همان دوره مالي خواهد بود هيأت

  

  ، احتياطي و اختياري قانوني اندوخته

 بيشـتر درصـد   ٢٠درصد آن کمتـر و از   ١٥از  نبايد کههر سال بخشي از سود ويژه مؤسسه اعتباري  ـ١٠٨ ماده

 عنـوان اندوختـه قـانوني نگهـداري    باشد، مطابق با ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران بـه   

همچنـين در هـر سـال     .است اختياري، رسيد سرمايه ميزان به که آن از پس قانوني اندوخته. شود مي

عنـوان  نمايـد، بـه    جمهوري اسالمي ايران تعيـين مـي  بخشي از سود ويژه به ميزاني که بانک مرکزي 

  . شود مي اندوخته احتياطي نگهداري
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ـ ويـژه هـر سـال را     سـود  از قسمتي عادي، عمومي مجمعتواند با موافقت  مديره مي هيأت ـ١٠٩ ماده  سـاير ه ب

  .اختصاص دهد ها اندوخته

  

  تقسيم قابل سود

هاي اختياري بين صاحبان سهام، فقط پس از تصويب مجمـع عمـومي عـادي     تقسيم سود و اندوخته ـ١١٠ ماده

درصد از سـود ويـژه بـين صـاحبان سـهام       ١٠در صورت وجود سود، تقسيم حداقل . جايز خواهد بود

  . الزامي است

  

  سهام صاحبان به سود پرداخت

ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي  چهارپرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف حداکثر مدت  ـ١١١ ماده

  .انجام پذيرد

  

  الرعايه مقررات الزم :هشتم بخش
  

  .باشد مي آن ضوابط و شرايط کليه تابع و بوده ها سپرده ضمانت صندوق عضومؤسسه اعتباري  ـ١١٢ ماده

توسط شورای پول و اعتبـار    اعطاي تسهيالت به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباري که مصاديق آن ـ١١٣ ماده

ها تا سه سال پس از شـروع فعاليـت مؤسسـه اعتبـاري      ن شده است و قبول تعهدات به نفع آنييتع

  .ممنوع بوده و پس از آن صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است

نفع واحد و قبول تعهدات به نفع وي، صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزي  اعطاي تسهيالت به ذي ـ١١٤ ماده

  .جمهوري اسالمي ايران مجاز است

نسبت کفايت سرمايه مؤسسـه   بنا به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران،در صورتي که  ـ١١٥ ماده

درصد سود ويژه  ١٠وري اسالمي ايران کمتر شود، صرفاً اعتباري از حد مقرر توسط بانک مرکزي جمه

هـاي   ساالنه مؤسسه اعتباري قابل تقسيم بوده و مابقي سود قابل تقسيم در همان سال مـالي و سـال  

. گـردد  منظور مي» اندوخته کفايت سرمايه«مالي آتي تا زمان رسيدن نسبت مذکور به حد مقرر، به عنوان 
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در صورتي مجاز است که نسبت کفايت سـرمايه از حـد مقـرر توسـط      تقسيم اندوخته کفايت سرمايه

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران کمتر نشود

بانک مرکزي جمهوري اسالمي  مقرر حد درصد ٥٠از مؤسسه اعتباري نسبت کفايت سرمايه چه  چنان ـ١١٦ ماده

 دعـوت  را سهام صاحبان دهالعا فوق عمومي مجمع بالفاصله است موظفمديره  هيأت شود،کمتر ايران 

  : شود تصميم اتخاذ يکي از موارد ذيل خصوص در تا نمايد

  افزايش سرمايه؛ - ٣

 . تسليم تقاضاي انحالل به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران - ٤

 تضـمين تسـهيالت   براي است، آن سهامداران به متعلق که را خود سهام تواند نميمؤسسه اعتباري  ـ١١٧ ماده

  .به عنوان وثيقه بپذيرد شده تعهدات ايجاديا  و اعطايي

هاي خود، در چارچوب ضوابط بانک مرکـزي   مؤسسه اعتباري بايد متناسب با هر يک از طبقات دارايي ـ١١٨ ماده

 .دهد جمهوري اسالمي ايران، ذخيره کافي اختصاص 

جمهـوري   مرکـزي  بانـک  ضـوابط  چارچوب در را خود هاي دارايي از بخشي هموارهمؤسسه اعتباري  ـ١١٩ ماده

  .نمايد مي هاي آني نگهداري دارايي صورت بهاسالمي ايران 

سازي نظام جامعي از مديريت ريسک در مؤسسه اعتباري در چارچوب حداقل الزامات  طراحي و پياده ـ١٢٠ ماده

  .شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، الزامي است تعيين

هاي داخلي و حاکميت شرکتي در مؤسسه اعتباري، مطابق با حـداقل   نظام کنترلسازي  طراحي و پياده ـ١٢١ ماده

  .شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، الزامي است الزامات تعيين

هاي مـرتبط بـا    ها و دستورالعمل نامه مؤسسه اعتباري ملزم به رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين ـ١٢٢ ماده

ي آن، واحد سازماني مستقلي را براي مبارزه با پولشـويي و تـأمين مـالي تروريسـم     آن بوده و در اجرا

  .نمايد ايجاد مي
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مديريت ريسک، حاکميت شرکتي و همچنـين   مالي، هاي صورتمؤسسه اعتباري اطالعات مربوط به  ـ١٢٣ ماده

بانـک مرکـزي   مديره و رويدادهاي با اهميت طي دوره مالي را مطابق با ضـوابط   گزارش عملکرد هيأت

  .نمايد جمهوري اسالمي ايران، براي عموم منتشر مي

مؤسسه اعتباري، اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر خود را مطابق بـا ضـوابط بانـک مرکـزي جمهـوري       ـ١٢٤ ماده

  .نمايد اسالمي ايران، نگهداري و امحاء مي

، در چـارچوب  کشـور  خـارج  يا داخل دريا نمايندگي مؤسسه اعتباري  يا باجه هشعب يا تعطيلي ايجاد ـ١٢٥ ماده

  .پذير است ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، امکان

صرفاً در چـارچوب ضـوابط بانـک مرکـزي جمهـوري      مؤسسه اعتباري  توسط اموال فروش و خريد ـ١٢٦ ماده

  .باشد اسالمي ايران مجاز مي

 ،حسـابداري ضوابط بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران، عمليـات       اساس برمؤسسه اعتباري  ـ١٢٧ ماده

  .دهد خود را انجام مي مالي هاي صورت تنظيم و تهيه و دفترداري

ها، منوط به اعتبارسـنجي اشـخاص مـذکور     اعطاي تسهيالت به اشخاص و قبول تعهدات به نفع آن ـ١٢٨ ماده

 .باشد مي مطابق با ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

ـ  قانوني سپرده، بايد )اعم از ريالي و ارزي(هاي دريافتي  مؤسسه اعتباري متناسب با ميزان سپرده ـ١٢٩ ماده  هب

 .نمايد  توديعبانک آن  نزد ايران،ابالغي توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي  ميزان

بانک مرکزي جمهوري اسـالمي  در چارچوب ضوابط ابالغي توسط  را کارمزدها نرخمؤسسه اعتباري  ـ١٣٠ماده 

  .نمايد تعيين مي ايران
نمايد که قادر باشد هرگونه مي اي ايجاد  سامانه جامع اطالعات مشتريان را به گونهمؤسسه اعتباري  ـ١٣١ماده 

اطالعات و آمار مورد نياز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران اعم از مالي يا غيرمـالي را بـه صـورت    

   .گذاردمؤسسه اعتباري همچنين انفرادي يا تلفيقي در اختيار آن ادواري يا موردي و 
بهادار منتشره توسـط سـاير   اوراق ساير در سهام و مؤسسه اعتباري به حساب خود گذاري  سرمايه ـ١٣٢ماده 

  .باشد صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجاز مي اشخاص
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 و مدت نوع، با متناسب منعقده، قرارداد براساس ،تسهيالت اعطايي مؤسسه اعتباري از حاصل منافع ـ١٣٣ ماده

 کـل  در مبلـغ  و مـدت  نسبت بهمؤسسه اعتباري  منابع سهم رعايت و گذاري سرمايه هاي سپرده مبالغ

مؤسسـه اعتبـاري، در چـارچوب     الوکالـه  حـق  کسر از پس ،اعطاي تسهيالت در شده گرفته بکار وجوه

 .شود مي تقسيم محاسبه و مرکزي جمهوري اسالمي ايرانضوابط بانک 

 .باشد مي كافي تأمين اخذ به منوط ،و يا قبول تعهدات توسط مؤسسه اعتباري تسهيالت اعطاي ـ١٣٤ ماده

هـا،   متقاضيان داراي سابقه بدهي غيرجـاري بـه بانـک    براي/بهو يا قبول تعهدات  تسهيالت اعطاي ـ ١٣٥ ماده

هاي اعتبار و يـا   هاي ليزينگ و تعاوني الحسنه، شرکت هاي قرض مؤسسات اعتباري غيربانکي، صندوق

اشخاص داراي چک برگشتي رفع سوءاثر نشده در سامانه اطالعاتي بانک مرکزي جمهـوري اسـالمي   

  .ايران، ممنوع است

 متعهـد  و مسئول، شود مي مشتريان متوجه آن عمليات اثر در که خساراتي مقابل درمؤسسه اعتباري  ـ١٣٦ ماده

 مسئولعامل مؤسسه اعتباري نيز  هيأت اعضايو ساير  مديرعاملمديره،  اعضاي هيأت .باشد مي جبران

 اساسـنامه  يـا و مقـررات موضـوعه و    قوانين از، ها آن از يک هر تخلف علت به که باشند مي خساراتي

 .شود مي وارد مشتريان يا و سهام صاحبان بهمؤسسه اعتباري 

هاي دولتي صرفاً با اجـازه بانـک    انجام عمليات بانکي با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت ـ١٣٧ماده 

  .مرکزي جمهوري اسالمي ايران و در چارچوب ضوابط مربوط مجاز است

هـاي دولتـي،    ها، مؤسسـات دولتـي و وابسـته بـه دولـت، شـرکت       انهوزارتخ هاي نگهداري حساب ـ١٣٨ماده 

هـا، مؤسسـات    ها متعلق به وزارتخانـه  ها و همچنين مؤسساتي که بيش از نصف سرمايه آن شهرداري

ها  باشد و انجام کليه عمليات بانکي آن ها مي هاي دولتي و يا شهرداري دولتي و وابسته به دولت، شرکت

ور، با اجازه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و در چارچوب ضوابط مربـوط  در داخل يا خارج از کش

  .است پذير امکان
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  تصفيه و انحاللادغام،  :نهم بخش
  

  ادغام

بقاء بانـک  (جانبه  ها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي ديگر به شکل يک مؤسسه اعتباري با بانک ادغام ـ١٣٩ ماده

هـا و مؤسسـات اعتبـاري     يا مؤسسه اعتباري غيربانکي پذيرنده ادغام و محو شخصيت حقوقي بانـک 

هـا و مؤسسـات اعتبـاري     محو شخصيت حقـوقي بانـک  (جانبه  و يا دو يا چند) غيربانکي ادغام شونده

چـارچوب قـوانين و   ، در )شونده و ايجاد يک بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي جديد ادغام  انکيغيرب

سازمان بـورس و  با رعايت ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و  موافقتمقررات مربوط و با 

ل العاده تمامي مؤسسات مشمو پس از تصويب آن در مجمع عمومي فوق در اين خصوص، اوراق بهادار

 .باشد پذير مي ادغام، امکان

بانـک يـا    بـه  ،مؤسسه اعتبـاري  مطالبات و ديون ،ها ييدارا تعهدات، و حقوق كليه در صورت ادغام، ـ١٤٠ ماده

  .شود مي منتقل جديد بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکييا  ادغام پذيرنده مؤسسه اعتباري غيربانکي

  

 اختياري مؤسسه اعتباري انحالل

  :پذير است انحالل اختياري مؤسسه اعتباري صرفاً پس از انجام تشريفات ذيل امکان ـ١٤١ ماده

 بايـد  مزبـور  گـزارش بـازرس؛   بهمؤسسه اعتباري  انحالل خصوص درمديره  هيأت گزارش تسليم - ٥

 رامؤسسه اعتبـاري   انحالل پيشنهاد آن، استناد  بهمديره  هيأت اعضاي کهباشد  عواملي و داليلمتضمن 

  .اند مودهن  هيارا

 بـدون گزارش مذکور  خصوص در گيري تصميممديره؛  اظهارنظر بازرس در خصوص گزارش هيأت  - ٦

  .باشد نمي پذير امکان مجمع دربازرس  گزارش قرائت

 اختيـاري  انحـالل  موضـوع  با  العاده فوق عمومي مجمعالعاده؛ جلسه  تصويب در مجمع عمومي فوق - ٧

  .يابد مي رسميت سهام دارندگان از درصد ٧٥حداقل  حضور با ،مؤسسه اعتباري

العاده به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي طـي مراحـل    م مصوبه مجمع عمومي فوقتسلي - ٨

 .قانوني
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  انحالل قهري مؤسسه اعتباري

اجازه تأسيس مؤسسه اعتباري توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران لغو شود، بالفاصله  هرگاه ـ١٤٢ ماده

جلسه مربوطه  شود و صورت العاده براي تصويب انحالل مؤسسه اعتباري برگزار مي مجمع عمومي فوق

به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي انجام ساير اقدامات مربوط به انحالل و تصـفيه تسـليم   

  . گردد مي

مؤسسه اعتباري از تاريخ الغاي اجازه تأسيس تا خاتمه تصفيه و آگهي ختم عمل، طبق دستور بانـک   ـ١٤٣ ماده

  .نمايد مرکزي جمهوري اسالمي ايران عمل مي

ماه پس از الغاي اجازه تأسـيس مؤسسـه اعتبـاري، مجمـع عمـومي       ٤چنانچه بنا به هر دليلي طي  ـ١٤٤ ماده

العاده نسبت به انحالل مؤسسه اعتباري اقدام ننمايد، شـوراي پـول و اعتبـار تمـامي اختيـارات و       فوق

مال تا خاتمه امر تصفيه و آگهي ختم عمل اعوظايف مجامع عمومي صاحبان سهام مؤسسه اعتباري را 

  .دهد نموده و انجام مي
  

  تصفيه

مديران تصفيه مؤسسـه    گردد، منحلمؤسسه اعتباري پس از انجام تشريفات قانوني مربوطه  هرگاه ـ١٤٥ ماده

کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار  اعتباري منحله به پيشنهاد رييس

 و قـوانين  و کشـور  بانکي و پولي قانوناعتباري مطابق با  ه مؤسسهتصفيتمامي مراحل . شود تعيين مي

  .شود انجام مي مربوط مقررات

  

  ساير موارد: دهم بخش
  

  نشده بيني پيش موضوعات

مشمول مقررات اليحه قانوني اصالح قسـمتي از   است،   نشده بيني پيش اساسنامه اين در که مواردي ـ١٤٦ ماده

 بهـادار  اوراق بـازار  قـانون  ربـا،  بدون بانکي عمليات قانون کشور، بانکي و پولي قانونقانون تجارت، 

، دسـتورات و  اعتبـار  و پـول  شـوراي  مصـوبات ، قانون مبـارزه بـا پولشـويي،    ايران اسالمي جمهوري



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٢٢٧ 

 اوراق و بـورس  سازمان توسط شده ابالغ مقررات، ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانکهاي  بخشنامه

  .بود خواهدربط  و ساير قوانين و مقررات ذي بهادار

 شـوراي قبلي آن در  تصويب به منوطآن،  مفاد در تغيير هرگونهثبت اين اساسنامه در مراجع ثبتي و  ـ١٤٧ ماده

  .باشد مي بهادار اوراق و بورس سازماناطالع رساني به  و اعتبار و پول

  

العـاده و در تـاريخ    مجمـع عمـومي فـوق    به تصـويب  .........تبصره در تاريخ  ٢٠ماده و  ١٤٧اين اساسنامه، مشتمل بر 
  . به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است.......................... 

  
  منشي                                               نظار                                                     مجمع رييس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٢٢٨ 

موضوع ابـالغ دسـتورالعمل اجرايـي نـاظر بـر تأسـيس،        ١٨/٠٥/١٣٩٤مورخ  ١٢٧٤٢٨/٩٤بخشنامه شماره «

  »فعاليت، نظارت و انحالل واحدهاي بانکي برون مرزي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران

  

سسات اعتباري ؤبانک و م دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک
  .گردد ارسال ميو نور عسکريه ، توسعه، کوثر مرکزي

  

  ؛باسالم

ها و ضروريات نظام اقتصادي کشور بـراي   احتراماً، همانگونه که مستحضرند در حال حاضر يکي از اولويت

و بدون ترديـد منـاطق آزاد   . باشد هاي خارجي مي اي کشور، جلب و جذب سرمايه نيل به اهداف و مقاصد توسعه

شايد بـه همـين   . اين خصوص باشندتوانند ايفاگر نقش و کارکردي مؤثر و راهبردي در  ميکشور  يژه اقتصاديو

هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابالغي توسـط مقـام معظـم     دليل نيز بوده که يکي از رئوس و محورهاي مهم سياست

 يهـا  يکشـور بـه منظـور انتقـال فنـاور      يژه اقتصاديتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و والعالي، به  رهبري مدظله

 از خـارج  يو منـابع مـال   يضـرور  يازهـا ين نيکاال و خدمات و تأمد، صادرات يل توليشرفته، گسترش و تسهيپ

ق، مسـتلزم تمهيـد   طآفريني اثرگذار و فعـال آن منـا   ليکن توسعه مناطق آزاد و امکان نقش. معطوف شده است

هاي گونـاگون و   در زمينه شرايطي است که از جمله آن وجود مقرراتي جامع و متناسب با مقتضيات و شرايط روز

همگـام بـا   بر همين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران . در خصوص امور پولي و بانکي استبه ويژه 

دسـتورالعمل نـاظر بـر واحـدهاي بـانکي      ، المللـي  در حوزه تعـامالت بـين  محترم توفيقات اخير دولت  و تدابير

تي جمهـوري اسـالمي   صـنع  -در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجـاري مرزي در مناطق آزاد را  برون

نامه اجرايي مربوط مصوب هيأت محترم وزيران، تدوين و براي تصويب نهايي به شـوراي محتـرم    ايران و آيين

بانکداري برون مرزي به انجام عمليات بانکي منحصراً بـا  همچنان که استحضار دارند، . پول و اعتبار تقديم نمود

. شود که از طريق واحد بانکي مسـتقل يـا ايجـاد شـعبه قابـل انجـام اسـت        پولي غير از ريال ايران اطالق مي

شوراي پول و اعتبار مطرح و مـورد   ۶/۵/۱۳۹۴هزار و دويست و پنجمين جلسه مورخ  در يکدستورالعمل مذکور 

  . شود اي از آن جهت استحضار و صدور دستور مقتضي ايفاد مي که به پيوست نسخه تصويب قرار گرفت
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ارتقاء و توسعه ، تبع آن و به خارجيگذاري  براي جلب سرمايهرا زمينه مناسبي اميد است مقررات ياد شده 

   و/ ۲۴۶۷۱۳۵/...انشاءا. سازدفراهم مناطق آزاد کشور 

  

  

  

  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رزه با پولشوييمديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبا
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 محمد خداياري  نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨٣١-٢ ٣٢١٥- ٠٢ 
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  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي  

  

فعاليت، نظارت و انحالل واحدهاي بانکي  دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس،

  مرزي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران برون
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      تعالي بسمه
  فعاليت، نظارت و انحالل واحدهاي بانکي  دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس،« 

  »صنعتي جمهوري اسالمي ايران مرزي در مناطق آزاد تجاري برون
  

ايران  اسالمي جمهوري صنعتي تجاري آزاد مناطق اداره چگونگيشوراي پول و اعتبار در چارچوب قانون 

عمليات پولي و بانکي در  اجرايينامه  آيين ٣٥ماده  به استنادپس از آن و هاي  و اصالحيه ١٣٧٢مصوب سال 

هيأت وزيران و اصالحات و الحاقات  ١٣٧٨مصوب سال ايران  اسالمي جمهوري صنعتي تجاري آزاد مناطق

مرزي در مناطق  فعاليت، نظارت و انحالل واحدهاي بانکي برون  دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، « ،بعدي آن

ه شرح شود، ب العمل ناميده مي که از اين پس به اختصار دستوررا  » آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران

  :تصويب نمودذيل 

  

 تعاريف ـ اول فصل

  :روند هاي مربوط بکار مي در اين دستورالعمل، عناوين ذيل به جاي عبارت - ۱ ماده

 ؛ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك :مركزي بانك -۱-۱

 ؛ايران اسالمي جمهوري صنعتي تجاري آزاد مناطق از هر يك سازمان :سازمان -۱-۲

 ؛ايران اسالمي جمهوري صنعتي تجاري آزاد مناطق از يك هر :منطقه -۱-۳

 دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي؛ : دبيرخانه - ۱-۴

و تحـت  در خارج از ايران تأسيس شـده  که مؤسسه اعتباري غيربانکي  بانک يا :مؤسسه اعتباري خارجي -۱-۵

حـد بـانکي   نظارت مرجع نظارت بانکي کشور متبوع خويش به عمليات بانکي اشتغال دارد و متقاضـي ايجـاد وا  

 . باشد مرزي در منطقه مي برون

 .باشد مرزي مي مرزي و شعبه برون مشتمل بر مؤسسه اعتباري برون: مرزي واحد بانکي برون -۱-۶

است کـه بـا مجـوز بانـک مرکـزي در      غيربانکي  مؤسسه اعتباريبانک يا : مؤسسه اعتباري برون مرزي  -۱-۷

  .اشتغال دارد مرزي بانکداري بروندر چارچوب اين دستورالعمل به و شده  أسيسمنطقه ت

و در  خـارجي اسـت کـه بـا مجـوز بانـک مرکـزي        مؤسسه اعتباري عملياتي از واحد :مرزي برون شعبه -۱-۸

 . در منطقه اشتغال دارد مرزي بانکداري برون بهچارچوب اين دستورالعمل 
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 پولي غير از ريال ايران؛ با اًمنحصر بانكي عمليات انجام :مرزي برون بانكداري  -۱-۹

معاون ريـيس   مقام مديرعامل، رييس و  مديرعامل، قائم عضو هيأت مديره،مشتمل بر  :سمت مديريتي-۱-۱۰

 .باشد ميمرزي  برونشعبه 

سـکونت   اتباع ايراني که در قلمرو تحت حاکميت جمهوري اسالمي ايران -الف :مشتمل بر: اشخاص مقيم -۱-۱۱

اشخاص حقوقي که در ايران به ثبـت   -ج. باشند اتباع غيرايراني که داراي پروانه اقامت در ايران مي -ب. دارند

 .باشد   رسيده

 .اند اشخاص حقوقي که در خارج از ايران به ثبت رسيده :اشخاص حقوقي خارجي -۱-۱۲

به مرزي در منطقه،  برون وجوهي که مؤسسه اعتباري خارجي براي شروع فعاليت شعبه: سرمايه اعطايي -۱-۱۳

 .نمايد داده و پرداخت ميبه آن تخصيص عنوان سرمايه 

 مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباري در کشور متبوع مؤسسه اعتباري خارجي؛ :مرجع نظارتي -۱-۱۴

  

  مرزي  شرايط ايجاد واحد بانکي برون ـ دوم فصل
منوط به تسليم تقاضا به سازمان در منطقه مرزي  و اشتغال به بانکداري برون مرزي واحد بانکي برونايجاد  - ۲ ماده

توسط متقاضي، موافقت سازمان با آن تقاضا و صدور مجوز توسط بانک مرکزي و ثبت واحد بانکي مزبور در 

 .باشد منطقه مي

د بود که به مرزي توسط بانک مرکزي قابل رسيدگي خواه واحد بانکي برون يي در خصوصتقاضاها  صرفاً - ۳ ماده

 .پيشنهاد سازمان و از طريق دبيرخانه به بانک مرکزي ارايه شود

 بانام سهام در منطقه در قالب شرکت سهامي عام يا خاص با مرزي برونتأسيس مؤسسه اعتباري  -۴ ماده

 .باشد پذير مي امکان

ن به تصويب مرزي و هرگونه تغييرات بعدي آن بايد پس از پيشنهاد سازما اساسنامه مؤسسه اعتباري برون -۵ ماده

 .شوراي پول و اعتبار برسد

مرزي که در منطقه به ثبت برسد و مرکز اصلي آن در همان منطقه باشد، مؤسسه  مؤسسه اعتباري برون - ۶ ماده

 . شود مرزي ايراني محسوب مي اعتباري برون

در زمان تأسيس و يا فعاليت آن موکول اشخاص خارجي توسط  مرزي برون تملک سهام مؤسسه اعتباري  - ۷ ماده

 .موافقت بانک مرکزي خواهد بودبه 

مرزي توسط اشخاص، منوط به موافقت بانک مرکزي،  تملک بيش از ده درصد سهام مؤسسه اعتباري برون -۸ ماده

 . پذير است امکان
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 .پذير است مرزي در منطقه، صرفاً توسط مؤسسه اعتباري خارجي امکان ايجاد شعبه برون - ۹ ماده

  

  مرزي بانکي برون مورد نياز براي ايجاد و فعاليت واحد فصل سوم ـ سرمايه
 زير شرح به منطقه در مرزي واحد بانکي برونمورد نياز براي ايجاد و سرمايه اعطايي  سرمايه حداقل  -۱۰ ماده

 :باشد مي

يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر مورد قبول  )٢٥,٠٠٠,٠٠٠(ميليون  ٢٥ حداقل :بانك -١-١٠

  بانک مرکزي؛

يـورو يـا معـادل آن بـه سـاير       )١٥,٠٠٠,٠٠٠(ميليون  ١٥ حداقل :اعتباري غيربانکيمؤسسه  - ٢-١٠

  ارزهاي معتبر مورد قبول بانک مرکزي؛

يـورو يـا معـادل آن بـه سـاير      ) ٥,٠٠٠,٠٠٠(ميليون  ٥حداقل  :خارجيمؤسسه اعتباري  شعبه - ٣-١٠

  ارزهاي معتبر مورد قبول بانک مرکزي؛

    .توسط بانک مرکزي منوط به توديع کامل سرمايه به ارز نزد آن بانک خواهد بود صدور مجوزـ  ۱تبصره 

  .باشد مي پذير امکان شعبه تعطيلي زمان در فقط اعطايي سرمايه خروجمرزي،  در مورد شعبه برونـ ۲  تبصره

جديدنظر مرزي بنا به تشخيص بانک مرکزي قابل ت شده واحد بانکي برون حداقل سرمايه تعيينـ ۳  تبصره

نامه اجرايي  شده در آيين مرزي نبايد از ارقام تعيين در هر حال، حداقل سرمايه واحد بانکي برون. خواهد بود

هيأت  ۰۹/۰۹/۱۳۷۸عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  .وزيران، کمتر باشد

  

  مرزي  مقررات ناظر بر فعاليت واحد بانکي برون م ـچهارفصل 
 عمليات و معامالت بايد و باشد نمي ايران ريال به معامالت و عمليات انجام به مجاز مرزي برون بانكي واحد -۱۱ ماده

 .دهد انجام خارجي هاي پول به اًمنحصر را خود

هاي بانکـداري   مرزي در چارچوب رويه ايجاد تسهيالت و اعتبار توسط واحد بانکي برون/اخذ سپرده و اعطا  -۱۲ ماده

 . شود المللي انجام مي بين

 .باشد مرزي مجاز مي اخذ سپرده از اشخاص اعم از مقيم يا غيرمقيم توسط واحد بانکي برون  -۱۳ ماده

اي و از محل ارز متعلق به اشخاص مزبور،  اخذ سپرده از اشخاص مقيم صرفاً به صورت حواله ـ  تبصره

 .پذير است امکان
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 .باشد پذيري از اشخاص، پنجاه هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر مي حداقل مبلغ سپرده  - ۱۴ ماده

افتتاح حساب سپرده جاري يا هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طريق چک فـراهم باشـد،    -۱۵ ماده

 . مرزي ممنوع است توسط واحد بانکي برون

مـرزي مجـاز    ايجاد تسهيالت و اعتبار به اشخاص اعم از مقيم و غيرمقيم توسط واحـد بـانکي بـرون   /اعطا  -۱۶ ماده

 . است

شرح کاملي از زمينه فعاليت، محصوالت و خدمات بـانکي قابـل ارايـه،    مرزي موظف است  واحد بانکي برون  -۱۷ ماده

رسـاني   بـراي عمـوم اطـالع    ها و نظاير آن را به طور شفاف هاي سود و کارمزدها، تضمين سپرده بازار هدف، نرخ

  .نمايد

 .برد بكار خود همواره پس از نام را" مرزي برون" عبارت است مكلف مرزي برون بانكي واحد  - ۱۸ ماده

المللـي و در چـارچوب    هـا و اسـتانداردهاي بـانکي بـين     تواند در چارچوب رويه مرزي مي انکي برونواحد ب  -۱۹ ماده

 .نامه دريافتي خود به انواع عمليات و خدمات بانکي به ارز مبادرت ورزد اساسنامه و اجازه

ي تعيـين  را به نوع ارزي که بانـک مرکـز  هاي دريافتي  سپرده پنج درصد مرزي بايد معادل واحد بانکي برون -۲۰ ماده

  .نمايد  بانک توديعآن  نزد قانوني سپردهکند، به عنوان  مي

هاي قانوني توديع شده به ارز، سود  بانک مرکزي مجاز است به تشخيص خود نسبت به سپرده ـ  تبصره

 . مرزي پرداخت نمايد المللي به واحد بانکي برون ارزي متناسب با بازارهاي بين

مرزي و همچنين نرخ خريـد و   ها، تسهيالت و کارمزد انواع خدمات بانکي واحد بانکي برون نرخ سود سپرده  -۲۱ ماده

 .شود فروش ارز بر اساس شرايط عرضه و تقاضا در بازار، تعيين مي

توسـط   كشـور  از خـارج  و منـاطق  ساير به منطقه هر از و منطقه به كشور از خارج از ارزها كليه انتقال و نقل - ۲۲ ماده

 .است آزاد مرزي واحد بانکي برون

 تـابع مرزي  توسط واحد بانکي برون بالعكس و كشور نقاط ساير به منطقه از شكلي هر به ارز انتقال و نقل - ۲۳ ماده

 .بود خواهد كشور ارزي و مقررات ضوابط

" ايـران  اسالمي جمهوري مركزي بانك رسمي مجوز با" عبارت خود تابلوي در بايدمرزي  برون بانكي واحد - ۲۴ ماده

 .نمايد درج را نامه فعاليت خود اجازه تاريخ و شماره ،خود هاي تمامي سربرگ در و نموده ذكر را

 .گردد مي تعيين سازمان توسطمرزي  برون بانكي واحد كار ساعت -۲۵ ماده

  

  مرزي نظارت بر واحد بانکي برون ـ پنجمفصل 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٢٣٥ 

و بانکي ناظر بر منـاطق آزاد، مفـاد    مرزي موظف به رعايت تمامي قوانين و مقررات پولي واحد بانکي برون -۲۶ ماده

 شـود،  مـي  مقـررات صـادر   و قـوانين  چـارچوب  در كه ها و دستورهاي بانک مرکزي اساسنامه مصوب و بخشنامه

 .باشد مي

با بانک مرکزي  دستورالعمل و ساير قوانين و مقررات پولي و بانکياز مفاد اين  تشخيص موارد تخلف -۲۷ ماده

 .شود رفتار ميازجمله اعمال موارد ذيل قررات با متخلفين مطابق قوانين و م. است

  اخطار کتبي؛ - ۱- ۲۷

دستور کتبي براي توقف و يا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصالحي در چـارچوب برنامـه    -۲- ۲۷

  زماني مورد تأييد بانک مرکزي؛

  هاي مالي در مقاطع زمـاني مـورد نظـر بانـک مرکـزي و تهيـه گـزارش        دستور تهيه صورت -۳- ۲۷

 حسابرسي؛

 الزامات احتياطي؛تشديد  -۴- ۲۷

 ؛مرزي واحد بانکي بروناي دارندگان سمت مديريتي در  سلب صالحيت حرفه - ۵- ۲۷

هـا و   فعاليتبعضي از  در انجاممرزي  واحد بانکي برونيا ايجاد محدوديت براي ممنوع کردن  -۶- ۲۷

 عمليات بانکي؛

قرر ناظر مقيم براي حصول اطمينان از حسن اجراي اقدامات اصالحي ممدير موقت يا انتصاب  -۷- ۲۷

 از سوي بانک مرکزي؛

 نامه تأسيس؛ لغو اجازه - ۸- ۲۷

  
تواند برحسب ميزان اهميت تخلف و دفعات تکرار، يک يا چند مورد از اقدامات  بانک مرکزي ميـ ۱  تبصره

  .به مورد اجرا گذاردپس از طي مراحل قانوني را  فوقنظارتي 

فرد ، مرزي واحد بانکي بروندارندگان سمت مديريتي در اي  در صورت سلب صالحيت حرفهـ ۲  تبصره

ادامه تصدي اين افراد در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال . گردد تلقي ميعزل شده  ربط ذي

  .شود عمومي محسوب مي

 مرزي برونواحد بانکي  توسط و تعيين مرکزي بانک نظر با ،مدير موقت يا ناظر مقيم مزاياي و حقوقـ ۳  تبصره

  .شد خواهد پرداخت
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 خواهد تعيين مرکزي بانک توسط مقيم، ناظر و موقت مدير اختيارات و ها مسئوليت و وظايف حيطهـ ۴  تبصره

  .شد

شود، از تاريخ الغاء اجازه تأسيس، منحل  غو ميآن لنامه تأسيس  اجازهکه مرزي  برونواحد بانکي ـ  ۵  تبصره

 .نمايد طبق دستور بانک مرکزي عمل مي, آنشده و تا خاتمه تصفيه و آگهي 
  

  ساير - ششمفصل 

مرزي در مواردي که در ايـن دسـتورالعمل ذکـر نشـده اسـت از جملـه در        واحد بانکي برون - ۱ ماده

 قـانون تابع قـوانين و مقـررات جـاري از جملـه      ،انحالل، ورشکستگي و تصفيهخصوص مقوالتي چون 

پـولي و بـانکي کشـور، قـانون      قـانون  ايـران،  اسالمي جمهوري صنعتي تجاري آزاد مناطق اداره چگونگي

 نامـه  آيينساله توسعه جمهوري اسالمي ايران،  پنج هاي تجارت، قانون مبارزه با پولشويي، قانون برنامه

نامه نحوه تأسـيس   ايران، آيين اسالمي جمهوري صنعتي تجاري آزاد اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق

و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي، دستورالعمل اجرايي نحوه تأسيس، فعاليـت، نظـارت و تعطيلـي شـعب     

. باشـد  ساير قوانين و مقررات مربوط و همچنين اساسنامه مصوب خـود مـي  هاي خارجي در ايران و  بانک

مـرزي مغـاير بـا ايـن      ن بـر بانکـداري بـرو    نـاظر شوراي پـول و اعتبـار   کليه مقررات و مصوبات قبلي 

 .شود األثر مي دستورالعمل، از تاريخ اجراي اين دستورالعمل ملغي

  

مرزي در مناطق آزاد  فعاليت، نظارت و انحالل واحدهاي بانکي برون دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، "

جلسه مورخ ............... تبصره در ......... ....ماده و ..............در  "تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران

  .االجرا است به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم..................... 

  
  
  
  
  
  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٢٣٧ 

قـانون  ) ١٧(ماده » پ«نامه اجرايي بند  موضوع ابالغ آيين ١٩/٠٥/١٣٩٤مورخ  ١٢٨٨٠٩/٩٤بخشنامه شماره «

  »پذير و ارتقاي نظام مالي کشور رقابترفع موانع توليد 

  

بانک ارسال   دولتي پست ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و شرکت  مديران عامل محترم تمامي بانک جهت اطالع 

 .گردد مي 

  باسالم؛

در اجـراي تکليـف    ۱۰/۴/۱۳۹۴رساند؛ هيأت محترم وزيران در جلسـه مـورخ    احتراماً، به استحضار مي

نامـه   آيـين «، »پذير و ارتقاي نظام مالي کشـور  قانون رفع موانع توليد رقابت« ۱۷ماده » پ«بند قانوني مقرر در 

کـه  را مورد تصويب قـرار داد  » پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت) ۱۷(ماده » پ«اجرايي بند 

ضمن اهتمام و توجه کافي به مفـاد  فرمايند  دستورخواهشمند است لذا . گردد اي از آن به پيوست ايفاد مي نسخه

ـ هـا و   بانـک «دارد  آن که مقرر مـي ) ٢(در اجراي تکليف مندرج در ماده الذکر،  نامه فوق آيين اعتبـاري   اتمؤسس

فهرست امالک غيرمنقول را به تفکيک مازاد و غير مازاد بـا مشخصـات ثبتـي و نشـاني کامـل و ارزش       ندموظف

ييـد حسـابرس و   أبانکي که به تهاي بانکي و غير تملک خود را به تفکيک فعاليت تحتدفتري و اطالعات سهام 

و در سال هاي مالي بعد حداکثر يک مـاه پـس از    ١٣٩٤بازرس قانوني خود رسيده باشد، حداکثر تا پايان سال 

به  اره شده، دستور فرمايند اقدامات الزم معمول و مستندات اش»انقضاي سال مالي به بانک مرکزي اعالم نمايد

   ف/٢٤٦٦٦٠٤/.بانک مرکزي ارسال گردد ها و مؤسسات اعتباري مديريت کل نظارت بر بانک

  
  
  
  
  
  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٢٣٨ 
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٢٣٩ 

  

  
  
  
  
  
  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٢٤٠ 

قانون بودجـه  ) ٢٦(نامه اجرايي تبصره  موضوع ابالغ آيين ٢١/٠٥/١٣٩٤مورخ  ١٢٨٩٢٥/٩٤بخشنامه شماره «

به جاي دريافت وام ازدواج به ) کااليي(کل کشور؛ در خصوص استفاده از تسهيالت فروش اقساطي  ١٣٩٤سال 

  »صورت نقدي

بانک ارسال   دولتي پست ي غيربانکي و شرکت ها و مؤسسات اعتبار مديران عامل محترم تمامي بانک جهت اطالع 

 .گردد مي 

 

  با سالم؛

کل کشور،  ١٣٩٤ماده واحده قانون بودجه سال ) ٢٦(احتراماً، همان گونه که استحضار دارند مطابق تبصره 

توانند به جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسـهيالت فـروش اقسـاطي     هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي زوج
شود  ه مييتسهيالت مزبور توسط توليدکنندگان و فروشندگان متقاضي عرضه کاالهاي بادوام داخلي، ارا. استفاده کنند

به درخواست فروشنده و پـس از اخـذ    اقساطپرداخت  موظف به تضمينصرفاً و مؤسسات اعتباري غيربانکي ها  و بانک
  .باشند تضامين الزم از زوجين مي

نامـه   آيـين « ٢٤/٤/١٣٩٤در جلسه مورخ هيأت محترم وزيران  ،در تبصره يادشدهدر اجراي تکليف مقرر 
اي از آن بـه پيوسـت    را مورد تصويب قرار داد که نسـخه  »کل کشور ١٣٩٤قانون بودجه سال ) ٢٦(اجرايي تبصره 

انوني يـاد  ضمن تمهيد مقدمات الزم به منظور اجراي تکليف قد نخواهشمند است دستور فرمايلذا . گردد ايفاد مي

ربـط ابـالغ و بـر حسـن      مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذينامه صدرالذکر،  شده بر اساس مفاد آيين

  ف/٢٤٦٥٥٥٥/.اجراي آن نظارت الزم به عمل آيد

  
  
  
  
  

  برگ ٢: پيوست

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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٢٤١ 
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٢٤٢ 
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٢٤٣ 

موضوع نرخ سود ترجيحي تسهيالت اعطايي شبکه بانکي  ١٩/٠٦/١٣٩٤مورخ  ١٦٢٦٤٤/٩٤بخشنامه شماره «

  کشور در بخش کشاورزي

  
و معدن و  هاي صنعت به استثناي بانک(هاي دولتي و غيردولتي   جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .بانک، مؤسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي، عسکريه و نور ارسال گرديد ، شرکت دولتي پست)مسکن

 

 با سالم؛

لزوم تخصيص حداقل سهمي از موضوع  ۷/۵/۱۳۹۴مورخ  ۱۱۶۳۶۴/۹۴شماره احتراماً، پيرو بخشنامه 

برخي ابهامات و استعالمات انجام اعطايي شبکه بانکي کشور به بخش کشاورزي و با عنايت به طرح تسهيالت 

مـاده   رساند؛ وفـق  وسيله به استحضار مي شده در خصوص نرخ سود ترجيحي مندرج در بخشنامه مزبور، بدين

ها درصورتي ملزم به پرداخت تسهيالت در  بانک، جمهوري اسالمي ايران پنجم توسعهساله  پنجقانون برنامه ) ۹۲(

باشند کـه عـالوه بـر تأييـد      ر از نرخ اعالم شده توسط شوراي پول و اعتبار ميقالب عقود غيرمشارکتي با نرخي کمت

. التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين گـردد  ، مابهريزي کشور سازمان مديريت و برنامه

ود تسهيالت عقـود  حداکثر نرخ سکه طي آن  ۱۳۹۴هاي پولي و اعتباري سال  سياست لذا با امعان نظر به مفاد

هـا و   درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک ۲۱غيرمشارکتي معادل 

اعطـايي آن  تسـهيالت   در نظر استچه  چنان ،درصد تعيين شده است ۲۴مؤسسات اعتباري و مشتري معادل 

هاي مقرر توسـط   در چارچوب سقف نايع وابستهمؤسسه اعتباري در بخش کشاورزي و منابع طبيعي و ص/ بانک

الزم پرداخت گـردد،  مؤسسه اعتباري / آن بانکهاي مصوب  کمتر از نرخشوراي محترم پول و اعتبار و با نرخي 

 -آن التفـاوت سـود    مابه ريزي کشور و تأمين سازمان مديريت و برنامه يهتأييداخذ  است اقدامات مقتضي براي

انجـام   -جمهـوري اسـالمي ايـران    پـنجم توسـعه  سـاله   پـنج قانون برنامـه  ) ۹۲(ماده موضوع حکم مقرر در 

  م/۲۴۸۱۲۵۳./پذيرد

  

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضاغني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 

  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٢٤٤ 

موضـوع بـه حالـت تعليـق درآمـدن ممنوعيـت صـدور         ٢٩/٠٦/١٣٩٤مـورخ   ١٧٢٦٧٠/٩٤بخشنامه شماره «

نامـه   دستورالعمل ناظر بر ضمانت ٥موضوع ماده (نامه بانکي براي بدهکاران غيرجاري نظام بانکي کشور ضمانت

  »١٣٩٤بانکي ريالي تا پايان سال 
  

الحسنه،   شرکت  هاي قرض هاي دولتي و غيردولتي به استثناي بانک  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .بانک و مؤسسات اعتباري غيربانکي ارسال گرديد دولتي پست

 

 با سالم؛

هـاي بـانکي    نامـه  دستورالعمل ناظر بر ضـمانت «گونه که استحضار دارند در سال گذشته  احتراماً، همان

ـ   به منظور يکسان نمودن رويه» )ريالي( اير امـور مربـوط بـه    هاي صدور، اصالح، تمديد، مطالبه، پرداخـت و س

صـد و هفتـاد و ششـمين جلسـه مـورخ       هـزار و يـک   هاي بانکي تدوين و پس از تصـويب در يـک   نامه ضمانت

، به شبکه بانکي کشـور  ۱۰/۴/۱۳۹۳مورخ  ۹۴۶۴۷/۹۳شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره  ۹/۲/۱۳۹۳

  .ابالغ گرديد

مـذکور، لـزوم اعتبارسـنجي متقاضـيان صـدور      از جمله موارد مورد تأکيد در بخشـنامه و دسـتورالعمل   

نامـه   دستورالعمل ياد شده، صدور ضـمانت ) ۵(بود که در همين راستا، به موجب ماده ) خواه ضمانت(نامه  ضمانت

اثر نشده و يا بدهي غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور  خواه که داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء براي ضمانت

االجرا شدن دستورالعمل مـذکور در سـطح شـبکه بـانکي کشـور،       پس از الزم. بود باشد، ممنوع اعالم شده مي

اعالم شده بود ممنوعيـت    هاي بسياري از مراجع مختلف با اين بانک انجام شد که طي آن مکاتبات و درخواست

شان  رج از ارادههاي اقتصادي که بنا به داليلي خا مورد اشاره موانع و مشکالتي را در مسير فعاليت برخي از بنگاه

اند، ايجاد نموده و الزم است تدابير و تمهيداتي براي رفع مشـکل   طي ساليان اخير، داراي بدهي غيرجاري شده

  .  اين گروه از فعاالن اقتصادي معمول شود

بر همين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با عنايت به شرايط خطير حـال حاضـر کشـور و    

هاي اقتصادي، کنترل تورم، خـروج از رکـود و    ها و اقدامات دولت محترم براي تسهيل فعاليت راستا با تالش هم

هـاي اقتصـادي بـه واسـطه ممنوعيـت صـدور        ايجاد رونق اقتصادي در کشور، مضايق ايجاد شده براي بنگـاه 

عضـاي محتـرم   باشند را بـه ا  هايي که داراي بدهي غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور مي نامه براي بنگاه ضمانت



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٢٤٥ 

هـاي مزبـور از ايـن بابـت      شوراي پول و اعتبار منعکس نمود تا با تـدبير آن شـورا، مشـکالت و موانـع بنگـاه     

  .المقدور مرتفع شود حتي

شوراي پول و اعتبار  ۱۰/۶/۱۳۹۴هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ  بر اين اساس، موضوع در يک

نامـه   قتصادي مقرر نمود؛ ممنوعيت مربوط به صـدور ضـمانت  هاي ا مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاه

نامـه بـانکي    دستورالعمل ناظر بـر ضـمانت  ) ۵(بانکي براي بدهکاران غيرجاري نظام بانکي کشور موضوع ماده 

  .به حالت تعليق درآيد ۱۳۹۴شوراي پول و اعتبار تا پايان سال  ۹/۲/۱۳۹۳مصوب جلسه مورخ ) ريالي(

هاي اقتصادي داراي بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشـور نيـز بـا معمـول نمـودن       رود بنگاه انتظار مي

هاي غيرجاري خود، بـه مسـاعدت و همراهـي و تـدابير      حداکثر مساعي و اهتمام خويش و تعيين تکليف بدهي

  . شوراي محترم پول و اعتبار در اين خصوص، واکنش مثبت و درخوري نشان دهند

خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيـد تسـريع بـه تمـامي شـعب و      با عنايت به مراتب فوق، 

  الف/ ۲۵۲۲۶۴۹./ربط ابالغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت شايسته به عمل آيد واحدهاي ذي
  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضاغني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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٢٤٦ 

موضوع ابالغ مصوبه هيأت محترم وزيران با موضوع سقف  ٠٧/٠٧/١٣٩٤مورخ  ١٨٣٩٩١/٩٤بخشنامه شماره «

هـا   سـپرده   ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در صندوق ضـمانت  گذار در هريک از بانک تضمين براي هر سپرده

  »١٣٩٤و  ١٣٩٣هاي  براي سال

  
 بانک و مؤسسات اعتباري  دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  .گردد مي ارسال  غيربانکي
  

  با سالم؛
  

اساسنامه صـندوق  ) ۵(ماده ) الف(باشند، بر اساس تبصره ذيل بند  گونه که مستحضر مي احتراماً، همان

) هيأت محترم وزيران ۲۲/۵/۱۳۹۱هـ مورخ ۴۷۶۳۲ت/۱۰۲۵۹۵نامه شماره  موضوع تصويب(ها  ضمانت سپرده

سقف تضمين ز آن، هاي پس ا اين بانک و اصالحيه ۱/۶/۱۳۹۱مورخ  ۱۴۳۲۵۹/۹۱ابالغي طي بخشنامه شماره 

در ايـن  . رسـد ببه پيشنهاد هيأت امنا به تصويب هيأت محترم وزيـران  بايست  ميگذاران  براي هريک از سپرده

تصـوير  ( ۲۷/۵/۱۳۹۴هـ مـورخ  ۵۲۲۲۴ت /۶۷۵۷۴نامه شماره  راستا، هيأت محترم وزيران به موجب تصويب

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در صـندوق ضـمانت    بانکگذار در هر يک از  سقف تضمين براي هر سپرده«، )پيوست
را تعيـين و مـورد تصـويب قـرار داده اسـت کـه جهـت استحضـار و          »١٣٩٤و  ١٣٩٣هـاي   ها براي سال سپرده

نامه ميزان و نحوه دريافـت حـق عضـويت در     آيين«در همين رابطه و بر اساس مفاد . گردد برداري ايفاد مي بهره

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفنـد   ، مصوب هيأت محترم وزيران، تمامي بانک»ها صندوق ضمانت سپرده

هـا بـه آن    عضـويت  ها و پرداخت به موقع حـق  در زمينه ارايه اطالعات و آمار درخواستي صندوق ضمانت سپرده

  .صندوق، همکاري الزم را معمول دارند

 تماميبه جهت اتخاذ هرگونه اقدام الزم اتب مرخواهشمند است دستور فرمايند با عنايت به موارد فوق، 

شده و بر حسن اجراي ضوابط جاري در ايـن خصـوص،   مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ /بانک ربط آن واحدهاي ذي

  ش.٠٩٣٦ش.٢٥٠٠٩٣٦./نظارت کافي به عمل آيد

  

  

  

  
  

  شويي کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول مديريت
 بانكياداره مطالعات و مقررات 

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات  موضوع ابالغ آيين ٠٧/٠٧/١٣٩٤مورخ  ١٨٤٨٤٧/٩٤بخشنامه شماره «

  »)ريالي و ارزي(اعتباري 

  

پست بانک و مؤسسات جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي 
 .گردد اعتباري غيربانکي ارسال مي

  

  با سالم؛ 

هاي اخير همواره يکـي   گونه که استحضار دارند مطالبات غيرجاري و نحوه وصول آن در سال احتراماً، همان

افزايش سطح مطالبات غيرجاري بـانکي نـه تنهـا    . از موضوعات مهم و چالشي در نظام بانکي کشور بوده است

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي کشور را با تهديد مواجه نمايد بلکه در سـطح   د سالمت هر يک از بانکتوان مي

هـا و مـأالً بـا عنايـت بـه       کالن نيز به کاهش قدرت اعتباردهي شبکه بانکي و به دنبال آن تنگناي اعتباري بانک

هـاي   در سـال متأسـفانه  . د انجاميدمحور بودن نظام تأمين مالي در کشورمان، کاهش رشد اقتصادي خواه بانک

ها به دليـل   اخير، مطالبات غير جاري رشد قابل توجهي داشته که اين امر منجر به تضعيف توان اعتباردهي بانک

هـاي مؤسسـات اعتبـاري و نيـز      اي از منابع تخصيصي، کاهش کيفيت دارايي عدم بازگشت بخش قابل مالحظه

لذا در صـورت عـدم اتخـاذ تـدابير     . گي و ريسک اعتباري شده استهايي از قبيل ريسک نقدين افزايش ريسک

  .ناپذيري در پي خواهد داشت گيرانه و مؤثر، اين مهم تبعات جبران پيش

 ١١٨٣٢٢/٤٩٥١٥نامـه شـماره    تصـويب ) ۱۲(مـاده  ) ت(بند  تکليف مقرر در بر اين اساس و با عنايت به

وصـول مطالبـات سررسـيد گذشـته،     «نامه  هيأت محترم وزيران داير بر لزوم بازنگري آيين ٢١/٦/١٣٩٢مورخ 

بـا رويکـرد تسـريع و تسـهيل وصـول مطالبـات       » )ارزي و ريـالي (الوصول مؤسسات اعتباري   معوق و مشکوک

هاي اقتصادي که طي ساليان اخير بنا بـه داليـل و عللـي     هها و همچنين کمک و مساعدت به بنگا غيرجاري بانک

نامه  اند، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران آيين شان، موفق به ايفاي به موقع تعهدات خود نشده خارج از اراده

امعان نظر به شرايط خطير حال حاضر کشور و هم راستا با تالش ها و اقدامات دولت محتـرم بـراي   مذکور را با 

هاي اقتصادي، خروج از رکود وايجاد رونق اقتصادي در کشور از يک سو و اتخاذ تمهيدات الزم به  يل فعاليتتسه

تر مطالبات شبکه بانکي کشور از سوي  منظور جلوگيري از افزايش حجم مطالبات غيرجاري و وصول هرچه سريع

اي نظـام مـالي کشـور و مصـوبه شـماره      پذير و ارتق موانع توليد رقابت  ديگر و همچنين در چارچوب قانون رفع
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، »كارگروه تسـهيل و رفـع موانـع توليـد    «هيأت محترم وزيران موضوع  ۱۶/۲/۱۳۹۴مورخ ه  ۵۰۷۲۰ت /۱۸۱۱

يکهزار و دويست و ششمين جلسه مـورخ  نامه مذکور را مورد بازنگري قرار داد و پس از طرح و بررسي در  آيين

   .گردد اي از آن به شرح پيوست ايفاد مي که نسخه شوراي پول و اعتبار تصويب شد ١٠/٠٦/١٣٩٤

   :باشد نامه قبلي به شرح ذيل مي نامه ياد شده نسبت به آيين اهم اصالحات انجام شده در آيين

 نامه حاضر در جهت تطابق و يکنـواختي هـر چـه     اصالح تعاريف برخي از اصطالحات بکار رفته در آيين

  بيشتر با ساير مقررات؛ 

  مبلغ بدهي غيرجاري از پانصد ميليون ريـال بـه پـنج ميليـارد ريـال بـه منظـور اعمـال         افزايش سقف

  هايي از قبيل عدم اعطاي تسهيالت اعم از ريالي و ارزي در ارتبـاط بـا مشـتريان داراي بـدهي     محدوديت

 غيرجاري ؛

 ـ   ۱۳۹۲تا  ۱۳۸۹هاي  امهال بدهي غيرجاري واحدهاي توليدي که طي سال ار بدليل شرايط کشـور دچ

  اند؛ اند و تاکنون تسهيالت خود را استمهال ننموده مشکل شده و داراي بدهي غيرجاري گرديده

  موضـوع  » کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد«امهال بدهي غيرجاري واحدهاي توليدي داراي مصوبه از

ـ  ۱۶/۲/۱۳۹۴مورخ ه  ۵۰۷۲۰ت /۱۸۱۱مصوبه شماره  ود را هيأت محترم وزيران که تاکنون تسهيالت خ

 اند؛ استمهال ننموده

  درصد از کل مبلغ قـرارداد   ۲۰امکان تغيير طبقه تسهيالت امهالي به طبقه تسهيالت جاري با پرداخت

 که مشتري در ايفاي تعهدات خود نکول ننمايد؛ تسهيالت امهالي و در صورتي

 درصـد از   ۲۰يا  ۱۰ها از مشتريان داراي بدهي غيرجاري، درصورتي که مشتري حداقل  رفع محروميت

نامه بـه صـورت    را پس از امهال طبق شرايط مقرر در آيين) بسته به نوع بنگاه اقتصادي(مانده بدهي خود 

 دفعي يا اقساطي پرداخت نمايد؛

 شـامل  (التزام تأخير تأديه ديـن بـه صـورت پلکـاني بـر اسـاس طبقـه مطالبـات          هاي وجه حذف نرخ

امنه شش الي چهارده درصد به عالوه نرخ سود تسـهيالت  در د) الوصول سررسيدگذشته، معوق و مشکوک

التزام واحد براي تمامي طبقات مطالبات به ميزان نرخ  و تعيين نرخ وجه) نامه فعلي آيين) ۱۲(موضوع ماده (

سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهيالت به ترتيب در تسهيالت اعطايي بر مبناي عقـود مشـارکتي و عقـود    

 وه شش درصد؛غيرمشارکتي به عال
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 ها درصورت عـدم   گيرنده به جهت وصول مطالبات از آن حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهيالت

  بازپرداخت تسهيالت اعطايي توسط مشتري؛ 

نامـه موصـوف،    نظيـر مقـرر در آيـين    هـاي کـم   رود با تـدابير و مشـوق   در خاتمه، ضمن اين که انتظار مي

شـائبه و دلسـوزانه اعضـاي     رجاري نيز با استقبال از همراهي و همکاري بـي گيرندگان داراي بدهي غي تسهيالت

تمـامي    محترم شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران و نشـان دادن حسـن نيـت خـود،     

هاي غيرجاري خود نزد شبکه بانکي کشور معمـول دارنـد،    ها و مساعي ممکن را براي تعيين تکليف بدهي تالش

هـا را   ه است شبکه بانکي کشور نيز با تمهيد و اتخاذ تدابير الزم، وضعيت فعلي مطالبات غيرجاري بانـک شايست

دار و پيشـرو انجـام عمليـات     وجه در تراز و شأن نظام بانکي جمهوري اسالمي ايران به عنوان طاليه که به هيچ

  .باشد، بهبود بخشند بانکي بر پايه موازين شرع مقدس نمي

باشـد،   نامه، تمامي ضوابط و مقررات مغاير قابل اسـتناد نمـي   اين که از تاريخ ابالغ اين آيين ضمن اعالم 

خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط ابالغ و بر حسـن اجـراي آن   

ها و  ديريت کل نظارت بر بانکمتأکيد و نظارت دقيق معمول و نسخه اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي تابعه به 

   ي/۲۵۲۸۳۳۴/. ارسال گردد مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

  

  

  

  

  

  
  برگ ۴:  پيوست
  

  
  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يـا باجـه يـا     موضوع ابالغ آيين ٠٩/٠٧/١٣٩٤مورخ  ١٨٧٢٥٣/٩٤بخشنامه شماره «

  »نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور

  
هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسات اعتباري  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .غيربانکي ارسال گردد

  

 سالم؛ با

قانون پولي و بانکي کشور، ايجاد يا تعطيل ) ۳۰(ماده ) و(گونه که استحضار دارند به موجب بند  همان احتراماً،

اي خواهد بود که بـه تصـويب شـوراي     نامه ها در داخل يا خارج کشور، طبق آيين شعبه يا باجه يا نمايندگي بانک

پيش از پيروزي انقالب اسـالمي و در سـال   نامه مذکور  بر همين اساس، اولين نسخه آيين. رسد پول و اعتبار مي

، به دليل آن که ديگر متناسـب و  ۱۳۹۱نامه ياد شده در سال  آيين. به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد ۱۳۵۳

هاي بانکداري الکترونيکي و  ها و ظرفيت همگون با تحوالت و اقتضائات روز نبود، با رويکرد استفاده از زيرساخت

هزار  رونيکي با مجوزهاي کاغذي پيشين مورد بازنگري قرار گرفت و پس از تصويب در يکجايگزيني مجوز الکت

هـاي شـماره    شوراي محترم پول و اعتبار طي بخشـنامه  ۱۰/۵/۱۳۹۱صد و چهل و چهارمين جلسه مورخ  و يک

به شبکه بانکي کشور ابـالغ   ۱۵/۱۲/۱۳۹۱مورخ  ۳۵۲۰۱۰/۱۳۹۱و شماره  ۸/۱۲/۱۳۹۱مورخ  ۳۳۲۵۰۲/۹۱

نامه مزبور از جمله عدم تبيـين   ها در خصوص ويرايش دوم آيين متعاقباً بنا به احراز برخي ابهامات و کاستي. شد

شرايط و سازوکار ايجاد يا تعطيلي دفاتر نمايندگي مؤسسـات اعتبـاري در داخـل کشـور و همچنـين تصـويب       

در ابتداي سـال جـاري توسـط     »هاي ثابت مؤسسات اعتباري دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي«

لذا با رويکـرد رفـع ابهامـات و    . نامه موصوف ضرورت يافت شوراي محترم پول و اعتبار، اصالح و بازنگري آيين

ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجـه  "نامه  نامه و هماهنگي هر چه بيشتر مقررات مرتبط با يکديگر، آيين هاي آيين ضعف

هزار  مجدداً مورد بازنگري قرار گرفت و ويرايش جديد آن در يک" داخل کشوريا نمايندگي مؤسسات اعتباري در 

اي از آن  شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد که نسـخه  ۳۱/۶/۱۳۹۴و دويست و هفتمين جلسه مورخ 

 . گردد جهت استحضار به پيوست ايفاد مي
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اين بخشنامه، تمامي مقررات و ضوابط مغـاير   با عنايت به مراتب مذکور و ضمن اعالم اين که از تاريخ ابالغ

 واحـدهاي  کليـه  بـه  تسـريع  قيد به دستورفرمايند مراتب است خواهشمندباشد،  يکن مي لم در اين رابطه کأن

  چ/٢٥٣٦٧٧١/.گردد نظارت آن اجراي حسن بر و ابالغ ربط ذي

  

  

  

  

  

  

  

  دارد: پيوست 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي

 مقررات بانكي اداره مطالعات و

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد
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موضوع ابـالغ دسـتورالعمل حسـابداري کـارت اعتبـاري       ٢٥/٠٧/١٣٩٤مورخ  ٢٠٤٨٤٨/٩٣بخشنامه شماره «

  »مرابحه

  

غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسات اعتباري هاي دولتي،  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .گردد غيربانکي ارسال مي

 با سالم؛

در سـال جـاري در   » دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري مرابحـه «گونه که استحضار دارند،  احتراماً، همان

مورخ  ۱۱۱۳۶۴/۹۴کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي تصويب و طي بخشنامه شماره 

هاي متصل به دستورالعمل اجرايي صدراالشاره کـه   يکي از حلقه. به شبکه بانکي کشور ابالغ گرديد ۴/۵/۱۳۹۴

تر دستورالعمل يادشده مؤثر باشد، عمليات حسابداري مربـوط   تواند در تبيين بهتر و اجراي صحيح و مطلوب مي

توانـد موجـب    همچنين اين مهم مي. مرابحه استبه نحوه ثبت و ضبط رويدادهاي مالي مرتبط با کارت اعتباري 

هاي مالي مؤسسات  ايجاد وحدت رويه، شناسايي و ثبت دقيق رويدادهاي مالي مربوط و ارتقاي شفافيت صورت

 .اعتباري شود

به شرح پيوست در اين بانـک  » دستورالعمل حسابداری کارت اعتباري مرابحه«الذکر،  با عنايت به مراتب فوق

کميسيون مقررات و نظارت مؤسسـات اعتبـاري بـه تصـويب      ۵/۷/۱۳۹۴چهاردهمين جلسه مورخ تدوين و در 

دسـتورالعمل حسـابداري کـارت اعتبـاري     «گونه که در متن ضوابط ابالغي نيز تصريح شده اسـت،   همان. رسيد

ـ    ۴/۶/۱۳۹۴در خصوص قراردادهاي کارت مرابحه که از تاريخ » مرابحه انـد   دهبه بعد منعقد و يـا تمديـد گردي

) ۴۰(و ) ۳۹(مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است؛ در چارچوب مفـاد بنـدهاي   /االجرا بوده و لذا آن بانک الزم

هاي حسـابداري اصـالحي الزم را وفـق     ، ثبت»گزارش عملکرد مالي«با عنوان ) ۶(استاندارد حسابداري شماره 

  .مفاد دستورالعمل ابالغي، در دفاتر خود اعمال نمايد

مورخ  ۲۹۵۰۶/۹۱يخ اجرايي شدن دستورالعمل جديد، مقررات مغاير با آن از جمله بخشنامه شماره از تار

، موضـوع اولـين جلسـه    »دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه«، در خصوص ۱۰/۲/۱۳۹۱

  .گردد کميسيون اعتباري بانک مرکزي منسوخ مي ۱۶/۱/۱۳۹۱مورخ 
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مراتب  ده، خواهشمند است دستور فرمايند مقدمات اجراي موارد مطروحه تمهيد وبا عنايت به موارد يادش

مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ و بر حسن اجراي آن تأکيد /ربط آن بانک به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي

حـدهاي  اي از بخشـنامه ابالغـي بـه وا    نسخه همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا. و نظارت دقيق شود

  س/٢٥٤٨٤٦٣/.اين بانک ارسال گردد ها و مؤسسات اعتباري کل نظارت بر بانک مديريتربط، به  ذي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

۰۲-۳۲۱۵ ٣٨١٦ 
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  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
  

  

  کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گروه مطالعاتي حسابداري و مالي

  ۱۳۹۴مهر ماه 

 

 

  حسابداري دستورالعمل

  کارت اعتباري مرابحه
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  فهـرسـت مطالـب

    ................................................................................................................................  :مقدمه

    ............................................................................  :مأخوذه تضمينات و وثايق حسابداري هاي ثبت ـ۱

    ................  :مشتري به مرابحه کارت اعطاي و مرابحه کارت صدور قرارداد انعقاد زمان حسابداري هاي ثبت ـ۲

    ....................................  :مشتري توسط مرابحه کارت اعتبار مانده از استفاده زمان حسابداري هاي ثبت ـ۳

    ............................................  :اعطايي تسهيالت سررسيد زمان در اعتباري مؤسسه حسابداري هاي ثبت ـ۴

 تهيه مقطع در دفعي نسيه مرابحه اعطايي تسهيالت آينده هاي سال سود  حساب تعديل حسابداري هاي ثبت ـ۵
    ...................................................................................................................  :مالي هاي صورت

    ..............................................................  :دين تأديه تأخير التزام وجه شناسايي حسابداري هاي ثبت ـ٦

 طبقـات  بـه  انتقال از قبل و مقرر سررسيد از پس عتبارا شده مصرف مبالغ بازپرداخت حسابداري هاي ثبت ـ٧
    ............................................................................................................................  :غيرجاري

    ....................................................  :سررسيد از قبل اعطايي تسهيالت بازپرداخت حسابداري یهاثبت ـ٨

    ........................................  :مرابحه کارت صدور و مرابحه قراردادهاي تسويه زمان حسابداري یهاثبت ـ٩
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  »يتعال بسمه«

»کارت اعتباري مرابحه يدستورالعمل حسابدار«  

  :مقدمه

کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري با هدف ايجاد وحـدت رويـه، شناسـايي و ثبـت دقيـق      

هـاي مـالي    در مؤسسات اعتباري و نيز ارتقاء شفافيت صـورت  کارت اعتباري مرابحهرويدادهاي مالي مربوط به 

از پانصد و سي و ) ۲(نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي، بند  آيين) ۸۶(ها، به استناد ماده  آن

کـارت  دسـتورالعمل اجرايـي   « با توجه به مفادشوراي محترم پول و اعتبار و نيز  ۳/۴/۱۳۶۳يکمين جلسه مورخ 

کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک  ٢٤/٣/١٣٩٤ششمين جلسه مورخ ، موضوع »تباري مرابحهاع

کـه از ايـن پـس بـه اختصـار       »کارت اعتبـاري مرابحـه   يدستورالعمل حسابدار«جمهوري اسالمي ايران،  مرکزي

  :شود را به شرح زير تصويب نمود ناميده مي» دستورالعمل«

  :وثايق و تضمينات مأخوذههاي حسابداري  ـ ثبت۱

 توان ميزانکارت مرابحه، مؤسسه اعتباري بايد مشتري را اعتبارسنجي و متناسب با قبل از انعقاد قرارداد  ـ۱ـ۱

اخذ وثايق  در صورت .، عنداللزوم وثايق و تضمينات کافي و قابل اطمينان اخذ نمايدوي اعتباري ظرفيت و

نوع اموال منقول و يا غيرمنقول باشد، به مبلغ ترهين، اگر از نوع اشياء چه وثايق مزبور از  ، چنانمشترياز 

که از نوع اوراق بهادار تضميني باشد، بـه مبلـغ    قيمتي باشد، به ارزش کارشناسي اشياء مزبور، در صورتي

هـا ثبـت    چه از نوع سهام باشد، به مبلغ قيمت مورد محاسبه، به شرح ذيل در حسـاب  تعهد شده و چنان

 :ودش مي

 کارت مرابحههاي انتظامي ـ وثايق حساب: بد  
  )۰۲۱۰/۱/۳/۵: کد حساب(

ارزش کارشناسي اشـياء  /ترهين اموالبه مبلغ  ××××

ــي ــادار   /قيمت ــده اوراق به ــد ش ــغ تعه  مبل

قيمت مورد محاسبه سهام و سـاير  /مأخوذه

  اوراق بهادار

  هاي انتظاميطرف حساب :بس  

  )۰۲۰۰/۲/۳/۵: کد حساب(

ارزش کارشناسي اشـياء  /ترهين اموالبه مبلغ  ××××

ــي ــادار   /قيمت ــده اوراق به ــد ش ــغ تعه  مبل

قيمت مورد محاسبه سهام و سـاير  /مأخوذه

  اوراق بهادار
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هاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعه، يک ريال به شـرح ذيـل    هاي اوراق بهادار و قطعه تعداد برگ ـ۲ـ۱

  :شود ها ثبت مي در حساب

  

  :گردد ها ثبت مي ضوابط ابالغي، به شرح زير در حسابمحاسبه و اخذ کارمزد ارزيابي وثايق در چارچوب  ـ۳ـ۱

  

  :به مشتري مرابحه کارت اعطاي وقرارداد صدور کارت مرابحه هاي حسابداري زمان انعقاد  ـ ثبت۲

، قرارداد مذکور در حساب انتظامي کارت مرابحهبه منظور صدور  صدور کارت مرابحهقرارداد پس از انعقاد  ـ۱ـ۲

  :گردد قراردادها به مبلغ يک ريال به شرح ذيل ثبت مي

  

  :ها ثبت شود مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابـ ۲ـ۲

هاي اوراق بهادار و اشياء  هاي انتظامي ـ برگ حساب :بد  

  قيمتي

  )۰۲۱۰/۱/۳/۵: کد حساب(

  به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××

  هاي انتظامي طرف حساب: بس  

  )۰۲۰۰/۲/۳/۵: کد حساب(

  به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××

  صندوق يا حساب متقاضي :بد  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

 چـارچوب  در به مبلغ کارمزد متعلقه  ××××

  ابالغي ضوابط

  حساب کارمزد دريافتي: بس  

  )۰۸۰۰/۲/۳: کد حساب(

 چـارچوب  در متعلقـه  کارمزد مبلغ به ××××

  ابالغي ضوابط

  کارت مرابحههاي انتظامي ـ قراردادهاي  حساب :بد  

  )۰۲۱۰/۱/۳/۵: کد حساب(

  به مبلغ يک ريال ××××

  هاي انتظامي طرف حساب: بس  

  )۰۲۰۰/۲/۳/۵: کد حساب(

  به مبلغ يک ريال  ××××

  صندوق يا حساب متقاضي :بد  
  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

  به مبلغ تمبر  ××××

  حساب تمبر مالياتي: بس  

 )۰۰۵۰/۱/۳:  کد حساب(

  به مبلغ تمبر  ××××
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هـا ثبـت    حسـاب  هاي صادره، به شرح ذيل در کارت مرابحه، تعداد کارتو فعال نمودن  زمان با صدور همـ ۳ـ۲

 :شود مي

 

  .شود ، ثبت انتظامي فوق معکوس ميکارت مرابحه ابطال و يا پايان اعتبار در زمان :توضيح

  

بابت پرداخت وجه کـاال و خـدمات خريـداري     تعهدات بانکزمان با اعطاي کارت مرابحه به مشتري،  همـ ۴ـ۲

 :شود ها ثبت مي کارت، به شرح ذيل در حساب  شده توسط مشتري به پذيرنده

 

  .گردد عيناً تکرار مي  در زمان شارژ مجدد کارت مرابحه ثبت حسابداري فوق :توضيح

  

  :توسط مشتريزمان استفاده از مانده اعتبار کارت مرابحه هاي حسابداري  ـ ثبت۳

به ميزان اعتبار مصرف با توجه به استفاده مشتري از مانده اعتبار کارت مرابحه، تعهدات مؤسسه اعتباري  ـ۱ـ۳

  :شود برگشت داده مي ها از حساب ثبت انتظامي ذيلکاهش و به شرح  شده

   کارت مرابحههاي انتظامي ـ  حساب :بد  

  )٠٢١٠/١/٣/٥: کد حساب(

معـــادل تعـــداد    ××××

  هاي صادره کارت

   هاي انتظامي طرف حساب : بس  

  )٠٢٠٠/٢/٣/٥: کد حساب(

معـــادل تعـــداد    ××××

  هاي صادره کارت

   هاي اعتباري ـ کارت مرابحه کارتطرف تعهدات بانک بابت   :بد  

  )٠١٠٥/١/٣/٥: کد حساب(

  اعطايي اعتباربه مبلغ   ××××

  هاي اعتباري ـ کارت مرابحه کارتتعهدات بانک بابت  : بس  

  )٠١٠٥/٢/٣/٥:  کد حساب(

  اعتبار اعطاييبه مبلغ   ××××

   هاي اعتباري ـ کارت مرابحه کارتتعهدات بانک بابت  :بد  

  )٠١٠٥/٢/٣/٥: حساب کد(

  ر مصرف شدهاعتبابه مبلغ   ××××

  هاي اعتباري ـ کارت مرابحه کارتتعهدات بانک بابت طرف : بس  

  )٠١٠٥/١/٣/٥: کد حساب(

  ر مصرف شدهاعتبابه مبلغ   ××××
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  .گردد ثبت فوق به مبلغ اعتبار کاهش يافته عيناً اعمال مي مرابحه نيز در صورت ابطال کارت :توضيح

که در زمان استفاده از مانده اعتبار، مشتري به وکالت از مؤسسه اعتباري کاال يا خـدمتي را   با توجه به اين ـ۲ـ۳

از  توسط مؤسسه اعتبـاري اموال و يا خدمات مورد تقاضاي مشتري دارد، لذا  از پذيرنده کارت دريافت مي

بنـابراين در وهلـه    .گـردد  مـي  به مشتري واگـذار نسيه دفعي پذيرنده کارت خريداري و در قالب مرابحه 

گردد که به شـرح ذيـل ثبـت     نخست اموال و خدمات موضوع قرارداد توسط مؤسسه اعتباري تحصيل مي

  :گردد مي

  

زمان   در همان مزبور خدمات/اموال ،خدمات موضوع قرارداد توسط مؤسسه اعتباري/پس از تحصيل اموال ـ۳ـ۳

مربوط به شرح ذيـل در دفـاتر   ثبت حسابداري لذا  ،گردد به مشتري ارائه مي نسيه دفعي در قالب مرابحه

  :شود اعمال مي

  

کـارت  ـ تسـهيالت    غيردولتي/خدمات خريداري شده براي مرابحه/اموال :بد  

  مرابحه
  )۰۸۸۵/۱/۳: کدحساب(

شــده  بــه مبلــغ بهــاي تمــام  ××××

  شده تحصيلخدمات /اموال

 حساب پذيرنده کارت :بس  

  )ـ  :کد حساب(

شــده  بــه مبلــغ بهــاي تمــام  ××××

  تحصيل شدهخدمات /اموال

ـ تسـهيالت کـارت     غيردولتـي / تسـهيالت اعطـايي مرابحـه    :بد  

  مرابحه

  )۰۵۷۵/۱/۳:  کد حساب(

ميزان اعتبار ( تسهيالت اعطايياصل به مبلغ  ××××

  )استفاده شده

 سود دريافتني تسهيالت :بد
  )۰۷۹۷/۱/۳: کد حساب(

اعتبـاري در دوران  به ميزان سـود مؤسسـه    ××××

  بازپرداخت مرابحه نسيه

ـ   غيردولتـي /خدمات خريداري شده براي مرابحـه /اموال: بس  

  تسهيالت کارت مرابحه
  )۰۸۸۵/۱/۳: کدحساب( 

  خدمات /شده اموال به مبلغ بهاي تمام ××××

  غيردولتي/هاي آينده تسهيالت سود سال: بس  

  )۰۵۵۰/۲/۳: کد حساب(

مؤسسـه اعتبـاري در دوران   به ميزان سـود   ××××

  بازپرداخت مرابحه نسيه
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  :تسهيالت اعطايي زمان سررسيد مؤسسه اعتباري در هاي حسابداري ـ ثبت۴

بخشي از مطالبات مؤسسه اعتباري، دريافت وجه /در سررسيد تسهيالت اعطايي، در صورت وصول تمام ـ۱ـ۴

  :گردد ها ثبت مي ذيل در حسابتسهيالت مزبور و نيز شناسايي درآمد مربوط به آن به شرح 

  

  :تسهيالت بخشي از/تمام ـ ثبت حسابداري وصول وجه۱ـ۱ـ۴

  

  :شناسايي درآمدـ ثبت حسابداري ۲ـ۱ـ۴

  

مربوط درآمد صرفاً در سررسيد مقرر بازپرداخت نگردد، در سررسيد تسهيالت  چه تسهيالت اعطايي نچنا ـ۲ـ۴

  :شود ها ثبت مي به شرح ذيل شناسايي و در حساب

  مشتري حسابصندوق يا  :بد  

  )٠٠١٠/١/٣: کدحساب(

به مبلغ اصل و سـود تسـهيالت     ××××

  وصولي مبلغ/اعطايي

ـ تسـهيالت    غيردولتـي / تسهيالت اعطايي مرابحه: بس  

  کارت مرابحه

  )۰۵۷۵/۱/۳:  کد حساب(

بـــه مبلـــغ اصـــل تســـهيالت   ××××

 سهم مربـوط بـه اصـل   /اعطايي

  تسهيالت از مبلغ وصولي

  سود دريافتني تسهيالت :بس  

  )٠٧٩٧/١/٣: کد حساب(

تســـهيالت  ســـود بـــه مبلـــغ  ××××

 سـود سهم مربـوط بـه   /اعطايي

  تسهيالت از مبلغ وصولي

  غيردولتي/تسهيالتهاي آينده  سود سال :بد  

  )۰۵۵۰/۲/۳: کد حساب(

دوران سـود   کـل  به ميزان  ××××

  مرابحه نسيه

 سود دريافتي تسهيالت  :بس  

  )٠٧٧٠/٢/٣: کد حساب(

دوران سـود   کـل  به ميزان  ××××

  مرابحه نسيه

  غيردولتي/هاي آينده تسهيالت سود سال :بد  

  )۰۵۵۰/۲/۳: کد حساب(

دوران سـود   کـل  به ميزان  ××××

  مرابحه نسيه

 سود دريافتي تسهيالت  :بس  

  )٠٧٧٠/٢/٣: کد حساب(

دوران سـود   کـل  به ميزان  ××××

  مرابحه نسيه
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در مقطـع تهيـه   هاي آينده تسهيالت اعطايي مرابحـه نسـيه دفعـي     سود سال  هاي حسابداري تعديل حساب ثبتـ ۵

  :هاي مالي صورت

از سود آن مربوط بـه يـک دوره    يباشد که بخش  يا قرارداد به گونه) تسويه( سررسيد زمانکه  درصورتي ـ۱ـ۵

باشد، در اين صـورت ثبـت زيـر در پايـان     ) »ب« دوره( آيندهديگر مربوط به دوره  يو بخش) »الف« دوره(

  :پذيرد يموردنظر است، صورت م يمال يها که تهيه صورت يا دوره

  

  

 :باشد بود، دو حالت به شرح ذيل محتمل مي خواهد) »ب« دوره(در زمان سررسيد که در دوره آينده  ـ۲ـ۵

وصـول   هاي حسابداري عالوه بر ثبتشود، ) وصول(که تسهيالت در سررسيد، تسويه  درصورتي: ـ حالت اول۱ـ۲ـ۵

  :شود ، ثبت حسابداري زير نيز انجام مي)۱-۱-۴(هاي رديف  نسيه دفعي به شرح ثبت تسهيالت

  

صرفاً ثبـت حسـابداري زيـر در    , نشود) وصول(که تسهيالت در سررسيد، تسويه  درصورتي: ـ حالت دوم۲ـ۲ـ۵

  :گردد دفاتر مؤسسه اعتباري اعمال مي

  غيردولتي/هاي آينده تسهيالت سود سال :بد  

  )۰۵۵۰/۲/۳: کد حساب(

  »الف« دورهبه ميزان سود مربوط به   ××××

  سود دريافتي تسهيالت :بس  

  )۰۷۷۰/۲/۳: کد حساب(

  »الف« دورهبه ميزان سود مربوط به  ××××

  غيردولتي/هاي آينده تسهيالت سود سال  :بد  

  )۰۵۵۰/۲/۳: کد حساب(

  »ب« دورهبه ميزان سود مربوط به   ××××

  سود دريافتي تسهيالت :بس  

  )۰۷۷۰/۲/۳: کد حساب(

  »ب« دورهبه ميزان سود مربوط به  ××××

  غيردولتي/هاي آينده تسهيالت سود سال  :بد  

  )۰۵۵۰/۲/۳: کد حساب(

  »ب« دورهبه ميزان سود مربوط به   ××××

  سود دريافتي تسهيالت: بس  

  )۰۷۷۰/۲/۳: کد حساب(

  »ب« دورهبه ميزان سود مربوط به  ××××
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  :التزام تأخير تأديه دين هاي حسابداري شناسايي وجه ـ ثبت٦

هاي مـالي مـورد نظـر     در مورد تسهيالتي که در سررسيد وصول نشده است، در مقاطعي که تهيه صورت ـ۱ـ۶

هـاي   تا مقطع تهيـه صـورت   دينالتزام تأخير تأديه  است از تاريخ سررسيد يا تاريخ آخرين محاسبه وجه

  :هد شدها ثبت خوا مالي، وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه محاسبه و به شرح زير در حساب

  

باشد در صورت عدم تحقق معيارهاي شناسـايي درآمـد، مطـابق بـا ضـوابط       موظف ميمؤسسه اعتباري  ـ۲ـ۶

التزام تأخير تأديه ديـن متعلقـه را بـه روش     وجه مربوط بهابالغي از سوي بانک مرکزي، شناسايي درآمد 

التزام تأخير تأديه ديـن در دفـاتر خـود     حسابداري زير را براي انعکاس وجه  ثبتتعهدي متوقف نموده و 

  :عمال نمايدا

  

مؤسسه بديهي است پس از تحقق معيارهاي شناسايي درآمد، وفق ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزي، : توضيح

  .درا در دفاتر خود اعمال نماي، ثبت شناسايي درآمد اعتباري بايد

  

  :هاي حسابداري بازپرداخت مبالغ مصرف شده اعتبار پس از سررسيد مقرر و قبل از انتقال به طبقات غيرجاري ـ ثبت٧

 ننمايـد  اقدامدر سررسيد مقرر وجه صورتحساب تمام يا بخشي از پرداخت بازنسبت به مشتري  چه چنان ـ۱ـ۷

 :شود ثبت حسابداري زير انجام ميگردد،  وصولمبلغ مزبور قبل از انتقال تسهيالت به طبقات غيرجاري و 

 وجه التزام دريافتني :بد  

  )۰۷۹۸/۱/۳: کد حساب(

  به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه ××××

  وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي :بس  

  )۰۷۵۰/۲/۳: کد حساب(

  به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه  ××××

  وجه التزام دريافتني  :بد  

  )٠٧٩٨/١/٣: کد حساب(

  شناسايي نشده متعلقهالتزام  وجهبه ميزان   ××××

  غيردولتي/اعطايي تسهيالتالتزام معوق  وجه :بس  

  )۰۷۶۶/۲/۳: هاي کد حساب(

  شناسايي نشدهمتعلقه التزام  وجهبه ميزان  ××××
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  :سررسيد از قبل اعطايي تسهيالت بازپرداخت حسابداري  های ـ ثبت٨

تسهيالت قبل از سررسيد، مؤسسه اعتباري موظف است، بر اساس ضوابط تخفيف الزم  وصول صورتدر  ـ۱ـ۸

  :شود ثبت حسابداري اين رويداد به شرح زير انجام مي. را به مشتري اعطاء نمايد

  

  :حسابداري زمان تسويه قراردادهاي مرابحه و صدور کارت مرابحه  های ثبتـ ٩

  مشتري حسابصندوق يا  :بد  

  )٠٠١٠/١/٣: کدحساب(

التزام تأخير تأديه ديـن   وجهبه مبلغ اصل، سود و   ××××

  وصولي

ـ تسـهيالت    غيردولتـي / تسهيالت اعطايي مرابحه: بس  

  کارت مرابحه

 )۰۵۷۵/۱/۳:  کد حساب(

  وصولي تسهيالت اصلبه مبلغ ××××

  سود دريافتني تسهيالت :بس  

  )۰۷۹۷/۱/۳: کد حساب(

  سود تسهيالت وصوليبه مبلغ ××××

 وجه التزام دريافتني :بس  
  )۰۷۹۸/۱/۳: حسابکد (

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن شناسـايي    ××××

  شده

  وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي  :بس  
  )۰۷۵۰/۲/۳: کد حساب(

التزام تـأخير تأديـه    التفاوت کل وجه به ميزان مابه ××××

دين متعلقـه و وجـه التـزام تـأخير تأديـه ديـن       

  شناسايي شده

  مشتريصندوق يا حساب  :بد  

  )۰۰۱۰/۱/۳: کد حساب(

از مشتري بابـت   به ميزان مبلغ وصولي  ××××

  اصل تسهيالت و سود تحقق يافته

  غيردولتي/هاي آينده تسهيالت سود سال :بد

  )۰۵۵۰/۲/۳: کد حساب(
سود تسهيالت وصـولي   تمام به ميزان  ××××

  قبل از تخفيف

ـ تسـهيالت    غيردولتـي / تسهيالت اعطايي مرابحه: بس  

  کارت مرابحه

  )۰۵۷۵/۱/۳:  حسابکد (

  به ميزان اصل تسهيالت وصولي ××××

 سود دريافتني تسهيالت: بس  
 )۰۷۹۷/۱/۳: کد حساب(

سود تسهيالت وصـولي   تمام به ميزان ××××

  قبل از تخفيف

  سود دريافتي تسهيالت  :بس  

  )۰۷۷۰/۲/۳: کد حساب(

سـود محقـق   ( به ميزان سود دريـافتي  ××××

  )شده تسهيالت وصولي
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قرارداد صدور کارت مرابحه، قـرارداد مزبـور بـه شـرح ذيـل از      تسهيالت مربوط به س از تسويه کامل پ ـ۱ـ۹

  :شود هاي انتظامي برگشت مي حساب

 

هـا   هاي انتظامي مربوط به وثايق مأخوذه به شرح ذيـل از حسـاب   پس از استرداد وثايق مأخوذه، حساب ـ۳ـ۹

  :شود برگشت مي

  

هاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعه، يک ريال به شرح ذيل از  هاي اوراق بهادار و قطعه تعداد برگ ـ۴ـ۹

  :شود برگشت مي مؤسسه اعتباري عامل هاي حساب

  

  هاي انتظامي طرف حساب :بد  

  )۰۲۱۰/۲/۳/۵: کد حساب(

  ريالبه مبلغ يک  ××××

  کارت مرابحههاي انتظامي ـ قراردادهاي  حساب: بس  

  )۰۲۰۰/۱/۳/۵: کد حساب(

  به مبلغ يک ريال  ××××

  هاي انتظامي طرف حساب :بد  

  )۰۲۰۰/۲/۳/۵: کد حساب(

به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري از مبلغ تـرهين    ××××

مبلـغ  /ارزش کارشناسي اشـياء قيمتـي  /اموال

قيمـت مـورد   /مأخوذه تعهد شده اوراق بهادار

  محاسبه سهام و ساير اوراق بهادار

   کارت مرابحههاي انتظامي ـ وثايق  حساب: بس  

  )۰۲۱۰/۱/۳/۵: کد حساب(

مبلغ تـرهين  به مبلغ سهم مؤسسه اعتباري از  ××××

مبلـغ  /ارزش کارشناسي اشـياء قيمتـي  /اموال

قيمـت مـورد   /مأخوذه تعهد شده اوراق بهادار

  محاسبه سهام و ساير اوراق بهادار

  هاي انتظامي طرف حساب :بد  

  )۰۲۰۰/۲/۳/۵: کد حساب(

  به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××

  قيمتيهاي اوراق بهادار و اشياء  هاي انتظامي ـ برگ حساب : بس  

  )۰۲۱۰/۱/۳/۵: کد حساب(

  به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××
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ميسيون مقررات و نظارت ک ۵/۷/۱۳۹۴ جلسه مورخدر چهاردهمين  »اعتباري مرابحهکارت  يدستورالعمل حسابدار«

قراردادهـاي کـارت   مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصـويب رسـيد و در خصـوص    

  .االجرا است اند الزم گرديده منعقد و يا تمديدبعد  به ۴/۶/۱۳۹۴از تاريخ که  مرابحه
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قـانون رفـع    ٢١موضوع ابالغ دستورالعمل اجرايـي مـاده    ١١/٠٨/١٣٩٤مورخ  ٢٢٥٨٧٨/٩٤بخشنامه شماره «

پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در خصوص تامين سرمايه در گردش پايدار بـراي واحـدهاي    موانع توليد رقابت

  »هاي صادراتي در حال کار شرکتبنيان و  هاي دانش نقل، صنوف توليدي، بنگاه و صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل

بانک و مؤسسات   دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 .گردد مي اعتباري ارسال 

 با سالم؛

قانون رفع موانع توليـد  ) ٢١(ماده رساند شوراي محترم پول و اعتبار با استناد به  احتراماً، به استحضار مي

واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، تأمين مالي پايدار کمک به  و با هدف پذير و ارتقاي نظام مالي کشور بترقا

کار از طريـق افتتـاح حسـاب      هاي صادراتي در حال بنيان و شرکت هاي دانش حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه

دستورالعمل اجرايي «، خشيدن به اقتصاد کشورهاي دولت براي رونق ب راستا با برنامه ويژه براي هر واحد و نيز هم

تبصره مـورد تصـويب   ) ٩(ماده و ) ٢٢(را در  »پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت) ٢١(ماده 

 .گردد ايفاد مي اي از آن به شرح پيوست جهت استحضار قرار داد که نسخه

ربـط آن بانـک ابـالغ و بـر      ريع به تمامي واحدهاي ذيمراتب به قيد تسخواهشمند است دستور فرمايند 

اي از بخشـنامه   نسـخه  همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا. حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود

ايـن بانـک ارسـال     هـا و مؤسسـات اعتبـاري    کل نظـارت بـر بانـک    مديريتربط، به  ابالغي به واحدهاي ذي

  س/٢٥٧١٦٢٦/.گردد

 
  
  
  
  
  
  

  پيوست دارد

  شويي مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولکل  مديريت
 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 

  
  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  بانکياداره مطالعات و مقررات 
  

  

  دستورالعمل اجرايي

پذير و  قانون رفع موانع توليد رقابت) ٢١(ماده 

  ارتقاي نظام مالي کشور
  

  

۱۳۹۴مهرماه 
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  »تعالي بسمه«

  

) ۱۴(مـاده  ) ۸(و بند  پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت) ۲۱(ماده به استناد 

و ساير ضـوابط و مقـررات   ) بهره(و نيز با رعايت مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا  قانون پولي و بانکي کشور

قـانون رفـع موانـع توليـد     ) ٢١(ماده  دستورالعمل اجرايي«ابالغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، 

شـود، تهيـه و تـدوين     ناميـده مـي   »دستورالعمل« که از اين پس به اختصـار » پذير و ارتقاي نظام مالي کشور رقابت

  .گردد  مي

  :روند در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح زير بکار مي ـ ۱ماده 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ :ـ بانک مرکزي۱ـ۱

بانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شـده و تحـت نظـارت     :مؤسسه اعتباري ـ۲ـ۱

  باشد؛ بانک مرکزي مي

بنيـان و   هاي دانـش  واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه: ـ واحد۳ـ۱

  ؛کار  حال هاي صادراتي در شرکت

به منظـور تـأمين    نزد يکي از مؤسسات اعتباريکه الحسنه جاري واحد  حساب قرض :ـ حساب ويژه۴ـ۱

  ؛شود سرمايه در گردش پايدار افتتاح مي

دهد تا  اعتباري از طريق حساب ويژه به واحد تخصيص مي مؤسسه كه اعتباري حداكثر :اعتبارـ سقف ۵ـ۱

مابين، براي پرداخت مـوارد   در چارچوب قرارداد فيدر صورت عدم کفايت موجودي حساب ويژه، 

  موضوع اين دستورالعمل، مورد استفاده قرار گيرد؛

کـه بـر   اسـت   واحـد از اعتبار استفاده شده توسط  مبلغيناظر بر اصل تسهيالت بوده و  :تسهيالت ـ۶ـ۱

  گردد؛ ميبه وي اعطاء عقود اسالمي اساس شرايط مقرر در اين دستورالعمل در قالب 

  .واحدو تسهيالت تسويه نشده توسط  التفاوت سقف اعتبار مابه: اعتبارماندة  ـ۷ـ۱
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و پـس از اخـذ    در چارچوب مفاد اين دستورالعمل ،مؤسسه اعتباري موظف است بنا به درخواست واحدـ   ۲ماده 

  .نسبت به افتتاح حساب ويژه براي هر واحد اقدام نمايد وثايق و تضامين کافي و قابل اطمينان

داد و افتتاح حساب ويژه، وضعيت بـدهي غيرجـاري و   رمؤسسه اعتباري مکلف است؛ قبل از انعقاد قراـ ۳ماده 

افتتاح حساب ويژه براي واحدهاي داراي بـدهي  . نمايد استعالمچک برگشتي واحد را از بانک مرکزي 

  .غيرجاري و چک برگشتي رفع سوءاثر نشده نزد شبکه بانکي کشور ممنوع است

مؤسسه اعتباري مکلف است در افتتاح حساب ويژه و اعطاي اعتبار به واحد در قالـب عقـود اسـالمي     ـ  ٤ ماده

هاي مربوط، از جمله ضوابط مبارزه  و دستورالعمل  ها نامه آيين مذکور در اين دستورالعمل، تمامي قوانين،

  .با پولشويي را رعايت نمايد

ضمن اخذ شماره پيگيري خاص از  مؤسسه اعتباري موظف است قبل از افتتاح حساب ويژه براي واحد،ـ   ۵ماده 

اطمينـان  ي از عدم وجود حساب ويژه ديگر براي آن واحد نزد سـاير مؤسسـات اعتبـار    بانک مرکزي،

  .نمايد حاصل

مراتـب را بـه بانـک     ،واحدهر افتتاح حساب ويژه براي  از مؤسسه اعتباري موظف است بالفاصله پسـ   ۶ماده 

  .مرکزي اعالم نمايد

اين دستورالعمل، حداکثر ظرف مـدت  ) ۶(و ) ۵(سازوکار عملياتي الزم جهت اجراي مفاد مواد تبصره ـ  

توسط حوزه اعتباري بانک مرکزي با همکـاري حـوزه   عمل، پس از ابالغ اين دستوراليک ماه 

  .گردد ميه شبکه بانکي کشور ابالغ فناوري اطالعات بانک مرکزي تدوين و ب

 موجودي .نمايدواريز  ويژه به حسابخود را تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش واحد موظف است ـ  ۷ماده 

  .باشد ميهاي موردنياز واحد قابل استفاده  هاي قانوني و خريد نهاده صرفاً براي پرداخت حساب ويژه

  .بين درج نمايد ما مؤسسه اعتباري موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضي در قرارداد فيتبصره ـ 

نـزد   آن واحـد  هاي بانکي توسـط  افتتاح حساب ويژه براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حساب ـ  ۸ماده 

  .باشد مين شبکه بانکي کشور
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هـاي موردنيـاز    وجوه موردنياز براي خريـد نهـاده   واحد،است حسب درخواست  مکلف مؤسسه اعتباري ـ  ۹ماده 

هاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد پرداخـت   توليد يا پرداخت

  .نمايد

مؤسسـه  ، هاي موضوع اين مـاده  براي پرداخت موجودي حساب ويژه در صورت عدم تکافويتبصره ـ  

حساب و حـداکثر  موجودي ميزان کسري   بهمابين،  اعتباري موظف است بر اساس قرارداد في

حسـاب  در قالب عقود مذکور در اين دستورالعمل، نسبت به بـدهکار نمـودن   تا سقف اعتبار، 

  .ويژه اقدام نمايد

 و ياتوسط مؤسسه اعتباري به واحد تا سقف اعتبار، در قالب يکي از عقود خريد دين اعطاي تسهيالت  ـ  ۱۰ماده 

  .باشد پذير مي مرابحه امکان

در صورت اعطاي اعتبار به واحد در قالب عقد خريد دين، ضوابط اجرايي آن، به استثناي مـواردي کـه   ـ   ۱۱ماده 

ل اجرايي اعتبار در حساب جـاري در قالـب   دستورالعم«صراحتاً در اين دستورالعمل ذکر شده است، تابع 

  .باشد بانک مرکزي مي ۱۵/۶/۱۳۸۵مورخ  ۱۴۴۸/، موضوع بخشنامه شماره مب»خريد دين

 ،مـاه  شـش با سررسيد بيش از دار  مدتمجاز به تنزيل اسناد و اوراق تجاري  يمؤسسه اعتبارتبصره ـ  

  .باشد براي اهداف موضوع اين دستورالعمل نمي

و  هاي توليد نهادهمؤسسه اعتباري موظف است در اعطاي اعتبار در حساب ويژه در قالب عقد مرابحه، ـ   ۱۲ماده 

به بهـاي تمـام    به عنوان سود يدرصدي اضاف ايبا افزودن مبلغ خدمات مورد نياز واحد را خريداري و 

  .نمايد واگذار واحدبه  نيمع دهاييسررس اي ديدر سررس هينس صورت ، آن را بهشده

تواند در قرارداد اعتبار در حساب ويژه در قالب عقد مرابحه به واحد جهت  مؤسسه اعتباري ميتبصره ـ  

  .و دريافت خدمات وکالت دهد هاي توليد نهادهانتخاب، خريد و تحويل 

مصوب شـوراي پـول و اعتبـار در زمـان       سود تسهيالت اعطايي در قالب عقد مرابحه بر اساس نرخـ   ۱۳ماده 

مبالغ مورد استفاده از تاريخ استفاده تا سررسيد تسهيالت اعطايي /از اعتبار و متناسب با مبلغ استفاده

  .شود محاسبه مي
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مؤسسه اعتباري موظف است سررسيد تسهيالت اعطايي مرابحه و نحوه بازپرداخت آن را به صراحت  ـ  ١٤ماده 

  .مابين درج نمايد در قرارداد في

مـاه از تـاريخ    شـش حداکثر مدت بازپرداخت تسهيالت مرابحه موضـوع ايـن دسـتورالعمل،    تبصره ـ  

  .باشد استفاده مي

بـه اسـتثناي مـواردي کـه صـريحاً در ايـن       مرابحـه،   در صورت اعطاي اعتبار به واحد در قالب عقد ـ ١٥ ماده

 .باشد مي» دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه« مفاددستورالعمل ذکر شده است، ساير موارد تابع 

چنانچه واحد پيش از سررسيد نسبت به بازپرداخت تمـام يـا بخشـي از تسـهيالت اقـدام نمايـد،       ـ   ۱۶ماده 

مؤسسه اعتباري مکلف است متناسب با مبلغ وصولي و زمان باقيمانده تا سررسيد، بـه واحـد تخفيـف    

  .اصل و سود تسهيالت اعطايي تسهيم بالنسبه نمايدالزم را بدهد و مبلغ وصولي را بين مانده 

تواند سازوکارهاي تشويقي ديگري را نيز جهـت وصـول زودتـر از موعـد      مؤسسه اعتباري ميـ تبصره  

  .مطالبات خود اتخاذ نمايد

چه واحد به تعهدات خويش در قبال مؤسسه اعتباري مبني بر بازپرداخـت تمـام يـا بخشـي از     نچناـ   ۱۷ماده 

هـاي مقـرر عمـل ننمايـد،      /در قالب هر يک از عقود مذکور در اين دستورالعمل در سررسيد تسهيالت

التـزام تـأخير تأديـه     مؤسسه اعتباري مکلف است منوط به درج در قرارداد، مبلغي را تحت عنوان وجه

دين، بر اساس ضوابط و مقررات ابالغي از سوي بانک مرکزي، متناسب با مبلغ و مدت تـأخير مطالبـه   

  .نمايد

موظف  نشود، مؤسسه اعتباري ظرف مدت دو ماه از سررسيد وصول اعتباري مؤسسه چنانچه مطالبات ـ ١٨ ماده

 را مراتـب  است مكلف اعتباري مؤسسه. درآورد تعليق حالت به را اعتبارمانده  از استفاده است امکان

 سررسيد، از پس ماه ششكه حداکثر ظرف مدت  صورتي در .کند اعالم واحدبه  شده توافق روش به

 اعتبارمانده  از استفاده امکان باشد وصول نشود، مؤسسه اعتباري ملزم مي اعتباري مؤسسه مطالبات

  .چک جديد براي حساب ويژه واحد خودداري نمايد و از اعطاي دستهباطل  را

  .درج نمايدبين  ما مؤسسه اعتباري موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضي در قرارداد فيتبصره ـ 
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سـاله   شصت درصد ميانگين فروش سه، معادل اعتبار هر واحد در سال اول افتتاح حساب ويژهسقف  ـ  ١٩ماده 

 سـقف پانصـد  باشد منـوط بـه اينکـه از     مي) مورد تأييد سازمان امور مالياتي کشور(آخر فعاليت واحد 

  .بيشتر نباشد ميليارد ريال

براي واحدهايي که کمتر از سه سال سابقه فعاليت دارنـد معـادل شصـت درصـد     اعتبار سقف تبصره ـ  

خواهد بود، منـوط  ) مورد تأييد سازمان امور مالياتي کشور(ميانگين فروش دوره فعاليت واحد 

  .بيشتر نباشد پانصد ميليارد ريالکه حداکثر از  به اين

هرگونه استفاده غيرمجـاز از حسـاب    رج نمايد کهمابين د مکلف است در قرارداد فيمؤسسه اعتباري  ـ  ٢٠ماده 

پـذير و ارتقـاي نظـام مـالي      رفع موانع توليد رقابتقانون ) ۲۱(مشمول مجازات مذکور در ماده ويژه، 

  .شود مي کشور

  .باشد افتتاح حساب پشتيبان براي حساب ويژه ممنوع مي ـ ٢١ماده 

  .باشد پذير مي امکانبرداشت از حساب ويژه صرفاً از طريق چک  ـ ٢٢ماده 

  

  

) ٩(مـاده و  ) ٢٢(در  »پذير و ارتقاي نظـام مـالي کشـور    قانون رفع موانع توليد رقابت) ٢١(ماده  دستورالعمل اجرايي«

به تصويب رسيد و يـک   شوراي پول و اعتبار ٢٨/٧/١٣٩٤جلسه مورخ  هزار و دويست و هشتمين يکتبصره در 

  .گردد ياالجراء م ماه پس از تاريخ ابالغ الزم
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قـانون بودجـه   )٢٩(نامه اجرايي تبصره  موضوع ابالغ آيين ١٨/٠٨/١٣٩٤مورخ  ٢٣٢٦٢٠/٩٤بخشنامه شماره «

  »کل کشور ١٣٩٤سال 

سپه، ملي، کشاورزي، توسعه تعاون، صنعت و معدن، مسکن، توسعه جهت اطالع مديران عامل محترم بانک هاي 
  .مي گردد ارسالبانک ايران  صادرات ايران و پست

  
 با سالم؛

دولـت مجـاز   كل كشور،  1394قانون بودجه سال ) 29(گونه كه مستحضرند وفق مفاد تبصره  احتراماً، همان

ريـال  )100,000,000,000,000(هاي دولتي، تـا سـقف يكصـدهزارميليارد     در صورت درخواست بانك 1394در سال  شـد 

ها تحـت شـرايطي خـاص،     گذاري طرح تمام را با حفظ كاربري و پس از قيمت اي نيمه هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح

  . ها واگذار كند عنوان افزايش سرمايه به آن به

آن، هيأت محترم وزيران بنا به پيشنهاد مشـترك بانـك   ) 5(انوني يادشده و به استناد بند در اجراي حكم ق

ريزي كشور در جلسه  مركزي جمهوري اسالمي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه

مورد تصويب قـرار داد كـه   را » كل كشور 1394قانون بودجه سال ) 29(نامه اجرايي تبصره  آيين« 12/7/1394مورخ 

  . گردد اي از آن به پيوست جهت استحضار ايفاد مي نسخه

ربط، خواهشمند است در  نامه يادشده به واحدهاي تابعه ذي با عنايت به مراتب مذكور، ضمن لزوم ابالغ آيين

هنگي سـازمان  بيني شده براي افزاش سرمايه آن بانك، مراتب بـا همـا   صورت تمايل به استفاده از راهكار پيش

شود  در پايان متذكر مي. ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به مورد اجرا گذارده شود مديريت و برنامه

در غيـر ايـن   . برداري به بخش خصوصي يا تعـاوني واگـذار شـود    ها بايد پس از سه سال از زمان بهره  كه طرح

پـذير و ارتقـاي نظـام     قانون رفع موانع توليد رقابت 17 هاي مقرر در ماده ربط مشمول مجازات صورت بانك ذي

  زا/٢٥٧٨٧٢٠/. مالي كشور خواهد شد

  

  

  

  

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٢ 
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نامـه تسـهيالت و تعهـدات اشـخاص      موضوع ابالغ آيين ٢٥/٠٨/١٣٩٤مورخ  ٢٤١٧٤٢/٩٤بخشنامه شماره «

  »مرتبط

بانک و مؤسسات   دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 .گردد مي اعتباري ارسال 

 با سالم؛

انون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه ق) ٣٤(از ماده ) ٥(گونه که مستحضرند به استناد بند  احتراماً، همان

چـه بانـک مرکـزي جمهـوري      باشـند بـيش از آن   ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز نمي ، بانک١٣٥١سال 

المللـي   نمايد به ارکان خود که در ادبيات بـين  هاي خاص تعيين مي نامه اسالمي ايران به موجب دستورها يا آيين

در همين راسـتا  و بـه منظـور    . شوند، تسهيالت يا اعتبار اعطا نمايند ميده مينا» اشخاص مرتبط«نظارت بانکي، 

حفظ سالمت و ثبات شبکه بانکي و پيشگيري از تبديل بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به منبع تـأمين مـالي   

 نامـه تسـهيالت و تعهـدات    آيـين «مقرراتي تحت عنـوان   ۱۳۸۲ترجيحي براي اشخاص مرتبط با آن، در سال 

. تدوين و پس از تصويب توسط شوراي محترم پول و اعتبار به شبکه بانکي کشور ابـالغ شـد  » اشخاص مرتبط

روزرسـاني   نامه مورد بحث و ضرورت به ، با عنايت به گذشت چندين سال از ابالغ آيين١٣٨٩پس از آن در سال 

سال از اجراي نسخه اصالحي  به پنج ليکن گذشت نزديک. نامه ياد شده مورد بازنگري قرار گرفت مفاد آن، آيين

نامـه   و تجربيات حاصل از آن و نيز اقتضائات و شرايط زماني و برخي ابهامات مترتب بر آن، بازنگري مجدد آيين

بـر ايـن   . المللي ايجاب نمـود  ها و الگوهاي نظارتي بين را با هدف ارتقاي استانداردها و انطباق بيشتر آن با رويه

شـوراي پـول و اعتبـار بـه      ٥/٨/١٣٩٤آن در يک هزار و دويست و نهمين جلسه مورخ  اساس، ويرايش جديد

 . گردد تصويب رسيد که نسخه اي از آن جهت استحضار به پيوست ايفاد مي

 : باشد نامه قبلي به شرح ذيل مي نامه ياد شده نسبت به آيين در آيين اهم اصالحات لحاظ شده

 گذاري مستقيم از مصاديق تسهيالت، به منظـور انسـجام و    همستثني نمودن مشارکت حقوقي و سرماي

  ؛»گذاري مؤسسات اعتباري دستورالعمل سرمايه«نامه با  انطباق هر چه بيشتر اين آيين

        افزايش حد احراز اشخاص حقيقي و حقوقي به واسـطه رابطـه سـهامداري بـا مؤسسـه اعتبـاري در

  ٪؛٥٪ به ١مصاديق اشخاص مرتبط از 

 تر حسابرس مستقل به عنوان شخص مرتبط، به منظور مرتفع نمودن ابهامات  و واضحتر  تعريف صريح

 موجود در اين ارتباط؛

   مجمـوع سـرمايه   «تغيير مبناي محاسبه حدود فردي و جمعي تسهيالت و تعهدات اشخاص مـرتبط از

و افزايش حـد فـردي و جمعـي تسـهيالت و تعهـدات      » سرمايه پايه«به » ها پرداخت شده و اندوخته
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٪ ٤٠٪ و ٣ها بـه   ٪ مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته٢٥٪ و ٤٣/١اشخاص مرتبط به ترتيب از 

 پايه؛  سرمايه

        حذف قيمت تمام شده سهام از محاسبات مربوط بـه حـدود فـردي و جمعـي تسـهيالت و تعهـدات

اشخاص مرتبط در راستاي افزايش ظرفيت اعتباري به اشخاص مرتبطي که بانک يا مؤسسه اعتبـاري  

 گذاري نموده است؛  ها سرمايه غيربانکي در سهام آن

 کي به درج تمامي اطالعات تسهيالت اعطـايي و تعهـدات   ملزم نمودن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربان

 ايجاد شده از سوي ارکان اعتباري در بانک اطالعاتي اشخاص مرتبط؛ 

 بيني نحوه برخورد با تخطي از حدود مقرر تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط در اثر بروز عوامل  پيش

 .خارج از اختيار و اراده بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي

و مشکالت  ها نگراني از بسياري جديد نامه آيين در که اين به توجه با همچنين و مذکور مراتب به عنايت با

تعهدات اشـخاص مـرتبط،    و تسهيالت نامه آيين قبلي نسخه اجراي بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در

نامـه   آيـين «تمام خود را به رعايـت  شبکه بانکي کشور بيش از پيش التزام و اه رود مي انتظار است؛ مرتفع شده

اي در ارتقاي شفافيت و هدايت سيستم بـانکي   که از نقش و جايگاه ويژه» تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط

 .گري وجوه برخوردار است، نشان دهد کشور به ايفاي نقش و کارکرد واسطه

ي واحـدهاي ذي ربـط ابـالغ و بـر     از اين رو، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمام

مـديريت کـل   اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي تابعه به  حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق معمول و نسخه
  چ/٢٥٨٩١٢١/.ارسال گردد ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نظارت بر بانک

  

  

  

  

  

  

 دارد: پيوست 

  
  
  

 پولشوييمديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با 

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٢ 
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  »موضوع ابالغ فرم يکنواخت قرارداد مضاربه ٠٢/٠٩/١٣٩٤مورخ  ٢٤٩٦٠١/٩٤بخشنامه شماره «

  

بانک و مؤسسات   دولتي پست شرکت هاي دولتي، غيردولتي،  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  .گردد مي اعتباري ارسال 

 سالم؛ با

 ۱۶/۱۱/۱۳۹۰مصـوب  » قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار«) ۲۳(در اجراي تبصره ذيل ماده احتراماً، 

وسيله پيرو نمونـه قراردادهـاي    ، بدين»سازي فرم عقود تسهيالت بانکي يکنواخت«مجلس شوراي اسالمي، موضوع 

جلسـه   هزار و دويسـت و دهمـين   که در يک» مضاربه قرارداد«ت بانکي ابالغي پيشين، فايل الکترونيکي فرم تسهيال

الزم به ذکر است که . گردد شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، جهت استحضار ايفاد مي ١٩/٨/١٣٩٤مورخ 

هاي جديد مربوط به عقد مذکور  اريخ، تمامي قرارداداز آن ت االجرا بوده و الزم ١/١٠/١٣٩٤الذکر از تاريخ  مصوبه فوق

االجرا شدن اين مصـوبه، تمـامي    لذا ضروري است تا زمان الزم. مزبور تنظيم و منعقد گردد  بايد صرفاً بر اساس فرم

 .مؤسسه اعتباري فراهم شود/ بانکآن  مضاربه با سربرگ  تمهيدات الزم از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قرارداد

االجرا شدن مصوبه موضوع اين بخشنامه، تا پايان مـدت   بديهي است تمامي قراردادهاي منعقده تا قبل از تاريخ الزم

اعتبار قراردادهاي موصوف، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تـابع ضـوابط و مقـررات زمـان انعقـاد قـرارداد       

  :مقتضي استضمناً در اجراي صحيح مصوبه مذکور . باشد مي

رساني کامل براي عموم در خصوص قرارداد مضاربه به طرق ممکن از جمله قراردادن فـرم قـرارداد    اطالع .۱

 مؤسسه اعتباري صورت پذيرد؛/ رساني آن بانک يادشده در پايگاه اطالع

 گـذار از مفـاد آن   قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد مضاربه، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقه .۲

اي از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصـرح در آن، در اختيـار    آگاهي کامل کسب نموده و نسخه

 گذار قرار گيرد؛ مشتري، ضامن و وثيقه

باشـد، در   اي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مـي  پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه .٣

  .قرار گيرد) گذاران گذار يا وثيقه من يا ضامنين و وثيقه، ضاعامل(اختيار طرفين قرارداد 
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صرفاً توسط شوراي پـول و اعتبـار   فرم قرارداد حاضر، گردد هر نوع تغيير در ارکان و مفاد  در خاتمه متذکر مي

ي الذکر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمام با عنايت به موارد فوق. باشد پذير مي امکان

  ق/ ٢٥٩٦٠٣٥/ .ربط ابالغ شده و بر حسن اجراي آن، اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند واحدهاي ذي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٢ 
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ی عا ه    س

  »مضاربه قرارداد«

  

  :قرارداد طرفين   - ١ ماده

آيين و اسالمي شوراي مجلس ٨/٦/١٣٦٢ مصوب) بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون اساس بر قرارداد اين

 کنندگانامضا بين ،ايران اسالمي جمهوري مرکزی بانک سوی از ابالغی هايبخشنامه و هادستورالعمل ها،نامه

  :گردد مي منعقد زير

 .....................................کد  ......................................... شعبه ........................................................... اعتباري مؤسسه/بانک - الف

 نشاني به

..........................................................................................................................................................................................................................

 قرارداد اين در پس اين از که مالک عنوان به ................................................................... خانم/آقاي نمايندگي با ...............

  و شودمي ناميده اعتباري مؤسسه/بانک

 فرزند ............................................. خانم/آقاي )باشد حقيقي شخص گيرندهتسهيالت که صورتي در( - ب

 شماره ........................ صدور محل ........................ شناسنامه شماره ............................ تولد تاريخ .............................................

 ره گذرنامه اتباع خارجيشما/خارجی اتباع اختصاصي شماره/ ملي کد ..................................... شناسنامه سريال

 کدپستي .............................................کد اقتصادي  ...........................................................................

................................................................ .......... نشاني به ........................................................

....................... ..............................................

  : شماره

 : تاريخ

 

  
الصاق محل 

 تمبر مالياتي



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٢٨٢ 

 ثابت تماس شماره ..................................................................................................................................................................

پست الکترونيک  ...............................................................شماره تلفن همراه  ..................................................

.......................................................................................................................................  

 شماره به شده ثبت ............................................... شرکت )باشد حقوقي شخص گيرندهتسهيالت که صورتي در( 

 .................................................................... اقتصادي کد ..................................... هايشرکت ثبت اداره ..........................................

 خانم/آقاي امضاي با .............................................................................. خارجی اتباع اختصاصي شماره/شناسه ملي

 ............................. تولد تاريخ ............................... شناسنامه شماره .............................................. فرزند ........................................

 به ....................................................................... شماره گذرنامه اتباع خارجي/خارجی اتباع اختصاصي شماره/ملي کد

 شماره ........................................... فرزند ................................................. خانم/آقاي و شرکت .............................. عنوان

شماره گذرنامه اتباع /خارجی اتباع اختصاصي شماره/ملي کد ............................... تولد تاريخ ...................... شناسنامه

 شرکت مهر با و شرکت .............................. عنوان به ......................................................................................................... خارجي

 ............................... مورخ ...................................... شماره رسمي روزنامه ............................................... شماره آگهي طبق

 ...................................... نشاني به ......................................................................... کدپستي

..........................................................................................................................................................................................................................

پست  .................................................................شماره تلفن همراه  ............................................... ثابت تماس شماره ...........

 ناميده عامل قرارداد اين در پس اين از که ..............................................................................................................الکترونيک 

  .شود مي

  :ضامنين/ ضامن ـ ج )اعتباري مؤسسه/بانک صالحديد حسب تضمان اخذ صورت در(

  )باشد حقيقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 شناسنامه شماره .............................. تولد تاريخ ............................................ فرزند ........................................... خانم/آقاي

 ملي کد ...................................... شناسنامه سريال شماره ............................... صدور محل ......................

 نشاني به .............................................................................. کدپستي ...................................................................
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.................................................................................................................... 

شماره  ....................................... ثابت تماس شماره ....................................................................................................................

پست الکترونيک  ...............................................................تلفن همراه 

..................................................................................................  

 )باشد حقوقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

شرکت ثبت اداره ........................................................ شماره به شده ثبت ................................................................. شرکت

 ملي شناسه ........................................................ اقتصادي کد ................................................. هاي

 شماره ........................................... فرزند ............................................ خانم/آقاي امضاي با .......................................................

به عنوان  ........................................................................ ملي کد .............................. تولد تاريخ ...................... شناسنامه

شناسنامه  شماره ................................................... فرزند ........................................ خانم/آقاي و شرکت ............................

به  .............................................................................................. ملي کد .................................... تولد تاريخ ..................................

 رسمي روزنامه ............................................. شماره آگهي طبق شرکت مهر با و شرکت ............................................. عنوان

 نشاني به ................................................................................. کدپستي .................................. مورخ ................................... شماره

................................................................................................................................... 

 ...................................... ثابت تماس شماره ..........................................................................................................................................

پست الکترونيک  ...................................................شماره تلفن همراه 

....................................................................................................  

 مندرج موارد همان ضامنين/ضامن و عامل اعتباري، مؤسسه/بانک هاي نشاني، پست الکترونيک و تلفن - تبصره

 تغيير را هاي خود الکترونيک و تلفننشاني، پست  مزبور اشخاص از يكي چه چنان. است ماده اين در

 به كتباً موارد فوق، تغيير كه وقتي تا. كند ابالغ ديگر هايبه طرف به صورت کتبي را موضوع بايد دهد

حسب غيره،  و اجرايي هاياخطاريه و هاابالغيه و مراسالت و مكاتبات كليه باشد، نشده ابالغ ديگر طرف
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ارسال  ،است شده قيد ماده اين در كه ، پست الکترونيک و نشاني)پيامک(  شماره تلفن مورد از طريق

  .گردد شود و ابالغ شده تلقي مي مي

 از استفاده با ذيل مشروحه كاالهاي فروش و خريد به عامل مبادرت از است عبارت قرارداد موضوع - ٢ ادهم

  :قرارداد اين مندرجات و شرايط طبق مضاربهنقدي  سرمايه

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................  

) به حروف( .............................................................................) ...................عدد به( مبلغ اعتباري مؤسسه/بانک -٣ ماده

 مضاربه سرمايه عنوان به را ................................................................................................................................................

به صورت  را رمذكو سرمايه نمود تعهد وي که داد قرار عامل اختيار دربه تدريج /جا به صورت يک

 كاره ب قرارداد اين شرايط رعايت با و) ٢( ماده در مندرج كاالي فروش و خريد در فقط به تدريج/اج يك

  .دهد قرار استفاده مورد و گرفته

 عامل و گرددمي منقضي ................. تاريخ در كه گرديد تعيين ............... انعقاد زمان از قرارداد اين مدت ـ ٤ ماده

  .نمود ساقط و سلب خود از را قرارداد فسخ و رجوع ضمن عقد خارج الزم، حق

 وجوه مجموع با شده مصرف سرمايه التفاوتمابه از عبارت قرارداد اين موضوع اجراي از حاصل سود ـ ٥ ماده

 اجراي از حاصل سود تقسيم نسبت. بود خواهد مضاربه موضوع كاالي كل فروش از حاصل دريافتي

  .باشدمي اعتباري مؤسسه/بانك براي درصد .............. و عامل براي درصد .............. قرارداد اين موضوع
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 )٢( ماده در شده تعيين موضوع تحقق جهت منحصراً را مضاربه سرمايه كه نمود تعهد و قبول عامل ـ ٦ ماده

  :نمايد مصرف زير اقالم بابت از قرارداد اين

  ؛كاال خريد -١- ٦

 و حق ثبت سفارش؛ كاال بيمه هزينه -٢- ٦

  ؛انبارداري هزينه -٣- ٦

  ؛بانكي هاي تعرفه طبق بانكي هاي هزينه -٤- ٦

  ؛نقل و حمل -٥- ٦

  بندي؛ بسته -٦- ٦

 و توليدكنندگان حمايت سازمان توسط دريافتي ،داخلي صنايع از حمايت حق -٧- ٦

  ؛نندگانک مصرف

 افزوده؛ ارزش بر ماليات خالص -٨- ٦

 حقوق گمرکي؛ -٩- ٦

  .سود بازرگاني -١٠- ٦

  .بود خواهد عامل عهده بر ،طرفين مصالحه با قرارداد موضوع به متعلقه هاي هزينه ساير - تبصره

  :قرارداد اين مدت طول در كه نمود تعهد و قبول عامل ـ ٧ ماده

 اجراي جهت الزم كار نوع هر و نمايد مباشرت قرارداد اين موضوع مضاربه اجراي به -١- ٧

هيچ انجام اعتباري مؤسسه/بانك موافقت بدون و دهد انجام راساً را قرارداد اين موضوع

  .ننمايد واگذار را قرارداد اين موضوع عمليات از يك
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مصرف سرمايه و برگشت آن و همچنين بر عمليات اجرائي مقدمات الزم را جهت نظارت بر  -٢- ٧

  .مؤسسه اعتباري فراهم سازد/براي بانک مضاربه

 مرتب و منظم طور هب را قرارداد اين موضوع به مربوط مدارك و اسناد و هاحساب و دفاتر -٣- ٧

 مؤسسه/بانك توسط لزوم قعامو در كه نمايد نگهداري و ثبت نحوي به مربوط قوانين طبق

  .باشد رسيدگي قابل اعتباري

 قرارداد انقضاي تاريخ تا حداكثربالفاصله پس از فروش و  را فروش از حاصـل وجوه كليـه -٤- ٧

 را مضاربه قرارداد و پرداخت اعتباري مؤسسه/بانك به قرارداد اين )٥( و )٤( مواد طبق

  .نمايد تسويه

 خارج عقد ضمن و قرارداد اين امضاي با در صورتي که نتيجه عمليات مضاربه منجر به زيان شود، عامل -٨ ماده

  . نمايد منظور اعتباري مؤسسه/بانک حساب به را متعلقه سرمايه اصل گرديد؛ متعهد ديگري الزم

 مؤسسه/بانک موافقت مورد قيمت يا روز قيمت به باشد، نرفته فروش به مضاربه موضوع که صورتي در - تبصره

 مقرر تناسب به حاصل سود و واريز مضاربه حساب به آن وجه و خريداري شخصاً عامل طرف از اعتباري

  .شد خواهد منظور وي حساب به عامل سود سهم و تقسيم عامل و اعتباري مؤسسه/بانک بين فوق

مؤسسه اعتباري، عامل بنا به داليلي خارج از اراده، قادر به انجام موضوع /تشخيص بانكبه  چه ن چنا -٩ ماده

. تواند نسبت به فسخ قرارداد حاضر اقدام نمايد مؤسسه اعتباري مي/نباشد؛ بانك قرارداد و يا اتمام آن 

 در اين صورت عامل مکلف به بازپرداخت سرمايه مضاربه و در صورت تحصيل سود، پرداخت سهم

  .باشد مؤسسه اعتباري از سود مکتسبه مي/بانك

 تاريخ تا سررسيد تاريخ از مقرر، سررسيد در وجوه پرداخت عدم صورت عامل متعهد گرديد که در - ١٠ ماده

 تأخير التزام وجه عنوان بهمبلغي  خود، نشده تأديه وجوه بر عالوه اعتباري، مؤسسه/بانک با کامل تسويه

  :دستورالعمل محاسباتي طبقکه  دين تأديه

  
 مطالباتمانده×دين تأديهتأخيرالتزاموجهنرخ×روزتعداد              

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال                
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 ٦ معادل دين، تأديه تأخير التزام وجه نرخ. نمايد پرداخت اعتباري مؤسسه/بانک بهگردد،  محاسبه مي

  .باشدمي درصد ........... معادل مجموعاً ،مورد انتظار سود نرخ عالوهه ب درصد

 پرداختي مضاربه سرمايه اصل از مانده شامل ماده اين دستورالعمل محاسباتي در مندرج مطالبات مانده - تبصره

 و نموده تقبل الزم خارج عقد ضمن عامل که باشدمي فوايد مترتب بر آن عالوه به اعتباري مؤسسه/بانک

  .گرديد آن پرداخت به ملزم

 از جمله ،)به استثناي استفاده غيرمجاز از تسهيالت(قرارداد  اين مفاد از عاملدر صورت تخطي  - ١١ ماده

تخلف فسخ  اعالم تاريخ اين قرارداد از وثيقه، مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه

 بر عالوه اعتباري، مؤسسه/بانک با کامل تسويه تاريخ تا مذکور تاريخ گردد و عامل موظف است از مي

  :دستورالعمل محاسباتي طبقکه  خسارت، عنوان بهمبلغي  خود، نشده تأديه وجوه

  

  

 نرخ بعالوه درصد ٦ معادل خسارت نرخ. نمايد پرداخت اعتباري مؤسسه/بانک بهگردد،  محاسبه مي

  .باشد مي درصد ........... معادل مجموعاً ،مورد انتظار سود

 پرداختي مضاربه سرمايه اصل از مانده شامل ماده اين دستورالعمل محاسباتي در مندرج مطالبات مانده - تبصره

 و نموده تقبل الزم خارج عقد ضمن عامل که باشد مي مترتب بر آنفوايد  عالوه به اعتباري مؤسسه/بانک

  .گرديد آن پرداخت به ملزم

اين قرارداد  غيرمجاز استفاده کرده باشد، نحو موضوع اين قرارداد به تسهيالت در صورتي که عامل از - ١٢ ماده

 تا حاضر قرارداد انعقاد تاريخ گردد و عامل موظف است از الذکر فسخ مي تخلف اخير اعالم تاريخ از

 مطالبات مانده× خسارتنرخ×روزتعداد                           

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال                
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 ،خسارت عنوان بهمبلغي  خود، نشده تأديه وجوه بر عالوه اعتباري، مؤسسه/بانک با کامل تسويه تاريخ

  :دستورالعمل محاسباتي طبقکه 

  

  

 نرخ بعالوه درصد ٦ معادل خسارت نرخ. نمايد پرداخت اعتباري مؤسسه/بانک بهگردد،  محاسبه مي

  .باشد مي درصد ........... معادل مجموعاً ،مورد انتظار سود

 پرداختي مضاربه سرمايه اصل از مانده شامل ماده اين دستورالعمل محاسباتي در مندرج مطالبات مانده - تبصره

  .گرديد آن پرداخت به ملزم و نموده تقبل الزم خارج عقد ضمن عامل که باشد مي اعتباري مؤسسه/بانک

درصد .................. اين قرارداد معادل ) ١٢(و ) ١١(، )١٠(نرخ سود مورد انتظار مندرج در مواد  - ١٣ماده 

  .باشد مي

 ها و عدم بازپرداخت آن تسهيالتپس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد  اعتباري مؤسسه/بانک -١٤ماده 

اين نشاني در از طريق موارد  ار موضوعبايد ، فسخ شدن قراردادل و يا بالفاصله پس از توسط عام

در غير اين  .برساندگذاران /گذار و وثيقه ضامنين/هاي اعالمي احتمالي، به اطالع ضامن قرارداد و اصالحيه

از  )١٢(و ) ١١(و خسارات مذکور در مواد  )١٠(اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور در ماده  صورت،

  .پذير نخواهد بود گذاران امکان/گذار ضامنين و وثيقه/ضامن

، موضوع مذکور وثيقه مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معاملهدر خصوص فسخ قرارداد ناشي از  - تبصره

  .باشد گذاران نمي/گذار رساني به وثيقه زومي به اطالع، ل)١١(در ماده 

 و اجازه اعتباري مؤسسه/بانک به رجوع غيرقابل طور به الزم، خارج عقد طي ضامنين/ضامن و عامل - ١٥ ماده

 از پس غيرمستقيم يا مستقيم از اعم را قرارداد اينناشي از  خود مطالبات هرگونه که دادند اختيار

 و ريالي( ها حساب از يک هر موجودي از ،پرداخت عدم صورت در و قراردادفسخ شدن يا  سررسيد

 مطالبات مانده× خسارتنرخ×روزتعداد                            

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال                
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 بدون و رأساً اعتباري مؤسسات و ها بانک ساير يا و اعتباري مؤسسه/بانک نزد آنان اسناد و اموال ،)ارزي

 وجوه که صورتي در. نمايد منظور عامل بدهي حساب به و نموده برداشت اجرايي يا قضائي حکم به نياز

 جمهوري مرکزي بانک سوي از اعالمي نرخ به را آن اعتباري مؤسسه/بانک باشد ارزي صورت به

 و عامل براي خصوص اين در اعتباري مؤسسه/بانک اقدام. نمايد مي برداشتمحاسبه و  ايران اسالمي

 .باشد مي االجراء الزم و اعتراض غيرقابل ضامنين/ضامن

اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع /بانک ـ١ تبصره 

اطالع ضامنين /يا ضامن عاملبه حسب مورد هاي اعالمي احتمالي،  اين قرارداد و اصالحيه) ١(ماده 

  .دهد مي

 از يا و پرداخت عتباريا مؤسسه/بانک به قرارداد اين فسخ يا سررسيد از پس که وجوهي هرگونه ـ٢تبصره

 مابقي و شده منظور کارمزدها و قانونی های هزينه بابت ابتدا شود، مي برداشت اسناد و اموال و ها حساب

 تسهيم خسارت/دين تأديه تأخير التزام وجه و فوائد مترتب بر آن ،تسهيالت اصل مانده جزء سه بين

  .شود مي بالنسبه

 كيفيت تعهدات و كميت و قرارداد اين مندرجات به راجع كامل وقوف و اطالع و علم ضامنين با/ضامن -١٦ماده 

 انجام با ارتباط در كه هاييبدهي پرداخت و تعهدات كليه انجام متضامناً، و مشتركاً ،منفرداً عامل،

 قرارداد اين استناد به مؤسسه اعتباري/بانك و نمودند تعهد را عامل است به عهده قرارداد اين موضوع

از ضامنين، منفرداً و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي تعهدات  هريك عامل، به به مراجعه بر عالوه دارد حق

  .قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد

 از يک هر از تخلف تشخيص .است معتبر مورد هر در اعتباري مؤسسه/بانک هاي حساب صورت و دفاتر - ١٧ماده 

دفاتر و . باشد مي عامل قبول مورد و بوده اعتباري مؤسسه/بانک با قرارداد اين تعهدات و شرايط

 و رسمي اسناد دفاتريا  و اعالم به مراجع قضايي نظر از مؤسسه اعتباري/هاي بانک حساب صورت

 مورد هر ي درياجرا عمليات جريان در بعدي محاسبات اجرائيه يا صدور جهت ثبت اجراي دواير و ادارات
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 و وارده زيان الشرکه، وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه، فوائد مترتب بر سهم الشرکه، سهم از اعم(

  .باشد مي مالک عمل )خسارات و ها هزينه ساير

  .باشد صالح نمي در مراجع ذي عاملمفاد اين ماده نافي حق اعتراض  -١تبصره 

 ضمن و بوده برگشت قابل محاسبات در اعتباريمؤسسه /بانک اشتباه هرگونه نمودند توافق طرفين - ٢ تبصره

  .ندنماي اقدام مربوطه اوراق و اسناد اصالح و تنظيم به نسبت ،اصالحي محاسبات قبول

نمايد و حکم به نفع  اجرائيه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک هرگاه  - ١٨ ماده

حق تعرفه نامهينيآ معادل مبلغي و اجرايي هاي هزينهكليه  مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت/بانک

هزينه گردد، قضايي اقدامات به توسل از ناگزير بانك كه صورتي در همچنين و اجرائي امور در الوکاله

 و تشخيص طبق( جهت هر از خسارات و قضايي نماينده يا وكيل الوكاله حق و دادرسي و قضايي هاي

 آن پرداخت به ملزم تعهدات، ساير انجام بر عالوه که بوده عامل ذمه بر )اعتباري مؤسسه/بانك اعالم

  .باشدمي

  :ذيل مشروحه وثايق/ وثيقه قرارداد، اين از ناشي تعهدات انجام حسن تضمين منظور به -١٩ ماده

  )گردد ذکر مأخوذه وثايق/ وثيقه کامل مشخصات(

.........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

 )باشد حقيقي شخص که صورتي در( گذاران/گذاروثيقه يا و عامل توسط ..........................................................................................

 شناسنامه شماره ....................... تولد تاريخ ........................... فرزند ........................................ خانم/آقاي
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 ملي کد ................................... شناسنامه سريال شماره .............................. صدور محل .............................................

 نشاني به .................................................................. کدپستي ........................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

پست  ..........................................................شماره تلفن همراه  ................................................... ثابت تماس شماره

  ..................................................................................................................الکترونيک 

 اداره .......................................... شـماره  بـه  شده ثبت ............................................ شرکت )باشد قيوحق شخص که صورتي در( 

 بـا  ......................................................... ملي شناسه ..................................... اقتصادي کد ............................... هايشرکت ثبت

 کد ......................... تولد تاريخ ................... شناسنامه شماره .............................. فرزند ........................... خانم/آقاي امضاي

 فرزند .............................. خانم/آقاي و شرکت .................. به عنوان ...................................................................................... ملي

 ملـــــي کـــــد .......................... تولـــــد تـــــاريخ ............................ شناســـــنامه شـــــماره .............................

ــوان ................................................................... ــه عن ــرکت .................. ب ــا و ش ــر ب ــرکت مه ــق ش ــي طب ــماره آگه  ش

ــه ................................... ــمي روزنامــ ــماره رســ ــورخ ................................... شــ ــتي ........................... مــ  کدپســ

ــه ...............................................................................  نشـــــــــــــــــــــــــاني بـــــــــــــــــــــــ

..........................................................................................................................................................................................................................

پسـت   ...............................................................شماره تلفـن همـراه    ................................................... ثابت تماس شماره ......

 و قـبض . گرديد مستقر اعتباري مؤسسه/بانک وثيقه در ........................................................................................الکترونيک 

 تحويل سالم و صحيح طور به مجدداً حسب مورد و آمد عمل به ماده اين در ندرجم وثيقه مورد درخصوص اقباض

  . شد داده مالکين يا مالک

 و گيردمي قرار وثيقه مورد چهآن هر اعتباري، مؤسسه/بانک تقاضاي صورت در که نمود تعهد عامل  -٢٠ ماده

 آن، انجام مدت در حاضر، قرارداد امضاي از پس را قرارداد اين از ناشي عمليات موضوع اموال همچنين

 زلزله، انفجار، سوزي،آتش برابر در باشد اعتباري مؤسسه/بانک موافقت مورد که مبلغي به ساله همه

 هايشرکت از يکي نزد کندمي تعيين اعتباري مؤسسه/بانک که مرتبطي خطرات ساير و صاعقه سيل،
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 مؤسسه/بانک به بالدرنگ را نامهبيمه نمايد، بيمه اعتباري مؤسسه/بانک نفع به خود هزينه به مجاز، بيمه

 به را بيمه تجديد مدارک بيمه، مدت انقضاء از قبل روز پانزده چنينهم کند، تسليم اعتباري

 ندهد انجام فوق شرح به را خود تعهدات عامل که صورتي در. دهد ارائه اعتباري مؤسسه/بانک

 نموده بيمه خود هزينه به عامل طرف از وکالتاً را وثائق و مضاربه موضوع تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک

 نافي مذکور وکالت است بديهي. نمايد منظور عامل حساب به يا مطالبه عامل از را شده هزينه مبلغ و

 موارد به خسارت بروز صورت در است مکلف عامل ضمناً. بود نخواهد عامل هايمسئوليت و تعهدات

  . دهد اطالع اعتباري مؤسسه/بانک و گربيمه به سريعاً شده، بيمه

 از ضامنين/ضامن يا و گذاران/گذاروثيقه يا و عامل ،اعتباري مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در -٢١ ماده

 وصول جهت اجرائيه صدور به نسبت تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک نمايند، تخلف قرارداد اين مفاد

  .نمايد اقدام يادشده اشخاص از هريک طرفيت به خود مطالبات

اي  گونه معامله ضمن اعالم و اقرار به اين که تاکنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ گذاران/گذار وثيقه -٢٢ ماده

  :که گرديدند ملتزم و ، متعهداند انجام نداده

 .نمايند خودداري وثيقه مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از -۱- ۲۲

 که اقدامي هر انجام از و ننمايند ايجاد تغييري وثيقه موارد در اعتباري مؤسسه/بانک موافقت بدون -۲- ۲۲

 .نمايند خودداري باشد وثيقه موارد بهاي نقصان موجب

 و مستحدثات فعلي، تجهيزات و تأسيسات مستحدثات، بر عالوه وثيقه مورد در که صورتي در -۳- ۲۲

 .بود خواهد وثيقه موارد جزء شود اضافه ديگري تجهيزات و تأسيسات

 مؤسسات هاي طرح اجراي معرض در وثيقه موارد از قسمتي يا تمام سند اين فک از قبل که صورتي در -۴- ۲۲

 بالعزل وکيل و مقام قائم اعتباري، مؤسسه/بانک گيرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتي هاي شرکت و

 و اسناد امضاء با و دهد انجام را قانوني تشريفات کليه که است گذاران/گذار وثيقه فوت از بعد وصي و

 وثيقه موارد از قسمتي يا تمام تملک قبال در ربط ذي مؤسسه طرف از که را وجوهي مربوط، دفاتر

 هاي هزينه احتساب و کسر از پس و کند دريافت قسطي يا نقدي صورت به شد، خواهد پرداخت
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 يا ثبت صندوق در ملک، بهاي هرگاه. نمايد وصول وجه باقيمانده محل از را خود مطالبات متعلقه،

 هاي هزينه ميزان به را سپرده وجوه دريافت حق اعتباري مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده دادگستري

 بند، اين موضوع وثيقه موارد يا و شده وصول وجوه که صورتي در .داشت خواهد خود مطالبات و متعلقه

 به بنا را خود هاي بدهي کليه گرديد متعهد عامل ،ننمايد را اعتباري مؤسسه/بانک مطالبات تکافوي

 .بپردازد فوراً اعتباري مؤسسه/بانک به اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص

  .نمايند اخذ تأييديه اعتباري مؤسسه/بانک از عنوان، هر تحت وثيقه مورد منافع انتقال از قبل -۵- ۲۲

 تحويل و تخليه را وثيقه مورد محل درآيد، اعتباري مؤسسه/بانک تملک به وثيقه مورد که صورتي در -۶- ۲۲

 اجرايي، انتقال سند نيز و قرارداد اين مفاد استناد به صورت اين غير در. نمايند اعتباري مؤسسه/بانک

 تصرف و تخليه را انتقال مورد امالک، و سناد ثبت ادارات طريق از تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک

  .نمايد

 ضمن حاضر، قرارداد ٢٥و  ٢٢، ٢٠موضوع مواد  اعتباري مؤسسه/بانک به تفويضي هاي وکالت کليه -٢٣ ماده

 حق سلب و غيره و امين و وکيل ضم و عزل حق سلب با و است معين طرفين براي الزم خارج عقد

  .باشد مي موکل توسط وکالت مورد اجراي

حسب ضوابط  و مقررات،  اعتباري مؤسسه/بانک که درصورتي نمودند قبول گذاران/گذار وثيقه و عامل - ٢٤ ماده

 تعهدات به قرارداد اين وثايق و تضمينات کند، منتقل حقوقي ديگر اشخاص به را قرارداد اين مطالبات

  .باشد باقي وثيقه، و رهن در يافته انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نيز الحق

 را ايشان اطالعات و داده هرگونه تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک نمودند قبول ضامنين/عامل و ضامن - ٢٥ ماده

  .دهد قرار ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد مورد اعتبار سنجش شرکت اختيار در

 به رجوع حق بدون التحرير،حق و الثبتحق جمله از حاضر قرارداد ثبت به مربوط هايهزينه کليه - ٢٦ ماده

  .است عامل عهده به کالً اعتباري، مؤسسه/بانک
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 مؤسسه اعتباري/بانك به را مضاربه فسخ حق ،قرارداد اين در مذكور مفاد از يك هر از عامل تخلف - ٢٧ ماده

  .شد خواهد عمل قرارداد اين )١٢(و ) ١١( ،)١٠( ادوم مفاد طبق مورد حسب صورت، اين در كه دهد مي

 و» )بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون« ١٥ ماده بقاطم و طرفين توافق اساس بر قرارداد اين - ٢٨ ماده

هاي  قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه«) ٧(و ماده  آن قانوني الحاقات و اصالحات

 طرفين کهآن بدون ،»ها هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك اجراي طرح طرح و تسريع در

 ياجرا نامهآيين« مفاد تابع و بوده االجراء الزم در حکم سند رسمي و باشند داشته اختالفي آن مفاد در

 قرارداد مندرجات کليه که نمودند قبول کنندگانامضاء تمامي و باشد مي »االجراء الزم رسمي اسناد مفاد

 حق گذاران/گذاروثيقه و ضامنين/ضامن ،عامل و ندارند اختالفي گونههيچ آن به نسبت و پذيرفته را

 اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي اقدامات به نسبت نيز و قرارداد مفاد به نسبت را اعتراضي و ايراد هرگونه

 اسقاط و سلب خود از اجرايي عمليات از مرحله هر در عامل تعهدات ايفاي و خود مطالبات وصول براي

  .نمودند

 و اعتباري مؤسسه/بانک کامل يترؤ به و تنظيم نسخه..............  در و تبصره )١١( و ماده )٢٨( در قرارداد اين

 قرارداد اين مفاد از کامل آگاهي و اطالع به اقرار ضمن گذاران/گذار وثيقه و ضامنين/ضامن طرفين، و رسيد عامل

و يک نسخه از اين  نمودند مبادرت آنتمامي صفحات  امضاي به آن، از ناشي قانوني و حقوقي تبعات پذيرش و

  .ها تسليم گرديد قرارداد به هر يک از آن
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) ١٨(دسـتورالعمل اجرايـي موضـوع مـاده     موضـوع ابـالغ    ٠٩/٠٩/١٣٩٤مورخ  ٢٥٧٢٨٣/٩٤بخشنامه شماره 

  »نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور آيين

  

بانک و مؤسسات   دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  محترم کليه بانکمديران عامل  جهت اطالع 

  .گردد مي اعتباري ارسال 

 با سالم؛

نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه مؤسسات اعتبـاري در   آيين«به پيوست دستورالعمل اجرايي  احتراماً،

شـوراي محتـرم پـول و اعتبـار؛      ۳۱/۶/۱۳۹۴مصوب يک هزار و دويست و هفتمين جلسه مـورخ  (داخل کشور 

دانـد   شايان ذکر مي. شود ؛ جهت استحضار ايفاد مي»)۹/۷/۱۳۹۴مورخ  ۱۸۷۲۵۳/۹۴موضوع بخشنامه شماره 

هفـدهمين جلسـه   نامه موصوف تنظيم شـده و در   آيين) ۱۸(دستورالعمل ياد شده در اجراي تکليف مقرر در ماده 

 . به تصويب رسيده است بانک مرکزي ات اعتباريکميسيون مقررات و نظارت مؤسس ۰۳/۰۸/۱۳۹۴مورخ 

 آن اجراي حسن بر و ابالغ ربط ذي واحدهاي کليه به تسريع قيد به مراتب دستورفرمايند است خواهشمند

 چ/٢٦٠٨١٣٠/.گردد نظارت

  

  

  

  

  

  

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد ارجمندعبدالمهدي

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٢ 
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  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

  

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
  

  

نامه ايجاد يا تعطيل  آيين)١٨(دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 
  مؤسسات اعتباري در داخل کشورشعبه يا باجه يا نمايندگي 

  

  

  

  

  

  

  

 ۱۳۹۴آذرماه 
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  »تعالی بسمه«

نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه مؤسسات  آيين)١٨(موضوع ماده دستورالعمل اجرايي «

 »اعتباري در داخل کشور

 

  :مقدمه

نامه ايجاد يا تعطيل شـعبه يـا    آيين«) 18( مـاده  در اجرايکميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري، 

اين پس به اختصار از نامه مزبور را که   دستورالعمل اجرايي آيين ،»مؤسسات اعتباري در داخل کشوريا نمايندگي باجه 

  :شود، به شرح زير تصويب نمود ناميده مي» دستورالعمل«

 :ستره شمول تعاريف ذيل منحصراً محدود به اين دستورالعمل استگ - ۱ ماده

 .ايران بانک مرکزي جمهوري اسالمي :مرکزي بانک -۱-۱

بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون يـا بـا مجـوز بانـک مرکـزي      : مؤسسه اعتباري -۱-۲

 .باشد تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي

 .شورنامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل ک آيين: نامه آيين -۱-۳

شود  نامه و دستورالعمل ايجاد می واحد عملياتی از مؤسسه اعتباري است که در چارچوب آئين :شعبه -۱-۴

تواند تمام يا بخشی از عمليات مجاز بانکي را بر اساس ضوابط داخلی که بـه تصـويب هيـأت     و مي

 .رسد، انجام دهد مديره می
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محل استقرار شعبه به صورت ثابت يا  بخشي از شعبه است که در غير محل شعبه و در استان :باجه -۱-۵

تواند بنا به تشخيص مؤسسه اعتباري و متناسب با حجم فعاليت و خـدمات   شود و مي سيار داير مي

قسمتي از عمليات شعبه را که نيازمند اعتبارسنجی مشتريان نبوده و به تبـع آن   مورد نياز مشتريان، 

 . هدنمايد، انجام د تعهدی نيز برای شعبه ايجاد نمی

نامه و دستورالعمل ايجاد  واحد عملياتی از مؤسسه اعتباري است که در چارچوب آئين: دفتر نمايندگي -۱-۶

اي و خـدمات بازاريـابي    تواند صرفاً به انجام عملياتي از قبيل ارايـه خـدمات مشـاوره    شود و مي می

 . باشد پذير نمي انجام عمليات مجاز بانکي توسط اين واحد امکان. مبادرت نمايد

 .محل استقرار شعبه استاندر دفتر نمايندگي باجه و يا  ،تغيير مکان شعبه :جابجايي -۱-۷

 .ارتقاء فعاليت باجه به شعبه و يا تقليل فعاليت شعبه به باجه :تبديل -۱-۸

  .دفتر نمايندگيباجه و يا  ،شعبهخاتمه فعاليت  :تعطيلي -۱-۹

از اعداد و يا حروف که از سوي بانک مرکزي براي هر يـک از شـعب،    ای مجموعه :شناسه اختصاصي -۱-۱۰

 . شود ها يا دفاتر نمايندگي مؤسسه اعتباري به صورت منحصر به فرد تعريف مي باجه

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که از طريق پرتال بانک مرکـزي   سامانه جامع شعب بانک :سامانه -۱-۱۱

  . باشد  قابل دسترسي مي

از توسط مؤسسه اعتباري صرفاً با اخذ شناسه اختصاصي دفاتر نمايندگي باجه و يا  ،شعبهو تبديل ايجاد  - ٢ ماده

   .باشد پذير مي امکان بانك مركزياداره مجوزهاي بانکي 

اند، به منزله شناسـه   هاي مؤسسه اعتباري که تا قبل از ابالغ دستورالعمل فعال شده شعب و يا باجه کد - ٣ ماده

   .گردد اختصاصي تلقي مي

ارتباط هر يک از مؤسسات اعتباري با سامانه از طريق نـام کـاربري و رمـز عبـوري کـه توسـط اداره        -٤ ماده

  .پذير است شود، امکان ربط ابالغ مي مجوزهاي بانکي بانک مرکزي به مؤسسه اعتباري ذي

دفـاتر  هـا و يـا    باجـه  ،شـعب و تبديل  ايجادبه اطالعات و مدارک مربوط  مؤسسه اعتباري موظف است -٥ ماده

ارايـه  تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري رسيده است، حداقل يك ماه قبل از  كه بهرا  خودنمايندگي 
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فرم در سامانه ثبت نموده و  دفاتر نمايندگي خودها و يا  باجه ،شعبدرخواست ايجاد و تبديل هر يک از 

أت مديره به همـراه مصـوبه   و يا يکي از اعضاي هيامضاي مدير عامل را پس از چاپي مندرج در سامانه 

  .نمايد سالبانك مركزي اراداره مجوزهاي بانکي به هيأت مديره 

دفـاتر  ها و يا  باجه ،شعب جابجايي و تعطيلياطالعات و مدارک مربوط به مؤسسه اعتباري موظف است  - ٦ ماده

ارايـه  قبل از به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري رسيده است، حداقل سه ماه  كهرا  خود نمايندگي

در سامانه ثبت نموده و  ،خود دفاتر نمايندگيها و يا  باجه ،شعبهر يک از جابجايي و تعطيلي درخواست 

و يا يکي از اعضاي هيـأت مـديره بـه همـراه     امضاي مدير عامل را پس از فرم چاپي مندرج در سامانه 

  .نمايد سالبانك مركزي اراداره مجوزهاي بانکي به مصوبه هيأت مديره 

ها و يا  باجه ،شعبه اعتباري موظف است درخواست ايجاد، جابجايي، تبديل و تعطيلي هر يک از مؤسس - ٧ ماده

خود را حسب مورد صرفاً از طريق درج در سامانه به اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي  دفاتر نمايندگي

  . اعالم نمايد

دفـاتر  ها و يـا   باجه ،شعبدرخواست ايجاد، تبديل و جابجايي هر يک از  مؤسسه اعتباري موظف است -٨ ماده

باشد را به همراه مـدارک و مسـتندات اعالمـي از     چارچوب مصوبه هيأت مديره ميخود که در  نمايندگي

حسـب  (نامه، سـند مالکيـت    نامه، مبايعه سوي اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي شامل تصاوير اجاره

باشد ـ بـه    مهور به مهر مؤسسه اعتباري ميها م و تأييديه بالشرط نيروي انتظامي ـ که تمامي آن ) مورد

  . اداره مزبور ارسال نمايد

مدارک و مستندات ارسـالي   تکميل بودنپس از حصول اطمينان از بانک مرکزي اداره مجوزهاي بانکي  - ٩ ماده

دفاتر ها و يا  باجه ،شعبايجاد، تبديل و جابجايي هر يک از و انطباق آنها با درخواست مؤسسه اعتباري 

و يا اعالم موافقت بـا جابجـايي    شناسه اختصاصي و فعال نمودن نسبت به اعطا حسب مورد، نمايندگي

   .نمايد اعالم مياز طريق سامانه به مؤسسه اعتباري اقدام و نتيجه را  دفتر نمايندگيباجه و يا  ه،شعب

ـ  مؤسسه اعتباري موظف است، صرفاً پس از اعالم موافقت اداره مجوزهاي بانک مرکزي بـا درخواسـت    تبصره 

رساني مطابق با مفـاد   نسبت به اطالع دفاتر نمايندگيها و يا  باجه ،شعبهر يک از يا تعطيلي جابجايي 

  .نامه اقدام نمايد آيين) ١٣(ماده 
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صاصي، حداکثر ظرف مدت يک ماه مراتب شـروع  مؤسسه اعتباري موظف است، پس از اخذ شناسه اخت -١٠ ماده

به فعاليت شعبه، باجه و يا دفتر نمايندگي را به منظور فعال نمودن شناسه اختصاصي به اداره مجوزهاي 

   .بانکي بانک مرکزي اعالم نمايد

و يا دفاتر نمايندگي مؤسسه اعتباري در چارچوب  ها درخواست تعطيلي هر يک از شعب، باجهچه  چنان -١١ ماده

مصوبه هيأت مديره باشد، اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي حسب اعالم مؤسسه اعتباري مبني بر خاتمه 

از شناسه اختصاصـي اقـدام و نتيجـه را     و يا دفتر نمايندگي، نسبت به غيرفعال نمودن فعاليت شعبه، باجه

  .نمايد اعالم مياري طريق سامانه به مؤسسه اعتب

چه درخواست مؤسسه اعتباري جهت اخذ، فعال نمودن و يا غيرفعال نمودن شناسه اختصاصي بـه   چنان -١٢ ماده

هردليلي مردود گردد، اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي مراتب را بـه همـراه داليـل رد درخواسـت از     

   .رساند طريق درج پيام در سامانه به اطالع مؤسسه اعتباري مي

هاي ايجاد و تبديل شعبه، باجه و يـا دفتـر نماينـدگي     ره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي به درخواستادا -١٣ ماده

، ترتيب موده باشدرا رعايت نن »مؤسسات اعتباريهاي ثابت  نسبت خالص دارايي«که  مؤسسه اعتباري

  .اثر نخواهد داد

ـ  را رعايت ننمـوده باشـند، اداره   ) ١٣(در خصوص مؤسسات اعتباري که حد مجاز نسبت مندرج در ماده  تبصره 

هاي ايجاد و تبديل شعبه، باجه  مجوزهاي بانکي بانک مرکزي در موارد خاص و در صورتي به درخواست

ر منجـر بـه   هاي مـذکو  و يا دفتر نمايندگي مؤسسات اعتباري مزبور ترتيب اثر خواهد داد که درخواست

  . دفاتر نمايندگي نشود و يا ها نسبت موضوع اين ماده و تعداد شعب، باجهافزايش 

هـاي جـامع    توانند با سـامانه  فعال در سامانه مي اختصاصي صرفًآ شعب مؤسسه اعتباري داراي شناسه - ۱۴ ماده

مرکـزي ارتبـاط   هاي اطالعاتي بانـک   و همچنين ساير پايگاهتابا  و پاياپرداخت از جمله شتاب، ساتنا، 

  .داشته باشند

احـراز و  توسط معاونت نظـارتي   و دستورالعمل، نامه تخلف مؤسسه اعتباري از مفاد آيين که يدر صورت -١٥ ماده

  :شود قرار گيرد، اقدامات ذيل انجام مي تأييد رئيس كل بانك مركزيمورد 
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ودن شناسـه اختصاصـي   غيرفعال نمتعطيلي و نسبت به حسب مورد  اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزيـ ۱ـ۱۵

نامه و دسـتورالعمل ايجـاد، جابجـا،     ها و يا دفاتر نمايندگي که به واسطه تخلف از مفاد آيين شعب، باجه

   .نمايد مياقدام اند،  تبديل و يا تعطيل شده

ها غيرفعال شده است را با  هاي پرداخت بانک مرکزي ارتباط شعبي که شناسه اختصاصي آن اداره نظام ـ۲ـ۱۵

   .نمايد مي هاي ملي پرداخت قطع نهساما

هـا و يـا    بر اساس اطالعات مندرج در سامانه، فهرست شعب باجه اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي -١٦ ماده

رسـاني بانـک مرکـزي در     دفاتر نمايندگي مجاز مؤسسات اعتباري را از طريـق درج در پايگـاه اطـالع   

 .نمايد رساني مي دسترس عموم قرار داده و بروز

مـورخ   ٢٣٩٥٥٢/٩٢شـماره  بخشـنامه   جملـه  از آن بـا  مغاير مقررات عمل،لدستورا اين ابالغ ختاري از  -١٧ ماده

 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتبـاري  ٧/٧/١٣٩٢مورخ موضوع بيستمين جلسه  ١٤/٨/١٣٩٢

 .شود بانک مرکزي منسوخ اعالم مي

  

  

  

کميسـيون مقـررات و نظـارت     ٣/٨/١٣٩٤جلسـه مـورخ   هفدهمين تبصره در  ٢ماده و  ١٧ اين دستورالعمل در

  .باشد االجراء مي و از تاريخ ابالغ الزم مؤسسات اعتباري به تصويب رسيد
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ها و  هاي بانک نقطه توقف شناسايي برخي از درآمدموضوع  ٠٩/٠٩/١٣٩٤مورخ  ٢٥٨٠٢٠/٩٤بخشنامه شماره «

  »مؤسسات اعتباري

بانک و مؤسسات   دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  بانکمديران عامل محترم کليه  جهت اطالع 

  .گردد مي اعتباري ارسال 

  

 با سالم؛

مقولـه زمـان و ميـزان درآمـد شناسـايي شـده همـواره موضـوعي         گونه که مستحضـرند؛   هماناحتراماً، 

انـواع معـامالت و    ها و رويکردهاي مختلفي در خصوص برانگيز در حسابداري بوده و در اين رابطه ديدگاه چالش

ها از آغـاز مباحـث نظـري و تئوريـک      به همين دليل نيز پس از گذشت سال. رويدادهاي مالي مطرح شده است

ترين دليل موضوع يادشده نيـز گونـاگوني    مهم. موضوع، کماکان در اين خصوص اتفاق نظر و اجماع وجود ندارد

ائه قاعده متقن در رابطه با زمان و ميزان درآمد شناسـايي  انواع معامالت و رويدادهاي مالي و مآالً عدم امکان ار

با وجود تمامي مـوارد فـوق، در وضـع اسـتانداردهاي مربـوط بـه شناسـايي درآمـد همـواره          . شده، بوده است

اند که قواعد و احکامي هر چند کلي و عام تدوين و ادامه فرآيند شناسايي درآمد و  گذاران تالش داشته استاندارد

 .اي حسابداران نمايند ق انواع رويدادها با قواعد تعيين شده را موکول به قضاوت حرفهنيز تطبي

مبناي حسابداري عقود اسالمي در شـبکه   ۱۳۸۲استحضار دارند که در ارتباط با صنعت بانکداري، تا سال

حتـرم  شـوراي م  ١٣٨١بانکي کشور بر اساس حسابداري نقدي استقرار يافته بود ليکن براساس مصوبه سـال  

پول و اعتبار، مقرر گرديد درآمدهاي ناشي از عقود فروش اقسـاطي، اجـاره بـه شـرط تمليـك، خريـد ديـن و        

ها منظور گـردد کـه    هاي بانك بر مبناي روش تعهدي شناسايي و در حساب ١٣٨٢الحسنه از ابتداي سال  قرض

پيرو مصـوبه يـاد   . غ گرديدبه شبکه بانکي کشور ابال ۱۰/۳/۱۳۸۲مورخ  ۴۰۳/مراتب طي بخشنامه شماره مب

در مورد شناسايي درآمد عقود اسالمي بر مبناي روش تعهـدي   ۱۳۸۴شده، شوراي محترم پول و اعتبار در سال 

به شبکه بـانکي کشـور    ۲۷/۴/۱۳۸۴مورخ  ۷۷۲/موارد ذيل را تصويب نمود که مراتب طي بخشنامه شماره مب

  :ابالغ گرديد
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الحسنه در سررسيد يـا   جاره به شرط تمليک، جعاله، خريد دين و قرضـ درآمد عقود فروش اقساطي، ا الف«

پايان سال، هرکدام که زودتر باشد و همچنين درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسيد گذشته و معـوق  

  .عقود مذکور در پايان هر دوره مالي بر اساس قرارداد قابل شناسايي است

سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهيالت سررسيد گذشته و ب ـ درآمد عقود مشارکت مدني، مضاربه،  

معوق فوق براساس قرارداد و برآورد متکي به ضوابط داخلي بانک در پايان هر دوره مـالي قابـل شناسـايي    

  .هاي بانک خواهد بود براي انعکاس در حساب

  :وجه شودج ـ طبق استانداردهاي حسابداري در روش تعهدي الزم است به موارد زير ت

 جريان منافع اقتصادي مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد.  

 گيري کرد اي اتکاپذير اندازه مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونه«.  

گيري سود و نيز محتمل بودن ورود وجه  اقساط با توجه به قابليت اندازه/بر اين اساس، در سررسيد قسط

نظر از وصول يا عدم وصـول شناسـايي و در    نقد به درون مؤسسه اعتباري، بايد سود قسط سررسيد شده صرف

تحقق معيارهـاي ذکـر    مؤسسه اعتباري موظف است در صورت عدماز طرف ديگر . دفاتر حسابداري ثبت گردد

، شناسـايي درآمـد تسـهيالت اعـم از سـود و      ۲۷/۴/۱۳۸۴مـورخ   ۷۷۲/بخشنامه شماره مب» ج«شده در بند 

التزام تأخير تأديه دين متعلقه را به روش تعهدي متوقـف نمـوده و در سررسـيد هـر قسـط، صـرفاً ثبـت         وجه

  .در دفاتر خود اعمال نمايد هاي آينده تسهيالت حسابداري الزم را براي تعديل حساب سود سال

بنابراين وفق ضوابط و مقررات فعلي در خصوص نحـوه شناسـايي درآمـد مؤسسـات اعتبـاري، قضـاوت       

هاي اساسي و کلي تعيين شده در اين رابطـه، بايـد    اي متوليان بسيار حائز اهميت بوده و با توجه به مالک حرفه

در ايـن ارتبـاط   . هـا متوقـف گـردد    ين اقدام يا شناسايي آنالتزام تأخير تأديه د نسبت به شناسايي سود و وجه

بلکـه بايـد   . باشـد  اي و بدون استدالل و منطق نمي اي، برخورد سليقه شايان ذکر است، مقصود از قضاوت حرفه

شرايط دروني و بيروني حاکم بر رويداد مالي مدنظر قـرار گيـرد و بـا توجـه بـه مجموعـه عوامـل تأثيرگـذار و         

همچنين الزم . موجود در رابطه با شناسايي يا عدم شناسايي درآمد و ميزان آن اتخاذ تصميم شودهاي  استدالل

ها اصل احتياط مبناي عمل قرار گيرد و در موارد وجـود ترديـد و ابهـام     است در شناسايي انواع درآمدها و هزينه

يي درآمد موکول به رفـع ابهـام   بااهميت در تحقق درآمد، با هدف جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم، شناسا

  .مزبور شود
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که اقدام برخي مؤسسات اعتباري در ادامه شناسايي درآمد  با بذل عنايت به جميع موارد فوق و نظر به اين

مـورخ   ۷۷۲/بخشـنامه شـماره مـب   » ج«انواع تسهيالت و تعهدات، بدون توجه به معيارهـاي منـدرج در بنـد    

ي موهوم در شبکه بانکي کشور، توزيع آن به ذينفعـان و نهايتـاً تحميـل    ها منتج به شناسايي سود ۲۷/۴/۱۳۸۴

به دليل وجود ترديد وابهام مايگي به نظام بانکي کشور گرديده است، لذا مقتضي است دستور فرمايند،  ريسک بي

هـاي مؤسسـات    بندي دارايـي  بر اساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقه که مطالباتيبا اهميت در خصوص وصول 

اين قبيـل مطالبـات    ، از ابتداي دي ماه سال جاري، شناسايي درآمدشوند الوصول منتقل مي به طبقه مشکوک اعتباري

بـه رفـع کامـل    مزبور   متوقف و هر گونه شناسايي مجدد درآمد )التزام تأخير تأديه دين و کارمزد اعم از سود، وجه(

بديهي است در ارتباط با مطالبـاتي کـه قبـل از انتقـال بـه طبقـه       . موکول گردد) وصول وجه نقد(ابهام يادشده 

مـورخ   ۷۷۲/بخشـنامه شـماره مـب   » ج«الوصول نيز حائز شـرايط شناسـايي درآمـد منـدرج در بنـد       مشکوک

که مطالبـات در آن مـنعکس شـده     اي نظر از طبقه باشند، مؤسسه اعتباري مکلف است صرف نمي ۲۷/۴/۱۳۸۴

  .است، شناسايي درآمد مزبور را تا زمان احراز مجدد معيارهاي يادشده متوقف نمايد

مؤسسـه  /ربـط آن بانـک   مراتب به قيد تسريع به تمـامي واحـدهاي ذي  خواهشمند است دستور فرمايند 

نين مقتضي اسـت ترتيبـي اتخـاذ    همچ. اعتباري غيربانکي ابالغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود

 ها و مؤسسات اعتبـاري  کل نظارت بر بانک مديريتربط، به  اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي ذي نسخه شود تا

  س/٢٥٨٣٦٥٥/.اين بانک ارسال گردد

  

  

  

  

  

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد ارجمندعبدالمهدي
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  »٢موضوع ابالغ بخش نخست ترجمه سند بال  ١٥/١٠/١٣٩٤مورخ  ٢٩٦٣٤٨/٩٤بخشنامه شماره «

بانک و مؤسسات   دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  .گردد مي اعتباري ارسال 

  

  با سالم؛

گونه که استحضار دارند يکي از مباحث حايز اهميت در حوزه نظارت بانکي در سطح داخلي و  احتراماً، همان

واسطه برخـورداري از قـدرت جـذب     سرمايه بانک به. المللي به موضوع کفايت سرمايه بانک اختصاص دارد بين

رو،  ازايـن . کنـد  ي و مـالي ايفـا مـي   هاي غيرمنتظره، نقشي بسيار کليدي در حفظ سالمت و ثبات نظام بانک زيان

ها همواره از سـرمايه کـافي بـراي جـذب      هاي تحت نظارت آن ناظران بانکي بايد اطمينان حاصل کنند که بانک

ليکن، ميـزان و  . برخوردار باشند -حتي در شرايط بحران -ها و در عين حال، تداوم اعتباردهي به مشتريان زيان

هاي بسيار مهم ناظران بانکي به  ها، همواره يکي از دغدغه و کافي براي بانک نحوه تعيين حداقل سرمايه مناسب

تنيـدگي و   خوبي آشکار ساخت که به دليل در هـم  المللي به هاي مالي بين افزون بر آن، وقوع بحران. رود شمار مي

تواند به  بالقوه مي صورت هاي بانکي و مالي کشورها، وقوع بحران در نظام بانکي يک کشور به پيوستگي نظام بهم

هاي سيستمي در سطح جهاني و به تبـع   نظام بانکي ساير کشورها نيز سرايت کرده و در نهايت به بروز ريسک

لذا، اتخاذ رويکرد يکسـان و اعمـال اسـتانداردها و    . هاي مالي و حتي اقتصادي جهاني منجر گردد آن، به بحران

ها  ويژه در ارتباط با سرمايه بانک هاي نظارت بانکي به مقررات مشترک توسط همه کشورها در خصوص شاخص

مبـادرت بـه تـدوين اولـين اسـتاندارد       ۱۹۸۸بر همين اساس، کميته نظارت بانکي بال در سـال  . ضرورت دارد

توافقنامه بال يک با اسـتقبال  . نمود» توافقنامه بال يک«ها، موسوم به  المللي در زمينه سرمايه مورد نياز بانک بين

ي روبرو شد و در سطح وسيعي در حوزه نظارت بانکي کشورهاي جهان به اجرا در آمد که از اين حيث يـک  جهان

لحاظ محدود بودن ضـرايب ريسـک،    ليکن، توافقنامه مذکور به. رفت موفقيت بزرگ براي کميته بال به شمار مي

وثيقه ملکي و مغفول ماندن از  ناديده گرفتن ظرفيت مالي و کشش اعتباري متقاضيان تسهيالت، معطوف بودن به

کننده ريسک اعتباري، تمرکـز صـرف بـه ريسـک      عنوان عوامل کاهنده و تعديل ساير انواع وثايق و تضمينات به
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هاي فراروي مؤسسات اعتباري همچون ريسک عمليـاتي، داراي نقـايص و    اعتباري و منظور نشدن ساير ريسک

  هايي بود که موجب شد کميته بال، سند کاستي

موسوم به » ها گيری سرمايه بانک المللی در زمينه استانداردها و اندازه همگرايي بين«ديگري را تحت عنوان 

  . توافقنامه بال دو جايگزين آن نمايد

ميالدي تنظيم و پس از چند مرحله انتشـار   ۱۹۹۹نويس توافقنامه بال دو، نخستين بار در ژوئن سال  پيش

. ميالدي به مرحله اجرا درآمد ۲۰۰۸اجراي آزمايشي، سرانجام از ابتداي سال  مقدماتي و اخذ نظرات اصالحي و

ها براي پوشـش   حداقل سرمايه الزم بانک :اصلي شامل) رکن(مستحضرند که توافقنامه مزبور داراي سه بخش 

باشد که البته ايـن عوامـل بـه صـورت متقابـل بـر        هاي مترتب، فرآيند بررسي نظارتي و انضباط بازارمي ريسک

  . يکديگر تاثيرگذار هستند

ا کميته نظارت بانکي بال در مقدمه سند موافقنامه بال دو، هدف اصلی از بازبينی و اصالح توافقنامه بال يک ر

المللـی و نيـز اعمـال يـک      تدوين چهارچوبي مناسب براي تقويت هر چه بيشتر ثبات و سالمت نظام بانکی بين

همچنين، اعالم شد که سند . ها بيان نمود رويکرد هماهنگ توسط همه کشورها در خصوص کفايت سرمايه بانک

و در واقع ايـن امـر، يكـي از     های مديريت ريسک در صنعت بانکداری تقويت گردد شود روش مذکور موجب مي
در جريان تدوين سند بال دو، کميته نظارت بانکي بال به دنبال آن . فتر هاي مهم سند مذكور به شمار مي مزيت

هـای   تر به ريسک دست يابد و در عين حـال، ويژگـی   اي بسيار حساس اي از الزامات سرمايه بود که به مجموعه

همچنين، کميته بال، . يک از کشورهای عضو را نيز مورد توجه قرار دهدهای نظارتی و حسابداری هر  خاص نظام

ها به حفظ کل سـرمايه بـه ميـزان     نظير الزام عمومی بانک ۱۹۸۸عناصر کليدی چهارچوب کفايت سرمايه سال 

در ارتباط بـا   ۱۹۹۶های موزون به ريسک، ساختار اصلی سند اصالحيه ريسک بازار سال  درصد دارايي ۸حداقل 

كـه   ضـمن آن . شده مزبور، حفظ کرد يبات ريسک بازار و تعريف سرمايه واجد شرايط را در چهارچوب بازبينیترت
اي در ارتبـاط بـا ريسـك     هاي اختياري براي تعيين الزامـات سـرمايه   اي از گزينه در موافقتنامه بال دو، مجموعه

هاي بـازار مـالي خـود،     ها و زيرساخت به فعاليت ها و ناظران بتوانند با توجه اعتباري و عملياتي ارايه شد تا بانك
افزون بر آن، بر اساس سند مـذكور، در خصـوص نحـوه اعمـال هـر يـك از       . ترين رويكرد را برگزينند مناسب
هاي انتخابي، ميزان محدودي از صالحديد ملي نيز در نظر گرفته شد تا ناظران بانكي هر يك از كشـورها،   گزينه

هاي مزبور ايجـاب   لذا، ويژگي. را با توجه به شرايط متفاوت بازارهاي خود تعديل نمايند استانداردهاي مورد نظر
  .كرد ناظران ملي با جديت تالش كنند تا هماهنگي و انطباق با الزامات سند تضمين شود مي



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٣٠٧ 

ها و استانداردهاي منتشره توسط کميته نظـارت بـانکي بـال بـراي      گرچه به لحاظ حقوقي اجراي توافقنامه

 هـا بـراي   هاي اجراي آن کشورهاي غيرعضو کميته مذکور، الزامي نيست؛ ليکن، با توجه به محتواي فني و مزيت

مديريت بهينه ريسک در نظام بانکي يک کشور و نيز مقبوليت جهاني استانداردهاي موردنظر تا جايي که تطبيق 

کشور و به تبع آن، برقراري مراودات بـانکي  ها به معياري مهم براي احراز سالمت و ثبات نظام بانکي يک  با آن

هاي نظارتي کميته بـال حتـي بـراي     سازي و اجراي استاندارد المللي مبدل شده است، حرکت به سوي بومي بين

بر اساس همين رويکرد، توافقنامه سـرمايه بـال دو در   . کشورهاي غيرعضو نيز از اهميت خاصي برخوردار است

هاي حـوزه نظـارت بانـک مرکـزي      ايل نسخه نهايي انتشار سند مذکور، از دغدغهنظام بانکي کشور از همان او

هـا و شـرايط و تمهيـدات     ليکن بنا به علل مختلف از جمله فقدان زيرساخت. جمهوري اسالمي ايران بوده است

با اين وجود حوزه نظارت بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران بـا      . الزم اين مهم تاکنون عملي نشده است

شکيل کارگروهي در صدد برآمد در گام صفر، ترجمه و انتشار سند توافقنامه مذکور را در دستور کار قرار دهد تا ت

سازي آن، ضوابط و مقررات نظارتي حسب الزامات توافقنامه  متعاقباً و پس از درک نسبي از محتواي سند و بومي

گرچه از . زم براي اجراي کامل توافقنامه فراهم گرددهاي ال مذکور تدوين يا بازنگري شود و در گام بعدي، زمينه

بسيار پيچيـده،  ) با احتساب ضمائم آن( اي بال دو  صفحه ۳۳۰بيني بود که سند بيش از  همان بدو امر قابل پيش

تخصصي و مملو از اصطالحات و مفاهيم و ابزارهاي فاقد مشابه در نظام پولي و بانکي کشور اسـت و بـه همـين    

بر خواهد بود، ليکن پس از ورود جدي به آن، مشخص شد که خيلـي بيشـتر از آن چـه     جمه آن زماندليل نيز تر

به طوري که گاهاً بـراي درک يـک جملـه، بـيش از چنـدين      . شده است، متن تخصصي و متکلف است تصور مي

انجـام   نهايتاً با اهتمام و عزم اعضاي کارگروه مربوط، بخش نخست ترجمـه سـند بـه   . شد ساعت وقت صرف 

ها، عاري از ضعف و نقص و ابهام نيست  ها و تدقيق البته ترجمه انجام شده نيز با وجود همه تالش. رسيده است

نظران نظام بانکي کشور و نيز ساير  که اميد است با دريافت نظرات و پيشنهادات اصالحي کارشناسان و صاحب

  . مرتفع گردد متخصصين اين حوزه، ايرادات و ابهامات آن به نحوي مطلوب

البته چنانچه مستحضرند پس از بروز بحران مالي جهاني اخير، توافقنامه بال دو خيلي دوام نياورد و کميتـه  

منتشر  ۲۰۱۱را در سال » توافقنامه سرمايه بال سه«شناسي و واکاوي جامع موضوع،  نظارت بانکي بال با آسيب

منزله کنار گذاشته شدن کامل و جايگزين  هرگز به» ه بال سهتوافقنام«ليکن، بايد توجه داشت که انتشار . ساخت

زيرا در سند بال سه بيشتر بر ارتقاي کيفيـت سـرمايه در محاسـبه نسـبت کفايـت      . باشد توافقنامه بال دو نمي

تر سهم مؤلفه آورده نقدي سهامداران را که از قابليت بيشتري براي  سرمايه تمرکز شده و با رويکردي محتاطانه

. هاي مالي برخوردار است، در صورت کسر نسبت کفايـت سـرمايه تقويـت نمايـد     زيان در شرايط بحرانجذب 
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بـه عـالوه، بـا معرفـي دو سـپر      . درصد افزايش داده اسـت  ۵/۴درصد به  ۲اي که حداقل سهم آن را از  گونه به

، عمـالً  )درصـد  ۵/۲(اي  اي ضـد دوره  و سپر سـرمايه ) درصد ۵/۲(هاي سپر احتياطي  اي به نام حفاظتي سرمايه

هـايي   ضمن آن که تالش نموده شاخص. درصد ارتقاء بخشيده است ۱۳درصد به  ۸نسبت کفايت سرمايه را از 

هاي به لحاظ سيستمي با اهميـت نيـز،    نيز براي پوشش ريسک نقدينگي معرفي نمايد و نهايتاً آن که براي بانک

ن در حالي است که در توافقنامه بال دو، تمرکز بر مخرج کسر اي. اي وضع کرده است اي جداگانه الزامات سرمايه

ها از جمله ريسک عملياتي را مورد  ها به ريسک، اوالً تمامي ريسک کفايت سرمايه بوده و در موزون نمودن دارايي

ي هـا  هاي دقيق و متفاوتي را براي محاسبه ميزان سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک نظر داشته و ثانياً روش

ضمن آن که نبايد از نظر دور داشت که بازه زماني اجراي کامل بال سـه تـا   . ها معرفي نموده است فراروي بانک

با وجود انتشار سند بال سه همچنـان  » توافقنامه بال دو«لذا، بايد اذعان داشت که . مقرر شده است ۲۰۱۹سال 

  . از اهميت زيادي برخوردار بوده و قابل استناد و اجرا است

رساني بانک مرکـزي جمهـوري    سازد فايل الکترونيکي سند مزبور در پايگاه اطالع در خاتمه، خاطرنشان مي

و  بـرداري بـوده   قابل دسترسـي و بهـره   -بخش نظارت بانکي - http://www.cbi.irاسالمي ايران به نشاني

هاي تکميلـي آن بتوانـد نقشـي     شاميد است اين اثر و بخ. انتشار آن نيز در قالب کتاب در دستور کار قرار دارد

سـازي مفـاد آن در    سازي و پيـاده  موثر هر چند اندك، در توسعه و تعميق ادبيات نظارت بانکي و در نهايت بومي

  زا/ ٢٦٣٩٧٩٧/ ...انشاءا. نظام بانکي جمهوري اسالمي ايران ايفا نمايد
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 مقدمه
كه از اين پس، در اين مـتن،  ( 1كميته نظارت بانكي بال هاي اخير سال هاي تالش ماحصل، سنددر اين  .1

مقررات نظـارتي حـاكم بـر كفايـت     زمينه المللي در  براي حفظ همگرايي بين) شود ناميده مي "كميته"

 يدر پي انتشار اولين دور پيشنهادات برا. ه شده استيالمللي، ارا ر سطح بيندهاي فعال  سرمايه بانك

اي در تمامي كشـورهاي عضـو    هاي گسترده ، بررسي1999مايه در ژوئن بازبيني چهارچوب كفايت سر

متعاقـب آن،  . آغاز شد و پيشنهادات بسياري نيز در اختيار مراجع نظارتي در سراسر جهان قرار گرفت

ظر منتشر كـرد و  نرا براي بررسي و اظهار  تكميلي، كميته، پيشنهادات 2003و آوريل  2001در ژانويه 

بت به انجام سه مورد مطالعه مبتني بر ارزيابي اثر كمي در ارتباط با پيشنهادات خـود  افزون بر آن، نس

. ها منجر به اعمال اصالحات متعدد و ارزشمندي در پيشنهادات اوليه شد نتايج اين تالش. مبادرت نمود

ايـن  در . كه مورد موافقت تمامي اعضاي آن قرار گرفتـه اسـت   استحاضر، در واقع بيانيه كميته سند 

 هايگيري كفايت سرمايه و استاندارد اندازهدر زمينه  اعضاي كميته وافقمورد تجزئيات چهارچوب سند، 

در  ها اجراي آنع نظارتي ملي كشورهاي عضو كميته براي مراج كهاعمال ارائه شده است قابل حداقلي 

آن، مـورد تأييـد    هاي منـدرج در اين چهارچوب و اسـتاندارد . خواهند كردتالش كشورهاي متبوع خود 

 . ، قرار گرفته است10نظارت بانكي كشورهاي عضو گروه  مراجعساي ءهاي مركزي و رو ساي بانكءرو

                                                 
1 ( انكي بالبكميته نظارت .  The Basel Committee on Banking Supervision اي متشكل از مراجع نظارت بانكي است  ، كميته)

( 10هاي مركزي كشورهاي گروه  ساي بانكؤميالدي توسط ر 1975كه در سال  G10 نمايندگاني از مراجع نظارت بانكي . تاسيس شده است) 
اليا، ژاپن، لوگزامبورگ، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس، بريتانيا و اياالت متحده در هاي مركزي كشورهاي بلژيك، كانادا، فرانسه، آلمان، ايت و بانك

(المللي  جلسات كميته مزبور در محل بانك تسويه بين. اين كميته عضويت دارند Bank for International Settlements ، در شهر )
.شود سوئيس كه محل استقرار دبيرخانه كميته نيز است تشكيل مي  

 .استفاده از مطالب اين سند با ذكر منبع بالمانع است
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 جـراي مفـاد  هاي مناسب در كشورهاي متبـوع خـود در جهـت ا    كميته انتظار دارد اعضاء با اتخاذ روش .2

هـاي بيشـتر    انجام ارزيابي در بردارنده ي مزبورها در برخي موارد، روش. چهارچوب مزبور حركت كنند

نفـع   هاي ذي چهارچوب كميته خواهد بود و نيز فرصت بيشتري براي طرف ناشي از اجرايدرباره اثرات 

هدف كميته اين است كه چهارچوب . فراهم خواهد كرد تا نظرات خود را در اختيار مراجع ملي قرار دهند

تـرين   كند در پيشـرفته  ليكن، كميته احساس مي. اجرايي شود 2006شده در اينجا، تا پايان سال  هيارا

رو،  ها نيز انجام مطالعات اثر سنجي يا محاسبات موازي به يـك سـال زمـان نيـاز دارد و از ايـن      روش

 يجزئيات بيشتر 49تا  45در بندهاي . به اجرا در خواهد آمد 2007چهارچوب مورد نظر در پايان سال 

 .بيان شده است ،ده و ارتباط آن با رويكردهاي خاصدرباره گذار به سوي چهارچوب بازبيني ش

  

در صـورت  د شـون هـا تشـويق    براي تمامي مراجع نظارتي سراسر جهان ارسال شد تا آن حاضر سند .3

. آن را در دستور كار خود قرار دهنـد  جرايا ،ها هاي نظارتي آن اولويتبا شده  انطباق چهارچوب بازبيني

هـاي   هـا و نظـام   هاي اختياري براي بانك اي طراحي شد كه گزينه در حالي كه چهارچوب مزبور به گونه

چهـارچوب   اجرايكند كه حركت به سوي  شده است، كميته تاييد ميدر آن لحاظ بانكي سراسر جهان 

اولويـت نخواهـد بـود،    در ، 10مورد نظر در آينده نزديك، براي تمامي مراجع نظارتي غيرعضـو گـروه   

گونه موارد، هـر نـاظر    در اين. هاي ديگري براي تقويت نظارت خود دارند اولويتها  آنلحاظ اين كه  به

فضـاي   هاي ايـن چهـارچوب را در   ملي به هنگام تدوين جدول زماني و روش اجرا، بايد با دقت مزيت

 . نظام بانكي داخلي خود مورد ارزيابي قرار دهد

  

اين بود كه چهارچوب مناسبي براي تقويـت هـر چـه    ، 19881بازبيني توافق سال  هدف اصلي كميته از .4

آن كه تضمين شود تـا در پرتـو اعمـال    ضمن ايجاد شود، المللي  ثبات و سالمت نظام بانكي بينبيشتر 

رقابت در ميان در نابرابري منشأ اصلي مقررات كفايت سرمايه يك رويكرد هماهنگي در ميان كشورها، 
                                                 

2. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on 
Banking Supervision (July 1988) as amended.  
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 موجـب  ،كميته بر اين باور است كـه چهـارچوب اصـالحي    .باشدالمللي ن هاي فعال در عرصه بين بانك

هـاي   د و اين امر يكـي از مزيـت  شونعت بانكداري تقويت در صهاي مديريت ريسك  خواهد شد روش

نفـع در   هـاي ذي  ها و ساير طـرف  دارد كه بانك كميته اذعان مي. دور مهم چهارچوب مزبور به شمار مي

حـداقل  (كميته، از مفهوم و منطق رويكرد مبتنـي بـر سـه ركـن      اظهار نظرات خود درباره پيشنهادات

دهنـد   را تشـكيل مـي  چهـارچوب اصـالحي   اركان كه ) بازار نظم، ارزيابي نظارتي و اي الزامات سرمايه

 منظـور لحـاظ كـردن    بـه  بهبود مقررات ناظر بر سرمايه ارتباط باها در  طور كلي، آن به. استقبال نمودند

تا حـد  تواند  هاي چهارچوبي كه مي مزيتهمراه با حفظ هاي مديريت ريسك  شوتغييرات بانكداري و ر

 . يكنواخت در سطح ملي اعمال شود، حمايت خود را اعالم كردند طور ممكن به

 

اي بسـيار   به دنبال آن بـود كـه بـه الزامـات سـرمايه     شده، كميته  تدوين چهارچوب بازبينيجريان در  .5

هـاي   ويژگيمنطقي و معقول باشد و در عين حال لحاظ مفهومي،  بهكه  دست يابد تر به ريسك حساس

هاي نظارتي و حسابداري فعلي هر يك از كشورهاي عضو را با دقت بسيار مورد توجه قـرار   خاص نظام

همچنين، كميتـه، عناصـر كليـدي    . حاصل شده است الذكر، فوقكميته بر اين باور است كه هدف . دهد

فظ كل سرمايه به ميزان حـداقل  به حها  نظير الزام عمومي بانك 1988چهارچوب كفايت سرمايه سال 

ارتبـاط   در 1996هاي موزون به ريسك، ساختار اصلي سند اصالحيه ريسك بازار سال  درصد دارايي 8

حفظ كـرده  حاضر،  شده ريسك بازار و تعريف سرمايه واجد شرايط را در چهارچوب بازبيني ترتيباتبا 

 . است

  

ريسك است كـه در محاسـبات   داخلي هاي  چهارچوب اصالحي، استفاده بيشتر از ارزيابينوآوري مهم  .6

وعه مفصلي از الزامات مكميته در اين مرحله، مج. شوند ارايه ميها  هاي داخلي بانك نظام توسطسرمايه 

ز ريسك هاي داخلي ا كند كه براي حصول اطمينان از يكپارچگي اين گونه ارزيابي حداقلي را نيز ارائه مي

هاي ارزيـابي   ها و رويه قصد كميته اين نيست كه قالب يا جزئيات عملياتي سياست. طراحي شده است

هاي ارزيابي را تدوين خواهد كرد تا  اي از روش مجموعه ناظرمقام هر . ها ديكته كند ريسك را به بانك
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محاسـبه سـرمايه    بـراي بنايي عنوان م كه به ها براي اين هاي بانك ها و كنترل اطمينان حاصل كند نظام

ويـژه در   ناظران به هنگام تعيين ميزان آمادگي يك بانـك بـه  . كند كفايت مي ،مورد استفاده قرار گيرند

مقامات نظارتي كميته انتظار دارد . هاي درستي داشته باشند قضاوتبايد طول مرحله اجراي چهارچوب، 

بلكه به عنوان ابزاري براي  ،عنوان غايت اصلي به بر روي موضوع انطباق با الزامات حداقلي نه كشورها

هاي احتياطي بـراي محاسـبات سـرمايه تمركـز      ه ورودييها در امر ارا حصول اطمينان از توانايي بانك

 .داشته باشند

  

در ارتبـاط بـا    اي ههاي اختياري براي تعيين الزامات سرماي از گزينه اي مجموعهدر چهارچوب اصالحي،  .7

هـاي   ها و زيرساخت فعاليتبا توجه به  بتوانندها و ناظران  ه شده تا بانكيعملياتي ارا ريسك اعتباري و

در خصـوص   ،اين چهارچوببر اساس افزون بر آن، . ترين رويكرد را برگزينند مناسب خود،بازار مالي 

تـا  گرفته شـده  محدودي از صالحديد ملي نيز در نظر  ميزان، ي انتخابيها نحوه اعمال هر يك از گزينه

. استانداردهاي مورد نظر را با توجه به شرايط متفاوت بازارهاي خود تعديل نماينـد  ،هر يك از كشورها

تـا همـاهنگي و انطبـاق بـا      كننـد  تالشبا جديت مراجع ملي  كنند ايجاب مي ي مزبورها ليكن، ويژگي

يـزان بـاالتري از تطبيـق،    كميته قصد دارد به منظـور دسـتيابي بـه م    .الزامات چهارچوب تضمين شود

طور اخص، گروه  به. و ارزيابي قرار دهدمورد پايش  ،وضعيت اجراي اين چهارچوب را در دوره پيش رو

شده است تا با تشويق ناظران به تبـادل اطالعـات در زمينـه    تشكيل ) AIGموسوم به (اجراي توافق 

 . كنند رويكردهاي اجرايي، ميزان انطباق در اعمال چهارچوب را  تقويت

 

كشور نقش مهمي در افزايش همكاري ميان ناظران كشور متبوع و هر ناظران  ،كميتهبه زعم همچنين،  .8

گروه اجـراي توافـق در حـال    . كشور ميزبان دارند كه اين امر، الزمه اجراي موثر چهارچوب خواهد بود

ها را  اجرايي بانك ليتمسؤطريق، اين فراهم كردن ترتيبات عملي براي همكاري و هماهنگي است تا از 

هـاي   كميته بر اسـاس فعاليـت   .صورت بهينه مورد استفاده قرار دهند هب را منابع نظارتيكاهش داده و 

براي اجراي فرامرزي  كلياي از اصول  گروه مزبور و تعامالت آن با ناظران و صنعت بانكداري، مجموعه
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اي ريسـك عمليـاتي در    هاي سـرمايه  هزينهچهارچوب اصالحي و نيز اصولي متمركزتر براي شناسايي 

 . گيري پيشرفته براي ناظران كشور متبوع و كشور ميزبان منتشر كرده است هاي اندازه روش

 

هاي فعال در عرصه  سرمايه براي بانكميزان بايد تاكيد شود كه چهارچوب اصالحي براي ايجاد حداقل  .9

، مراجع ملي در اتخاذ ترتيباتي كـه سـطوح   1988طبق موافقتنامه سال . المللي طراحي شده است بين

 مراجع ملـي ، عالوه به. خواهند بود از آزادي عمل برخوردار ،نمايند باالتري از حداقل سرمايه را مقرر مي

مراجع نظارتي . تحت نظارت خود آزاد هستند هاي بانكتدابير تكميلي كفايت سرمايه در مورد  اتخاذدر 

عنوان مثـال،   از اين طريق، به كه براي ايندر ارتباط با سرمايه استفاده كنند توانند از تدابير تكميلي  مي

محاسـبه   هر شيوه درطور طبيعي  كه به -محاسبه ميزان ريسكصحت احتمالي نسبت به  عدم اطمينان

از طريـق   مؤسسـه تجهيز منـابع   كه ميزان براي اينيا پوشش دهد و را  -وجود دارد سرمايه مورد نياز

 ،تـدابير مقـرر در ايـن چهـارچوب     ناظر در ارتباط بـا كه يك در مواردي . را محدود سازندايجاد بدهي 

اتخاذ  )نكالتسهيالت و تعهدات نظير نسبت اهرمي يا حد (سرمايه با رتبط متكميلي  شاخص سرمايه

. يشتري برخـوردار باشـد  از الزام ب ممكن استتدابير تكميلي، وفق  مقررميزان سرمايه بعضاً ، نمايد مي

 حداقلاي بيش از  با سرمايهها انتظار داشته باشند  طور كلي، بر اساس ركن دوم، ناظران بايد از بانك به

 . ، فعاليت نمايندسرمايه نظارتي

  

لـيكن  . اسـت تـر   ، نسبت به ريسك حساس1988، در مقايسه با موافقتنامه حاضر چهارچوب اصالحي .10

باال است، ضرورت دارد اين مسـئله را   ها نسبتاً ا در بازار بانكي داخلي آنه كشورهايي كه ميزان ريسك

ها بايد ملزم شوند سـرمايه بيشـتر و بـاالتري نسـبت بـه حـداقل        قرار دهند كه آيا بانك ارزيابيمورد 

استاندارد  يكردبه خصوص در مورد رو يوضعيت چنين يا خير؟ بال، داشته باشندكميته شده توسط  تعيين

داراي  رخـدادهاي بندي داخلي، ريسك ناشي از  كند، اما حتي در ارتباط با روش مبتني بر رتبه صدق مي

 .در چهارچوب اصالحي باشدمقرر زيان عمده، ممكن است بيش از ميزان مجاز 
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و ركن ) ارزيابي نظارتي(ها و ناظران به ركن دوم  همچنين، كميته تمايل دارد ضرورت توجه كافي بانك  .11

اين امر بسيار مهـم اسـت كـه    . چهارچوب اصالحي را مورد تاكيد قرار دهدمذكور در ) بازار نظم(سوم 

ها بـراي ارزيـابي    در ركن اول، با اجراي قوي ركن دوم از جمله تالش بانك اي حداقل الزامات سرمايه

افزون بـر آن، لـزوم   . شودها همراه  گونه ارزيابي كفايت سرمايه خود و تالش ناظران براي بررسي اين

مكمـل مـوثري    ،بـازار  نظمدر تضمين اين امر كه  ،افشاي اطالعات مقرر در ركن سوم اين چهارچوب

 .  باشد مي، بسيار حائز اهميت استبراي دو ركن ديگر 

 

هـم در سـطح   در سـطح ملـي و   هم و حسابداري  نظارتيهاي  ته آگاه است كه تعامالت ميان روشكمي .12

هـاي   كفايت سـرمايه و هزينـه   محاسباتتواند پيامدهاي بسيار مهمي براي قياس نتايج  المللي مي بين

كميته بر ايـن بـاور اسـت كـه تصـميماتش در      . دنبال داشته باشد ها به گونه روش تبط با اجراي اينرم

. مهمي در اين زمينه برداشته شده است هاي دهد گام هاي منتظره و غيرمنتظره، نشان مي ارتباط با زيان

كميته و اعضاي آن قصد دارند به ايفاي نقش فعاالنه خود در گفتمان با مراجع حسابداري ادامه دهند تا 

 . و حسابداري كاهش يابد نظارتيدر صورت امكان، ناهمخواني ميان استانداردهاي 

 

 شـده از سـوي كميتـه در     ارايـه  پيشنهاداي نسبت به  ، تغييرات قابل مالحظهحاضر چهارچوب اصالحي .13

هاي مطبوعـاتي كميتـه در اكتبـر سـال      در بيانيه از اين تغييرات قبالً برخي. داشته است ،2003آوريل 

ارتبـاط بـا   تغييرات مورد نظر، تغيير رويكـرد در  . تشريح شده است 2005و مي  2004، ژانويه 2003

منابع در معرض ريسـك مـرتبط بـا تبـديل      در موردنيز  هاي غيرمنتظره و هاي مورد انتظار و زيان زيان

كـاهش ريسـك    ترتيبـات نـاظر بـر   ، تغييـرات در  به عالوه. شود را شامل مي بهادار ها به اوراق دارايي

هستند كه در اين چهـارچوب   ياز جمله ديگر تغييرات مهم تسهيالت و تعهدات خرد گرداناعتباري و 

هـا از   ي آن است كه انتظارات خود در مورد ضرورت استفاده بانـك همچنين، كميته در پ. اند اعمال شده

بندي داخلي براي لحاظ كردن اثرات ناشـي از ركودهـاي اقتصـادي در     رويكرد پيشرفته مبتني بر رتبه

 . بيان نمايد حرا به وضو) LGD( زيان با فرض نكولپارامترهاي 
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 حـداقل اهداف خود در ارتباط بـا سـطح كلـي     به باور كميته اين امر بسيار حائز اهميت است كه كميته .14

اين اهداف بايد در سطح وسيعي، مجمـوع چنـين الزامـاتي را در بـر     . كند تبيينرا  اي الزامات سرمايه

براي اتخاذ رويكرد پيشرفته حسـاس بـه ريسـك منـدرج در سـند       را هايي ضمن آن كه مشوق ،گيرد

را در مـورد ميـزان    ضـريبي ه تبه اين هدف، كميبراي دستيابي . ، ارايه نمايدحاضر چهارچوب اصالحي

بنـدي داخلـي اعمـال     هاي موزون به ريسك براي ريسك اعتباري، تحت رويكرد مبتني بر رتبـه  دارايي

اثـر كمـي،    مبتني بـر مطالعـه  هاي  با استفاده از داده ضريب مذكوربهترين تقريب فعلي براي . كند مي

ه را در طـول دوره اجـراي چهـارچوب اصـالحي ادامـه      ناظران ملي پايش الزامات سرماي. است 06/1

 . ، كميته تجارب ملي در ارتباط با چهارچوب اصالحي را مورد پايش قرار خواهد دادهمچنين. خواهند داد

 

نظـارت بـر    در ارتباط بـا  ينگرتر اي طراحي كرد كه رويكرد آينده كميته، چهارچوب اصالحي را به گونه .15

پذيري، براي  اين ويژگي تكامل. فيت تكامل در طول زمان برخوردار باشدكفايت سرمايه داشته و از ظر

ها در زمينه مديريت ريسـك   كه چهارچوب مورد نظر با تحوالت بازار و پيشرفت حصول اطمينان از اين

و كميته قصد دارد اين تحوالت را پايش نموده و حسب نيـاز، چهـارچوب    اشتهضرورت د ،همگام باشد

بانكداري  ميزان زيادي از تعامالت خود با فعاالن صنعت در اين خصوص، كميته به. دنكرا اصالح مزبور 

 همچنين كميته قصد دارد فعـاالن صـنعت  . هاي گفتگو با آنان چشم دوخته است بهره برده و به فرصت

 .كندخود مطلع هاي كاري آتي  از برنامهرا  مذكور

 

هـاي   در مورد فعاليـت  2اجراي بال « حت عنوان ، كميته سند راهنماي تكميلي ت2005در جوالي سال  .16

صورت مشترك و با همكـاري   سند مزبور به. دكرمنتشر »  مضاعف آثار نكولناظر بر  ترتيباتتجاري و 

ظرفيت چهارچوب اصالحي  كهد يتدوين گرد) IOSCO(هاي اوراق بهادار  المللي كميسيون سازمان بين

در اين سند موضوعات ريسك اعتباري طرف مقابـل، آثـار   . دهد براي توسعه در طول زمان را نشان مي
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اصالح گرديد و نظام دفتر تجاري  ،شده هاي نكول  مدت و تراكنش ، تعديل سررسيد كوتاهمضاعفنكول 

 1.بهبود يافت

 

مدت انجام دهد به تعريـف سـرمايه   بلنديلي با ماهيت هايي كه كميته قصد دارد اقدام تكم يكي از حوزه .17

نحوه ، اين واقعيت است كه تغييرات در مزبور اقدامبراي ها  يكي از انگيزه. شود واجد شرايط مربوط مي

اين مذكور در  ترتيبات ناظر بر ذخايرهاي غيرمنتظره و تغييرات در  هاي موردانتظار و زيان زيان مديريت

. دارد الزامـات كـل سـرمايه   يش به كاهش الزامات سرمايه اليه اول نسـبت بـه   چهارچوب، عموماً گرا

المللي متحدالشكل براي سرمايه تحـت ايـن چهـارچوب، در     ، اجماع بر سر يك استاندارد بينعالوه به

بـا فـرض تـداوم    «نشـده   بيني اي از ابزارهاي سرمايه براي جذب زيان پيش نهايت به تعيين مجموعه

كميته قصد خود براي بازنگري در تعريف سرمايه به عنوان اقدامي متعاقـب اصـالح   . ردنياز دا» فعاليت

ابزارهـاي واجـد شـرايط    «  عنوانبا  1998رويكرد در مورد شرايط سرمايه اليه اول كه در اكتبر سال 

كميته مسايل ديگري كه در خصوص تعريـف  . كردرا اعالم  منتشر شد »براي درج در سرمايه اليه اول

د ليكن، قصد ندارد تا پـيش از اجـراي مفـاد چهـارچوب     كن يه نظارتي وجود دارد را شناسايي ميسرما

هـاي خـود بـراي حصـول      در عين حال، كميته به تـالش . حاضر، تغييراتي را در اين مورد پيشنهاد كند

ف خود در ارتباط با تركيب سرمايه نظارتي در كشورهاي مختل 1998اطمينان از اجراي تصميمات سال 

 .ادامه خواهد داد

  

هـاي غالـب در    شرومربـوط بـه   همچنين، كميته در صدد است مشاركت صنعت بانكداري در مباحـث   .18

كمي ريسك و سرمايه  هاي شاخصهايي كه هدفشان توليد  شمديريت ريسك از جمله آن دسته از رو

فراوانـي بـراي    منـابع مـالي   هـا  بانكدر طول دهه گذشته، تعدادي از . اقتصادي است را تداوم بخشد

                                                 
1 ها  ي سياستروبر ، بلكه تمركز اين سند شده استتعديل ن شده حاضر، بازبينيارچوب ه، تعريف دفتر تجاري مندرج در چتكميليي اراهنمدر سند .  

كه در حال  اين استكميته ديدگاه  ليكن، .ها برخوردار باشند خود از آنثبت منابع در معرض ريسك در دفتر تجاري براي ها بايد  است كه بانك يهاي شورو
 هاي محدويت لدلي ، بهسهام مربوط به امالك و مستغالتخصوصي و مشاركت حقوقي در بخش هاي پوششي،  صاحبان سهام در صندوقحقوق حاضر 

.شوند مشمول تعريف دفتر تجاري نمي ،روزانهصورت  ها به گذاري صحيح آن ارزشو  مذكور ها ضعيتوها براي نقد كردن  توانايي بانكدر توجه  قابل  
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 هاي مزبور، مدلهدف . دندهزينه كر ،سازي ريسك اعتباري ناشي از عمليات تجاري با اهميت خود مدل

جغرافيـايي و  ارتبـاط بـا منـاطق     سازي، تجميع و مـديريت ريسـك اعتبـاري در    آن است كه در كمي

حال كه در چهارچوب حاضر تصميم گرفته شـد نتـايج   عين در . ها كمك كنند به بانكبانكي  محصوالت

كميته تاييـد   ،گيردنهاي ريسك اعتباري، براي اهداف سرمايه نظارتي مورد استفاده قرار  گونه مدل اين

ها در بانك ها بسيار  ها و قابليت مقايسه آن تداوم گفتگوي فعال درباره كاركرد اين گونه مدلكه د كن مي

تجربـه   ،آميز چهارچوب اصالحي كميته بر اين باور است كه اجراي موفقيت همچنين. حايز اهميت است

كند كه  كميته درك مي. دكن هاي موجود فراهم مي ها و ناظران در مواجهه با چالش ارزشمندي براي بانك

 محـض در ارتبـاط بـا    نظـارتي  هـاي  در حد فاصل شاخصاي  نقطه ،داخلي  بندي رويكرد مبتني بر رتبه

تغييـر  ، اصـوالً . دهـد  نشان مـي  راهاي داخلي ريسك اعتباري  مدلرويكرد مبتني بر ي و ريسك اعتبار

قابليت اعتمـاد،   در صورت وجود توانايي در بررسي كافي مالحظات مرتبط با طيف،اين  رويكرد در طول

اسـت   در عين حال، كميته بر اين باور. باشد ، قابل پيش بيني ميسرمايه رقابتيو  اعتبارقابليت قياس، 

 ارزيـابي نظـارتي و در افشـاي    ينـد آهاي داخلي ريسـك اعتبـاري در فر   كه توجه بيشتر به نتايج مدل

ها، به ميزان زيادي براي گردآوري اطالعات درباره مسايل مرتبط، سودمند خواهد  اطالعات توسط بانك

 .       بود

     

در  بخـش  . شود هار بخش تقسيم ميگونه كه در نمودار صفحه بعد نشان داده شد اين سند به چ همان .19

جزيياتي درباره اين كه چگونه الزامات سرمايه در درون يك گروه بـانكي   ،نام دارد كاربرداول كه دامنه 

براي ريسـك اعتبـاري،    سرمايه مورد نيازموضوعات محاسبه حداقل . بايد اعمال شود ارايه شده است

هاي سوم و چهارم به ترتيـب   در بخش. ده استريسك عملياتي و ريسك بازار در بخش دوم ارايه ش

 .ده استشهاي نظارتي و نظم بازار تشريح  انتظارات درباره ارزيابي

  

در مورد  2اجراي بال « كميته تحت عنوان  2005سند رهنمودي تكميلي كه در گزارش جوالي ). 1(19

اصالحيه توافقنامه سرمايه براي درج «، »مضاعف آثار نكولترتيبات ناظر بر هاي تجاري و  فعاليت
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كه همچنان نافذ خواهند بود نيز در » 1988عناصر توافقنامه «و نيز » )1996ژانويه (هاي بازار  ريسك

هدف اين نسخه در وهله اول ارايه يك . اين نسخه جامع چهارچوب اصالحي گنجانده شده است

سنادي كه در متن ا. باشد ، ميپرمايگيالمللي در زمينه  ها درباره استانداردهاي بين به بانك جامعديدگاه 

هاي بازار  ، اصالحيه توافقنامه سرمايه براي درج ريسك1988يعني توافقنامه (اند  حاضر گنجانده شده

به تنهايي نيز ) مضاعف آثار نكول ترتيبات ناظر برهاي تجاري و  در مورد فعاليت 2و اجراي بال 

  .د بوداالجرا و نافذ خواهن الزم

 ساختار سند حاضر
  

  

  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ه اجراگستر: بخش اول

  : بخش چهارم
  :ركن سوم

 نظم بازار  -

 

  ركن اول: بخش دوم
 اي  حداقل الزامات سرمايه -

  

  
  ريسك اعتباري . 2
  رويكرد استاندارد -
  

  ريسك اعتباري. 3
ــر   - ــي بــ ــرد مبتنــ رويكــ

  هاي داخلي بندي رتبه

 ريسك اعتباري. 4

هـا   چهارچوب تبديل دارايي -
  بهادار  به اوراق

  

  : بخش سوم
  : ركن دوم

فرآينـــد ارزيـــابي  -
 نظارتي 

 محاسبه حداقل سرمايه مورد نياز  .١

اجزاي سرمايه. الف .٢

ــك . 5 ريســــ
 عملياتي

 ريسك بازار. 6
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  گستره اجرا: يكمبخش 
 مقدمــه .1

المللي مورد استفاده قرار خواهـد   بين در سطح هاي فعال بانك مورد تلفيقي در صورته ب چهارچوب نيا .20

سسـات تابعـه از   ؤهـا و م   سرمايه در بانك چگيچهارچوب حاضر بهترين ابزار براي حفظ يكپار. گرفت

 .خواهد بود ٭پوشش مضاعف سرمايه طريق حذف 

  

نوان شركت مادر ع كه به هلدينگهاي  شركت همه ،تلفيق كاملاساس بر ،اين چهارچوب گستره اجراي .21

گيرد تا اطمينان حاصل شود كـه ريسـك كـل گـروه بـانكي       قرار دارند را در بر ميدر يك گروه بانكي 

 و شـوند  هاي بانكي وارد مي گروه بانكي، گروهي هستند كه عمدتاً در فعاليت. 1پوشش داده شده است

 .در برخي كشورها ممكن است گروه بانكي به عنوان يك بانك ثبت شوند

  

ي بانك گروه اليهالمللي در هر  بيندر سطح هاي فعال  بانكخصوص همه چهارچوب حاضر در  ،همچنين .22

 بخـش  نيا يانتها نمودار به( شد خواهد اعمال صورت تلفيقي براي كل گروه صورت انفرادي و نيز به به

                                                 
1 ـ ا سـاختارها،  يبرخـ  در. باشد مادر هلدينگ شركت كي زير مجموعه خود تواند يم است يبانك گروه كي مادر كه هلدينگ شركت كي   شـركت نـوع   ني

.باشد نمي يبانك گروه مادر منزله به كه چرا شود حاضر نمي چهارچوبمشمول  هلدينگ  

 ديگر را در يك گروه به مالكيت خود درآورده و انتشار دهنده  مؤسسه، سرمايه نظارتي منتشره توسط مؤسسهحالتي است كه يك : پوشش مضاعف سرمايه
مـادر و ديگـر    مؤسسـه در اين وضعيت، سرمايه دو مرتبه درگير شده است؛ يكي توسط . باشد در ترازنامه خود مي گرفتن سرمايهنيز همزمان مجاز به در نظر 

 . وابسته مؤسسهتوسط 

  :رســـاني بـــه آدرس  قابـــل دسترســـي در پايگـــاه اطـــالع    "كفايـــت ســـرمايه  اصـــول"انتشـــارات كميتـــه بـــال، بـــا عنـــوان     : منبـــع(
http://www.bis.org/publ/bcbs47ch2.pdf  (  
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 كه ييكشورها يبرا ها تمام زير مجموعه تلفيق اعمال منظور به ساله سه گذار دوره كي .1)شود مراجعه

 . ه استشددر نظر گرفته  ،آور نيست الزام آنان يبرا امر نيا حاضر حال در

  

 الزم باشد؛ يم گذاران سپردهحقوق  از صيانت نظارت، ياصل اهداف از يكي كه آنجايي از ن،يا بر عالوه .23

زيـان  قابليت جذب سـريع   ه،يسرما تيكفا حاصل از محاسبات هيسرما كه شود  حاصل نانياطم است

به تنهـايي   بانك هر كه كنند ارزيابي ديبا ناظران اساس، نيا بر. احتمالي سپرده گذاران مذكور را دارد

 .باشد يكاف هيسرما يدارا

  

 تابعه يمال سساتؤم ريسا و بهادار اوراقمؤسسات  ،ها بانك .2

 گروه )از نظارت خارج واعم از تحت نظارت  ( 2مرتبط  يمال يها تيفعالساير و يبانكهاي  تمام فعاليت .24

 .شـود  از طريـق تلفيـق لحـاظ مـي     ممكـن  حد بيشترين تاي، الملل نيبدر سطح  فعال بانك دربردارنده

در مواردي كه مقررات يكساني حاكم (مؤسسات فعال در زمينه اوراق بهادار  ي،بانك مؤسسات ن،يبنابرا

، 3يمـال  مؤسسات ريسا و) ندشو يم يتلق يبانك يها تيفعال عنوان به بهادار اوراق يها تيفعال اياست 

 .شوندكامل  تلفيق بطوركلي بايد مشمول  ،قرار دارندها در اختيار بانك  مالكيت عمده يا كنترل آنكه 

 

                                                 
1  را تابعه اتسسؤم يها يبده و ها يدارائ كه( صورت جداگانه به بانكهر  يبرا چهارچوب نيا از استفاده ،زيرمجموعه كامل تلفيق يبرا ليبد كي عنوان به 

 از اثرگذار تياقل سرمايه و تابعه يها شركت در ها يگذار هيسرما تمام يدفتر ارزش كه آن مشروط بر افت،ي خواهد دست هدف همان به) كند ينم تلفيق
.شود كسر بانك هيسرما  

2 . رنديگ ينم بر در را بيمه مؤسسات زين "يمال مؤسسات" و رنديگ ينم بر در را مهيب يتهايفعال "يمال يتهايفعال"    

3  تيريمد ،ياعتبار يكارتها صدور نگ،يزيل يمال يشركتها: عبارتند از باشند، ريدرگ آن در يمال مؤسسات است ممكن كه ييها تيفعال انواع از ييها نمونه 
.يبانك كسب و كار در مشابه يجانب خدمات ريسا و دهي امانت خدمات ،يگذار هيسرما مشاوره ها، دارايي سبد  

آن را در اختيار ندارد؛ در اين صورت باقيمانده سهام شركت تابعه  شركت مادر داراي شركت تابعه اي مي باشد كه تمام سهام هنگامي كه: "منافع اقليت"* 
:منبع. گردد منتسب به منافع اقليت مي  http://sovereign-consultancy.nl/en/glossary/minority-interests    
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مؤسسات فعـال   بانكي، ايجادي ناشي از تلفيق مؤسسات *تياقل منافع شناسايينحوه  صحت ناظران .25

را در سرمايه تلفيقي  باشند كه تماماً متعلق به بانك نمي مالي مؤسسات ريسايا  و بهادار اوراقدر زمينه 

كه ساير اعضاي گروه نسبت به منـافع اقليـت يادشـده، حـق      يصورت در ناظران .بررسي خواهند كرد

 .در سرمايه را تعديل خواهند كرد تياقل منافعمستقيم نداشته باشند، ميزان 

  

تحـت   يمال ساير مؤسسات اي زمينه اوراق بهادارتلفيق سرمايه برخي مؤسسات فعال در  ،گاهي اوقات .26

 مؤسسـات بواسـطه   گونه نيا كه ي استصورت در تنها امر نيا. باشد مين مطلوب اي پذير امكان نظارت،

 و تـابع  شـوند  مـي  ينگهـدار  موقـت  صورت به و تمليك شده ،نيشيپ يهاقرارداد از حاصل يها يبده

نظارتي داراي الزام قـانوني    براي اهداف سرمايه قيتلف عدمدر صورتي كه  اي باشند؛ مي متفاوت نيقوان

 نـاظران  از يكـاف  اطالعـات  يآور جمـع  بـه  اقدام بانكي ناظر كه است الزم ،اين گونه موارد در. باشد

 .ديمان يمؤسسات نيچن حوزه در مسئول

  

ها متعلـق   كه اكثريت مالكيت آن تابعه يمال مؤسسات ريسا و مؤسسات فعال در زمينه اوراق بهادار اگر .27

هـاي   گـذاري  سـرمايه  يتمـام  ،ده باشندنش تلفيقمشمول  يا هيسرما اهداف موجب بهبه بانك باشد، 

از  ، فـوق  مؤسسـات  دراي مقرراتي منتسب به سـاير اعضـاي گـروه،    ه يگذار هيسرما ريسا و مالكانه

 هيسـرما  زين و ي مرتبطها يبده و ها يدارائ همچنين شد خواهد كسرسرمايه نظارتي تلفيقي بانك مادر 

ـ با نـاظران . شـود  حـذف مادر  بانكتلفيقي  ترازنامه از بايد تابعه يشركتها در  باواسطه هاي يگذار  دي

در  يگـذار  هيسرما همين دليل ميزان به و شود نمي مشمول تلفيق كه اي مؤسسه ند؛ينما حاصل نانياطم

ـ با نـاظران . باشـد  منطبق نظارتي هيسرما الزامات با است، شده كسراز سرمايه بانك  آن  عملكـرد  دي

 كـه  يصـورت  در همچنين ند؛ينما اصالح را هيسرما از يكسر هرگونه تا نموده كنترل را تابعه يشركتها

 .شد خواهد كسر مادر بانك هيسرما از زين مربوطه كسور د،نشو اصالح كسر از سرمايه مقرر موعد در
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 اتسسؤم ريسا و بهادار اوراق فعال در زمينه مؤسسات ،يبانكسسات ؤم در بااهميت ي خردها يگذار هيسرما .3

  يمال

 ريسا و بهادار اوراق فعال در زمينه مؤسسات ،يبانك مؤسسات در بااهميت خرد هاي يگذار هيسرما .28

 هيسرما ريسا اي سهام زانيم كاهش بواسطه ؛باشند بدون حق اعمال كنترل كه يمال مؤسسات

 خاص، طيشرا تحت جايگزين، صورتي به. شد خواهند حذف يبانك گروه هيسرما از ،يقانون يهايگذار

 به تلفيق دارد امكان مثال، عنوان به. شوند تلفيق تناسب به ييهايگذار هيسرما نيچن است ممكن

به صورت  مادر شركت كه متقاعد شود ناظر كه يزمان اي مشترك يهايگذار هيسرما يبرا سهام نسبت

 عمده سهامداران ريسا و بوده تنهايي به سهم نسبت به مؤسسه از تيحما به موظف يعمل اي نيقانو

 آنبه وسيله  كه مذكور حد. گيرد صورت دارند، را آن از متناسب تيحما جهت الزم ليتما و امكانات نيز

آن تلفيق مي اقليت مهم تلقي مي شود و بنابراين به تناسب از سرمايه كسر و يا با  يها يگذار هيسرما

 در اين حد مثال، عنوان به. مي گردد تعيين ينظارت اي/ و يداخلـ يحسابداربر اساس رويه هاي  شود؛

 .شود يم فيتعر سهام حقوق صاحبان منافع% 50 تا% 20 اروپا هياتحاد

  

 سـهام  در متقابـل  گـذاري  سـرمايه  كـه  نمود ديتاك 1988 توافقنامه در  مندرج ديدگاه بر مجدداً تهيكم .29

ـ كفا در راسـتاي اهـداف   ؛متورم نشان مـي دهـد   را ها بانك هيسرما صوري صورت به كه يكديگر  تي

  .شود كسر هيسرما

 مـــهيب مؤسسات .4

 تابعـه  يشركتها ينيكارآفر يها سكير يتمام متحمل باشد، يم مهيب تابعه مؤسسات يدارا كه يبانك .30

 بـه  كـه  است باور نيا بر تهيكم. نمايد شناسايي گروه كل در گروهي، مبناي بر را ريسك ها ديبا و بوده

هـاي   الزم است سـرمايه گـذاري   بانكها، يبرا نظارتي هيسرما يريگ اندازه هنگام اصل در كي عنوان

ـ ن و تابعـه  مـه يب مؤسسـات  دربانك  اي مقرراتيهي گذار هيسرما ريسا و مالكانه  يگـذار  هيسـرما  زي

 واقالم مورد اشـاره   حذف به مبادرت بانك اساس، نيا بر. كسرشود مهيب مؤسسات در تياقل بااهميت
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تلفيقي خود ترازنامه  يهايبده و هايدارائاز  تابعه مهيب مؤسسات در باواسطه يهايگذار هيسرماهمچنين 

 رويكرد يطيشرا هر تحتاين است كه  رديگ قرار استفاده مورد تواند يم كه يگريد روش. خواهد نمود

 . گردد ه اجتنابيسرما مجدد محاسبه از ولحاظ شود  هيسرما تيكفادر تعيين  گروهي

  

موجود  ريسكدهي  نترتيبات وز 10 گروهعضو  يكشورها از يبرخ، رقابتدر  با توجه به اصل برابري .31

و تجميـع ريسـك را   نماينـد   مـي  حفظ فوق مشروحنسبت به روش هاي  استثنا كي عنوان به 1راخود 

 اعمـال براي شركت هاي بيمه با واحدهاي تابعه بانكي  بيمه صرفا سازگار با آن چه توسط ناظران ملي

 گـرفتن  بكـار  و شـتر يب توسعه جهت در تالش به را مهيب ناظران ته،يكم. 2كرده اند را معرفي مي نمايد

 .دينماي م دعوت باشند، منطبق فوق ياستانداردها با كه ييكردهايرو

 نيـي تع جهـت  ،مـه يب مؤسسـات  با ارتباط در استفادهمورد  ملي نظارتي يكردهايرو ستيبا يم بانكها .32

 .ندينما افشا را خود شده گزارش هيسرما وضعيت

  

 هيسرما زانيم ازممكن است  ،مالكيت حداكثري بانك اي كنترل تحت بيمه مؤسسات دري گذار هيسرما .33

 محدودي، طيشرا تحت تنها ناظران). هيسرما مازاد(فزوني يابد يمؤسسات نيچن براي نياز مورد نظارتي

 و پارامترها ، 3.ندينما صادر را بانك هيسرما تيكفا محاسبه در هيسرما مازاد شناسايي مجوز مي توانند

 قابـل  هيسـرما  مـازاد  به يدسترسامكان  و مقدار يابيارز ي برايقانون انتقال تيقابل جمله از ارهايييمع

                                                 
1  مبتني رويكرد از كه ييها بانك كه يحال در بود، خواهد سكير% 100 تحمل منزله به امر نيا ندينما يم استفاده استاندارد روش از كه ييها بانك يبرا 

رتبه بر .شد خواهند متحمل ها يگذار هيسرما در را رويكرد اين پايه بر سكير از يمتناسب زانيم كنند، يم استفاده داخلي بندي  

2  مشمول ،)تياقل سهام: مثال عنوان به(  است شده گذاري سرمايه تابعه مهيب مؤسسات در كه باواسطه هيسرما شود، حفظ عمل فعلي نحوه كه يصورت در 
.دشو ينم بانك هيسرما كفايت با متناسب يريگ اندازه  

3  كه مؤسسات هيسرما تا شد خواهد ليتعد ي مقرراتي،هايگذار هيسرما ريسا و سرمايه گذاري مالكانه تمام بابت شده كسر زانيم ،سر از سرمايهك كرديرو در 
 ه،يسرما مازاد مبلغ. بود خواهد نظارتي هيسرما اي يگذار هيسرماميزان  از كمتر شده، كسر مبلغ ،عبارتي به دهند؛ انعكاس را هستند نظارتي الزامات بر مازاد
 صورت در. گردد مي ريسك به موزون ،مالكانه گذاري سرمايه عنوان به آنها نظارتي هيسرما و يمؤسسات چنين در يگذار هيسرما زانيم انيم تفاوت يعني

.گردد مي اتخاذ هيسرما مازاد ترتيبات مشابه گروهي،جايگزين  رويكرد از استفاده  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٣٣٢ 

معيارهـاي   سـاير مصـاديق  . گـردد  مـي  نييتع كشورها نظارت ، دررويه هايبانك هيسرما شناسايي در

ـ مال مـات االز مقرراتـي،  الزامـات  لاليبـد  انتقال در تيمحدود جادياشامل؛  دسترسي  راتيتـاث  و ياتي

 مـازاد  شناسـايي  هب يي كه اقدامبانكها. باشد سنجي مياعتبارمستقل  مؤسسات يبند رتبه بر نامطلوب

را  خـود  هيسـرما  در لحـاظ شـده   مازاد هيسرمابايد ميزان  ،مي نمايند بيمه تابعه مؤسسات در هيسرما

 بـه ( باشـد  ينم مهيب مؤسسات در سهام تمام مالك بانك كه يموارد در. ندينماصورت عمومي افشا  به

 متناسب ستيباي م شده شناسايي هيسرما مازاد ،)سهام% 100 از كمتر اما شتريب اي% 50 مثال عنوان

 ،در ارتباط با مؤسسات بيمه اي كه بانك مالكيت حداقلي بـا اهميـت را دارد   .باشد بانك سهم درصد با

لحاظ نخواهد شد چرا كه بانك نمي تواند انتقال سرمايه مؤسسه اي كه تحت كنتـرل آن   هيسرما مازاد

 . .نيست را هدايت نمايد

  

 تلفيـق  كـه  حداكثري بانـك مالكيت  اي كنترل تحت تابعه مهيب واحدهاي كه ابندي نانياطم ديبا ناظران .34

 رويكرد تابع ايمي گردد  كسرميزان سرمايه گذاري در سرمايه آنها از سرمايه گذاري بانك  و اند نشده

بمنظور كاهش احتمـال تحميـل    كافي سرمايه داراي ،هاييتن به خودبايد  ؛شده اند جايگزين* گروهي

 كمبـود  اصـالح  جهـت  تابعـه  واحدهاي توسط شده انجام اقدامات ناظران. باشند بانك بهزيان بالقوه 

صـورت   اصـالح  طي يك برنامـه زمـان بنـدي    كه يصورت در و را مورد پايش قرار خواهند داد هيسرما

 .دوش كسرنيز  مادر بانك هيسرما ازبايد  ميزان كمبود سرمايه ،نگيرد

  

 تجاري سساتؤم در بااهميت هاي يگذار هيسرما .5

افـزون بـر    كـه  تجاري مؤسسات دردر قالب مالكيت حداقلي و حداكثري  بااهميت يهاي گذار هيسرما .35

مزبور بر اساس  حدود. شد خواهد كسر بانك هيسرما از ،باشد گذاري بااهميت حدود مقرر براي سرمايه

 مؤسسات در حد سرمايه گذاري با اهميت فردي. مي شود نييتع ملي يحسابدار هاي نظارتي و يا رويه

ـ با كـه  يمبلغ. اعمال خواهد شد تر، يا سخت گيرانه% 60 حد جمعي آن و بانك هيسرما% 15 تجاري  دي

 .افزون بر حدود ياد شده است كه بود خواهد يگذار هيسرما از بخش آن شود، كسر
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سـرمايه گـذاري هـا در مؤسسـات      ،نـد ينما يم استفاده استاندارد كرديرو از كه ييبانكها در ارتباط با .36

الـذكر باشـند    مالكيت حداقلي و حداكثري با اهميـت كـه كمتـر از حـدود فـوق     تجاري تحت كنترل يا 

 بـر  مبتنـي  كـرد يرو از كه ييبانكها در خصوص. بود نخواهد% 100 از كمتر يگذار هيسرما ريسك وزن

 تـه يكم توسـط  شدهمعرفي  روشي ها، طبق گذار هيسرمااين گونه  كنند، يم استفاده داخلي بندي رتبه

 .بود نخواهد% 100 ازها، موزون به ريسك  شده و كمتر سرمايه گذاري يبرا

  

 بخش نيا مرتبط با يگذار هيسرما كسورات .6

 از اتكسـور % 50 ،شـود  از سند انجـام مـي   بخش نيا مطابق ها يگذار هيسرما كسور كه مواردي در .37

 .بود خواهد، 2 اليه سرمايه ازآن % 50 و 1 اليه سرمايه

  

--------------------------------------------------------  

 

.، گروه سرمايه گذاري مشتمل بر شركت مادر و واحدهاي تابعه است"رويكرد گروهي"منظور از گروه در *    

 مـي  دنبـال  بخش نيا درو  باشد مي كسر از سرمايه كرديرو شمولم كه مؤسسات به مربوط يسرقفل .38

 و شـود  كسـر  1 اليـه سـرمايه   از ،شده تلفيق تابعه يشركتها يسرقفل با مشابه روشي بهبايد  گردد؛

 در. گـردد  كسر است، شده گرفته نظر در بخش نيا يبرا كه آنچه با مطابق ديبا يگذار هيسرما يمابق

 يسـرقفل براي  مشابه بايد ترتيبات ،30 بند در جايگزين مورد اشاره گروهي كرديرو از استفاده صورت

 .شود اعمال

  

 هيسرما زانيم بر اساس ،1 اليه ابزارهاي جديد ملحوظ در زين و 3 اليه و 2 اليه هيسرما ناظر بر حدود .39

 تعيين خواهد شد ؛ بخش نيا موضوع يگذار هيسرما كسورات از پيش اما يسرقفل كسر از پس 1اليه

 وستيپ به 1هالي ابزارهاي جديد سرمايه يبرا% 15 حد محاسبه يچگونگدر خصوص  ،عنوان مثال به(

 ). شود مراجعه شماره يك
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  اين چهارچوباجراي جديد گستره نمودار 
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 ).21پاراگراف (چهارچوب اعمال شده در اين سطح، بر مبناي تلفيقي مي باشد؛ يعني تا سطح شركت اصلي. مرز گروه بانكي) 1(

  .شود مي المللي بر مبناي تلفيقي اعمال هاي فعال بين بانكتر نسبت به تمامي  همچنين چهارچوب در سطوح پايين): 4(و ) 3(، )2(



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٣٣٦ 

  ای الزامات سرمايهحداقل  -رکن اول: بخش دوم 
  

  محاسبات حداقل سرمايه مور نياز. ۱
هـاي اعتبـاري، بـازار و     براي پوشـش ريسـك  سرمايه كل مورد نياز حداقل محاسبات  ،ومبخش ددر  .40

هـاي مـوزون بـه     استفاده از تعريف سرمايه نظارتي و داراييبا نسبت سرمايه. شود ميعملياتي ارايه 

كـه   ضـمن ايـن  . درصـد باشـد   8كمتر از ل نبايد نسبت سرمايه ك. گيرد ريسك مورد محاسبه قرار مي

 .باشد 1 اليهتواند به ميزان سرمايه  حداكثر مي 2 اليهسرمايه 

  

  سرمايه نظارتي. الف
تعيين و در سند منتشـره   1988موافقت نامه سال  ه درنحوي ك ، بهواجدشرايطتعريف سرمايه نظارتي  .41

تبيين گرديد بـه  » 1 اليهشموليت در زمره سرمايه  واجدشرايطبزارهاي ا«تحت عنوان  1998اكتبر  27

تعريف سرمايه در  .به قوت خود باقيست ،43و  39تا  37هاي  بنداستثناي اصالحات صورت گرفته در 

 .ارايه گرديده است laو پيوست  49-18و  49-1بندهاي 

 

تـا   381هاي بنـد رويكرد استاندارد در مورد ريسك اعتباري، ذخاير عمومي، به نحوي كـه در بر اساس  .42

لحاظ  2 اليههاي موزون به ريسك در سرمايه  درصد دارايي 1,25تواند تا حد  تشريح گرديده مي 383

 .شود

 

 -يا اندوختـه عمـومي زيـان   ( خاير عام ذ، شموليت )IRB(رويكرد مبتني بر رتبه بندي داخليبر اساس  .43

ي يها بانك. وجود داشت، حذف شده است 1988كه در موافقت نامه  2 اليهدر زمره اقالم سرمايه ) وام

اسـتفاده   هـا،  اوراق بهـادار سـازي دارايـي    منابع در معرض ريسك ناشـي از  براي IRBكه از رويكرد 

سرمايه گذاري در براي   PD/LGD ن با فرض نكولكنند و يا از رويكرد نسبت احتمال نكول به زيا مي

را بترتيب بـا توجـه بـه شـرايط      مقدار زيان مورد انتظار ابتدا بايدبرند  بهره مي سهام به قصد فروش

                                                 
 Capital ratio. 

.مؤسسههاي موزون شده به ريسك آن  به دارايي مؤسسهاي يك  نسبت سرمايه عبارت است از نسبت منابع سرمايه  
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هـا   براي ساير طبقات دارايي IRBهايي كه از رويكرد  بانك. كسر كنند 386و  563هاي  بندمندرج در 

 طبـق   واجـد شـرايط  مقدار كل ذخاير . 1:  اي بين موارد زير داشته باشند استفاده مي كنند بايد مقايسه

 بنـد بشـرح   IRBتحـت رويكـرد   محاسبه شده كل زيان مورد انتظار  .2با    380 بندتعريف مندرج در 

باشد، بانك بايستي مابه  واجدشرايط هنگامي كه كل مقدار زيان مورد انتظار فراتر از كل ذخاير  . 375

زماني كه كل مقدار زيان . كسر نمايد 2 اليهو  1 اليهاز سرمايه ) درصد 50(با نسبت مساوي التفاوت را 

تشـريح گرديـده،    383تـا   380 بندباشد، به نحوي كه در  واجدشرايط مورد انتظار كمتر از كل ذخاير 

ر زمـره  درصد دارايي هاي موزون به ريسـك اعتبـاري د   0,6تا بانك مي تواند مابه التفاوت را حداكثر 

درصد نيـز مـي توانـد     0,6كمتر از  به تشخيص مقام نظارتي هر كشور، حد. لحاظ كند 2 اليهسرمايه 

  .اعمال گردد

  

  دارايي هاي موزون به ريسک. ب
دارايي هاي موزون به ريسك از حاصل ضرب سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بـازار و   ميزان كل .44

مجمـوع دارايـي هـاي     به اضافه) ي سرمايهدرصد 8به عنوان معكوس نسبت (  12,5عملياتي در عدد 

الزامـي در سـطح    حـداقل سـرمايه   اين كـه كميته بمنظور . موزون به ريسك اعتباري به دست مي آيد

 و در عين حال انگيزه براي اتخاذ رويكردهاي پيشرفته تر حساس به ريسك فراهم شود، وسيعي حفظ 

 بـرآورد دارايي هاي موزون به ريسـك اعتبـاري    اين ضريب براي   1 .ضريب مقايسه را بكار مي گيرد

  .شود اعمال مي ،رويكرد مبتني بر رتبه بندي داخلي بر اساس شده

                                                 
مقامات ملي به پايش سرمايه مورد نياز در خالل دوره زماني اجراي اين . مي باشد 1,06رقم  ضريب مقياس،در حال حاضر بهترين برآورد  1

. افزون بر آن، كميته تجربيات ملي حاصل از اجراي اين دستورالعمل را نيز مورد پايش قرار خواهد داد. ادامه خواهند داد چهارچوب  
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  ترتيبات دوره گذار. پ
هـاي   ايي كه از رويكرد مبتني بر رتبه بندي داخلي براي ريسك اعتباري و يـا از رويكـرد  براي بانك ه  .45

براي ريسك عملياتي بهره مي برند يك مقدار كف سرمايه بشرح زيـر   ))AMAپيشرفته گيري  اندازه

 -1: بانك بايداختالف بين مـوارد زيـر را تعيـين نمايـد    . وجود دارد چهارچوببراي اجرايي نمودن اين 

بزرگتـر   مقدار كف سـرمايه اگر . 47 بندمقدار محاسبه شده در  -2و  46 بندمقدار كف تعريف شده در 

برابر مقدار مابه التفاوت را به دارايي هاي موزون به ريسك اضـافه   12,5بانك ملزم خواهد بود  ، باشد

 . نمايد

تعديل كننده  ضريب خواهد بود كه از منظور نمودن 1988بر مبناي اجراي توافق نامه سال رمايه سكف  .46

مجمـوع كسـور از    -2 ؛   هاي موزون به ريسك درصد دارايي هشت  -1: به مقادير زير حاصل مي شود

منظـور   2 اليهكسر مقدار ذخاير عمومي كه مي تواند در زمره سرمايه  -3و   دو اليهيك و  اليهسرمايه 

 ،تعديل براي بانك هايي كه از رويكرد مبتني بر رتبه بندي داخلي پايه استفاده مـي كننـد  ضريب . شود

تعديل براي بانك هـايي كـه از    ضريب. درصد  خواهد بود نود وپنجبرابر با  2006 منتهي به براي سال

از رويكرد پيشـرفته   -2رويكرد مبتني بر رتبه بندي داخلي پايه و يا پيشرفته استفاده مي كنند و يا  -1

درصد مي هشتاد،  2008 براي سال منتهي بهدرصد و  نود،  2007 براي سال منتهي به ، بهره مي برند

شامل محاسـبات   بات دوره گذار ترتيديگر . ي كندرا تشريح م اعمال ضرايب تعديلجدول زير .  باشد

  .باشد مي 269تا  263هاي  بنددر مندرج موازي 

سال  2005به  يسال منته  كرديرو
به  يمنته
2006   

 يسال منته
  2007به 

سال 
به  يمنته

2008  
 يداخل يبر رتبه بند يكرد مبتنيرو
  1هيپا

  درصد 80  درصد 90 درصد 95  يمحاسبات مواز

سك ير يشرفته برايكرد پيرو
 ياتيسك عمليا ري ياعتبار

ا ي يمحاسبات مواز
 اثرسنجيمطالعات 

محاسبات 
  يمواز

  درصد 80  درصد 90

                                                 
 Advanced Measurement Approaches. 
1 .باشد رويكرد مبتني بر رتبه بندي داخلي پايه در برگيرنده رويكرد مبتني بر رتيه بندي داخلي براي اقالم خرد نيز مي   
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 -1 نسبت به محاسبه موارد زير اقدام كنند؛ ، بانك ها بايدكف سرمايه اعمال مي شوددر سال هايي كه  .47

  -2ارچوب محاسبه گرديده است، هچبر اساس اين درصد كل دارايي هاي موزون به ريسك كه  هشت

تـا   374 بند( سومبخش مابه التفاوت بين كل ذخاير و مقدار زيان مورد انتظار به شرح مندرج در كسر 

در ارتباط بـا  هنگامي كه بانك از رويكرد استاندارد  . يك و دو اليهكسور سرمايه  به اضافه -3و ) 386

 استفاده مي كند، بايـد ذخـاير عمـومي    ريسك خودمنابع در معرض ريسك اعتباري براي هر بخش از 

ا ، را براي بخش محاسبه شده بر مبناي جملـه اول همـين بنـد ر    2واجد شرايط در زمره سرمايه اليه 

 .نمايد و كسر خارج

  

و همچنـين در   كميته به دنبال آن است تا هر گونه مشكل محتملي را در طي اين دوره شناسايي نمـوده  .48

 .اكتفا نمايد 2009 فراتر از سالحداقل مقدار صورت لزوم به همان 

  

احتياطي را براي بانك هـايي كـه عملكـرد آنهـا بـا       كفبهتر است ناظران بر اين باور است كه كميته  .49

از رويكـرد پيشـرفته بـراي     رويكرد مبتني بر رتبه بندي داخلي براي ريسك اعتباري تطابق دارند و يـا 

گذار به اين فرايند براي بانك هايي كه . اعمال كنند 2008ريسك عملياتي بهره مي برند تا پايان سال 

كميته مناسب مـي دانـد كـه     كنند،راتكميل ن 46 بندرويكردها را در خالل سال هاي مشخص شده در 

زمان كافي براي حصول بدينوسيله هند تا ادامه د) 46 بندشرح ه ب(احتياطي  كفرعايت  ر لزومناظران ب

در اختيار داشـته  را بانك براي اجراي رويكردهاي پيشرفته حفظ مي شود، هراطمينان از اينكه سالمت 

 ،1988مبتني بر موافقـت نامـه    كف سرمايهبه هر حال، تشخيص كميته بر اين است كه اجراي . باشند

و بنابراين اعتقاد دارد كه ناظران بايسـتي در تعيـين    در طول زمان به طور فزاينده اي غير عملي است

همخواني دارد، انعطـاف پـذيري داشـته     بندمختص هر بانك كه با اصول مطروحه در اين  كف سرمايه

رويكردهاي مبتنـي   بكارگيريتواند مبتني بر رويكردي باشد كه بانك قبل از  مي كف سرمايهاين . ندشبا

  .مورد استفاده قرار مي دهد ،د پيشرفتهبر رتبه بندي داخلي و يا رويكر
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  اجزاي سرمايه. الف.1
   ۱ه ييا سرمايه ال) هيحقوق صاحبان سهام پا(سرمايه اصلي . الف
كميته معتقد است، مهمترين جزء سرمايه كه بايد برآن اتكا كرد، سرمايه پرداخت شده از محل حقـوق   .1- 49

منزله تنها جزئي بـه شـمار مـي     اين جزء كليدي به.  باشد هاي افشا شده مي واندوخته ١صاحبان سهام

هاي مالي منتشـره   كامل در صورت صورت بههاي بانكي همه كشورها مشترك بوده،  رود كه در بين نظام

روند كه پايه و اساس قضاوت هاي بازار در مـورد كفايـت    مشهود است و به عنوان مبنايي به شمار مي

اين . رمايه محسوب مي شود، همچنين تاثير قابل مالحظه اي بر حاشيه سود و توان رقابت بانك داردس

تاكيد بر سرمايه پرداخت شده و اندوخته هاي افشا شده ، مبين درجه اهميتي است كـه كميتـه بـراي    

  .حفظ كيفيت و سطح سرمايه نگهداري شده توسط بانك هاي بزرگ قائل است

  

از اين تاكيدات، كشورهاي عضو كميته باور دارند كه اجزاي مهم و قانوني ديگـري  همچنين صرف نظر  .2- 49

بـا  (در مورد سرمايه پايه وجود دارند كه مي توانند در سيستم محاسبه منابع سرمايه اي لحـاظ گردنـد  

  ).49)12(تا )49) 5(توجه به شرايط تعيين شده در بندهاي 

كند كه سرمايه بايد در دو اليه شناسايي گردد، به  تنتاج ميبنابراين كميته براي اهداف نظارتي چنين اس .3- 49

درصد از سرمايه پايه بانك متشكل از اجزاي سرمايه پرداخـت شـده و اندوختـه     50نحوي كه حداقل 

) سـرمايه تكميلـي  (سـاير اجـزا   . باشـد ) 1سـرمايه اليـه   (حاصل از سود انباشته پس از كسر ماليات 

اركان متشكله سرمايه تكميلي و شرايط . سرمايه اصلي لحاظ گردند درصد مقدار 100توانند تا حد  مي

. مد نظر بمنظور درج در زمره آن در بند فوق و با جزئيات بيشتر در ضميمه سند اصلي درج شده اسـت 

هر يك از اين اجزا، با تشخيص مقامات نظارتي هر كشور و با توجه به سيستم حسـابداري و مقـررات   

  .زمره سرمايه لحاظ گردد يا نشودتوانند در  نظارتي مي

                                                 
1 متاز ليكن سهام م (تجميعي مي باشد سهام عادي منتشره كه به صورت كامل پرداخت شده است و سهام ممتاز غير سرمايه اصلي شامل  

. )لحاظ نمي گردددر اين زمره  تجميعي  
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  ۲ه يال -سرمايه تکميلي. ب
  هاي افشا نشده اندوخته. ۱

توانند به طرق گوناگون منطبق با تفاوت هاي نظام هاي حقوقي و  هاي منتشر نشده يا پنهان مي اندوخته .4- 49

شامل گردند بر اين اساس، تنها اندوخته هايي مي توانند . حسابداري در كشورهاي عضو ، لحاظ گردند

كه با وجود عدم انتشار، ليكن در حساب سود و زيان آورده شده و توسط مقامات نظـارتي بـانكي نيـز    

هر چندآنها ممكن است به طور ذاتي ار كيفيت مشابه با سود انباشته برخـوردار  . مورد قبول واقع گردند

، بواسطه عدم شفافيت اندوخته باشند، اما در چهارچوب حداقل استاندارد هاي بين المللي پذيرفته شده

هاي افشا نشده، و  اين حقيقت كه تعداد زيادي از كشورها  آن را بـه عنـوان مفهـوم پذيرفتـه شـده      

حسابداري يا جزء قانوني سرمايه، به رسميت نمي شناسند، موجب گرديد تا آن ها را از اجزاي سرمايه 

  .اصلي مستثني كنند

  ها اندوخته تجديد ارزيابي دارايي .٢
برخي كشورها، بر اساس مقررات ملي يا ترتيبات حسابداري، اجازه مي دهند دارايي هاي معيني مـورد   .5- 49

ارزيابي مجدد قرار گيرند تا ارزش جاري يا ارزشي نزديكتر به ارزش جاري نسبت بـه ارزش تـاريخي   

د ارزيابي هـا  اين قبيل تجدي. آن منعكس و همچنين ذخيره تجديد ارزيابي در سرمايه پايه لحاظ گردد

 :گردد از دو طريق حاصل مي

از طريق انجام ارزيابي رسمي ساختمان هاي محل فعاليت بانك كه به ترازنامه بانك منتقل  )الف(

  .شود مي

از طريق افزايش متصور به سرمايه ناشي از ارزش پنهان كه از نگهداري اوراق بهادار به  )ب(

  .ارزش تاريخي در ترازنامه حاصل مي گردد
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توانند در سرمايه تكميلي لحاظ گردند مشروط بـر آن كـه بـراي مقامـات نظـارتي       اين قبيل ذخاير مي

اطمينان حاصل گردد دارايي به صورت محتاطانه ارزش گذاري شده اسـت و بـه طـور كامـل احتمـال      

  .نوسانات قيمت و فروش اجباري را منعكس ساخته است

  

طور سنتي داراي مقادير زيادي از  بند فوق ، مربوط به بانك هايي است كه ترازنامه آن ها به) ب(گزينه  .6- 49

هايي است كه به قيمت تاريخي در سبد دارايي ها ثبت مي شوند اما مي توانند به قيمـت جـاري    دارايي

اين ذخاير تجديد ارزيابي  كميته بر اين باور است؛. درج شده و در تعديل زيان مورد استفاده قرار گيرند

ها مي توانند در جـذب زيـان بـا     تواند در زمره اجزاي سرمايه تكميلي لحاظ گردد  چرا كه آن نهفته مي

آن ها مشمول يـك كـاهش اساسـي در ارزش    . توجه به فرض تداوم فعاليت مورد استفاده قرار گيرند

بمنظـور  . ي مالياتي مترتبه را مرتفع نمايندها هاي موجود از حيث نوسانات بازار و هزينه شده تا نگراني

درصدي از اختالف بين ارزش دفتري بر مبناي بهاي  55رعايت جنبه احتياطي، موافقت شده تا كاهش 

تمام شده تاريخي و ارزش بازار انجام گيرد كه اين كاهش در چهارچوب همـين مالحظـات احتيـاطي    

خته نهفته ناشي از ارزش گذاري كمتر از واقع ساختمان كميته اين پيشنهاد را كه اندو. قلمداد مي گردد

هاي محل فعاليت بانك نيز بايد در تعريف سرمايه تكميلي لحاظ گردد را مـورد بررسـي قـرار داد و در    

  . نهايت آن را نپذيرفت

  وام-هاي عمومي زيان  اندوخته/ ذخاير عمومي. ٣
بله با احتمال رخداد زيان هاي محقق نشده، وام جهت مقا -ذخاير عمومي يا اندوخته هاي عمومي زيان .7- 49

از آن جا كه آن ها، كاهش با اهميتي را در ارزش دارايي هاي خاصي نشان نمي دهنـد،  .  بوجود آمده اند

ليكن، زماني كه ذخاير يـا اندوختـه   . توانند واجد شرايط لحاظ شدن در زمره سرمايه تكميلي باشند مي

خصي باشد يا در ارتباط با كاهش مشخص ارزش يك دارايـي  هاي خاصي و مش ها، براي پوشش زيان

ها باشند ، نمي توانند به سادگي جهت جذب زيان هاي محقق نشـده در دسـترس    يا گروهي از دارايي
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بوده و بنابراين واجد ويژگي هاي سرمايه اي تلقي نشده و لذا  اين قبيل ذخاير نمي توانند در سـرمايه  

 .پايه لحاظ گردند

  

ظارتي حاضر دركميته متعهد مي شوند تا اطمينان حاصل كننـد كـه فراينـد نظـارتي، كـاهش      مقامات ن .8- 49

ايشان همچنين اطمينان مي يابند . كامل محاسبه نموده است صورت بهمشخص در ارزش دارايي ها را 

كه ذخاير عمومي يا اندوخته عمومي زيان وام، تنها زماني در محاسبات سرمايه لحـاظ مـي شـود كـه     

 . با كاهش ارزش دارايي هاي خاص اعم از تكي يا گروهي نباشندمرتبط 

  

وام كه بمنظـور محافظـت بانـك از     -اين بدان معناست اجزاي ذخاير عمومي يا اندوخته عمومي زيان  .9- 49

تعيين شده است، فاقد شـرايط  ) خواه داخلي يا خارجي(كاهش مشخص در كيفيت دارايي هاي خاص 

به ويژه، اجزايي كه بواسطه ريسك كشوري، وام دهي مسكن يا . دالزم جهت درج در سرمايه مي باش

  .ساير بخش هاي مشكل دار، دچار كاهش ارزش مي شوند بايد از سرمايه خارج شوند

  

وام كه بر اساس شرايط فوق واجد شـرايط بـراي لحـاظ شـدن در      -اندوخته عمومي زيان / ذخاير عمومي .10- 49

 : مي گردند هستند مشمول حدود زير 2زمره سرمايه اليه 

دارايي هاي موزون به ريسك بوده، ) درصد 25/1(حداكثر معادل يك و بيست و پنج صدم درصد )الف(

شش ) ب( كند، يا زماني كه بانك از رويكرد استاندارد براي اندازه گيري ريسك اعتباري استفاده مي

كه بانك  زماني بوده، 43د هاي موزون به ريسك اعتباري در انطباق با بن دارايي) درصد 6/0(دهم درصد 

  .كند ريسك اعتباري استفاده مي گيري بندي داخلي براي اندازه از رويكرد رتبه

  سرمايه -ابزارهاي دوگانه بدهي . 4
اين دسته، شامل تعداي از ابزارهاي سـرمايه اي اسـت كـه بـه صـورت توامـان داراي تركيبـي از برخـي          .11- 49

هر يك از اين موارد واجد ويژگي هاي خاصـي  . هاي سرمايه اي و برخي ويژگي هاي بدهي مي باشند ويژگي
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اين ابزارهـا داراي  چنين توافق شده است كه اگر . هستند كه كيفيت سرمايه اي بودن آن ها را متاثر مي كند

ويژگي هايي نزديكتر به سرمايه بودند، بويژه زماني كه آن ها قادر به پشـتيباني از زيـان بـر مبنـاي تـداوم      

همراه با سهام ممتـاز  . توانند به عنوان سرمايه تكميلي لحاظ گردند فعاليت و بدون نياز به تسويه باشند، مي

: نيز مي توانند واجد شرايط لحـاظ شـدن در سـرمايه باشـند     دايمي تجميعي، به عنوان نمونه ابزارهاي زير

سهام ممتاز بلند مدت در كانادا، اوراق بهادار سهام و اوراق بلند مدت تبعي در فرانسه، گواهي نامه شـركت  

. در آلمان ، ابزارهاي بدهي دايمي در انگلستان و ابزارهاي بدهي قابـل تبـديل الـزام آور در ايـاالت متحـده     

  . درج شده است 1aمعين براي اين قبيل ابزارها در پيوست معيارهاي 

  دار هاي تبعي مدت بدهي. 5
كميته برا ين باور است ابزارهاي بدهي تبعي جهت ملحوظ شدن در تركيب سـرمايه، واجـد كاسـتي و     .12- 49

نقاط ضعف قابل توجهي از نقطه نظر سررسيد ثابت و ناتواني در جـذب زيـان مگـر درمـوارد فسـخ و      

وجود اين كاستي ها، اعمال محدوديت هاي اضافه در مقـدار ايـن قبيـل ابزارهـا بـا      . باشندتسويه مي 

باشـند را توجيـه پـذير     سرمايه  را كه واجدشرايط لحاظ شـدن در سـرمايه پايـه مـي     -ماهيت بدهي

سال به سررسيد اصـل آن بـاقي    5در همين راستا، ابزارهاي بدهي تبعي كه حداقل افزون بر . سازد مي

درصد سرمايه اصلي و مشروط به وجود ترتيبات اسـتهالك  50است ، مي توانند حداكثر تا مقدار  مانده

  .كافي در زمره اجزاي سرمايه تكميلي لحاظ شوند

  )۳سرمايه اليه (مدت براي پوشش ريسک بازار کوتاه ابزارهاي تبعي. پ
اصلي سرمايه واجدشرايط براي پوشش ريسك بازار، مشتمل بر حقوق صاحبان سهام و سـود   تركيب .13- 49

تـا    )1-49( هـاي  بشـرح منـدرج در بنـد   ) 2سرمايه اليه (و سرمايه تكميلي  )1سرمايه اليه (انباشته 

توانند با تشخيص مقامات نظارتي هـر كشـور ، سـومين     ليكن بانك ها همچنين مي. باشد مي) 49-7(

و مشروط به شرايط زيـر، صـرفاً بـه     49-14 را با تعريف مندرج در بند)  3سرمايه اليه (رمايه ركن س

 :عنوان بخشي از سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار، به كار گيرند
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 صرفاً در جهت پوشش ريسك هاي بازار بشـرح تعـاريف    3ها مجاز هستند تا از سرمايه اليه  بانك

اين بدان معناست كه مطابق اين چهارچوب،  هر . استفاده نمايند) 69( 718تا  709مندرج  در بندهاي 

گونه الزامات سرمايه اي ناشي از ريسك اعتباري و يا ريسك طرف مقابل ، شامل ريسك اعتباري طرف 

) معامالت اوراق بهادار جهت تامين مالي( SFTsو ) اوراق مشتقه فرابورس( OTCsمقابل در ارتباط با 

تـا    49-1ر دو گروه دفاتر بانكي و تجاري، بايد توسط سرمايه پايه تعريف شده در بنـد هـاي   براي ه

 .پوشش داده شود) 2و  1سرمايه اليه  ( 12-49

  درصد سرمايه اليه يك مورد نياز بانك براي پوشش ريسـك   250، محدود به 3مقدار سرمايه اليه

درصد ريسك بازار مي بايست توسط سرمايه اليه  28,5اين بدان معناست كه حداقل . بازار خواهد بود

 .شود يكي پوشش داده شود كه براي پوشش ريسك هاي ديگر بكار گرفته نمي

  گردد به نحوي كه  3 اليهدرصد جايگزين سرمايه  250مي تواند تا همان حد  2 اليهاجزاي سرمايه

واجدشرايط نمي تواند  2 يهالمي توان گفت سرمايه . نقض نگردد 49حدود كلي مطروحه در پاراگراف 

درصـد   50باشد و همچنين بدهي هاي تبعي بلنـد مـدت نبايـد بيشـتر از      1 اليهافزون تر از سرمايه 

 .باشد 1 اليهسرمايه 

  تنها براي پوشش ريسك بازار مناسب است،  3به عالوه، از آن جا كه كميته باور دارد، سرمايه اليه

ايلند، كماكان به اصل مصرح درچهارچوب جاري كه بر اسـاس  تعداد قابل توجهي از كشورهاي عضو  م

اين بدان معني است . حداقل بايد نيمي از كل سرمايه واجد شرايط باشد، پايبند باشند1 اليه آن، سرمايه

به هر جهـت، كميتـه   . باشد 1نمي تواند بيشتر از كل سرمايه اليه  3و اليه  2كه  مجموع سرمايه اليه 

نه تصميم گيري در زمينه اعمال ياعدم اعمال اين قاعده، بر مبناي تشخيص مقامات قبول كرد كه هر گو

برخي از كشورهاي عضو ممكن است محدوديت هاي موجـود را بـه اسـتثناي    . نظارتي هر كشور باشد

افزون بر آن، مقامات . را كماكان حفظ كنند. مواردي كه فعاليت هاي بانكي به نسبت خيلي كوچك باشد
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توانند، استفاده از بدهي هاي تبعي كوتاه مدت را براي برخي  كشور بنا بر صالحديد خود مي نظارتي هر

 .و يا كل نظام بانكي، تجويز نكنندازبانك ها

  

شـرايط   ، واجد 3در شرايط مقتضي و بمنظور اين كه بدهي هاي تبعي كوتاه مدت در قالب سرمايه اليه  .14- 49

بانك باشند و به تبع آن بتوانند در جذب زيان در شرايط  لحاظ شدن به عنوان بخشي از سرمايه دايمي

 :حداقل بايد. مايگي در دسترس باشند بي

 پرداخت شده باشد  فاقد وثيقه، تبعي و كامال. 

  سال باشد 2داراي سررسيد اوليه حداقل. 

 بجز با موافقت مقامات نظارتي ، قابل بازپرداخت قبل از تاريخ توافق شده نباشد. 

  صريح مقرر دارد؛ اگر هر گونه پرداختي در مورد آن موجب گردد سـرمايه بانـك بـه     صورت بهبايد

 . اصل و بهره آن حتي در سررسيد قابل پرداخت نباشد. كمتر از حداقل الزامات سرمايه اي كاهش يابد

  کسور از سرمايه. ت
د زير از سرمايه پايـه كسـر   بمنظور محاسبه نسبت سرمايه به دارايي هاي موزون به ريسك، مقرر شد موار .15- 49

  :موارد مكسوره عبارتند از. گردند

  .كسر مي گردد)  1اليه (سرقفلي، كه از اجزاي سرمايه اصلي - 1

افزايش در سرمايه گذاري ها و مشاركت ها ناشي از تبديل به اوراق بهادار كردن منابع در معـرض   - 2

 .كسر مي گردد 1كه از اجزاي سرمايه اليه 

سرمايه گذاري ها در شركت هاي تابعه فعال در زمينه هاي مالي و بانكي كه مطابق با نظـام ملـي،    - 3

روش معمول، تلفيق شركت هاي تابعه بمنظور ارزيابي كفايت سـرمايه گـروه هـاي    . تلفيق نمي شوند

مايه در مواردي كه اين كار انجام نشده، بمنظور ممانعت از محاسبه مضاعف يك منبع سر. بانكي است

                                                 
 Individual banks. 
.منظور هر بانك به تنهايي خارج از گروه بانكي است  
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كسور براي ايـن قبيـل   . در بخش هاي مختلف گروه، كسر اين گونه موارد از سرمايه ضروري مي باشد

دارايي هايي كه نشـان دهنـده سـرمايه گـذاري در     . انجام مي شود 37سرمايه گذاري ها بر طبق بند 

ارايـي  ها از سرمايه شركت مادر كسر شده است در زمـره د  شركت هاي تابعه اي است كه سرمايه آن

 .هاي آن بمنظور محاسبه نسبت لحاظ نمي گردد

  

كميته به دقت احتمال الزامي شدن كسر سهام منتشره توسط ساير بانك ها يا مؤسسات سپرده پذير،  .16- 49

خواه به صورت حقوق صاحبان سهام يا ساير ابزارهاي سرمايه اي ، از سـرمايه بانـك نگهدارنـده، را    

، اخيراً مقررات كسر شدن اين قبيل سهام  G10امات نظارتي گروه برخي از مق.  مورد رسيدگي قرار داد

سـرمايه  (از سرمايه بانك ها را بمنظور از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري دو جانبه در سـهام يكـديگر  

به جاي )  سرمايه گذاري در سهام يك بانك توسط ساير بانك ها و مؤسسات اعتباري) (درون گروهي

كميته در مورد اين قبيل محاسـبه  . سط سرمايه گذاران بيروني ، اجرا مي نماينداتكا برجذب سرمايه تو

مضاعف يا ارتباط سرمايه اي دو طرفه نگران است چرا كه آن مـي توانـد منجـر بـه ايجـاد خطـرات       

از . به ساير مؤسسات گـردد  مؤسسهسيستمي براي نظام بانكي از حيث انتقال سريع مشكالت از يك 

بواسطه اين مخاطرات، اعمال سياست كسر كامل سهام ساير بانك ها از سـرمايه   اين رو برخي اعضا

 .دانند بانك نگهدارنده را قابل توجيه مي

  

به هر حال علي رغم اين نگراني ها، كميته من حيث المجموع تمـايلي بـه اتخـاذ سياسـت عمـومي و       .17- 49

اعمـال چنـين سياسـتي از    يكسان براي كسر كل سهام از سرمايه بانك نگهدارنده نـدارد، چـرا كـه    

تحوالت مهم و مطلوبي كه در حال حاضر در ساختار نظام هاي بانكي هر كشور در شرف وقـوع اسـت،   

 . جلوگيري مي كند

  

  :موافقت کرده استکميته  اوصافبا اين  .۱۸- ۴۹
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مقامات نظارتي بايد در مورد اعمال سياست كسر نمودن كامل سهام كه به صورت سرمايه نزد . الف

و يا كسر آن قسمت از سـهام كـه در مقايسـه بـا     ) از سرمايه بانك نگهدارنده( هاستديگر بانك 

سرمايه بانك نگهدارنده از ميزان قابل توجهي برخورداراست ويا بخشي كه در مقايسه با سـرمايه  

  .قابل مالحظه است ازآزادي عمل برخوردار باشند, بانك انتشاردهنده سهام

ل نمي گردد، نگهداري ابزارهاي سـرمايه اي منتشـره توسـط    در  موردي كه هيچ كسوري اعما. ب

 .مي گردد ٪100ساير بانك ها، مشمول وزن ريسك 

كميته باور دارد كه نگهداري دوجانبه و متقابل سرمايه توسط بانك ها ، كـه بـه عنـوان روشـي     . پ

ـ      ت جهت متورم نشان دادن و افزايش تصنعي سرمايه مي باشد ،بايـد بـراي تحقـق اهـداف كفاي

 .سرمايه، كسر گردد

كميته دقيقاً نگهداري متقابل سرمايه توسط بانك هارا در نظام بانكي بين الملل پايش نمـوده و  . ت

در ايـن راسـتا، مقامـات    . در اين زمينه از وضع محدوديت هاي جديد در آينده ممانعت نخواهد كرد

ت تا ايشان و كميته را قادر سازد نظارتي برآنند كه اطمينان حاصل گردد آمارهاي كافي در اختيار اس

روند نگهداري ابزارهاي سرمايه اي و بدهي، منتشره توسط ساير بانك ها كه در حال حاضـر و بـر   

اساس توافق هاي قبلي در زمره سرمايه بانك نگهدارنده به شمار مي روند، را مورد پايش و كنترل 

  .قرار دهند

 رويكرد استاندارد -ريسك اعتباري. 2

كميته به بانك ها اجازه مي دهد تا از بين دو روش محاسبه سرمايه مورد نيـاز بـراي پوشـش ريسـك      .50

گزينه اول رويكرد استاندارد بوده كـه ريسـك اعتبـاري را بـا     . اعتباري، يكي را به اختيار خود برگزينند

 .مي نمايد، اندازه گيري 1مستقل اعتبارسنجي مؤسساتشيوه اي استاندارد با پشتوانه ارزيابي 

                                                 
1 استاندارد  اند پورز  مؤسسهاستفاده از روش رتبه بندي  قابل ذكر است  S&P هاي ساير مؤسسـات   در اين سند صرفاً بعنوان نمونه بوده و استفاده از روش 

بنابراين رتبه بندي اعتباري مورد استفاده در اين سند، به هيچ وجه مبين ترجيح كميته در استفاده از رتبه . اعتبار سنجي مستقل ديگر نيز امكان پذير مي باشد
.محسوب نمي شود مؤسسهبندي اين   
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بوده كه با تائيد صريح نهاد نظارت بانكي، بانـك   IRBگزينه بعدي، رويكرد مبتني بر رتبه بندي داخلي  .51

ها مجاز مي شوند تا از سيستم رتبه بندي داخلي خود براي انـدازه گيـري ريسـك اعتبـاري اسـتفاده      

 .نمايند

يسك نمـودن منـابع در معـرض    براي موزون به ر 1988دربخش بعدي بازنگري در مفاد موافقت نامه  .52

تسهيالت و تعهداتي كه به آن ها در اين بخش صريحاً . ها تبيين مي گردد ريسك مندرج در دفاتر بانك

با اين وجود، تسهيالت و تعهدات مرتبط بـا تبـديل بـه    . اشاره نشود، مشمول ترتيبات فعلي مي شوند

افـزون بـر آن، مقـدار معـادل     . مي شونداوراق بهادار كردن دارايي هاي مالي به بخش چهارم مربوط 

كـه   OTCو اوراق مشـتقه فرابـورس    SFT   1اعتباري براي معامالت اوراق بهادار جهت تامين مالي

دهد، نيز با استفاده از قواعد مندرج در قسمت  قرار مي 2بانك را در معرض ريسك اعتباري طرف مقابل

در تعيين اوزان ريسك مربوط به رويكرد استاندارد، بانك هـا  . و لحاظ مي گردد محاسبه 3 4پيوست  4

اعتبارسنجي خارجي كه صالحيت ايشان در انطباق با معيارها و شاخص  مؤسساتمي توانند از ارزيابي 

، كه بمنظـور اهـداف سـرمايه اي، از سـوي نهـاد نظـارتي كشـور،         91و  90هاي تعريف شده در بند 

الزم به ذكر است فراينـد مـوزون بـه ريسـك     . خيص داده شده است، استفاده نمايندواجدشرايط تش

 .، انجام شود4نمودن تسهيالت بايد به صورت خالص و پس ازكسر ذخاير خاص

  انواع مطالبات) الف

  مطالبات از دولت .1
                                                 

1 معامالت مالي اوراق بهادار جهت تامين مالي   SFT گيـري   ، معامالتي از قبيل موافقت نامه بازخريد،موافقت نامه بازخريد معكوس، قرض دهـي و قـرض   
. وديعه مي باشد باوراق بهادار، تمديد وام جهت معامالت اوراق بهادار مي باشد كه ارزش معامله بسته به ارزش بازار دارد و اغلب تابع توافقات  وجود حسا  

2 اگر . گردد ريسك اعتباري متقابل ريسكي است كه طرف مقابل معامله در ايفاي تعهد خود نكول كند قبل از اينكه تسويه نهايي جريان نقدي معامله انجام 
بر خالف منابع در معـرض  . خواهد داشت معامله يا پرتفوي معامالت با طرف مقابل، داراي ارزش اقتصادي مثبت در زمان نكول باشد، زيان اقتصادي بهمراه

مرتبط با وام دهي ، هنگامي كه منابع در معرض ريسك اعتباري ، به صورت يك طرفه باشد و تنها وام هاي بانـك بـا خطـر زيـان      مؤسسهريسك اعتباري 
امالت مي تواند براي طرفين معامله مثبت يـا منفـي   ارزش بازار مع. مواجه گردند، ريسك اعتباري طرف مقابل مي تواند منجر به ريسك زيان دو جانبه گردد

.ارزش بازار بدون اطمينان بوده و مي تواند در طول زمان و با تغيير عوامل بازار، تغييرات داشته باشد. باشد  
3 در مورد فعاليت هاي  2راي بال اج« مقاله منتشره توسط كميته با عنوان  1اين سند، مبتني بر تزتيبات ريسك اعتباري متقابل مندرج در بخش  4پيوست  

مي باشد» 2005جوالي - تجاري و ترتيبات تاثير مضاعف نكول   

4 .بطور خالصه درج گرديده است 11رويكرد ساده استاندارد در پيوست    
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  :مطالبات از دولت و بانك هاي مركزي به ترتيب زير نسبت به ريسك موزون مي گردند .53

  

A.  ــه رتبـــ

  اعتباري

AA-تا 

AAA 

A- تا 

A+  

BBB- تا 

BBB+  

B- تا 

BB+  

رتبه بندي   -B زير

  نشده

B. وزن 

  ريسك

0 20 50 100 150  100  

  

بر مبناي صالحديد ملي، وزن ريسك كمتر مي تواند درمورد مطالبات بانك ها از دولت يا بانك مركـزي   .54

اعطـا شـده اسـت،     2تقويم و با همـان واحـدپولي   1 كشور متبوع كه بر حسب واحد پول داخلي كشور

زماني كه اين صالحديد اجرا شود، سايرمقامات نظارتي هم مي توانند به بانك هاي تحت . اعمال گردد

  .نظر خود اجازه استفاده از اوزان ريسك مشابه در خصوص اين گونه مطالبات را بدهند
  

ناظرين بمنظور موزون نمودن مطالبات از دولت ،مي توانند رتبه ريسك كشـوري را بـر مبنـاي مـوارد      .55

 مؤسسـات در ايـن راسـتا   . تعيين كننـد ) ECAs(اعتباري صادراتي  مؤسساتتخصيص يافته توسط 

بانك ها .  منتشر نمايند OECDاعتباري صادراتي بايستي نمرات ريسك را بر مبناي روش مورد توافق 

، كه مورد تائيد نهاد نظارتي آنها مي باشد  ECAsي توانند از رتبه هاي ريسك منتشره در اتحاديه ها م

» 3حمايت رسمي از اعتبار صـادراتي  موافقتنامه «و يا نمرات ريسك مورد اجماع اتحاديه هاي درگير در 

اط با حداقل حق دسته بندي وزن ريسك در ارتب هشت،  OECDدر روش مورد توافق . استفاده نمايند

                                                 
1 . هاي متناظري را به پول ملي داشته باشد  تواند بدهي به اين معني كه بانك مي   
2 در اين خصوص به بند . اين وزن ريسك كمتر براي موزون به ريسك كردن وثايق و ضمانت نامه ها نيز مي تواند اعمال گردد استفاده از D3   و D5  

.مراجعه شود 2بخش   
3 دسته بندي ريسك كشوري مورد اجماع در پايگاه اطالع رساني   OECD  ) http://www.oecd.org صفحه ترتيبات اعتبـاري صـادراتي  اداره   در ) 
.تجارت وجود دارد  
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، دسته بندي اوزان ريسك را بشرح جدول  ECAsاين نمرات ريسك . بيمه صادراتي ايجاد شده است

  :زير ارايه مي نمايد

  7 6تاECAs 0-12  3 4نمره ريسك

  ٪150 ٪100 ٪50  ٪20 ٪0 ريسك وزن

و جامعـه اروپـا، داراي   مطالبات از بانك تسويه بين المللي، صندوق بين المللي پول، بانك مركزي اروپا  .56

 .درصد خواهد بود وزن ريسك صفر

   PSEs)(غيردولتي و نهادهاي بخش عمومي مؤسساتمطالبات از . 2
و نهادهاي عمومي غيردولتي داخلي، بر مبناي صالحديد ملي مطابق با گزينه هاي  مؤسساتمطالبات از  .57

انتخاب شود، بايد بدون  2كه گزينه  هنگامي.  ، موزون به ريسك مي گردند1مطالبات از بانك ها 2يا  1

 .استفاده از رفتار ترجيحي براي مطالبات كوتاه مدت، اجرايي گردد

  

با توجه به مصالح ملي، مطالبات از نهادهاي عمومي معين داخلي هم مي تواند مانند مطالبات از كشـور   .58

زماني كه اين مصلحت اعمال گردد، ساير ناظرين ملي نيز مـي   2.محل استقرار نهاد عمومي، ديده شود

  .توانند مجوز استفاده از روش مشابه را به بانك هاي خود در وزن دهي به ريسك اعطا نمايند

                                                 
1 بنابراين زماني كه يك گزينه بـراي  . اين امر، صرف نظر از گزينه انتخابي در خصوص مطالبات از بانك هاي آن كشور بنا بر صالحديد نظارتي، مي باشد 

.همان گزينه بايد براي مطالبات از نهادهاي عمومي دولتي انتخاب شود مطالبات از بانك ها انتخاب مي شود، اين امر داللت بر اين امر ندارد كه  
2 تمركز گردد، چگونه نهادهاي عمومي دولتي مي توانند ) درآمد(مثال هاي زير نشان مي دهد هنگامي كه بر يك ويژگي مشخص مانند قدرت افزايش بازده 

ان نمونه تمركز بر حد ضمانت نامه ارايه  شده توسط دولت مركزي براي تعيين ترتيبات به هر حال، ممكن است راههاي ديگري؛ به عنو. دسته بندي شوند  
:متفاوت قابل اعمال جهت انواع مختلف نهادهاي عمومي دولتي وجود داشته باشد  

 گر اين گونـه دولـت   دولت هاي منطقه اي و نهادهاي داخلي مي توانند مشمول ترتيبات مشابه مطالبات از دولت خود يا دولت مركزي را شوند ا
منطقه اي يا نهاد محلي، قدرت افزايش درآمدمشخص را دارا بوده و ترتيبات مشخصي را اتخاذ نموده باشند، بـه نحـوي كـه اثـر آن منـتج بـه       

 .كاهش ريسك نكول گردد

 تجاري كه در تملك دولت هـا   غيرنويسي  و ساير مؤسسات پذيره محلي نهادهايدولت مركزي، دولت منطقه اي يا  اجرايي مسئول در نهادهاي
يا نهادهاي محلي مي باشند نمي توانند مشمول رفتار مشابه با مطالبات از ساير دولت ها گردند اگـر قـدرت افـزايش درآمـد مشـخص و سـاير       

ضـعيت عمـومي خـاص    اگر قواعد وام دهي سخت گيرانه براي اين مؤسسات اعمال گردد و بواسطه و. ترتيبات مشروحه در باال را نداشته باشند
 .خود امكان ورشكستگي نداشته باشند، مناسب است در مورد اين شركت ها، رفتار مشابه با بانك ها اعمال گردد
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 )MDBs(اي چندجانبه هاي توسعه مطالبات از بانك. 3
ـ  .59 اً مبتنـي بـر ارزيـابي    اوزان ريسك قابل اعمال براي مطالبات از بانك هاي توسعه اي چندجانبه، عموم

براي مطالبات از بانك ها و بـدون   2مستقل اعتبارسنجي، با توجه به شرايط مندرج درگزينه  مؤسسات

درصد بـراي   صفروزن ريسك  . امكان استفاده از رفتار ترجيحي براي مطالبات كوتام مدت خواهد بود

بطور كامل معيارهاي مد نظر كميتـه را   با رتبه بندي باال كه از بانك هاي توسعه اي چندجانبه  مطالبات

كميته مناسب بودن اين شيوه را به صـورت مـوردي،     1.بشرح زير برآورده نمايد قابل اعمال خواهد بود

  :معيارهاي واجد شرايط بودن براي وزن ريسك صفردرصد، عبارتند از . مورد ارزيابي قرار مي دهد

  به اين معنا كه اكثريت رتبه هـاي بانـك    .باشدخيلي باال بانك توسعه اي چند جانبه دراز مدت رتبه

 .باشد AAAمستقل اعتبار سنجي، بايد  مؤسسهمورد ارزيابي توسط  مزبور

  تركيب سهامداران عمدتاً متشكل از كشورهاي داراي رتبهAA-  يا بهتر باشد و يا بخش عمده اي از

ه پرداخت شده ، بدون وجود اهرم و يـا  تامين سرمايه در بانك توسعه اي چند جانبه از محل سرماي

 . باشد) تامين مالي از محل بدهي(مقدار كم اهرم مالي 

     ،حمايت قوي سهام داران كه از طريق؛ مقدار سرمايه پرداخت شده از ميزان سـرمايه تعهـد شـده

سرمايه اضافي كه بانك توسعه اي چند جانبه در صورت الزام به پرداخت بـدهي، حـق فراخـوان در    

ص ايجاد آن را دارد و مشاركت سرمايه اي مستمر و درخواسـت جديـد از طـرف سـهامداران     خصو

 .دولتي، متجلي مي گردد

                                                                                                                                              
    مؤسسات پذيره نويسي تجاري در تملك دولت ها، دولت هاي منطقه اي يا نهادهاي داخلي مي توانند مشمول ترتيبات مشابه با شـركت هـاي

حال، اگر اين مؤسسات كاركردي مانند يك شركت در بازار رقـابتي دارا بـوده و دولـت منطقـه اي يـا نهـاد داخلـي        به هر .تجاري عادي گردند
ل سهامدار عمده آنها باشد، ناظرين مي توانند آنها را در زمره شركت ها محسوب نموده و بنابراين وزن ريسك مربوطه را در مـورد آن هـا اعمـا   

 .نمايند
 

1 گروه بانك جهاني متشكل از بانـك بـين   : درصد مي باشند عبارتند از صفر دجانبه كه در شرايط فعلي واجد شرايط وزن ريسك بانك هاي توسعه اي چن 
( و توسعه ترميمالمللي  IBRD ( و شركت مالي بين المللي)  IFC ( ، بانك توسعه آسيا) ADB ( ، بانك توسعه آفريقـا ) AfDB و  تـرميم ، بانـك اروپـايي   )

( توسعه EBRD ( توسعه داخلي آمريكا، بانك ) IADB ( گذاري اروپا ، بانك سرمايه) EIB ( ، صندوق سرمايه گـذاري اروپـا  ) EIF گـذاري   ،بانـك سـرمايه  )
( اروپاي شمالي NIB ( ، بانك توسعه حوزه كارائيب) CDB ( ، بانك توسعه اسالمي) IDB ( و شوراي بانك توسعه اروپا)  CEDB .(  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٣٥٣ 

 رويكرد مورد به مورد بمنظور ارزيابي كفايـت سـرمايه و نقـدينگي بانـك     (كفايت سرمايه و نقدينگي

 ) .توسعه اي چندجانبه

 توانـد   ياست هاي مالي احتياطي كـه مـي  وجود الزامات قانوني وام دهي سخت گيرانه و مقررات و س

در فرآيند تصويب نظام مند، راسـتي آزمـايي داخلـي اعتبـاري و     : افزون بر ساير شرايط مشتمل بر

، تصـويب  )در مورد هر كشور، بخش، تسهيالت فردي و طبقات اعتباري( تعيين حدود تمركز ريسك

يشان، جـدول زمـان بنـدي ثابـت     تسهيالت و تعهدات كالن توسط هيات مديره يا  كميته منتسب ا

بازپرداخت ، پايش موثر استفاده از عوايد، فرآيند بازنگري موقعيت ، ارزيابي دقيق ريسك و ذخيـره  

 .گيري بابت زيان در مورد وام ها ، باشد

  مطالبات از بانک ها. ٤
براي همه بانـك  كه نهاد نظارتي كشور، يك گزينه را . دو گزينه در مورد مطالبات از بانك ها وجود دارد .60

بندي،  نمي تواند مشـمول وزن   مطالبات از بانك هاي فاقد رتبه. هاي كشور متبوع خود تجويز مي كنند

  .ريسكي پايين تر از مقدار اعمال شده براي مطالبات از دولت متبوع، گردد
  

بر مبناي گزينه اول ، همه بانك هاي كشور، مشمول اوزان ريسكي با يك رده مطلوبيت كمتـراز مقـدار     .61

به هر حال، در مورد مطالبات از بانك هاي كشورهاي با . تخصيص يافته به مطالبات از دولت مي گردند

  .تخصيص داده مي شود ٪100و كشورهاي فاقد رتبه بندي،  وزن ريسك   -Bتا  +BBرتبه 
  

مستقل اعتبارسنجي با مطالبات بانك هاي  مؤسسهگزينه دوم، اوزان ريسك بانك را بر مبناي ارزيابي   .62

بر طبق اين گزينه، وزن ريسك ترجيحـي بـا   . درصد پايه ريزي مي نمايد 50نشده در سطح  بندي رتبه

سـه و   1اوليهيك رده مطلوبيت بيشتر از وزن ريسك نمايش داده شده در زير مي تواند براي سررسيد 

اين امر مي تواند براي هر دوگروه مطالبات . ، اعمال گردد ٪20كمتر از سه ماه مشروط به وزن حداقلي 
                                                 

1 عنوان نمونه زماني كه  به( گردند ) تمديد(رود امهال  ماه كه انتظار مي 3كمتر از )  قراردادي(مطالبات با سررسيداوليه ناظرين بايد اطمينان حاصل كنند كه  
.واجد شرايط اعمال رفتار ترجيحي، براي اهداف كفايت سرمايه نمي باشد)  ماه باشد 3سررسيد موثر بيش از   
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  ٪150اما براي بانك هـاي داراي وزن ريسـك   . از بانك هاي رتبه بندي شده و فاقد رتبه، اعمال گردد

  .اجرايي نمي گردد

  :هر دو گزينه در جداول زير تلخيص گرديده است .63

  :زينه اولگ

ارزيـــابي اعتبـــاري

  دولت

AAA 
ــا  تـ

AA-  
 

A+ تا 

A-  

BBB+  
  -BBB تا

BB+ 
  -B تا

 زير

B-  

 نشده بندي رتبه

ريسـك تحـت وزن

  گزينه اول درصد

20 50 100  100 150 100  

  :گزينه دوم

ارزيـــابي اعتبـــاري

  بانك ها

AAA 
ــا  تـ

AA-  
 

  A+ 

  -A تا
BBB+  

  -BBB تا
BB+ 

  -B تا
 زير

B-  

 نشده بندي رتبه

ريسـك تحـت وزن

  گزينه دوم درصد

20 50 50  100 150 50  

ريسك مطالبات وزن

تحـت   1كوتاه مـدت 

  گزينه دوم درصد

20 20 20  50 150 20  

را اعمـال مـي    54هنگامي كه نهاد نظارتي كشور، اجراي ترجيحي براي مطالبات از دولت بشرح بنـد    .64

وزن  –با توجه به گزينه هاي اول و دوم  –نمايد، آن رويه همچنين مي تواند در مورد مطالبات از بانك ها

                                                 
1 اين جـداول اوزان ريسـك ترجيحـي بـالقوه را بـراي      . ماه يا كمتر از شناسايي مي گردند 3سررسيد اوليه مطالبات كوتاه مدت در گزينه دوم، با دارا بودن  

.را در مورد آن ها اعمال كنند، در بر نمي گيرد 64مطالبات تقويم شده با واحد پول داخلي كه بانك ها مجازند موارد مندرج در بند   
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ت دولتي دارد، ريسكي را تخصيص دهد كه يك رده مطلوبيت كمتري از مقدار تخصيص يافته به مطالبا

 3داخلي، مشمول مطالبات بانكي با سررسـيد   و تقويم بر مبناي واحد پول  ٪20مشروط به حداقل وزن 

  .ماه يا كمتر، مي گردد

  هاي كارگزاري اوراق بهادار مطالبات از شركت. 5
مي تواند مشمول رفتـار مطالبـات از بانـك هـا گـردد       اوراق بهادار مطالبات از شركت هاي كارگزاري .65

( چهـارچوب مشروط بر اينكه آنها مشمول ترتيبات نظارتي و مقرراتي مشابه با ترتيبات مندرج در اين 

در غير اينصورت با اين مطالبات مانند مطالبـات از   1.باشند) بويژه الزامات سرمايه اي مبتني بر ريسك

  .شركت ها رفتار خواهد شد

  مطالبات از شركت ها .6
جدول تهيه شده زير وزن ريسك مطالبات از شركت هـاي داراي رتبـه اعتبـاري ، شـامل مطالبـات از       .66

وزن ريسك استاندارد براي مطالبات از شركت هاي فاقد رتبه ، . شركت هاي بيمه اي را نشان مي دهد

ترجيحي قابـل اعمـال در    براي مطالبات از شركت هاي فاقد رتبه، وزن ريسك. درصدخواهد بود 100

  . خصوص مطالبات از دولت متبوع، تخصيص نخواهد يافت

 تا  AAA   ارزيابي اعتباري

AA-  

 

  A+ تا 

A-  

BBB+  تا 

BB-  

 زير

BB-  

 رتبه بندی نشده

 ريسك وزن

  )درصدبه ( 

١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  ٢٠  

  

                                                 
1 قابـل  « دليل تاكيد بـر مفهـوم  . بدان معنا كه الزامات سرمايه اي قابل تطبيق با الزاماتي باشد كه در اين چهارچوب و درمورد بانك ها اعمال گرديده است 

.. مي باشدزير مجموعه  مؤسسهمشمول مقررات و نظارت تلفيقي در ارتباط با ) و نه الزاماً شركت مادر آن( آن است كه شركت كارگزاري » تطبيق  
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فاقـد رتبـه، هنگـامي كـه     مقامات نظارتي بايد وزن ريسك استاندارد را براي مطالبات از شركت هاي  .67

قضاوت در مورد آنها ، بواسطه سابقه و تجربه نكول در كشور خود، حاكي از وزن ريسك باالتري است 

به عنوان بخشي از فرايند ارزيابي نظارتي، ناظرين مي توانند بر مبناي كيفيت اعتباري .  ، افزايش دهند

 .را تعيين نمايند ٪100تاندارد باالتر از مطالبات شركتي موجود در پرتفوي هر بانك، وزن ريسك اس

را بـراي كـل    ٪100بر مبناي مصالح ملي، مقامات نظارتي مي توانند بانك را مجاز كنند تا وزن ريسك  .68

هنگامي كه اين صالحديد توسـط  . مطالبات از شركت ها، صرف نظر از رتبه بندي خارجي تعيين نمايند

حاصل كند، هنگامي كه  رتبه بندي در برخي موارد قابل انجـام  نهاد نظارتي اجرايي گردد، بايد اطمينان 

بمنظور جلـوگيري  . گيرد است يا اصالً امكان پذير نمي باشد ، بانك رويكرد سازگار واحدي در پيش مي

از گل چين كردن و اعمال سليقه در انتخاب رتبه، بانك بايد قبل از نهايي كـردن گزينـه انتخـاب وزن    

  .اي كليه مطالبات شركتي، بدواً تائيديه مقام نظارتي را اخذ نمايددرصدي بر  ٪100ريسك 

  نظارتيهاي خرد  پرتفوي مشمولمطالبات . 7
، مي تواند بـه عنـوان مطالبـات خـرد بـراي اهـداف       70مطالبات واجد شرايط معيارهاي مندرج در بند  .69

معرض مندرج در اين قبيل منابع در . سرمايه نظارتي لحاظ شده و در پرتفوي خرد مقرراتي لحاظ گردد

و بـراي   75موزون گردند، به استثناي آن هايي كه در بند   ٪75 پرتفوي ها مي تواند با ضريب ريسك

  وام هاي سررسيد گذشته درج شده است،  
  

معيار بشـرح   4بمنظور لحاظ شدن در زمره مطالبات پرتفوي خرد مقرراتي، مطالبات بايد داراي داراي  .70

  :زير باشند

  تسهيالت پرداختي به شخص واحد،  اشخاص يا شركت هاي تجاري كوچك :گروه هدفمعيار. 

 شـامل   (اعتبار گردان يـا خطـوط اعتبـاري   :  تسهيالت در قالب يكي از اشكال زير باشد :معيار محصول

از قبيل وام هاي اقسـاطي،  ( ، وام ها يا واسپاري هاي اشخاص)كارت هاي اعتباري و اعتبار درحساب

و تسـهيالت و تعهـدات   ) اسپاري هاي خودرو، وام هاي دانشجويي، تامين مـالي شخصـي  وام ها و و
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صرف نظر از اينكه در بورس پذيرفته ) از قبيل اوراق قرضه و سهام( شركت هاي كوچك، اوراق بهادار

وام هاي رهني تا حدي كه به . شده باشد يا خير، بطور مشخص از اين دسته بندي مستثني مي گردند

به بنـد  ( هيالت با پشتوانه اموال غير منقول مسكوني محسوب مي شود ، مستثني مي گردندعنوان تس

 .).مراجعه شود 72

 ناظرين بايد متقاعد شوند كه پرتفوي خرد تا اندازه اي تنوع بخشي شـده كـه    :تعدد اجزاء/معيار تنوع

يكي از . شد درصد خواهند 75ريسك پرتفوي را كاهش مي دهد، در اين صورت مشمول وزن ريسك 

روش هاي نائل شدن به اين هدف؛ تدوين حدود مجاز است به نحوي كه مجموع تسهيالت اعطايي به 

 .درصد كل پرتفوي خرد مقرراتي، تخطي ننمايد 0,2از  1يك شخص،

 تواند از حد مطلق  حداكثر مبلغ كل تسهيالت خرد اعطايي به يك شخص، نمي :حد مجاز تسهيالت فردي

 .فراتر رودميليون يورو،  1

بر مبناي تجربيات مكتسـبه   72مقامات نظارتي كشور بايد بررسي كنند آيا اوزان ريسك مندرج در بند  .71

حاصل از نكول در اين نوع وام ها در كشور متبوع، خيلي پايين در نظر گرفته شـده اسـت، مـي تواننـد     

 .بانك ها را ملزم كنند تااين اوزان ريسك را تا حد مناسب افزايش دهند

  امالك مسكونيداراي تضمين مطالبات . 8
تسهيالتي كه بطور كامل توسط امالك مسكوني كه فرد تسهيالت گيرنـده در آن سـكونت داشـته يـا      .72

در . درصـد خواهـد بـود    35توسط وي اجاره داده شده است، تضمين شده است مشمول وزن ريسك 

ت ملي خود در مورد ذخيـره تـامين   درصد، مقامات نظارتي بر مبناي ترتيبا 35زمان اعمال وزن ريسك 

مالي مسكن، بايد خود را متقاعد كنند كه اين وزن ترجيحي بطور سخت گيرانه براي مقاصد مسكوني و 

مطابق با معيارهاي سخت گيرانه احتياطي از قبيل وجود حاشيه امنيت نسبت به مبلغ تسهيالت، با توجه 

                                                 
1 ) تسهيالت و تعهدات (كليه اشكال منابع در معرض ريسك بدهي ) بدون احتساب كاهش ريسك اعتباري( تسهيالت تجميعي ،عبارتست از مقدار ناخالص 

نها را ذينفع واحد قلمداد دارد كه مي توان آ مؤسسهاشاره به يك يا چند » به يك شخص« افزون بر آن، عبارت . كه هر يك سه معيار ديگر را برآورده نمايند
به عنوان نمونه در مواردي كه يك شخص حقوقي كوچك وابسته به شخص حقوقي ديگر باشد، محدوديت تسهيالت تجميعي منابع در معرض ريسك ( نمود

.گردد بانك، براي هر دو شخص اعمال مي  
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ناظرين بايد وزن ريسك اسـتاندارد را در  . استبه مقررات ارزش گذاري سخت گيرانه اعمال گرديده 

  .زماني كه به اين نتيجه برسند كه معيار فوق، برآورده نمي شود، افزايش دهند
  

بر مبناي تجربيات مكتسـبه   72مقامات نظارتي كشور بايد بررسي كنند آيا اوزان ريسك مندرج در بند  .73

مـي تواننـد   . پايين در نظر گرفته شـده اسـت  حاصل از نكول در اين نوع وام ها در كشور متبوع، خيلي 

  .بانك ها را ملزم كنند تااين اوزان ريسك را تا حد مناسب افزايش دهند

  اموال غيرمنقول تجاري داراي تضمينمطالبات . 9
مبناي تجربيات برخي از كشورها كه بموجب آن؛ تسهيالت به پشتوانه اموال غير منقول تجاري، يكي از  .74

دارايي ها در صنعت بانك داري در دهه هاي گذشته محسـوب گرديـده اسـت،     داليل وخامت وضعيت

كميته بر اين باور است كه اصوالً تسهيالت اعطايي با ترهين اموال غير منقول تجاري، نمي تواند بدون 

 1.درصد، موجبات پوشش تسهيالت را فراهم نمايد 100اعمال وزن ريسك 

  تسهيالت سررسيد گذشته. 10
صرف نظر از وام هاي ( روز از سررسيد آن گذشته است  90يقه هر گونه وام كه بيش از بخش بدون وث .75

حذفيات از دفـاتر بمنظـور   (به صورت خالص و پس از كسر ذخيره خاص ) رهني مسكوني واجد شرايط

                                                 
1 يا ابنيـه چنـد منظـوره    / سابقه تاسيس طوالني ، تسهيالت رهني دفترتجاري وبه هر جهت كميته در پيامدهاي استثنايي براي بازارهاي توسعه يافته و با  

درصد براي بخـش هـايي از تسـهيالت كـه      50يا  محل هاي كسب و كار چند منظوره تجاري اجاره اي ،از پتانسيل اعمال وزن ريسك ترجيحي /تجاري، و
منابع در معرض ريسـك خـارج از ايـن حـدود،     . رهني كمتر نباشد، برخوردار مي باشنددرصد ارزش وام  60درصد ارزش بازار  و يا  50دارايي تضمين وام از 
بويژه دو آزمون بايد انجام . اين گونه ترتيبات استثنايي، با توجه به شرايط خيلي سخت گيرانه اي اعمال خواهد شد. شوند درصد مي 100مشمول وزن ريسك 
درصـد نسـبت وام بـه ارزش     60درصد ارزش بـازاري ملـك يـا     50ت اعطايي امالك تجاري حداكثر تا زيان هاي ناشي از تسهيال. 1: شود به عنوان نمونه

(LTV)ملك (مبتني بر حد ارزش وام دهي رهني  MLV كـل زيـان ناشـي از    . 2و . ،  نبايد از سه دهم درصد مانده تسـهيالت در هرسـال تجـاوز نمايـد    )
ين آزمـون  تسهيالت اعطايي امالك تجاري،  نبايد از پنج دهم درصد مانده تسهيالت در سال مفروض تخطي نمايد اين بدان معناست اگر نتايج هر يك از ا

استفاده از اين رفتار متوقف مي شود و قبل از اين كه مجدداً در آينده مورد استفاده واقع شود، بايد معيارهاي  بخش نباشد، قابليت ها در سال مفروض، رضايت
كـه در  ( كشورهايي كه از اين ترتيبات بهره مي برند بايد اين موضوع و رعايـت سـاير شـرايط اضـافي    . اوليه واجد شرايط بودن، منتج به نتايج مطلوب گردند

زماني كه مطالبات مشمول اين ترتيبات استثنايي به طبقه سررسيد گذشـته منتقـل شـوند،    . عمومي افشا نمايند صورت بهرا ) بال موجود استدبيرخانه كميته 
.گردند درصد مي 100امطالبات مذكور مشول وزن ريسك   
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كسر كردن بخشي از وام است كه به دليل غير جاري بودن، مشـمول نگهـداري ذخيـره خـاص شـده      

  : 1زير موزون به ريسك شود صورت به، مي تواند )است

  درصد مقدار مانده وام باشد 20خاص كمتر از  ايردرصد زماني كه مقدار ذخ 150وزن ريسك. 

  درصد مقدار مانده وام نباشد 20درصد زماني كه مقدار ذخيره خاص كمتر از  100وزن ريسك. 

  درصد مقدار مانده وام نباشـد  50خاص كمتر از  ايردرصد زماني كه مقدار ذخ 100وزن ريسك .

 .درصد كاهش يابد 50اما با صالحديد مقام نظارتي مي تواند وزن ريسك به 

 

منظور از بخش وثيقه دار وام هاي سررسيد گذشته، برخورداري از تضامين و وثايق قابل قبـول ماننـد     .76

هنگامي كه معيار  2.خواهد بود) IIBبخش ( شرايط ذكر شده در بخش اهداف كاهش ريسك اعتباري 

مورد ارزيابي قرار مي گيرد، تسهيالت خرد سررسيد گذشـته بـراي هـدف     70تعدد اجزاء در بند /تنوع

 .موزون به ريسك نمودن، از پرتفوي كلي خرد خارج مي شوند

از ، هنگامي كه وام هاي سررسيد گذشته به طور كامـل بـا انـواعي    75افزون بر شرايط مندرج در  بند  .77

ذكر نگرديده اسـت، هنگـامي كـه مقـدار ذخيـره        146و  145وثايق پوشش داده شده كه در بندهاي 

اين شكل از وثـايق در هـيچ   . مي تواند اعمال گردد  ٪100مانده وام باشد،  وزن ريسك  ٪15بميزان 

معيارهـاي  ناظرين بمنظور اطمينان از كيفيت وثايق، بايـد  . جاي رويكرد استاندارد لحاظ نگرديده است

 .اي وضع كنند عملياتي سخت گيرانه

  

روز از  90در مورد تسهيالت رهني با پشتوانه امالك مسـكوني واجـد شـرايط، هنگـامي كـه بـيش از        .78

اگر . گردد درصد پس از كسر ذخيره خاص اعمال مي 100سررسيد اين تسهيالت بگذرد، وزن ريسك 

درصد مانده تسهيالت نباشد،  20ص كمتر از اين تسهيالت سررسيد گذشته شده ولي مقدار ذخيره خا

  .درصد براي مانده تسهيالت تجويز گردد 50بنا بر صالحديد ملي وزن ريسك مي تواند تا 

                                                 
1 را مشـابه بـا وام هـاي      ٪150رف مقابل،  وزن ريسك بنا بر مصالح ملي، ناظرين ممكن است بانك ها را مجاز كنند تا وام هاي جاري تمديدي براي ط 

  .اعمال كنند 77تا  75سررسيد گذشته مطروحه در بند هاي 

 2 .شوند دوره گذار سه سال خواهد بود و در خالل آن دامنه وسيع تري از وثايق ، به رسميت شناخنته مي بنا بر مصالح ملي،  
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  داراي ريسك بيشتر طبقات از مطالبات. 11
  :درصد يا باالتر اعمال خواهد شد 150در مورد مطالبات زير وزن ريسك  .79

  مطالبات از دولت ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ها و شركت هاي كارگزاري اوراق بهادار با رتبه

 -Bزير 

  مطالبات از شركت هاي با رتبه زيرBB- 

  75تسهيالت سررسيد گذشته مندرج در بند 

  رتبه هـاي  بخش هايي از اوراق بهادارحاصل از تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي هاي مالي كه واجد

BB+  وBB-   موزون مي گردند567درصد و بشرح مندرج در بند  350مي باشند با وزن ريسك ،. 

 

يا بيشتر بسته به ريسك باالتر برخي از دارايـي هـا ماننـد     ٪150ناظرين ملي مي توانند وزن ريسك  .80

 .و سرمايه گذاري در سهام شركت هاي خصوصي، را اعمال كنند سرمايه گذاري ريسك پذير بانك 

  ها ساير دارايي. 12
چگونگي رفتار با منابع در معرض ريسك ناشي از تبديل به اوراق بهـادار كـردن دارايـي هـاي مـالي       .81

وزن ريسك استاندارد براي سـاير دارايـي هـا معـادل     . تشرح مي گردد 4جداگانه در بخش  صورت به

سرمايه گذاري مستقيم در سهام  يا ابزارهـاي سـرمايه مقرراتـي كـه      1.ظ خواهد شددرصد لحا 100

گردند  درصد مي 100توسط بانك ها و يا شركت هاي كارگزاري منتشر مي شوند مشمول وزن ريسك 

  .كسر شوند 1مگر اينكه از سرمايه پايه و مطابق با مفاد بخش 
                                                 

 venture capital. 
). 1991راس، (باشـند   گردد كه به دنبال رشـد سـريع مـي    هاي نوپايي اطالق مي تأمين مالي مرحله اوليه از مراحل رشد شركت پذير، به گذاري ريسك سرمايه

:باشد پذير حاوي نكات زير مي گذاري ريسك سرمايه  
فناوري جديد، مفاهيم بازاريابي جديد و احتماالً محصوالت كاربردي جديد؛ -  

ها داراي قابليت و شايستگي باشد؛ طوري كه آن موقعيتريسكي بههاي  گذاري در موقعيت سرمايه -  
باشند؛ اند و داراي حق امتياز يا حق ثبت اختراع مي محصوالت يا فرآيندهايي كه مرحله آزمايشگاهي خود را با موفقيت گذرانده  -  

باشد؛ و هايي كه نشان دهنده دورنماي امكان عرضه اوليه سهام مي موقعيت  -  
).1995بارتلت و جوزف، (شود  گذاران انتخاب مي هايي كه با توجه به استراتژي ارزش افزوده توسط سرمايه موقعيت -  

1 درصد  0 بنا بر مصالح ملي، نگهداري شمش طال يا بدهي هاي با پشتوانه شمش طال مي تواند به مثابه وجه نقد ديده شده و بنابراين مشمول وزن ريسك 
.درصد گردد 20راه،  نيز مي تواند مشمول وزن ريسك  همچنين وجوه نقدي در. شود  
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  اقالم زير خط ترازنامه. 13
د، اقالم زير خط ترازنامه از طريق اعمال ضرايب تبديل اعتباري بـه اقـالم معـادل    ر رويكرد استاندارد .82

وزن ريسك طرف مقابل براي معـامالت اوراق مشـتقه فرابـورس    . تسهيالت اعتباري تبديل مي شوند

  .شامل هيچ محدوديت سقفي خاص نمي شود

يك سـال بترتيـب مشـمول     تعهدات با سررسيد اوليه زير يك سال و تعهدات با سررسيد اوليه باالي .83

 صورت بهليكن تعهداتي كه در هر زمان و بدون اطالع قبلي و . درصد مي شوند 50و  20ضريب تبديل 

 صورت بهغير مشروط قابل فسخ شدن توسط بانك باشند و يا بواسطه زوال درجه اعتباري وام گيرنده 

 1.درصد مي گردند 0خودكار منفسخ مي شوند، مشمول ضريب تبديل 

  

شامل اعتبار اسنادي ضمانتي كه ( بديل هاي اعتباري مستقيم مانند بدهي ضمانت نامه هاي عمومي .1- 83

شـامل  (و قبـولي هـا   ) به عنوان تضمين مالي بـراي تسـهيالت و اوراق بهـادار بـه كـار مـي رود      

 .مي گردند ٪100مشمول ضريب تبديل اعتباري ) ظهرنويسي در نقش قبولي

  

، كه در آن ريسك اعتباري 2فروش و فروش دارايي با دارا بودن حق رجوعهاي خريد و  نامه موافقت .2- 83

 .شود مي ٪100كماكان به بانك بر مي گردد مشمول ضريب تبديل اعتباري 

  

در خصوص وام دهي اوراق بهادار بانك يا توثيق اوراق بهادار به عنـوان   ٪100ضريب تبديل اعتباري  .84

معامالتي (باشند  معامالت سبك توافق هاي بازخريدي مي وثيقه توسط بانك شامل مواردي كه خارج از

. اعمال مي گـردد ) بازخريد معكوس و اوراق بهادار قرض داده شده و قرض گرفته شده/ مانند بازخريد

بمنظور محاسبه دارايي هاي موزون به ريسك، هنگامي كه تعهدات اعتباري تبديل يافته بوسيله وثـايق  

 .مراجعه شود II D.3ست، به بخش واجد شرايط پوشش داده شده ا

  

                                                 
ق در كشورهاي معيني، تعهدات خرد به طور غير مشروط قابل فسخ در نظر گرفته مي شود در صورتي كه شرايط قرارداد، در چهارچوب صـيانت از حقـو    1

.كامل  اجازه فسخ آن ها را به بانك داده باشد صورت بهمشتريان و قوانين مربوطه،   
.اين موارد بر مبناي نوع دارايي و نه نوع شخص مقابل طرف معامله، موزون مي گردند  2  
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تي براي خريد دارايي ، سپرده هاي آتي با نرخ و مدت از قبل تعيين شده و سهام و آپيمان /توافق .1- 84

كه مبين تعهدات با برداشت معينـي مـي باشـند،     ١اوراق بهاداري كه بخشي از آن پرداخت شده

  .مي گردند ٪100مشمول ضريب تبديل اعتباري 

ضمانت نامه حسن انجام كـار، تضـمين پيشـنهاد خريـد،     ( مرتبط با معامالت معيناقالم احتمالي  .2- 84

 50مشمول ضريب تبديل اعتبـاري  ) ضمانت ها و اعتبار اسنادي ضمانتي مربوط به معامالت خاص

 .مي شوند ٪

  

و ترتيبـات تعهـد تـامين مـالي اوراق بـدهي      ) NIFs(تعهد خريد اوراق بهادار بدهي فروش نرفته .3- 84

 .مي گردند ٪50مشمول ضريب تبديل اعتباري ) RUFs(فروش نرفته 

  

اعتبارات اسنادي كـه كـاالي   ( براي اعتبارات اسنادي تجاري كوتاه مدت خود نقد شونده منتجه از كاال .85

براي بانك هاي گشـايش كننـده و تائيـد     ٪20، ضريب تبديل اعتباري ) موضوع اعتبار وثيقه آن است

 .كننده، اعمال مي گردد

  

كه الزامي براي ايجاد تعهد طرف مقابل در خصوص اقالم زيرخط ترازنامه وجود دارد،  بانك  در مواردي .86

 .ها مي توانند از ضريب تبديل اعتباري كمتر استفاده نمايند

  

مقدار معادل اعتباري براي اوراق مشتقه فرابورس و معامالت تامين مالي اوراق بهادار كـه بانـك را در    .87

ايـن   4مقابل قرار مـي دهـد بـر مبنـاي قواعـد مشـروحه در پيوسـت        طرف اعتباري  معرض ريسك 

 .محاسبه مي شود چهارچوب

  

                                                 
.اين موارد بر مبناي نوع دارايي و نه نوع شخص مقابل كه طرف معامله مي باشد موزون مي گردند 1  
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ها بايد به دقت معامالت اوراق بهادار، كاال و معامالت ارزي خود را كه دچار نكول شده اند از اولين  بانك .88

 3 شـماره  تپوشش سرمايه اي براي معامالت نكول شده، بايد بر مبناي پيوس. روز نكول پايش نمايند

 .محاسبه گردد چهارچوباين 

  

در ارتباط با معامالت اوراق بهادار، كاال و معامالت ارزي تسويه نشده، كميته بر اين باور است كه بانك  .89

ها از تاريخ معامله و صرف نظر از تاريخ ثبت يا حسابداري معامله، در معرض ريسـك اعتبـاري طـرف    

هـايي را بـراي رديـابي و پـايش      ها ترغيب مي شوند تا سيسـتم بنابراين، بانك . مقابل قرار مي گيرند

ريسك اعتباري ناشي از معامالت تسويه نشده پياده سازي، اجرا و بهبود بخشند به نحوي كه در توليد 

. گـردد، مناسـب باشـد    اي مـي  بندي شده اطالعات مديريتي كه منجر به تسهيل اقدامات در بازه زمان

و يـا  ) DvP(ن قبيل معامالت از طريق سازوكار تحويل در مقابـل پرداخـت   افزون بر آن، هنگامي كه اي

عملياتي نگردد، بانك بايـد پوشـش سـرمايه اي بشـرح منـدرج در      ) PvP(پرداخت در مقابل پرداخت

  .محاسبه نمايد چهارچوباين  3پيوست 

  ارزيابي مستقل اعتباري . ب

  فرآيند به رسميت شناختن. 1
بـر  باشـند   زير مـي  در بند مقررمستقل اعتبارسنجي واجد معيارهاي  مؤسساتتعيين اين كه مسؤليت  .90

مستقل اعتبار سنجي بر مباني محدودي از قبيـل نـوع    مؤسساتهاي  ارزيابي. استناظرين ملي عهده 

مسـتقل   مؤسسـات  تأييد رسـمي يند نظارتي آ فر. شود به رسميت شناخته مي مورد نظر كشور و مطالبه

 .صورت عمومي افشاء گردد تا از موانع غيرضروري در مسير اجرا، اجتناب شود هاعتبار سنجي بايد ب

  معيارهاي واجد شرايط بودن. 2
 :ورده نمايدآگانه زير را بر  ششمستقل اعتبارسنجي بايد هر يك از معيارهاي  مؤسسه .91
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 اعتبار به پشتوانه گيرانه، نظام مند و داراي  روش تخصيص ارزيابي اعتباري بايد دقيق و سخت: عينيت

عالوه بر اين، ارزيابي ها بايد بطور دائم در معرض بازنگري بـوده و بسـته بـه    . تجربيات تاريخي باشد

روش ارزيابي براي هر بخش بازار، قبل . تغييرات در شرايط مالي از قدرت پاسخگويي برخوردار باشند

گيرانه و دقيقي باشد كه حـداقل   تسخ از رسميت بخشي توسط ناظر، بايد مسبوق به آزمون پشتيبان

 .سال و ترجيحاً سه سال، اعمال گرديده است مدت يك هب

 

 سسه مستقل اعتبار سنجي بايد مستقل بوده و نبايد در معرض فشار هاي سياسي يـا  يك مؤ :استقالل

حدوديت ها فرآيند ارزيابي بايد تا حد ممكن از كليه م. اقتصادي كه رتبه بندي را متاثر نمايد، قرار گيرد

 مؤسسـه و قيوداحتمالي منتجه از وضعيت هايي كه تركيب اعضاي هيات مديره و يا ساختار سهامداران 

 . اعتبار سنجي منجر به ايجاد تضاد مي منافع مي گردد، مبرا باشد

  

 داخلي  مؤسساتيكسان در دسترس  صورت بهارزيابي هاي فردي بايد : المللي دسترسي بين/شفافيت

مسـتقل   مؤسسـه افزون بـر آن، روش كلـي مـورد اسـتفاده     . و خارجي داراي منافع مشروع قرار گيرد

 .اعتبارسنجي، بايد به طور عمومي در دسترس باشد

  

 روش ارزيابي خود شامل تعريـف   : مستقل اعتبار سنجي بايد اطالعات زير را افشا نمايد مؤسسه: افشا

به؛ رتبه هاي نكول واقعي تجربه شده در هر طبقـه ارزيـابي؛ و نحـوه    نكول، افق زماني، و معناي هر رت

 .در طول زمان Aبه  AAها مانند احتمال تبديل رتبه  تغييرات ارزيابي

  

                                                 
  backtesting. 
(var)آزمون پشتيبان، فرايند پايش كيفيت مدل هاي ارزش در معرض خطر براي اين منظور زيان هاي بالقوه پيش بيني شده توسط روش ارزش در معرض خطر در . است 

مرجع فرهنگ . (ده اندطول يك دوره طوالني مورد آزمون قرار مي گيرد، تا مشخص شود آيا نسبت به گذشته، چندان دور تر از سطح اعتماد اعمال شده  پيشنهادي نبو
)اصطالحات بال دو   
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 مستقل اعتبار سنجي بايد داراي منابع كافي بوده به نحـوي كـه قـادر باشـد ارزيـابي       مؤسسه: منابع

اين منابع بايد امكان برقراري تماس دائمي قابل توجه بـا سـطوح   . اعتباري را با كيفيت باال انجام دهد

. نمايـد مورد ارزيابي را بمنظور ايجاد ارزش افزوده در ارزيابي اعتباري فراهم  مؤسسهارشد و عملياتي 

 .اين قبيل ارزيابي ها بايد مبتني بر روش هايي متشكل از رويكردهاي كمي و كيفي باشد

  

 افزون بر آن، ميزان اتكاي اشخاص مستقل. تا حدي، اعتبار از معيارهاي فوق نشات مي گيرد :مقبوليت 

اعتبارسـنجي   مسـتقل  مؤسسهبر ارزيابي اعتباري )  گذاران، بيمه گران، شركاي تجاري مانند سرمايه( 

. گـردد  مستقل اعتبارسنجي محسـوب مـي   مؤسسههاي  گواهي بر ميزان اعتبار ارزيابي منزله شاهد و هب

هاي داخلي جهـت پيشـگيري از    سسه مستقل اعتبارسنجي، همچنين از طريق وجود رويهؤاعتبار يك م

مسـتقل اعتبارسـنجي جهـت     مؤسسـه . گردد امكان استفاده غيرمجاز از اطالعات محرمانه، تقويت مي

ها را در بيش از يك كشور مورد  شدن، الزامي ندارند شركت واجد شرايط بودن براي به رسميت شناخته

 .ارزيابي قرار دهند

  مالحظات اجرايي. پ

 وزن ريسك يند تطبيقآفر
 مستقل اعتبارسنجي دراختيار مؤسساتناظرين مسئول تخصيص اوزان ريسك با توجه به ارزيابي هاي  .92

در تعيين اوزان ريسك يعني به تعبير ديگر، تصميم گيري در مـورد  . تحت رويكرد استاندارد مي باشند

فرآيند تطبيق بايد عيني بوده و بايستي . اين كه كدام طبقه ارزيابي به كدام وزن ريسك  تعلق مي گيرد

ـ  . اال باشـد منتجه به تخصيص وزن ريسك سازگار با سطوح ريسك اعتباري منعكس شده در جدول ب

 .همچنين كل طيف هاي اوزان ريسك را پوشش دهد

  

در هنگام اجراي فرايند تطبيق عالوه بر عوامل ديگر، عواملي كه توسط ناظرين مورد ارزيابي قرار مـي   .93

مستقل اعتبار سـنجي پوشـش    مؤسسهاندازه و حوزه عملياتي ناشران كه توسط هر :  گيرد عبارتند از 
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هوم ارزيابي تخصيص يافته توسط آن، و تعريف نكول به ترتيبي كـه توسـط   شود، گستره و مف داده مي

بمنظـور ارتقـاي سـازگاري بيشـتر تطبيـق      . مستقل اعتبار سنجي مورد استفاده قرار مي گيرد مؤسسه

 2ارزيابي ها با اوزان ريسك در اختيار و ياري رساندن به ناظرين در اجراي فراينـد مربوطـه، پيوسـت    

 .نكه چگونه فرايند تطبيق بايد اجرايي شود، ارايه مي نمايدرهنمودي متضمن اي

  

سـازگار   صورت بهبانك ها براي هر دو هدف مديريت ريسك و موزون به ريسك نمودن دارايي ها، بايد  .94

. مستقل اعتبار سنجي منتخب و رتبه هاي مربوط به هر نوع از مطالبـات، اسـتفاده نماينـد    مؤسساتاز 

 مؤسسـات بانك ها مجاز نيستند نسبت به گل چين نمودن و اعمال سـليقه در انتخـاب ارزيـابي هـاي     

 .مستقل مختلف اعتبارسنجي، اقدام كنند

  

آنها براي موزون به ريسك نمودن  مشخص مستقل اعتبار سنجي كه از خدمات مؤسساتبانك ها بايد؛  .95

ها بر اساس نوع مطالبات استفاده مي كنند، اوزان ريسك در ارتباط با درجـات رتبـه اي خـاص     دارايي

تعيين شده توسط ناظران در فرآيند تطبيق و همچنين دارايي هاي موزون به ريسك تجميعي براي هر 

  .جي واجد شرايط را افشا نمايندمستقل اعتبارسن مؤسسهوزن ريسك مبتني بر ارزيابي هر 

  ها  تعدد ارزيابي. 2
مستقل اعتبارسنجي منتخب بانك در مـورد يـك مطالبـه خـاص      مؤسسهاگر صرفاً يك ارزيابي توسط  .96

 .وجود دارد، آن ارزيابي بايد در تعيين وزن ريسك آن مطالبه مورد استفاده قرار گيرد

  

منتخب بانك وجود داشته و اوزان ريسك متفاوتي مستقل اعتبارسنجي  مؤسساتاگر دو ارزيابي توسط  .97

 .را ترسيم كنند، وزن ريسك باالتر اعمال خواهد شد
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اگر سه يا تعداد بيشتري ارزيابي با اوزان ريسك مختلف موجود باشد، بايد بـه دو وزن ريسـك كمتـر     .98

 .رجوع شده و از بين آن ها، وزن ريسك باالتر اعمال خواهد شد

  قابل ارزيابي ابزار منتشرهارزيابي ناشر در م. 3
باشـند، وزن   كه بانك در اوراق خاصي سرمايه گذاري مي كند كه داراي ارزيابي خاص خود مـي  هنگامي .99

گـذاري   در مواردي كه مطالبات بانك در زمره سرمايه. ريسك مطالبات مبتني بر اين ارزيابي خواهد بود

 :اعمال مي گردددر اوراق با ارزيابي خاص محسوب نشود، اصول كلي زير 

  

 داراي ارزيابي خاص براي اوراق بـدهي بـوده   ) در نقش سرمايه پذير( در شرايطي كه ناشر اوراق

ولي مطالبات بانك از آن ناشر، به عنـوان سـرمايه گـذاري در آن اوراق بـدهي خـاص محسـوب       

اعمـال شـده   موردي كه وزن ريسك را كمتر از ميـزان  (شود، ارزيابي اعتباري با كيفيت باالتر نمي

مشروط بر اين كه اين مطالبات از درجه اولويـت  ) مربوط به مطالبات فاقد رتبه اعمال نموده است

نسبت به مطالبات ارزيابي شده در همه جهات برخوردار باشد، مي تواند فقـط در مـورد مطالبـات    

مورد استفاده قرار  اگر اين گونه نباشد، ارزيابي اعتباري نمي تواند. فاقد ارزيابي بانك اعمال گردد

 .گردد گيرد و مطالبات ارزيابي نشده، مشمول وزن ريسك مطالبات فاقد رتبه مي

  داراي رتبه ارزيابي باشد، اين ارزيابي عموماً در ) درنقش سرمايه پذير(در شرايطي كه ناشر اوراق

البـات داراي  در اين صورت صـرفاً مط . مورد مطالبات مهمتر فاقد وثيقه آن ناشر، اعمال مي گردد 

در خصـوص  . اولويت همان ناشر، مشمول امتياز ارزيابي با كيفيت باالتر مربوط به ناشر مي گردند

اگـر  . ساير مطالبات فاقد ارزيابي ازناشر داراي رتبه ارزيابي باال، مانند فاقد رتبه عمل خواهد شـد 

وزن ريسك معادل يا بـاالتر   در مورد آن ها( ناشر يا ابزار خاصداراي ارزيابي با كيفيت پائين باشد

، مطالبات فاقد ارزيابي از همـان ناشـر نيـز مشـمول وزن     ) از مطالبات فاقد رتبه تجويز مي گردد

 .ريسكي خواهند شد كه در مورد ارزيابي كيفي پائين، اعمال مي گردد
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يابي بايـد كـل   بانك ها خواه بر ارزيابي ناشر و يا ارزيابي خاص اوراق منتشره اتكا نمايند، در اين ارز .100

است، لحاظ و  1منابع در معرض ريسك اعتباري را كه بانك در ارتباط با تمامي پرداخت هاي آن متعهد

 .منعكس شود

  

اگر ارتقاي اعتباري هم اكنون در رتبه خاص اوراق لحاظ شـده اسـت، بمنظـور اجتنـاب از محاسـبه       .101

اعتباري تجويزي توسط نـاظر   مضاعف عوامل ارتقاي اعتباري، هيچ يك از تكنيك هاي كاهش ريسك

 .)مراجعه شود 114به بند ( به حساب آورده نمي شود 

  

  ارزيابي تسهيالت و تعهدات با واحد پول ملي و ارز. 4
گامي كه تسهيالت و تعهدات فاقد رتبه بر مبناي رتبه تسهيالت و تعهدات معادل مرتبط با همـان  هن .102

لي آن است كه رتبـه هـاي ارزي بـراي تسـهيالت و     وام گيرنده، موزون به ريسك مي گردند، قاعده ك

در صورت تفكيك، رتبه هاي واحد پول ملي صرفاً براي موزون بـه ريسـك   . تعهدات ارزي اعمال گردد

 2.نمودن تسهيالت و تعهدات تقويم شده با واحد پول ملي مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  بلند مدت/ ارزيابي كوتاه مدت. 5
مـوردي قلمـداد   /براي اهداف موزون به ريسك نمودن، ارزيابي كوتـاه مـدت ، يـك ارزيـابي خـاص      .103

تنها براي حصول اوزان ريسك در مورد مطالبات ناشي از تسهيالت رتبه بندي شده مـورد    آن. گردد مي

بات كوتاه ، آن ها نمي توانند به ساير مطال105به استثناي شرايط مندرج در بند . گيرد استفاده قرار مي

                                                 
باشد، ارزيابي بايد بطور كامل بـه حسـاب آورده شـده و ريسـك اعتبـاري، را درارتبـاط بـا         ) سود(عنوان مثال ، اگر مطالبات بانك شامل اصل و فرعبه  1 
.بازپرداخت اصل و فرع منعكس نمايد  
تقال ربسك منابع در معرض، توسط بانك هاي هنگامي كه منابع در معرض ريسك بانك ناشي از مشاركت بانك در وام هاي تمديدي بوده، يا تبديل و ان  2

ـ   بمنظـور  . دتوسعه اي چندجانبه معيني تضمين شده باشد، تبديل و انتقال ريسك مي تواند با صالحديد مقام نظارتي ملحوظ و بطور موثري منابع كـاهش ياب
در .لحاظ شده باشد 24ي در بازار بوده و در زمره موارد زيرنويس بهره مندي از اين مزيت، بانك توسعه اي چندجانبه بايد داراي وضعيت اعتباري ممتاز و رسم

با وجود تضمين تبديل . اين قبيل موارد، با هدف موزون به ريسك نمودن، رتبه پول داخلي وام گيرنده مي تواند بجاي رتبه ارزي وي مورد استفاده قرار گيرد
موزون به ريسك نمودن بخش فاقد تضمين، بر مبنـاي  . داراي تضمين مورد استفاده قرار گيرد يا انتقال ريسك، رتبه پول ملي مي تواند صرفاً در مورد بخش

.رتبه ارزي صورت مي پذيرد  
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به هيچ وجه، رتبه هاي كوتاه مدت، نمي تواند در ارتباط با وزن ريسك در مورد . مدت تعميم داده شوند

ارزيابي كوتاه مدت صرفاً مي تواند براي مطالبات . مطالبات بلند مدت فاقد رتبه مورد استفاده قرار گيرد

ي براي منابع در معرض چهارچوبدول زير ج. كوتاه مدت از بانك ها و شركت ها مورد استفاده قرار گيرد

ريسك اعطايي بانك ها در تسهيالت كوتاه مدت خاص از قبيل انتشار اوراق تجاري خاص، ارايـه مـي   

  . كند

  

  2ساير A-1/P-11 A-2/P-2 A-3/P-3  ارزيابي اعتباري

  ٪150 ٪100 ٪50 ٪20  وزن ريسك

  

گردد، مطالبات كوتاه مـدت   ٪50ريسك اگر يك تسهيالت كوتاه مدت رتبه بندي شده، مشمول وزن  .104

اگر ناشر داراي تسهيالت كوتاه مدتي با . گردد ٪100فاقدرتبه، نمي تواند مشمول وزن ريسك كمتر از 

باشد،كليه مطالبات فاقد رتبه، صرف نظر از كوتاه مدت يا بلند مدت  ٪150ارزيابي منتج به وزن ريسك 

هاي كـاهش   شوند، مگر اينكه بانك از تكنيك ٪150 بودن آن ها ، نيز مي بايست مشمول وزن ريسك

 .ريسك اعتباري مورد تاييد ناظر براي اين قبيل مطالبات استفاده نمايد

  

رويكرد استاندارد بـراي مطالبـات بـين بـانكي      2در مواردي كه ناظران ملي تصميم به اجراي گزينه  .105

تعامل با ارزيابي هاي كوتاه مدت خاص، كوتاه مدت در كشور متبوع خود مي گيرند، انتظار مي رود نحوه 

  :بشرح زير صورت پذيرد

                                                 
رتبه . نمايه ها از روش شناسي مورد استفاده خدمات سرمايه گذاري استاندارد اند پورز و موديز پيروي مي كنند  1 A-1 استاندارد اند پورز شامل هر دو مورد  
A-1+ -A-1 و  .مي گردد   
اين دسته بندي شامل همه بدون رتبه هاو رتبه هاي   2 B و    C .مي گردد   
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      در مواردي كه هيچ گونه ارزيابي در مورد مطالبات كوتاه مدت خاص وجـود نداشـته باشـد، رفتـار

، براي همه مطالبـات از  64و  62ترجيحي عمومي براي مطالبات كوتاه مدت، بشرح مندرج در بند 

 .عمال مي گرددماه ا 3ها تا سررسيد اوليه  بانك

    اگر ارزيابي مطالبات كوتاه مدت در اختيار باشد و آن ارزيابي در اوزان ريسك مطلوب تـر متجلـي

و يا به مثابه رفتار ترجيحي عمومي باشد، ارزيابي كوتاه مدت بايستي فقط براي ) كمتر باشد(گردد 

ار ترجيحي عمومي متنفع ساير مطالبات كوتاه مدت از رفت. مطالبات خاص مورد استفاده قرار گيرد

 .گردد مي

       زماني كه يك ارزيابي خاص كوتاه مدت درباره يك مطالبه كوتـاه مـدت بـانكي بـا وزن ريسـك

اعمال گردد، رفتار ترجيحي عمومي كوتاه مدت در مورد مطالبـات بـين بـانكي،    ) باالتر(غيرمطلوب

ل اوزان ريسـك مشـابهي   تمامي مطالبات كوتاه مدت فاقد رتبـه مشـمو  . قابل اعمال نخواهد بود

 .خواهند شد كه بواسطه ارزيابي كوتاه مدت خاص اعمال مي گردد

ارزيـابي كننـده بايـد تمـامي      مؤسسـه زماني كه بايد ارزيابي كوتاه مدت مورد استفاده قـرار گيـرد،    .106

 .را در ارتباط با ارزيابي كوتاه مدت خود، برآورده نمايد 91معيارهاي مندرج در بند 

  ارزيابي سطح كاربرد. 6
مستقل درون يك گروه شركتي، نمي تواند براي مـوزون   مؤسسهارزيابي هاي مستقل براي براي يك  .107

 .به ريسك نمودن مطالبات ساير شركت هاي عضو همان گروه مورد استفاده قرار گيرد

  درخواستيغيرهاي  رتبه.7
بـا درخواسـت رسـمي  و در ازاي    (به عنوان يك قاعده كلي، بانك ها بايد از رتبـه هـاي درخواسـتي    .108

بـه هـر حـال مقامـات     . مستقل اعتبار سنجي واجدشرايط استفاده نماينـد  مؤسساتاز ) پرداخت وجه

                                                 
 Unsolicited ratings. 
.منظور رتبه هايي است كه انتشار عمومي دارد و به درخواست يك مؤسسه يا بنگاه از يك مؤسسه مستقل اعتبارسنجي تهيه نمي شود  
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ـ    نظارتي ملي مي توانند بانك ها را مجاز كنند تا از رتبه اي هاي غير درخواستي به همان طريـق رتبـه ه

 مؤسسـات به هر حال، استفاده از رتبه هاي غيردرخواستي مي توانـد توسـط   . درخواستي استفاده كنند

، مورد استفاده قرار گيرد تا منتج به رتبـه بنـدي   مؤسساتمستقل اعتبار سنجي بمنظور ايجاد فشار بر 

ران در خصوص اين نحوه رفتار، در صورت احراز، بايد موجب گردد ناظ. درخواستي توسط ايشان گردد

مستقل اعتبار سنجي براي اهداف كفايت سرمايه تصميم گيـري   مؤسساتعدم استمرار تاييد /استمرار

 .كنند

  كاهش ريسك اعتباري -رويكرد استاندارد. ت
  

  كليات. 1
  مقدمه )1(

. كننـد  ها از برخي تكنيك ها بمنظور كاهش ريسك اعتباري كه در معرض آن هستند استفاده مي بانك .109

عنوان مثال، منابع در معرض ريسك مي توانند به پشتوانه وثـايقي ماننـد مطالبـات داراي اولويـت     به 

نخست اعظا گردند، بطور كامل يا بخشي از آن ها مي تواند با وجه نقد يـا اوراق بهـادار پوشـش داده    

اوراق شود، تسهيالت در معرض ريسك مي تواند بوسيله شخص ثالث تضمين گردد، يا بانك مي تواند 

مضافاً اينكه بانـك  . مشتقه اعتباري را خريداري كند تا اثراشكال متنوع ريسك اعتباري را كاهش دهند

 .ها مي توانند بر روي خالص سازي تسهيالت اعطايي در مقابل سپرده هاي طرف مقابل، توافق نمايند

را برآورده مـي   118و  117زماني كه اين تكنيك ها، الزامات مربوط به اطمينان قانوني مندرج در بند  .110

هـاي كـاهش ريسـك     نمايند، رويكرد بازبيني شده كاهش ريسك اعتباري، دامنه وسيع تري از تكنيك

 .نمايد ، مجاز مي 1988اعتباري را با توجه به اهداف سرمايه نظارتي در مقايسه با موافقت نامه 
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  ات كليظمالح )2(
ر معرض ريسـك منـدرج در دفـاتر بـانكي طبـق      تعيين شده در اين بخش، براي منابع د چهارچوب .111

در خصوص ترتيبات كاهش ريسك اعتباري در رويكرد مبتني . رويكرد استاندارد قابل اعمال خواهد بود

 .مراجعه كنيد 3به بخش  IRBبر رتبه بندي داخلي

  

نيـز  ) رجوع شـود  181تا  145و  138تا  130به بند ( رويكرد جامع در خصوص نحوه بررسي وثايق  .112

تواند اعمال گردد تا هزينه پوشش ريسك طرف مقابل را براي اوراق مشتقه فرابـورس و معـامالت     يم

 .بازخريدي ثبت شده در دفاتر تجاري بانك، محاسبه نمايد

  

معامالتي كه در مورد آنها از تكنيك هاي كاهش ريسك اعتباري استفاده مـي شـود، نبايـد مشـمول      .113

به ساير معامالت مشابه كه درمورد آنها از اين تكنيك هـا اسـتفاده   اي باالتري نسبت  الزامات سرمايه

 .شود، گردند نمي

  

بنابراين، در مورد مطالبات واجد . مضاعف محاسبه گردد صورت بهاثرات كاهش ريسك اعتباري نبايد  .114

رتبه خاص، كه قبالً كاهش ريسك اعتباري در خصوص آن اعمال شده است ، هيچ تاييد نظارتي اضافه 

. مورد كاهش ريسك اعتباري براي اهداف سرمايه نظارتي بـه آن مطالبـات تعلـق نخواهـد گرفـت     در 

 چهـارچوب بخش رويكرد استاندارد، رتبه بندي مبتني بر اصل بدهي نمـي توانـد در   100مطابق با بند 

 .كاهش ريسك اعتباري مورد استفاده قرار گيرد

  

اري منتج به كاهش يا انتقال ريسك اعتبـاري  در حالي كه استفاده از تكنيك هاي كاهش ريسك اعتب .115

ريسـك  . را افزايش دهد) ريسك هاي باقيمانده( مي گردد، آن بطور همزمان مي تواند ساير ريسك ها 

بنـابراين، الزم اسـت   . باشد هاي باقيمانده شامل ريسك هاي قانوني، عملياتي، نقدشوندگي و بازار مي

، ارزش )محـور (شامل؛ راهبرد، مالحظات مربوط به اعتبار پايهبانك ها رويه ها و فرايندهاي قدرتمندي 

گذاري، سياست ها و رويه ها، سيستم ها، كنترل ريسك هاي ناشـي از انقضـاي پوشـش، و مـديريت     
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ريسك تمركز ناشي از استفاده بانك از تكنيك هاي كاهش ريسك اعتباري و تعامل ان با شماي كلـي  

هنگامي كه اين ريسـك هـا بطـور كـافي     . ها بكارگيرند ريسك ريسك اعتباري بانك، براي كنترل اين

كنترل نشوند، ناظران مي توانند سرمايه پوششي اضافه را تحميل كنند يـا از سـاير اقـدامات نظـارتي     

 .مندرج در ركن دوم بهره ببرند

  

ر ارتباط با نيز بايد براي بانك ها مد نظر قرار گيرد تا مقدار ارفاق سرمايه د 3الزامات مندرج در ركن  .116

  .هر گونه تكنيك كاهش ريسك اعتباري حاصل شود
  

  پشتوانه قانوني )3(
بمنظور اينكه بانك ها در ارتباط با هر گونه تكنيك كاهش ريسك اعتبـاري مشـمول ارفـاق سـرمايه      .117

 .تندسازي قانوني بايد برآورده شودشوند، استانداردهاي حداقلي زير براي مس

  

وثيقه ، و براي مستندسازي خالص اقالم باالي خط داراي براي معامالت تمام مستندات مورد استفاده  .118

ترازنامه، ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباري بايد براي همه طرف هاي مقابل الـزام آور بـوده و در   

بانك ها بايد به بازنگري هـاي قـانوني كـافي    . كشور مربوطه، از لحاظ قانوني قابليت اجرا داشته باشد

ييد اين مهم رهنمون شده و داراي مباني قانوني محكمي براي نايل شدن به اين امر باشـند و  جهت تا

در صورت نياز، اين قبيل بازنگري هاي اضافه را جهت حصول اطمينان از قابليت اجراي مسـتمر، پيـاده   

  .سازي نمايند
  

  1بررسي اجمالي تكنيك هاي كاهش ريسك اعتباري. 2
  معامالت داراي وثيقه  )1(

  :معامله داراي وثيقه به مواردي اطالق مي گردد كه  .119

                                                 
بمنظور بررسي اجمالي روش شناسي ترتيبات سرمايه معامالت تضمين شده توسط وثايق مالي تحت رويكرد مبتنـي بـر رتبـه بنـدي داخلـي و رويكـرد         1

.مراجعه شود 10استاندارد به پيوست   
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  بالفعل يا بالقوه باشند و  صورت بهبانك ها داراي منابع در معرض ريسك اعتباري 

  ،بخشي  توسـط   صورت بهكامل يا  صورت بهمنابع در معرض ريسك اعتباري بالفعل يا بالقوه

 .و يا شخص ثالثي به نيابت از طرف مقابل، پوشش داده شده باشد ١وثايق طرف مقابل

مانند وجه نقد يا اوراق بهادار، يا ساير ( گيرند زماني كه بانك ها وثايق مالي واجدشرايط در اختيار مي .120

آن ها مجازند تا منابع در معرض ريسك اعتبـاري اعطـايي   ) 146و  145موارد تعيين شده در بند هاي 

قابل را در زمان محاسبه سرمايه مورد نياز جهت احتساب اثرات كاهنده ايـن وثـايق،   خود به شخص م

  .كاهش دهند
  

  كلي و شرايط حداقلي چهارچوب -

، اوزان ريسك وثيقه را 1988توانند به انتخاب خود از رويكرد ساده، مشابه با توافق نامه  بانك ها مي .121

درصد  20عموماً تا (وزان ريسك طرف مقابل دار منابع در معرض ريسك، جايگزين ا براي بخش وثيقه

نموده، يا از رويكرد جامع كه بموجب آن تعديل كامل وثايق در مقابـل منـابع در معـرض ريسـك     ) كف

مجاز شده و بطور موثر مقدار منابع در معرض ريسك را به اندازه ارزش منتسب وثايق كاهش مي دهد، 

عمـل   -و نـه هـر دو   -دفاتر بانكي از هر يك از رويكردهـا  بانك ها مي توانند در مورد . استفاده نمايند

گـذاري   وثيقـه . نمايند، ليكن در مورد دفتر تجاري صرفاً مي توانند تحت رويكرد جـامع اقـدام نماينـد   

 ابقامكان عدم تط. بخشي از منابع در معرض ريسك، در هر دو رويكرد به رسميت شناخته شده است

 .و وثايق صرفاً تحت رويكرد جامع مجاز مي باشد سررسيد منابع پايه در معرض ريسك

  

به هر حال، قبل از اينكه ارفاق سرمايه در رابطه با هر يك از اشكال وثيقه انجام شود، استانداردهاي  .122

 .هر رويكرد بايستي رعايت گردند براساس 126تا  123مشروحه در بند هاي 

                                                 
در قالب اقالم باالي خط يا زير خط  براي توصيف شخصي بكار مي رود كه بانك منابع در معرض ريسك اعتباري» طرف مقابل « در اين بخش، عبارت   1

اين تسهيالت به عنوان نمونه، مي توانـد، در قالـب تسـهيالت نقـد يـا اوراق      . ترازنامه و يا منابع بالقوه در معرض ريسك اعتباري به ايشان اعطا نموده است
عنوان وثيقه، تعهدات يا منابع در معرض ريسك تحت قـرارداد اوراق   ، اوراق بهادار به) گيرنده ناميده مي شود كه در آن طرف مقابل بطور متعارف وام( بهادار

.مشتقه فرابورس، باشد  
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هاي قانوني  ، سازوكار118و  117افزون بر الزامات كلي مربوط به پشتوانه قانوني مندرج در بند هاي  .123

انتقال مي يابند بايد اين اطمينان را حاصل كند كه بانـك   ]مالكيت آن  [كه بموجب آن وثايق ترهين يا 

رت وقـوع يـك يـا    يا در صـو (از اين حق برخوردار است تا در صورت نكول، بي مايگي يا ورشكستگي 

و ( طرف مقابل) تعداد بيشتري وقايع اعتباري مشخص كه در بخش مستندسازي معامالت درج گرديده

به طريقي زمان بندي شده وثايق را تبديل به نقـد  ) در جايي كه قابل اعمال است مربوط به امين وثيقه

يد تمـامي مراحـل الزم در خصـوص    عالوه بر آن، بانك ها با. نموده و يا مالكيت قانوني آن را دارا باشد

انجام كامل اين الزامات را با توجه به قوانين قابل كاربرد در خصوص منافع بانك از وثايق طي نموده تا 

از حصول و حفظ حقوق ومنافع  قابل اجراي وثايق، به عنوان نمونه از طريق ثبت رسمي آن نزد دفـاتر  

جبران در مورد وثايق قابل انتقال، اطمينـان داشـته     اسناد رسمي، ويا براي اعمال حق خالص سازي يا

 . باشد

  

بمنظورايجاد پوشش حفاظتي توسط وثيقه، كيفيت اعتباري طرف مقابـل و ارزش وثيقـه نبايـد داراي     .124

به عنوان مثال، اوراق بهادار منتشره توسط طرف مقابـل يـا توسـط هـر     . همبستگي معنادارمثبت باشد

مقابل ، پوشش كمتري را ايجـاد كـرده و بنـابراين واجـد شـرايط       عضو گروه مرتبط با طرف مؤسسه

 .نخواهد بود

  

بانك ها بايد داراي رويه هاي شفاف و خدشه ناپذير در نقدشوندگي بهنگام وثايق باشند به نحوي كه  .125

اطمينان حاصل شود كليه شرايط قانوني مورد نياز جهت اعالن و اظهار نكـول طـرف مقابـل و فراينـد     

 .توانند بفوريت به نقد تبديل شوند قد نمودن  وثايق، لحاظ شده است و لذا وثايق ميتبديل به ن

  

زماني كه وثايق توسط امين نگهداري مي شود، بانك ها بايد مراحل منطقي را طي كنند تـا اطمينـان    .126

 .يابند امين،  وثايق را از دارايي هاي خود تفكيك نموده است
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بـه  . ر دو طرف معامالت داراي وثيقه باشد نيز اعمال خواهـد شـد  الزامات سرمايه اي بانكي كه در ه .127

بـه  . عنوان مثال، هر دو قرارداد بازخريد و يا بازخريد معكوس، مشمول الزامات سرمايه اي مي گردنـد 

گيري اوراق بهـادار نيـز مشـروط بـه نگهـداري       قرض/همين ترتيب، هر دو طرف معامالت قرض دهي

يق مشابه ثبت اوراق بهاداردر دفاتر كل در ارتباط با منابع درمعرض پوشش سرمايه اي صريح و به طر

 .گيري ها، خواهند شد  ريسك اوراق مشتقه و يا ساير  قرض

  

به عنوان نمونه معامالت بازخريـد يـا   ( هنگامي كه بانك در نقش واسط، ترتيبات معامالت بازخريدي .128

بين يك مشتري و شخص ثالـث انجـام   را  ) قرض گيري اوراق بهادار/بازخريد معكوس و قرض دهي

مي دهد، و تضميني به مشتري مي دهد كه شخص ثالث بـه تعهـداتش عمـل خواهـد نمـود، در ايـن       

در ايـن  . صورت، ريسك بانك مشابه مواردي است كه بانك به عنوان اصيل به معامله ورود كرده است

ي محاسبه كند كه انگار خود اصيل مي گونه موارد، بانك ملزم خواهد بود الزامات سرمايه اي را به طريق

  .باشد

  رويكرد ساده -

در رويكرد ساده، اوزان ريسك ابزار وثايق كه كل يا بخشي از منابع در معـرض ريسـك را پوشـش     .129

تـا   182در بند هـاي   چهارچوبجزئيات اين . دهد،  با اوزان ريسك طرف مقابل جايگزين مي گردد مي

  .ارايه مي گردد 185
  

  رويكرد جامع -

در رويكرد جامع به هنگام ترهين وثيقه، بانك ها بمنظور به حساب آوردن اثرات ايـن وثـايق، ملـزم     .130

خواهند بود تا منابع در معرض ريسك تعديل شده اعطايي بـه طـرف مقابـل را بـراي اهـداف كفايـت       

رض ريسك ، بانك ها ملزمند تا مقدار منابع در مع*احتياطيبا استفاده از تعديل . سرمايه محاسبه كنند

اعطايي به طرف مقابل و همچنين ارزش هر گونه وثيقه دريافتي در تضمين طرف مقابل را تعديل نموده 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٣٧٧ 

ايـن امـر   . منتج از تحركات بازار را نيز به حسـاب آورنـد   1تا هر گونه نوسانات احتمالي آتي در ارزش

بـه  . يق حاصـل مـي كنـد   را در مورد منابع در معرض ريسك و وثـا ) بازار(مقاديرتعديل شده به نوسان

استثناء شرايطي كه يكي از طرف هاي معامله وجه نقد باشد، همواره مقدار تعديل شده به نوسان، براي 

 .منابع در معرض ريسك بيشتر از آن منابع و براي وثايق كمتر از آن خواهد بود

  

ي پولي مختلفـي  افزون بر آن، هنگامي كه منابع در معرض ريسك و وثايق نگهداري شده با واحد ها .131

تقويم شده باشند، تعديل كاهشي بيشتري بايد در مورد مقدار تعديل شده به نوسان وثايق اعمال گردد 

 .تا هر گونه نوسانات احتمالي آتي در خصوص نرخ ارز را نيز به حساب آورده شود

  

زماني كه مقدار تعديل شده به نوسان منابع در معرض ريسك، بزرگتر از مقدار تعديل شده به نوسان  .132

، بانك ها بايد دارايي هاي موزون به )از جمله هر گونه تعديل اضافي براي ريسك نرخ ارز( وثايق باشد

. نماينـد ريسك خود را با توجه به حاصل ضرب تفاوت اين دو در وزن ريسك طـرف مقابـل محاسـبه    

 .تشريح گرديده است 150تا  147نحوه اجراي اين محاسبات در بند  چهارچوب

  

 احتيـاطي  تعـديل ) 1(: را محاسـبه كننـد  احتياطي اصوالً بانك ها به دو روش مي توانند مقدار تعديل  .133

ي بر مبتناحتياطي تعديل  )2(نظارتي استاندارد با استفاده از پارامترهاي تدوين شده توسط كميته بال و 

ناظران تنها در مواقعي بانك ها . برآورد داخلي با استفاده از برآورد خود بانك از نوسانات قيمت در بازار

مبتني بر برآورد داخلي استفاده كنند كه آن ها بتوانند بطور كامـل  احتياطي را مجاز مي كنند تا از تعديل 

 .معيارهاي كمي و كيفي معيني را اجرا نمايند

  

مبتني بر برآورد داخلي ،  مسـتقل از انتخـاب    احتياطي توانند از تعديل استاندارد يا تعديل بانك ها مي .134

رويكرد استاندارد يا رويكرد مبتني بر رتبه بندي داخلي پايه در خصوص اندازه گيري ريسك اعتبـاري،  

                                                 
.مقادير در معرض ريسك مي تواند متنوع باشد هنگامي كه  به عنوان نمونه اوراق بهادار قرض داده شده باشد  1  

تعديل احتياطي *  Haircut) ( هين آن مي باشدمبين تفاوت ارزش بازار وثيقه با ارزش احتياطي تر   
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بر بـرآورد داخلـي   مبتني احتياطي در هر حال، اگر بانك ها بدنبال آن باشند تا از تعديل . مند گردند بهره

مبتنـي بـر   احتياطي استفاده كند، آن ها بايد از آن براي كل ابزارهايي كه در خصوص استفاده از تعديل 

موارد استثناء، پرتفوي هـاي كـم   . برآورد داخلي در مورد آن ها واجد شرايط مي باشند، استفاده نمايند

 .نظارتي استاندارد استفاده كننداحتياطي توانند از تعديل  اهميتي خواهد بود كه در مورد آن ها مي

  

فردي به نوع ابزار، نوع معامله و تناوب ارزش گـذاري مبتنـي بـر بـازار و       احتياطي اندازه تعديل هاي .135

گـذاري   به عنوان مثال، معامالت بازخريدي با ارزش. تجديد نظر در ميزان وديعه بستگي خواهد داشت

مبتني بر احتياطي ديد نظر روزانه در ميزان وديعه، مشمول تعديلي روزانه و  تج صورت بهمبتني بر بازار 

روز كاري آن مي گردد و معامالت وام دهي تضمين شده داراي ارزش گـذاري مبتنـي    5دوره نگهداري 

احتيـاطي  روزانه و فاقد هر گونه شرط تجديد نظر در ميزان وديعه، مشـمول تعـديل    صورت بهبر بازار 

، بـا اسـتفاده از فرمـول    احتيـاطي  اين تعداد تعديل. روزه كاري خواهد شد 20ي مبتني بر دوره نگهدار

ارزش گذاري مبتني بـر بـازار و  تجديـد نظـر در     دفعات بسته به ) Tقانون راديكال (ريشه دوم زمان 

 .ميزان وديعه، مقياس گذاري افزايشي خواهد شد

  

عموماً توافق بازخريد اوراق قرضه دولتـي   ( توانند، براي انواع معيني ازمعامالت بازخريدي  ناظران مي .136

نظـارتي اسـتاندارد و يـا     احتياطي ، بانك هايي كه از تعديل) 171و  170با تعريف مندرج در بند هاي 

مبتني بر برآورد داخلي بهره مي برند را مجاز كنند تا از آن در محاسبه مقـدار منـابع در    احتياطي تعديل

 .استفاد نكنندمعرض ريسك بعد از كاهش ريسك، 

  

اثر توافق پايه خالص سازي در مورد معامالت بازخريدي، مي تواند در محاسبه الزامات سرمايه اي و  .137

 .، به رسيميت شناخته شود173بسته به شرايط مندرج در بند
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مبتنـي بـر   احتيـاطي  استاندارد و تعـديل   احتياطي نظارتي به عنوان يك جايگزين ديگر براي تعديل .138

در محاسبه نوسانات بالقوه  VARتوانند از مدل هاي ارزش در معرض خطر ي ، بانك ها ميبرآورد داخل

، بشرح مندرج در SFTقيمت براي معامالت بازخريدي و ساير معامالت مشابه تامين مالي اوراق بهادار

انـك  به عنوان روش جايگزين و منوط به تائيد مقام نظارتي، ب. استفاده كنند (i) 181تا  178بند هاي 

توانند منابع در معرض ريسك مثبـت مـورد انتظـار را بشـرح      ها همچنين براي اين قبيل معامالت، مي

 .، محاسبه كنندچهارچوباين  4مندرج در پيوست 

  خالص سازي اقالم باالي خط ترازنامه) 2(
آن ها  هنگامي كه بانك ها از ترتيبات قانوني براي خالص سازي وام ها و سپرده ها برخوردار هستند، .139

مي توانند سرمايه مورد نياز را مبتني بر خالص منابع در معرض ريسك اعتبـاري و منـوط بـه شـرايط     

  .محاسبه نمايند 188مندرج در بند 
  

  ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباري) 3(
 مشتقه اعتباري؛ مستقيم و بي واسطه، صريح، غير قابل برگشت و اواراقكه ضمانت نامه ها و  هنگامي .140

غير مشروط باشند و ناظران متقاعد شده باشندكه بانك ها حداقل شرايط عملياتي معين را در ارتبـاط  

با فرايندهاي مديريت ريسك اجرايي نموده اند، آن ها مي توانند بانك ها را مجاز كننـد تـا ايـن قيبـل     

 .پوشش هاي اعتباري را در محاسبه سرمايه مورد، لحاظ نمايند

  

، رويكـرد  1988مانند توافـق نامـه   . طيفي از ضامنين و پوشش دهندگان اعتباري مشخص شده اند .141

بنابراين صرفاً تضمين هاي صادره يا پوشش هـاي ارايـه شـده توسـط     . اهد شد.جايگزين اعمال خو

داراي وزن ريسك كمتر از طرف مقابل، منجر به كاهش سرمايه پوششي خواهد شد، چرا كه  مؤسسات

اي پوشش منابع در معرض طرف مقابل، مشـمول وزن ريسـك تضـمين كننـده يـا ضـامن       بخش دار

 .حالي كه بخش بدون پوشش، مشمول وزن ريسك طرف مقابل مي گردد گردد در مي

  .ارايه مي گردد 193تا  178زئيات الزامات عملياتي در زير و در بند هاي ج .142
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  عدم تطابق سررسيد)  4( 
 

نده در مبحث كاهش ريسك اعتبـاري، كمتـر از سررسـيد منـابع در     هنگامي كه سررسيد هاي باقيما .143

هنگامي كه عدم تطبيق . معرض ريسك اعتباري پايه مي باشد، عدم تطبيق سررسيد  بوقوع مي پيوندد

سررسيد وجود داشته باشد و كاهش ريسك اعتباري داراي سررسيد اصلي كمتر از يـك سـال باشـد،    

در ساير مـوارد هنگـامي   . ايه اي به رسميت شناخته نمي شودكاهش ريسك اعتباري براي اهداف سرم

بخشـي بـه كـاهش ريسـك      صورت بهكه عدم تطبيق سررسيد وجود دارد ، به رسميت شناخته شدن 

تحـت رويكـرد   . داده مي شود 205تا  202اعتباري براي اهداف سرمايه نظارتي بشرح مندرج در بند 

  .ساده در خصوص وثايق، عدم تطبيق سررسيد مجاز نخواهد بود
  

  ساير موارد) 5(
نكـول در  مجموعه ابزارهاي كاهنده ريسك اعتباري و اوراق مشتقه اعتباري اولين و دومـين   ترتيبات  .144

  .ارايه مي گردد 210تا  206بند 
  

  وثايق. 3
  وثايق مالي واجد شرايط) 1(

  :ابزارهاي وثيقه اي واجد شرايط در رويكرد ساده عبارتند از .145

توديع ) دهنده به همين ترتيب گواهي سپرده يا ابزارهاي مشابه صادره توسط بانك قرض (وجه نقد ) الف(

  . ٢، ١. وشش منابع در معرض ريسك طرف مقابل باشدشده نزد بانك، به نحوي كه بمنزله پ

  طال )ب(

                                                 
راق مشـتقه  در مورد اوراق مشتقه مرتبط با قرارداد اعتباري منتشره بانك در مقابل منابع در معرض ريسك موجود در دفاتر بانكي كه واجد معيارهـاي او   1
.اعتباري باشند، نيز به مثابه معامالت داراي وثيقه نقدي عمل مي شود  
ات امـانتي  در مواقعي كه وجوه سپرده، گواهي سپرده يا ابزارهاي مشابه منتشره توسط بانك قرض دهنده به عنوان وثيقه نزد بانك ثالثي جداي از ترتيبـ   2

و غير قابل برگشت  نگهداري شود، در صورتي كه آنها بوضوح در ترهين يا واگذار شده به بانك قرض دهنده باشد و ترهين يا واگذاري ان ها نيز غير مشروط
مشـمول وزن  ) بعد از هر گونه تعديل احتياطي الزم براي  پوشـش ريسـك نـرخ ارز   ( باشد، مقدار منابع در معرض ريسك پوشش داده شده توسط اين وثايق

  .ريسك بانك ثالث مي گردند
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مستقل اعتبار سنجي رسمي كه داراي ويژگي هاي زير نيـز   مؤسساتاوراق بهادار بدهي داراي رتبه ) پ(

  :باشند

  حداقل داراي رتبهBB- و يا نهادهاي عمومي دولتي باشد كه توسط نـاظران   ها و منتشره توسط دولت

 يا. ملي مانند دولت مركزي با ان رفتار مي شود

  حداقل داراي رتبهBBB-  شـامل بانـك هـا و شـركت هـاي      (مؤسسـات باشد هنگامي كه توسط ساير

 يا. منتشر مي گردد) كارگزاري اوراق بهادار

  حداقل داراي رتبهA-3/P-3 براي ابزارهاي بدهي كوتاه مدت باشد. 

  :مستقل اعتبار سنجي رسمي باشد به نحوي كه مؤسساتاوراق بهادار بدهي كه فاقد رتبه ) ت(

 ،و  توسط بانك منتشر شود 

  در بازار بورس پذيرفته شده باشد، و 

  به عنوان بدهي داراي اولويت طبقه بندي شده باشد ، و 

 ويت مشابه صادره توسط بانك حداقل بايد واجد رتبه تمامي اوراق واجد رتبه با اولBBB- يا 

  A-3/P-3  مستقل اعتبار سنجي رسمي باشد ، و  مؤسساتتوسط  

  بانك نگهدارنده اوراق بهادار در حكم وثيقه داراي اطالعاتي نباشد كه مبين رتبه هاي زيرBBB-   ياA-

3/P-3  باشد، و ) در صورت قابل اعمال( اوراق 

 ركافي از نقدشوندگي اوراق بهادار در بازار اطمينان داشته باشندناظران بطو. 

  

بـازار اصـلي    كه در شاخص اصـلي ) شامل اوراق قرضه قابل تبديل به سهام( حقوق صاحبان سهام ) ث(

  .باشد اوراق بهادار

دار اوراق بهـا ارتباط با در  سرمايه گذاري تجميعي هاي در صندوق) Units(واحدهاي سرمايه گذاري  )ج(

  :و صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك  كه) UCITS( قابل انتقال

 ًبه صورت روزانه تعيين مي شود و آن ها  ي سرمايه گذاريقيمت واحدها  عموما 
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  1.استابزارهاي مندرج در اين بند به  آن ها محدودسرمايه گذاري 

 

  :شوندابزارهاي وثيقه اي زير در رويكرد جامع ، واجد شرايط شناخته مي  .146

  145تمامي ابزارهاي بند ) الف(

كه در شاخص اصـلي درج نشـده   ) به سهام شامل اوراق قرضه قابل تبديل(حقوق صاحبان سهام) ب(

  .ليكن در بازار بورس رسمي پذيرفته شده باشند

صندوق هاي سـرمايه  / اوراق بهادار قابل انتقال  ارتباط بادر  سرمايه گذاري تجميعي هاي صندوق) ت(

  .باشد )حقوق صاحبان سهام(گذاري مشترك كه شامل اين قبيل ابزارهاي مالكانه

  رويكرد جامع )2(
  :محاسبه سرمايه مورد نياز

براي معامالت داراي وثيقه، مقدار منابع در معرض ريسـك پـس از اعمـال فراينـد كـاهش ريسـك        .147

  :محاسبه مي گردد اعتباري، به طريق زير
 

E* = max {0, [E x (1 + He) – C x (1 – Hc – Hfx)]}  

 :اي كه گونه به

 E* = كاهش ريسك انجام فرايند در معرض ريسك بعد ازمنابع ارزش 

 E  = منابعارزش جاري  

 He  =مناسب براي دارايي  احتياطي تعديل 

 C  = ارزش جاري وثيقه دريافت شده 

 Hc = مناسب براي وثيقه احتياطي تعديل 

 Hfx = بين وثيقه و ارزش دارايي وجود دارد ارزيعدم تطابق پارامتر تعديل مناسب هنگامي كه.  

                                                 
صندوق هاي سرمايه گـذاري مشـترك از   /اوراق بهادار قابل انتقال هاي سرمايه گذاري تجميعي در ارتباط با به هر حال، استفاده يا استفاده بالقوه صندوق  1

نبايد از ماهيت وثيقه مالي واجدشـرايط بـودن ايـن واحـد هـا در       146ابزارهاي مشتقه، به تنهايي جهت پوشش سرمايه گذاري هاي مندرج در اين بند و بند 
.ي مشترك سرمايه گذاري، ممانعت نمايدصندوق ها/نهادهاي تجميع سرمايه گذاري در اوراق بهادار قابل انتقال  
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مقابـل  در وزن ريسـكي طـرف   ريسك اعتباري، كاهش فرايند بعد از  ،در معرض ريسكمقدار منابع  .148

 . ضرب شده تا مقدار دارايي موزون به ريسك براي معامالت داراي وثيقه به دست آيد

  

ق سررسيد بين منابع در معرض ريسك طـرف مقابـل و وثـايق    ابنحوه بررسي معامالتي كه عدم تط  .149

 .ذكر گرديده است 205تا  202مربوطه، وجود دارد در بند هاي 

 : مجموعه عبارت خواهد بود ازاحتياطي هنگامي كه وثايق شامل مجموعه اي از دارايي هاست، تعديل  .150

  

  
  

 :به گونه اي كه

ai  و ) كه با واحد پول اندازه گيري مي شود(وزن دارايي موجود در مجموعه بودهHi قابـل اجـرا در    احتياطي تعديل

  .مورد آن دارايي مي باشد

  

  نظارتي استانداردتعديل احتياطي  

روزانه، تجديد  صورت بهبا فرض ارزش گذاري مبتني بر بازار ( نظارتي استاندارد احتياطي تعديل هاي .151

 :شود، عبارتند از بوده كه به درصد بيان مي) روزه كاري 10نظر روزانه در ميزان وديعه و دوره نگهداري 
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 3ساير ناشران 2, 1ناشران دولتي مدت باقيمانده تا سررسيد رتبه اوراق بهادار بدهي

AA-/A-1 تا AAA 

 1 0.5 كمتر يا مساوي يكسال

بزرگتر از يكسال و كوچكتر يا 

 سال 5مساوي 
2 4 

 8 4 سال5بزرگتر از

P-3/A-3/A-2/BBB- تا  A+   و  

  رتبه اوراق بهادار بانك هاي فاقد

d 145بشرح بند 

 2 1 كمتر يا مساوي يكسال

يكسال و كوچكتر يا بزرگتر از 

 سال 5مساوي 
3 6 

 12 6 سال5بزرگتر از

BB- تا BB+ 15 كل  

و ) سهامشامل اوراق قرضه قابل تبديل به (ملحوظ در شاخص اصلي بازار اوراق بهادارسهام 
 طال

15 

پذيرفته شده و قابلرسميقابل تبديل به سهام كه دريك بازارشامل اوراق قرضه (ساير سهام 
 )فروش هستند خريد و

25 

صندوق هاي / تعهد سرمايه گذاري جمع شونده در اوراق بهادار قابل انتقال 

 مشترك سرمايه گذاري

بيشترين تعديل احتياطي در مورد هر اوراق بهادار 

گذاري  اعمال است در خصوص وجهي كه سرمايه  ابل

 مي شود

 0  4وجه نقد در واحد پولي مشابه

                                                 
.شامل مؤسسات عمومي دولتي است كه از سوي ناظرين ملي ترتيبات دولتي در خصوص آن ها اعمال مي گردد    1  
.رصد، ترتيبات مربوط به دولت اعمال مي شودعه اي چند جانبه مشمول وزن ريسك صفر ددرخصوص بانك هاي توس  2   
.شامل مؤسسات عمومي دولتي است كه از سوي ناظرين ملي ترتيبات دولتي در خصوص آن ها اعمال نمي گردد  3  
.مشخص شده اندالف  145وثايق نقدي واجدشرايط كه در بند   4  
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نظارتي استاندارد براي ريسك واحد پولي در مواقعي كه منابع در معـرض ريسـك و   احتياطي تعديل  .152

همچنين منوط به دوره نگهداري ( درصد خواهد بود 8وثايق با واحد هاي پولي مختلفي تقويم شده اند، 

 ).روزانه صورت بهروزه كاري و ارزش گذاري مبتني بر بازار  10

  

مانند اوراق بـدهي  ( ابزارهاي غير واجدشرايط را قرض مي دهدخصوص معامالتي كه در آن بانك در  .153

قابـل اعمـال بـراي منـابع در معـرض       احتياطي ، مقدار تعديل) شركتي واجد رتبه غير سرمايه گذاري

ريسك بايد مشابه مقداري باشد كه در خصوص حقوق صاحبان سهام معاملـه شـده بـر مبنـاي نـرخ      

  .اعمال مي گرددرسمي كه خارج از شاخص اصلي مي باشد، 

  برآورد داخلي براي تعيين مقدار تعديل احتياطي -
  

را بـا اسـتفاده از بـرآورد داخلـي خـود از       احتياطي ناظران مي توانند بانك ها را مجاز كنند تا تعديل .154

اجازه اين امر مشـروط بـه رضـايت منـدي از     . نوسانات قيمت بازار و نوسانات نرخ ارز محاسبه نمايند

هنگامي كه اوراق . خواهد بود 165تا  156انداردهاي كمي و كيفي مندرج در بند هاي رعايت حداقل است

يا باالتر باشند، ناظران مي توانند بانك هارا مجاز كننـد    BBB-/A-3بهادار مبتني بر بدهي داراي رتبه 

وطـه،  در تعيـين دسـته بنـدي هـاي مرب    . برآورد نوسان را براي هر دسته از اوراق بهادار محاسبه كنند

سررسـيد   -رتبـه آن ج  -نوع ناشر اوراق بهادار ب -الف: بايد موارد زير را مد نظر قرار دهند مؤسسات

برآورد نوسان بايد نمايانگر اوراق بهادار واقعي ملحـوظ در   . اصالح شده آن ديرش -باقيمانده آن و د

يـا بـراي    BBB-/A-3تـر از  براي اوراق بهادار مبتني بر بدهي داراي رتبـه كم . دسته بندي بانك باشد

، مقدار )خانه هاي هاشورخورده كم رنگ جدول فوق( حقوق صاحبان سهام واجدشرايط به عنوان وثيقه 

 .بايد براي هر اوراق بهادار به صورت جداگانه محاسبه شود احتياطي تعديل

                                                 
  Duration. 

اين شاخص دربرگيرنده اثرات زمان تا سررسيد ، جريان ها و  .اين شاخص بر حسب زمان بيان مي شود. شاخص حساسيت قيمت اوراق بهادر نسبت به تغييرات نرخ بهره است
)ماخذ واژه نامه بال دو.(ديرش کمتر به معني نوسان قيمتي کمتر است. بازده نقدي تا سررسيد است  
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فـردي بـرآورد    صـورت  بـه بانك ها بايد نوسانات ابزارهاي وثيقه اي يا عدم تطبيق سررسيد ارزها را  .155

نوسانات برآورد شده براي هر معامله نبايد همبستگي بين منابع در معرض ريسك فاقـد وثيقـه،   : كنند

براي رويكرد عدم تطبيـق سررسـيد    205تا  202به بند هاي ( وثايق و نرخ هاي ارز را به حساب آورد

  .)مراجعه شود

  معيارهاي كمي -
  

اسـتفاده  ) يك طرفـه (درصدي يك دنباله 99له اطمينان ، بايد از يك فاصاحتياطي در محاسبه تعديل .156

 .شود

 

حداقل دوره نگهداري منوط به نوع معامله و دفعات تجديد نظر در ميزان وديعه و ارزش گذاري مبتني  .157

. ارايـه شـده اسـت    167حداقل دوره نگهداري براي انواع مختلف معامالت در بند . بر بازار خواهد بود

محاسبه شده بر طبق دوره نگهداري كمتـر، را بـا اسـتفاده از     تعديل احتياطي بانك ها مي توانند اعداد

 .به دوره نگهداري مناسب تبديل كنند )Tراديكال(ريشه زمانفرمول 

  

در مواردي كـه دوره  . بانك ها بايد عدم نقد شوندگي دارايي هاي با كيفيت پايين تر را در نظر بگيرند .158

ي وثايق، نامناسب تشخيص داده شود، دوره نگهداري بايـد بـه   نگهداري با توجه به درجه نقد شودنگ

آنها همچنين بايد مواردي را شناسايي كنند كـه بموجـب آن، داده هـاي    . تر تنظيم شود صورت طوالني

درايـن  . تاريخي نوسانات بالقوه را كمتر از واقع اظهار نمايند مانند سياست ميخكوب كـردن نـرخ ارز  

 .قرار گيرند بحراندر معرض آزمون قبيل موارد داده ها بايد 

  

. بايد حداقل يك سال باشد) دوره نمونه( تاريخي ات، انتخاب دوره مشاهداحتياطي در محاسبه تعديل .159

در مورد بانك هايي كه از يك طرح تعيين وزن يا ساير روش ها بـراي دوره مشـاهده تـاريخي بهـره     
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با اين معنا كه ميانگين وزني تـاخير زمـاني   ( دبايد يك سال باش "موثر"برند، حداقل دوره مشاهده  مي

 ).ماه باشد 6مشاهدات انفرادي، نمي تواند كمتر از 

  

بانك ها بايد داده هاي خود را حداقل هر سه ماه يكبار به روز رساني نموده و بايد هر زمان كه قيمت   .160

اين امر داللت بـر  . هاي بازار در معرض تغييرات مهم قرار دارد، آن ها را مورد تجديد ارزيابي قرار دهد

توانند بانك  ظرين همچنين مينا. حداقل بايد هر سه ماه يكبار محاسبه شود احتياطي آن دارد كه تعديل

خود را با استفاده از دوره مشاهده كوتاه مدت تري مورد محاسبه احتياطي را ملزم كنند تا مقدار تعديل 

قرار دهد، اين در صورتي است كه بر مبناي قضاوت ناظرين، اين امر بواسطه افزايش معنادار ناگهـاني  

 .در نوسانات قيمت، توجيه پذير باشد

  

مادامي كه هرمدل مورد استفاده، تمـام ريسـك هـاي مهـم     . مدل خاصي تجويز نمي شود هيچ گونه .161

بـه عنـوان مثـال     . مرتبط با بانك را پوشش دهد، بانك ها مجاز خواهند بود از آن مدل استفاده نماينـد 

  .سازي مونت كارلو سازي تاريخي و شبيه شبيه

  معيارهاي كيفي -
  

مي بايست در فرآيند مديريت ريسك روزمره بانـك  ) گهداريو دوره ن( داده هاي نوسان برآورد شده .162

 .ها مورد استفاده قرار گيرد

  

بانك ها بايد فرايندهاي خدشه ناپذيري براي حصـول اطمينـان از انطبـاق بـا مجموعـه مسـتندات        .163

سياست هاي داخلي، كنترل ها و رويه هاي مد نظر در عمليات نظام مديريت ريسك ، در اختيار داشـته  

 .باشد
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نظام اندازه گيري ريسك بايد در ارتباط با حدود منابع در معرض ريسك داخلي مورد اسـتفاده قـرار    .164

 .گيرد

  

فرايند حسابرسي داخلـي   چهارچوببازنگري مستقل نظام اندازه گيري ريسك، بايد بطور منظم و در  .165

منظم صورت گرفته بازنگري فرايند كلي مديريت ريسك، بايد در فواصل زماني . خود بانك انجام پذيرد

  :و بايد بطور ويژه حداقل موارد زير را تبيين نمايد) ترجيحاً سالي يكبار كمتر نباشد( 

 ،يكپارچه سازي سنجه هاي ريسك درون مديريت ريسك روزانه 

 هر گونه تغيير مهم در فرايند مديريت ريسك) تصديق(راستي آزمايي. 

 دقت و كفايت اطالعات موقعيت. 

   بررسي سازگاري، بهنگام بودن و قابليت اعتماد منابع داده هاي مورد استفاده در اجراي مـدل

 و : داخلي، شامل ميزان استقالل منابع داده ها

 دقت و تناسب مفروضات نوسانات. 

تعديل دوره هاي متفاوت نگهداري در غياب تجديد نظر روزانه در ميزان وديعه و ارزش گذاري روزانه  -
  بازارمبتني بر 

  
براي برخي معامالت، با توجه به ماهيت و دفعات تجديد ارزيابي و تجديد نظر در ميزان وديعـه، دوره   .166

مانند ( وثايق، بين معامالت بازخريدي احتياطي تعديل چهارچوب. هاي نگهداري متفاوت، مناسب است

، ساير معامالت با محوريت بازار ) قرض گيري اوراق بهادار/ بازخريد معكوس و قرض دهي /بازخريدي

و وام دهـي  )  تمديد وام جهت معامالت اوراق بهادارمانند معامالت اوراق مشتقه فرابورس و (سرمايه 

معامالت با محوريت بازار سرمايه  و معامالت بازخريدي، در . داراي پوشش وثيقه، تمايز قائل مي شود

                                                 
 Position data. 
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عموماً براي معامالت داراي وثيقـه  . مستندات در بردارنده شروط تجديد نظر در ميزان وديعه مي باشد

 .اين امر وجود ندارد

  

  .حداقل دوره نگهداري براي اقالم متنوع محصوالت در جدول زير خالصه شده است .167

  شرايط نگهداريحداقل دوره  نوع معامله

  روزانه صورت بهتجديد نظر در ميزان وديعه  روز كاري5 معامالت بازخريدي

  روزانه صورت بهتجديد نظر در ميزان وديعه  روز كاري10 ساير معامالت بازار سرمايه

  روزانه صورتبهتجديد ارزيابي روز كاري20 وام دهي داراي وثيقه

  

ميزان وديعه و يا تجديد ارزيابي طوالني تر از مقدار حداقل عنـوان  هنگامي كه دفعات تجديد نظر در  .168

به تعداد واقعي روزهاي كاري بين تجديد نظر در ميزان  منوط احتياطي شده باشد، حداقل اعداد تعديل

بشرح زير افزايش خواهـد  )  Tراديكال (وديعه يا تجديد ارزيابي با استفاده از فرمول ريشه مربع زمان

  :يافت

 

  :در آنكه 

 H    =احتياطي تعديل  

 HM = تحت حداقل دوره نگهدارياحتياطي تعديل  

 TM =حداقل دوره نگهداري براي انواع معامالت  

 NR = تعداد واقعي روزهاي كاري بين تجديد نظر در ميزان وديعه براي معامالت بازار سرمايه

  .يا تجديد ارزيابي براي اوراق بهادار داراي وثيقه
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  كـه متفـاوت از حـداقل دوره نگهـداري     TNهنگامي كه بانكي مقدار نوسان را بـراي دوره نگهـداري   

 جـذر با استفاده از فرمول   HM احتياطي باشد، محاسبه مي كند، مقدار تعديل مي TMمشخص شده  

  :زمان بشرح زير محاسبه خواهد شد

 

 TN= دوره نگهداري مورد استفاده بانك براي استخراجHN  

 HN= مبتني بر دوره نگهداري  احتياطي مقدار تعديلTN  

كنند، مقدار  نظارتي استاندارد استفاده مي احتياطي به عنوان مثال، براي بانك هايي كه از مقدار تعديل .169

 احتيـاطي  ، مبنا قرار خواهد گرفت و اين مقدار تعديل151روز كاري مندرج در بند  10 احتياطي تعديل

عات تجديد نظر در ميزان وديعه يا تجديد ارزيابي، قابل افزايش يا كاهش بـا  بسته به نوع معامله و دف

  :استفاده از فرمول زيرخواهد بود

 

  :كه در آن

 H    =احتياطي تعديل  

 H10 = روز كاري براي ابزار 10نظارتي استاندارد احتياطي تعديل  

 NR = معامالت بازار سرمايه يـا تجديـد   تعداد واقعي روزهاي كاري بين تجديد نظر در ميزان وديعه براي

  .ارزيابي براي اوراق بهادار داراي وثيقه

 TM  =حداقل دوره نگهداري براي انواع معامالت  
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  شرايط اعمال تعديل احتياطي صفر -

در خصوص معامالت بازخريدي و در صورتي كه شرايط زير رعايت شده  و همچنين طرف مقابل نيز   .170

مشـخص در رويكـرد جـامع را    احتياطي باشد، ناظرين مي توانند تعديل  مشاركت كننده اصلي در بازار

اين الگـو شـامل بانـك هـايي كـه از      . صفر را تجويز نمايند احتياطي اعمال نكرده و به جاي آن تعديل

 .كنند، نمي گردد استفاده مي (i) 181تا  178سازي بشرح مندرج در بندهاي  رويكرد هاي مدل

  

هم منابع در معرض ريسك و هم وثايق در قالب نقـد يـا اوراق بهـادار دولتـي يـا اوراق بهـادار        )الف

  1.باشند درصد در رويكرد استاندارد، مي 0عمومي دولتي واجد شرايط اعمال وزن ريسك  مؤسسات

  .هم منابع در معرض ريسك و هم وثايق بر پايه واحد پول مشابه تقويم شده باشند) ب(

صورت گرفته يك شبه بوده و يا هر دوي منـابع در معـرض ريسـك و وثـايق، مشـمول       معامالت) پ(

  .گذاري روزانه مبتني بر بازار و تجديد نظر روزانه در ميزان وديعه باشند ارزش

در صورت قصور طرف مقابل در تجديـد نظـر در ميـزان وديعـه، زمـان مـورد نيـاز بـين آخـرين          ) ت(

وثيقه ، بيشتر از  2ز قصور در تجديد نظر در ميزان وديعه و نقد نمودنگذاري مبتني بر بازار قبل ا ارزش

 .روز كاري نباشد 4

  .مورد تاييد همان نوع معامله، صورت پذيرد/ تسويه معامله از طريق سيستم تسويه مختص ) ث(

 مستندات قرارداد در زمره مستندات استاندارد بـازار بـراي معـامالت بازخريـدي در اوراق بهـادار     ) ج(

  .مربوط باشند

مستندات معامله مشخص كند اگر طرف مقابل در ايفاي تعهدات خود در خصوص پرداخت نقد يـا  ) چ(

  .اوراق بهادار و يا تحويل وديعه و ساير موارد ، قصور كرد، معامله بفوريت قابل فسخ باشد

                                                 
درصـد   0، در رويكرد استاندارد  وزن ريسك توجه شود هنگامي كه ناظر براي مطالبات از دولت و بانك مركزي كه با واحد پول داخلي تقويم شده است  1
.لحاظ مي كند، اين قبيل مطالبات نيز بايد شرايط مربوطه را رعايت نمايند  
تـا ايـن امـررا ظـرف      اين امر بانك ها را ملزم نمي كند تا همواره وثايق را تبديل به نقد كنند بلكه به دنبال آن است تا بانك ها اين قابليت را دارا باشند  2

.ارچوب زماني مفروض انجام دهندچه  
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كسته باشد، بانك به محض وقوع هر گونه قصور، صرف نظر از اينكه طرف مقابل بي مايه و يا ورش )هـ(

  .باشد داراي حق بي قيد و شرط و قابل اجراي قانوني در ضبط و نقد كردن فوري وثايق به نفع خود مي
  

  :مي توانند شامل نهادهاي زير گردندبازار  مشاركت كنندگان اصليصالحديد ناظرين ملي، با  .171

  عمومي دولتي مؤسساتدولت ها ، بانك هاي مركزي و ) الف(

 بانك ها و شركت هاي كارگزاري اوراق بهادار  )ب(

درصـد   20مالي كه در رويكرد استاندارد واجد شرايط جهت اعمال وزن ريسـك   مؤسساتساير ) پ(

  ).شامل شركت هاي بيمه( باشند  مي

صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري تحت نظارت كه مشـمول الزامـات سـرمايه اي يـا اهرمـي        )ت(

  .باشند مي

 .هاي بازنشستگي تحت نظارتصندوق ) ث(

  .سازمان هاي تسويه داراي مجوز رسمي) ج(
  

در مواقعي كه ناظرين، الگوي مشخصي را براي معامالت بازخريدي در اوراق بهادارمنتشـره توسـط    .172

دولت متبوع اعمال كنند، آنگاه ساير ناظرين مي توانند بانك هاي كشور متبوع خـود را مجـاز كننـد تـا     

 .در خصوص معامالت مشابه اتخاذ نمايند رويكرد مشابهي را

  ترتيبات معامالت بازخريدي داراي پوشش با قرارداد اصلي خالص سازي  -
  

در پوشش معامالت بازخريـدي بـر مبنـاي شـخص بـه      ثرات قراردادهاي خالص سازي دو جانبه ا .173

به رسميت شناخته مي شود اگر قرارداد، صرف نظر از اينكه طـرف مقابـل بـي مايـه و يـا        شخص

                                                 
bilateral netting agreement. 

در نتيجه به جاي هر قرارداد سوآپ، جرياني از پرداخت هاي فردي توسط هر دو طرف قراداد . فرايند تلفيق قرادادهاي سوآپ بين طرفين قراداد، در يك قرارداد واحد است
هاي تركيب شده انجام تمام سوآپ ها با يكديگر خالص شده به طوري كه تنها يك پرداخت خالص توسط يك طرف بر اساس جرياني از سوآپ . داريم  

..مي شود  
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. ورشكسته تلقي گردد، به محض بروز نكول، در كشور مربوط از قابليت اجراي قانوني برخـوردار باشـد  

 :افزون بر آن، قرارداد خالص سازي بايد

تمـام معـامالت تحـت    بموقـع  فسخ  به محض بروز نكول، براي شخص مقابل نكول كننده، حق )الف(

  .نمايد توافق را حتي با وجود بي مايگي و ورشكستگي طرف مقابل، مقرر

) شـامل ارزش هـر گونـه وثيقـه    ( براي خالص سازي سود و زيان معامالت فسخ شده موضوع آن )ب(

  .شرايطي فراهم كند كه مبين مقدار خالص بدهي بك شخص به طرف ديگر باشد

  .ريع يا تسويه طلب از محل وثايق را به محض بروز نكول، فراهم نمايدامكان تصفيه س )پ(

فوق، در كشور مربوطه و به محض بروز نكول  )پ(تا  )الف ( همراه با حقوق ناشي از مفاد مندرج در) ث(

  .و صرف نظر از بي مايگي يا ورشكستگي طرف مقابل، از قابليت اجراي قانوني برخوردار باشد
  

ها در دفاتر تجاري وبانكي، صرفاً زماني به رسـميت شـناخته مـي شـود كـه       خالص سازي وضعيت .174

  :معامالت خالص سازي شده به طور كامل واجد شرايط زير باشند

  و  1روزانه در معرض ارزش گذاري مبتني بر بازار باشند صورت بهتمامي معامالت  )الف

وثايق مالي واجدشرايط در دفتـر بـانكي، بـه     در زمرهابزارهاي وثيقه اي مورد استفاده در معامالت  )ب

  .رسميت شناخته شده باشد
  

مي گردد تا مقـدار سـرمايه مـورد نيـاز بـراي      ) سازگار(به گونه اي تعديل 147فرمول مندرج در بند  .175

 .معامالت داراي قرارداد خالص سازي را محاسبه نمايد

  

مبتني بر براورد داخلـي   احتياطي ا تعديلنظارتي استاندارد و ي احتياطي براي بانك هايي كه از تعديل .176

زير جهت لحاظ نمودن اثرات قرارداد اصلي خالص سازي مـورد اسـتفاده    چهارچوبكنند ، استفاده مي

  . قرار مي گيرد

                                                                                                                                              
 counterparty by counterparty. 
.دوره نگهداري براي تعديل احتياطي همانند ساير معامالت بازخريدي، بستگي به تناوب تجديد نظر در ميزان وديعه خواهد داشت.  1  
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1  

  :كه در آن

 E*  = اعتباري كاهش ريسك در معرض ريسك بعد ازمنابع ارزش 

 E  = منابع در معرض ريسكارزش جاري   

 C  =يارزش وثيقه دريافت   

 Es  =ارزش مطلق وضعيت خالص در ورق بهادار مفروض  

 Hs = مناسب براي احتياطي تعديل  Es  

 Efx = ارزش مطلق وضعيت خالص در يك واحد پولي متفاوت از واحد پولي تسويه. 

 Hfx  =وجود دارد عدم تطابق ارزيمناسب هنگامي كه  احتياطي تعديل.  

آوردن مقدار منابع در معرض ريسك خالص بعد از خـالص سـازي منـابع و     هدف در اينجا، به دست .177

وثايق و داشتن مقدار افزوده الزامي مبين تغييرات قيمتي محتمل براي اوراق بهادار مشمول در معامالت 

خالص وضعيت فزوني يا كسري براي هر ورق بهادار . هاي نرخ ارز در صورت وجود، مي باشد و ريسك

تمـامي قواعـد   . مناسب ضرب خواهد شـد  احتياطي اد خالص سازي، در مقدار تعديلمشمول در قرارد

به طور متناسب براي بانك هايي كـه از   172تا  147، مندرج در بند احتياطي مربوط به محاسبه تعديل

. جانبه در مورد معامالت بازخريدي بهره مي برنـد، قابـل اعمـال خواهـد بـود      قرارداد خالص سازي دو

  29/02/1384 ويرايش تا

  استفاده از مدل ها -
مبتني بر بـرآورد داخلـي،    احتياطي استاندارد يا تعديلاحتياطي به عنوان يك بديل استفاده از تعديل  .178

بمنظـور انعكـاس    VARممكنست بانكها  مجاز گردند تا از رويكرد مدل هاي  ارزش در معرض خطـر 

                                                 
:بوده كه همچنين مي تواند به صورت زير ارايه گردد 147نقطه شروع اين فرمول، فرمول مندرج در بند    1  
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مالت بازخريـدي بـا احتسـاب اثـرات     نوسانات قيمتي منابع در معرض ريسك و وثايق در مـورد معـا  

ايـن رويكـرد مـي توانـد در مـورد معـامالت       . ، استفاده كننداي اوراق بهادارهمبستگي بين وضعيت ه

بازخريدي داراي پوشش قرارداد خالص سازي دو جانبه بر مبناي شخص به شـخص، مـورد اسـتفاده    

شرايط استفاده از رويكـرد مـدل    بر مبناي صالحديد ناظرين ملي، شركت ها همچنين واجد. قرار گيرد

VAR  نيز مي باشند مشروط بـر اينكـه معـامالت     تمديد وام جهت معامالت اوراق بهاداردر خصوص

را  174تا  173تحت قراردادخالص سازي اصلي دو جانبه پوشش داده شود به گونه اي كه الزامات بند 

ه تاييديه رسمي نظارتي را براي مـدل  براي بانك هايي ك VARاستفاده از رويكرد مدل . رعايت نمايد

بانك هايي كـه تاييديـه   . اخذ نموده اند، مجاز مي باشد (70)718هاي داخلي ريسك بازار بر طبق بند 

دارا نمي باشند، مي توانند بـه صـورت    (70)718رسمي نظارتي را براي استفاده از مدل ها بر طبق بند 

در محاسـبه نوسـانات    VARده از مدل هاي داخلـي  جداگانه جهت كسب تاييد نظارتي بمنظور استفا

استفاده از مدل هاي داخلي تنها زمـاني پذيرفتـه   . قيمتي محتمل براي معامالت بازخريدي اقدام نمايند

خروجي خود با استفاده از نتايج  پس آزمايياست كه بانك بتواند؛ كيفيت مدل خود را از طريق انجام 

بانك ها بايستي الزامات تصديق اعتبار مدل مندرج در . اثبات نمايد هاي تاريخي يك سال به ناظر داده

در خصوص معامالت بازخريدي و ساير معامالت تامين مالي  VARجهت استفاده از  4پيوست  43بند 

 خـاص  مجموعه خدمات(عالوه بر اين، ساير معامالت مشابه بازخريدي . اوراق بهادار، را رعايت نمايند

و مواردي كه الزامات بازخريدي را رعايت مي كنند، نيـز مـي تواننـد    ) براي مشتريان خاص كارگزاري

گردند مشروط بر آن كه مدل مورد استفاده، الزامـات   VARواجد شرايط براي استفاده از رويكرد مدل 

 . را رعايت نمايد 4پيوست  I.Fعملياتي مندرج در بخش 

  

سميت شناختن مدل هاي  داخلي ريسـك بـازار در خصـوص    اصوالً معيارهاي كمي و كيفي براي به ر .179

مـي   (74)718تا  (74)718معامالت بازخريدي و ساير معامالت مشابه، همانند موارد ذكر شده در بند 
                                                 


 Backtesting   

   .بررسي دقت مدل با استفاده از پيش بيني داده هاي تاريخي يك مقطع توسط مدل و مقايسه آن با نتايج واقعي 
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روز كـاري در خصـوص معـامالت     5با توجه به دوره نگهداري، حداقل دوره نگهداري مي توانـد  . باشد

براي ساير معامالت واجد شرايط . باشد) پ( (76)718ر بند روز كاري مندرج د 10 به جايبازخريدي 

حـداقل دوره نگهـداري   . روز كاري، بدون تغيير باقي مي مانـد  10، دوره نگهداري VARرويكرد مدل 

بايد براي ابزارهاي بازار كه دوره نگهداري با فرض تبـديل بـه نقـد نمـودن آن هـا نامناسـب باشـد،        

 .تعديل شود طوالني تر صورت به

  

 .حذف شده است  .180

 

بـراي  ) ارزش منابع در معرض ريسك پس از كاهش ريسك(منابع در معرض ريسك  *Eمحاسبات  .181

  :بانك هايي كه از مدل داخلي استفاده مي كنند بشرح زير خواهد بود

 

  .روز كاري قبل استفاده خواهند نمود VAR، بانك ها از اعداد سرمايه مورد نيازدر محاسبه 

  

همچنين منوط به تائيد نظارتي، بانكها مي توانند به جاي استفاده از رويكـرد ارزش در معـرض خطـر     .1- 181

VAR   منابع در معرض ريسك مثبت مورد انتظار را براي معامالت بازخريدي و ساير معـامالت تـامين ،

 . داين سند، محاسبه كنن 4مالي اوراق بهادار مطابق با روش مدل هاي داخلي مندرج در پيوست 

  

  رويكرد ساده )3(
  شرايط حداقلي - 

در رويكرد ساده بمنظور به رسميت شناخته شدن وثيقه ، آن حداقل بايد به انـدازه دوره بازپرداخـت    .182

ماهه در معرض ارزش گذاري مبتني بر بـازار   6منابع در معرض ريسك، ترهين شده و با تناوب حداقل 

ش داده شده بخشي از مطالبات كه توسط ارزش بازار وثيقه رسمي پوش. و  و تجديد ارزيابي قرار گيرد
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وزن ريسك بخش داراي وثيقه، به . است، مشمول وزن ريسك قابل اعمال به ابزار وثيقه اي خواهد بود

. درصد خواهد بود 20، مشمول وزن ريسك حداقلي  185تا  183استثناي شرايط مشخص در بندهاي 

ايه اي مشول هـر  الزام سرم. مشمول وزن ريسك متناسب با طرف مقابل، خواهد شد ،باقيمانده مطالبه

به عنوان مثال، هر دوي معـامالت بازخريـدي و بازخريـدي    . دو بخش معامالت وثيقه دار نيز مي گردد

 .معكوس، مشمول الزامات سرمايه اي خواهند بود

  

  وزن ريسكبراي حداقل استثنائات  -

كنندگان اصلي بـازار  مشاركت را رعايت كرده و مربوط به  170معامالتي كه معيارهاي مندرج در بند  .183

اگر طـرف مقابـل معاملـه، در    . درصد خواهند شد مي باشند، مشمول وزن ريسك صفر 171ند بشرح ب

 .درصد خواهند شد 10زمره مشاركت كنندگان بازار اصلي نباشد، معامالت مشمول وزن ريسك 

  

زانـه بـوده و   رو صـورت  بـه عامالت اوراق مشتقه فرابورس كه مشمول ارزش گذاري مبتني بر بـازار  م .184

درصـد   0ايجاد شده انـد، مشـمول وزن ريسـك     فارغ از عدم تطابق ارزي،باپشتوانه وثيقه وجه نقد و 

اين قبيل معامالت با وجود وثيقه اوراق بهادار دولتي و نهادهاي عمومي دولتي كه واجد وزن . خواهند بود

 .درصد شوند 10يسك درصد در رويكرد استاندارد هستتند، مي توانند مشمول وزن ر 0ريسك 

  

هنگامي كه منابع در معرض ريسك و وثايق آن با واحد پـولي مشـابه    در مورد معامالت داراي وثيقه، .185

 به جـاي آن درصد اعمال نشده و 20وزن ريسك  حداقل  يا ويژگي هاي زير را دارا باشند،تقويم شده 

  درصد لحاظ مي گردد، 0وزن ريسك 

  باشد يا) الف(145مندرج دربند وثيقه، سپرده نقدي با تعريف 

 درصد بوده و  0دولتي واجد شرايط وزن ريسك  مؤسسات/ وثيقه در زمره اوراق بهادار دولتي

 .درصد تنزيل شده باشد 20ارزش بازار آن هم با نرخ 
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  معامالت اوراق مشتقه فرابورس داراي وثيقه ) 4(
، محاسـبات هزينـه پوشـش    در صورت نكول جاري منابع در معرض ريسكمحاسبه ارزش در روش  .186

  :بشرح زير خواهد بود بل، براي هر قراردادريسك اعتباري طرف مقا

 هزينه طرف مقابل  = 

  :به گونه اي كه

 =RC هزينه جايگزيني 

 Add On )مقدار منابع در معرض ريسك آتي احتمالي محاسبه شده بـر طبـق   =  )مقدار مازاد

   ii (92(و  92)i( بند 

 = CA   يـا  172تـا   147مقدار وثيقه تعديل شده به نوسان تحت رويكرد جامع مجاز در بنـد ،

 درصورتي كه هيچ گونه وثيقه واجدشرايطي در خصوص معامله وجود نداشته باشد، و 0مقدار 

 r =وزن ريسك طرف مقابل  

لص ، خـا  RCهنگامي كه قراردادهاي خالص سازي دو جانبه نافذي موجود باشـد،هزينه جـايگزيني    .187

 4پيوسـت   vi (96(تـا   96) i(منطبق با محاسـبات بنـد    ANetهزينه جايگزني و مقدار مازاد، خالص 

بين وثيقه و واحد پولي تسويه وجـود داشـته باشـد، بايـد      عدم تطابق ارزيدر مواقعي كه . خواهد بود

ـ    . ، اعمال گردد) Hfx(براي ريسك واحد پولياحتياطي مقدار تعديل  تر از دو حتـي در مـوردي كـه بيش

واحد پولي در خصوص منابع در معرض ريسك، وثيقه و تسويه درگير باشند، منـوط بـه تنـاوب ارزش    

روزكـاري ،   10واحـد بـا فـرض دوره نگهـداري      احتياطي گذاري مبتني بر بازار، عنداللزوم يك تعديل

 .مقياس گذاري افزايشي خواهد بود

  

جـاري  محاسـبه ارزش  در محاسبه هزينه ريسك اعتباري طرف مقابل، به عنوان بديل براي روش  )1.(187

، بانك ها همچنين مي توانند از روش اسـتاندارد و در صـورت اخـذ     در صورت نكول منابع در معرض ريسك

 .استفاده كنند چهارچوباين  4تائيديه نظارتي ازروش مدل داخلي بشرح پيوست 
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  م باالي خط ترازنامهخالص سازي اقال. 4
  هنگامي كه بانك، .188

سازي يـا   مباني قانوني مستحكمي در اختيار دارد به نحوي كه اطمينان حاصل كند قرارداد خالص )الف(

قابليت اجرايي برخـوردار   از  تهاتر در كشور مربوط صرف نظر از بي مايگي يا ورشكستگي طرف مقابل،

  است،

ا و بدهي هاي موضوع قرارداد خالص سـازي بـا طـرف مقابـل را     قادر است در هر زمان، دارايي ه) ب(

  تعيين نمايد،

  و  .كند پايش و كنترل را ريسك انقضاي پوشش) پ(

  .نمايد بر مبناي خالص پايش و كنترلرا  منابع در معرض ريسك مربوطه) ت(

مبنـايي بـراي   امكان استفاده از خالص منابع در معرض ريسك ناشي از وام  و سپرده هـا بـه عنـوان    

، به )تسهيالت( ها در خصوص دارايي. وجود دارد 147محاسبات كفايت سرمايه آن مطابق با فرمول بند 

  . شود مانند وثايق رفتار مي) سپرده ها(مثابه منابع در معرض ريسك و در خصوص بدهي ها

ـ  احتياطي وجود داشته باشد، مقدار تعديل عدم تطابق ارزيبه استثناي مواردي كه  . فر خواهـد بـود  ص

روزكاري  10روزانه صورت پذيرد، يك دوره نگهداري  صورت بهگذاري مبتني بر بازار  هنگامي كه ارزش

نيـز اعمـال    205تـا   202و  151،169اعمال خواهد شد ، ضمن آن كه تمامي الزامات مندرج در بنـد  

  .خواهد شد
  

  ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباري. 5
  ياتيالزامات عمل) الف(

  الزامات عملياتي مشترك در خصوص ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباري -

يا اوراق مشتقه اعتباري بايستي مبين وجود مطالبه مستقيم از ) ضمانت نامه متقابل(يك ضمانت نامه  .189

اي از منابع در  تضمين كنندگان بوده و صراحتاً در ارتباط با منابع در معرض ريسك مشخص يا مجموعه
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٤٠٠ 

صـرف نظـر از   . باشد و مشخص شده معرض ريسك باشد، به نحوي كه حد پوشش بصراحت تعريف

حالتي كه بموجب قرارداد پوشش اعتباري، عدم پرداخت توسط خريدار پوشش صورت مـي گيـرد، آن   

بايد غير قابل برگشت بوده و همچنين نبايد واجد هر گونه شـرطي در قـرارداد باشـد كـه بموجـب آن      

يكجانبه فسـخ كـرده و يـا آن شـرط هزينـه مـوثر         صورت بهبتواند پوشش اعتباري را تضمين كننده 

پوشش را به عنوان نتيجه وخامت كيفيت اعتباري منابع در معرض ريسك پوشش داده شده، افـزايش  

همچنين بايد غير مشروط باشد، اين بدان معناست كه هيچ گونه شرطي نبايد در قرارداد  قرارداد. 1دهد

مبني بر اينكه در زمان نكول طرف مقابـل اصـلي از ايفـاي     رج از كنترل مستقيم بانك باشدپوشش، خا

  .گرددزمان بندي شده  صورت بهتعهد پرداخت تضمين كننده  مانع اجراي پرداخت،
  

  الزامات عملياتي بيشتر براي ضمانت نامه ها -

، بمنظور رسـميت بخشـي بـه    فوق  118و  117افزون بر الزامات پشتوانه قانوني مندرج در بند هاي  .190

 :ضمانت نامه، شرايط زير نيز بايد رعايت گردد

زمان بندي شده از  صورت بهتواند  عدم پرداخت طرف مقابل، بانك مي/با توجه به نكول مقدماتي  )الف(

 صـورت  بـه در اين موارد، ضامن مـي توانـد   . ضامن، مانده وجه مستند تضمين معامله، را پيگيري نمايد

يكجا تمام وجوه تحت تضمين را به بانك پرداخت نمايد يا اينكه ضامن مي توانـد تعهـدات پرداختـي    

بانك بايـد از ايـن   . اتي طرف مقابل، كه بموجب ضمانت نامه پوشش داده شده است را بر عهده گيرد

ل پيگيري حق برخوردار باشد تا بدون اينكه مجبور باشد نخست از طريق اقدامات قانوني از طرف مقاب

  . كند، اين قبيل وجوه را از ضامن دريافت نمايد

  .ضمانت نامه، بمنزله پذيرش تعهد مستند و قطعي ضامن محسوب گردد) ب(

                                                 
بلكه به دنبال ان است تا .  توجه شود كه شرايط غير قابل برگشت الزام ندارد كه پوشش اعتباري و منابع در معرض ريسك داراي سررسيد يكساني باشند  1

ر خريد را در تعيين ترتيبات استفاده از اختيا 203بند . سررسيد مورد توافق قبل از وقوع نمي تواند توسط پوشش دهنده به سررسيد بعد از وقوع كاهش يابد
.كند سررسيد باقيمانده پوشش اعتباري تعيين مي  
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صرف نظر از استثناءات مندرج در ادامه جمله، ضمانت نامه بايد تمامي پرداخت هايي را كه متعهد  )پ(

اي و غيره،  ن نمونه  مقدار اسمي، پرداخت هاي حاشيهاصلي بايد تحت اسناد معامله ايفا نمايد؛ به عنوا

نامه صرفاً اصل مبلغ را شامل گردد، در مورد سود و ساير  در مواقعي كه پوشش ضمانت. را پوشش دهد

  .رفتار شود 198فاقد وثيقه و مطابق با بند  صورت بههاي فاقد پوشش، بايد  پرداخت
  

  عتباريالزامات عملياتي بيشتر براي اوراق مشتقه ا -

  :براي به رسميت شناختن قرارداد اوراق مشتقه اعتباري، شرايط زير بايد رعايت گردد .191

  :رويدادهاي اعتباري مشخص شده توسط طرفين قرارداد، حداقل بايد موارد زير را پوشش دهد) الف(

  قصوردر پرداخت مبلغ سررسيد شده، تحت شرايط تعهد پايه كه در زمان نكول ، مانده موثر

نزديكي مرتبط با دوره زماني تعهد پايه  صورت بهبا يك مهلت زماني كه ( محسوب مي گردد 

 ).باشد مي

 ورشكستگي، بي مايگي يا ناتواني متعهد در پرداخت بدهي خود، يا قصور يا اقرار كتبي وي مبني 

 بر ناتواني كلي در بازپرداخت بدهي سررسيد شده و به همين ترتيب سايررخداداهاي مشابه و 

  تجديد ساختار تعهد پايه شامل بخشودگي يا تعويق اصل، سود يا كارمزد كه در نتيجه بروز زيان

به عنوان نمونه هزينه كردن، گرفتن ذخاير خاص يا ساير بدهي هاي ( اعتباري ايجاد شده است

هنگامي كه تجديد ساختار به عنوان يك رويداد اعتباري مشخص ). به  در صورت سود و زيانمشا

 .مراجعه گردد 192نشده است، به بند 

عدم  در شرايطي كهاگر اوراق مشتقه اعتباري تعهداتي را پوشش دهد كه شامل تعهد پايه نگردد، ) ب(

  .مي گردد اعمال )چ(ش بخ شرايط مندرج در  تطبيق سررسيد دارايي ها مجاز باشد،

مورد نياز در زمان قصور ايفاي تعهد پايـه   زماني اوراق مشتقه اعتباري نبايد قبل از انقضاي مهلت  )پ(

  .، رخ مي دهد، فسخ گردند203كه در نتيجه نكول در پرداخت و منوط به ذخاير بند 
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شـود،   به رسميت شناخته مي براي مقاصد سرمايه اي ،نقدي منتج به تسويه اوراق مشتقه اعتباري )ت(

صورت قابل اعتماد، وجود داشته  براي تخمين زيان بهخدشه ناپذير ،  فرايند ارزش گذاري در جايي كه

تعهـدات پايـه بعـد از    گـذاري   در اين راستا الزمست دوره زماني مشخصي  براي حصول ارزش. باشد

ر اوراق مشتقه اعتباري بمنظور اگر تعهدات مرجع مشخص د. مشخص گردد بعديرويدادهاي اعتباري 

عدم تطبيق سررسيد دارايي ها مجاز باشد، در شرايطي كه تسويه نقدي متفاوت از تعهدات پايه باشد، 

  .گردد مي اعمال )چ(بخش  شرايط مندرج در 

باشـد،   الزماگر توانايي يا حق خريدار پوشش، در انتقال تعهدات پايه به ضامن بمنظور تسـويه،   )ث( 

تعهد پايه بايد ايجاب كند هر گونه موافقت الزم براي انتقال، نمي توانـد بـدون دليـل منطقـي     شرايط 

  .اعمال نگردد

است يا خيـر، بايـد بـه صـورت     هويت طرف هاي مسئول در تعيين اينكه رويداد اعتباري رخ داده  )ج(

خريـدار  . اشـد تعيين اين امر نبايد صرفاً در حيطه مسوؤليت فروشنده پوشش ب. گردد شفاف، مشخص

توانايي برخوردار باشد تا وقوع رويداد اعتباري را به پوشش دهنـده اعتبـاري   /پوشش بايد از اين حق

  .اعالم نمايد

تعهـد مـورد   (اوراق مشـتقه اعتبـاري    موضـوع  و تعهد مرجع عدم تطبيق سررسيد بين تعهد پايه) چ(

رتبه هاي تعهـد مرجـع،   ) 1: (ست اگرمجاز ا) استفاده در تعيين ارزش تسويه نقدي يا تعهد به تحويل

تعهدات پايه و تعهـدات مرجـع مربـوط بـه يـك متعهـد       ) 2(همتراز يا جديد تر از تعهد پايه باشند و 

حـال  يـا   تعميم نكول به ساير تعهـدات شـخص  بوده و شروط الزام قانوني ) شخص حقوقي يكسان(

  .در قرارداد موجود باشدشدن تمام ديون شخص بواسطه اولين نكول 

سررسيد بين تعهد پايه و تعهد مورد استفاده با هدف تعيـين وقـوع رويـداد اعتبـاري      ابقعدم تط )ح(

  : مجاز است اگر

  رتبه هاي تعهد اخيرالذكر، همتراز يا جديد تر از تعهد پايه باشند و ) 1(    
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بـوده و شـروط   ) نهاد قانوني مشابه(تعهدات پايه و تعهدات مرجع مربوط به يك متعهد ) 2(

حال شدن تمام ديون شـخص بواسـطه   يا  تعميم نكول به ساير تعهدات شخص الزام قانوني

  .در قرارداد موجود باشداولين نكول، 
  

هنگامي كه تجديد ساختار تعهدات پايه توسط اوراق مشتقه اعتباري پوشش داده نشود، لـيكن   .192

صـورت   بـه  اعتباري مشتقهرعايت گردد، به رسميت شناختن اوراق  191ساير الزامات مندرج در بند 

اوراق مشتقه اعتباري كمتر يا برابر با مقدار تعهدات پايـه باشـد،    ارزش اگر. مجاز خواهد بود بخشي

 ارزشاگـر  . درصد مقدار پوشش مي تواند به عنوان پوشش داده شده به رسميت شناخته شـود  60

 60اوراق مشتقه اعتباري بزرگتر از تعهد پايه باشد، آنگاه مقدار پوشـش واجدشـرايط حـداكثر  تـا     

 ١.درصد مقدار تعهد پايه خواهد بود

  

كه پوشش اعتبـاري   **بازده كلقرارداد معاوضه نكول و  *اعتباري قرارداد معاوضه نكولصرفاً  .193

تواند اعمـال   ت زير مياستثنائا. شناخته شوندنند به رسميت كنند مي توا معادل ضمانت نامه ايجاد مي

  :گردد

o  در مواقعي كه يك بانك پوشش اعتباري را از طريق قرارداد معاوضه بازده كل خريداري نموده و

خالص وجوه دريافتني از قرارداد معاوضه را به عنوان درآمد خالص ثبت مي كنـد، ولـي تعـديل    

خواه از طريـق كـاهش ارزش منصـفانه    ( كندكاهش در ارزش دارايي مورد پوشش را ثبت نمي 

ترتيبـات  . پوشش اعتباري بـه رسـميت شـناخته نمـي شـود     ) بوده يا بواسطه افزايش اندوخته

توضـيح داده   210تا  207ابزارهاي پوشش براي اولين و دومين نكول بطور جداگانه در بندهاي 

 .مي شوند

                                                 
درصدي به عنوان رفتار موقت تلقي شده و كميته اميدوار است تا بر اساس داده هاي بيشتر و قبل از اجرايي شدن، آن را مورد بازنگري  60عامل رسمي   1
.قراردهد  

نكولتضمين خريدار ابزار مالي توسط فروشنده در صورت *   
.قرارداد مالي كه موجب انتقال ريسك اعتباري و ريسك بازار دارايي پايه مي گردد**   
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 1.شوند اعتباري به رسميت شناخته نمي، ساير انواع اوراق مشتقه زمان انتشار اين سند در  .194

  و پوشش دهندگان واجد شرايط) ضامنين متقابل( طيف ضامنين  )2(
  

  :زير به رسميت شناخته مي شود مؤسساتپوشش اعتباري ارايه شده توسط  .195

، و شركت هاي كارگزاري اوراق بهـادار  3عمومي دولتي، بانك ها مؤسسات، 2)حاكميتي( نهادهاي دولتي

 .ريسك كمتر از طرف مقابل واجد اوزان

اين امر مي تواند شامل پوشـش هـاي اعتبـاري    . يا بهتر باشند -Aكه واجد رتبه هاي  مؤسساتساير 

ارايه شده توسط شركت هاي مادر، زيرمجموعه و وابسته گردد هنگامي كه آنهـا داراي اوزان ريسـك   

 .كمتري نسبت به متعهد مي باشند

  اوزان ريسك  )3(
در خصوص بخش . در مورد بخش داراي پوشش، وزن ريسك پوشش دهنده تخصيص مي يابد .196

 .در نظر گرفته مي شودفاقد پوشش منابع در معرض ريسك، وزن ريسك طرف مقابل پايه، 

  

آستانه هاي اهميت در ارتباط با پرداخت ها كه در صورت وقوع زيان هيچ گونه پرداختي نداشته  .197

لين زيان انباشته تلقي مي گردند بايد بطور كامل از سرمايه بانك خريـدار  و به عنوان وضعيت هاي او

  . پوشش اعتباري كسر گردد
  

  پوشش بخشي -

هنگامي كه مبلغ مورد تضمين يا داراي پوشش اعتباري، كمتر از مقدار منابع در معرض ريسـك   .198

به عبارتي ار باشند، برخورد باشد، و همچنين بخش هاي داراي وثيقه و فاقد وثيقه از اولويت يكساني

                                                 
راق مشتقه در مورد اوراق مشتقه مرتبط با قرارداد اعتباري منتشره بانك در مقابل منابع در معرض ريسك موجود در دفاتر بانكي كه واجد معيارهاي او   1
.اعتباري باشند، نيز به مثابه معامالت داراي وثيقه نقدي عمل مي شود  
ين المللي پول، بانك مركزي اروپا، جامعه اروپا و همچنين بانك هاي توسعه چندجانبه مندرج يه بين المللي، صندوق ب.اين امر همچنين شامل بانك تسو  2

.نيز مي گردد 24در زير نويس   
.اين امر همچنين شامل ساير بانك هاي توسعه اي چندجانبه مي شود  3  
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تخفيف سـرمايه اي بـر مبنـاي بخشـي      باشند، بانك و ضامن مقدار زيان را به تناسب تسهيم نموده

 مشمول ترتيباتپوشش منابع در معرض ريسك،  داراي كه بخش اين بدان معناست. گردد اعمال مي

با باقيمانده آن مانند فاقد وثيقـه رفتـار    و داراي تضمين واجد شرايط مي شود/ اوراق مشتقه اعتباري

 .خواهد شد

  

  پوشش طبقه اي -

طبقه را به يك يا چندين  چند يك يا تسهيالت و تعهداتدر مواقعي كه بانك بخشي از ريسك  .199

فروشنده پوشش اعتباري انتقال داده و برخي از سطوح ريسك وام را خود متقبل مي شود و همچنين 

تواند پوشـش اعتبـاري خـواه     ريسك منتقل شده و تقبل شده داراي اولويت مختلفي باشند، بانك مي

اولـين  ( اي اولويـت بعـدي  داريا طبقه ) وضعيت سطح پوشش زياندومين (داراي اولويتبراي طبقه 

 -ريسك اعتبـاري (  IVدر اين مورد؛ قواعد مندرج در بخش . بكار گيرد) وضعيت سطح پوشش زيان

  .اعمال خواهد شد) اق بهادار سازياور چهارچوب

  عدم تطابق ارزي  )4(
  

در مواقعي كه پوشش اعتباري با واحد پولي متفاوت از واحد پولي منـابع در معـرض ريسـك،      .200

مقدار منابع در معرض ريسك   -به عبارتي عدم تطابق ارزي وجود داشته باشد -تقويم گرديده است

 .، كاهش خواهد يافت HFX تعديل احتياطيپوشش، از طريق اعمال  موضوع

  

GA= G*(1-HFX)  
  :كه در آن

 G مقدار اسمي پوشش اعتباري  

 HFX   باشد بين پوشش اعتباري و تعهد پايه مي عدم تطابق ارزيمناسب  احتياطي تعديل.  
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٤٠٦ 

با فرض ارزش گذاري روزانه مبتني بر ( روز كاري  10متناسب مبتني بر دوره نگهداري  احتياطي تعديل

درصد خواهد  8ستفاده كند، آن معادل نظارتي ا احتياطي اگر بانكي از تعديل. اعمال خواهد گرديد) بازار

 فراوانـي ارزش گـذاري مجـدد   مربع زمان بسته به  جذربايد با استفاده از فرمول  احتياطي تعديل.  بود

  .افزايش مي بابد، 168پوشش اعتباري بشرح مندرج در بند 

  ضمانت نامه هاي دولتي و ضمانت نامه هاي متقابل )5(
  

، بنا بر صالحديد ملي، وزن ريسك پائين تر مي تواند در گرديدتشريح  54همان گونه كه در بند  .201

ايـن امـر در    ،اعمال گردد) يا بانك مركزي(خصوص منابع در معرض ريسك بانك، اعطايي به دولت 

و منابع در معرض ريسـك بـا واحـد     تابع قوانين كشور ميزبان بودهزماني امكان پذير است كه بانك 

هنگامي كه ضمانت نامه با واحد پول داخلي . باشد تامين شده حد پوليپول داخلي تقويم و به همان وا

مقامات نظارتي ملـي   ،شده باشدتامين صادر شده و منابع در معرض ريسك نيز به همان واحد پولي 

نيـز  ) يا بانك مركـزي ( را براي بخشي از مطالبات تضمين شده توسط دولتترتيبات مي توانند اين 

اي پوشش داده شود كه بطور غير مستقيم توسط  نامه مي تواند بوسيله ضمانت اتيمطالب. تعميم دهند

اين گونه مطالبات مي تواند به مثابـه مطالبـات   . شودضمانت نامه متقابل صادره توسط دولت تضمين 

  :داراي پوشش ضمانت نامه دولتي قلمداد گردد مشروط بر آن كه

  .را پوشش دهد ات مزبورك اعتباري مطالبضمانت نامه متقابل دولتي همه اجزاي ريس ) الف(

ضمانت نامه متقابـل  هم در ضمانت نامه اصلي و  هم درالزامات عملياتي صدور ضمانت نامه  تمامي  )ب(

مسـتقيم و   صـورت  بـه به استثناي آن كه در مورد ضمانت نامه متقابل، نيازي نيست  شده باشد، رعايت

  و. صريح مربوط به مطالبه اصلي باشد

اشـاره بـر ايـن    ناظرين متقاعد شوند كه پوشش خدشه ناپذير بوده و هيچ گونه شواهد تـاريخي    )پ(

  .كه درجه پوشش ضمانت نامه متقابل بطور موثري، كمتر از ضمانت نامه مستقيم دولتي است ندارد 
  

  عدم تطابق سررسيد. 6
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٤٠٧ 

دهد كه زيان  ميبمنظور محاسبه دارايي هاي موزون به ريسك، عدم تطابق سررسيد هنگامي رخ  .202

 .باقي مانده تا سررسيد پوشش كمتر از سررسيد منابع در معرض ريسك پايه باشد

  

  تعريف سررسيد )1(

. سررسيد منابع در معرض ريسك پايه و سررسيد پوشش بايستي با نگاه احتياطي تعيين شـود  .203

سررسيد موثر منابع در معرض ريسك پايه بايد با فرض طوالني ترين زمان باقي مانده ممكن قبل از 

اينكه طرف مقابل بطور كامل به تعهدات خود عمل نمايد و با احتساب هر گونه مهلـت قابـل اعمـال ،    

در مورد پوشش، گزينه هاي موجود  كه امكان استفاده از پوشـش را كـاهش مـي    . ندازه گيري شودا

زماني كه . شود دهد بايد مد نظر قرار گيرد، بنابراين كمترين زمان سررسيد موثر آن در نظر گرفته مي

. اهد بـود خو فراخواناولين تاريخ  تا فروشنده پوشش باشد، سررسيد همواره اختياردر  حق فراخواني

بـراي   يمشـوق  پوشـش  ارايـه بنا برصالحديد بانك خريدار پوشش باشد ليكن شرايط  فراخواناگر 

، به فراخوانمعامله قبل از سررسيد قراردادي باشد، زمان باقي مانده تا اولين تاريخ  فراخوانبانك در 

ويژگـي   بـه سـبب   به عنوان مثال در مواقعي كه افزايش هزينه. عنوان سررسيد موثر تلقي مي گردد

 اگـر  يا هنگامي كه هزينه موثر پوشش در طول زمان افـزايش يابـد حتـي    ايجاد شود فراخوانهاي 

خواهـد   فراخوانيا افزايش يابد، سررسيد موثر، زمان باقي مانده تا اولين  بوده كيفيت اعتباري ثابت

 .بود

  

  وزان ريسك براي عدم تطابق سررسيدا) 2(

ق سررسيد صرفاً زماني ابعدم تط هاي داراي اشاره شد، پوشش 143د همان گونه كه قبالً در بن .204

لحـاظ  در نتيجه، جهت . كه سررسيد اصلي پوشش بزرگتر يا برابر يك سال باشد شناسايي مي شود

، سررسيد پوشش در مورد منابع در معرض ريسك داراي سررسيد اصلي كمتر از يك سال، بايد شدن

كه سررسيد باقيمانـده  آن  ي ق سررسيدابعدم تط هاي داراي موارد، پوشش تماميدر . منطبق باشد

 . نخواهد شد ديگر لحاظ ،سه ماه يا كمتر باشد
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٤٠٨ 

وثـايق، خـالص   ( كاهنده هاي رسمي ريسك اعتباري  در موردق سررسيد ابهنگامي كه عدم تط .205

د دارد، تعديل زير اعمال وجو) سازي اقالم باالي خط ترازنامه، ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباري

 .خواهد گرديد

.        Pa = P x (t – 0.25) / (T – 0.25)  
  

  :آن كه در

Pa  =ق سررسيدابارزش پوشش اعتباري تعديل شده بواسطه وجود عدم تط  

P  = تعديل احتياطيتعديل شده بواسطه هر نوع ) ميناتض ايق ووثارزش (پوشش اعتباري  

t = شود كه با واحد سال بيان مي) مانده ترتيبات پوشش اعتباريزمان، سررسيد باقي(حداقل بين.  

T  = كه با واحد سال بيان مي شود) ، سررسيد باقيمانده منابع در معرض ريسك5(حداقل بين.  
  

  ساير اجزاي مرتبط با ترتيبات  تكنيك هاي كاهش ريسك اعتباري .7

  ترتيبات مربوط به مجموعه اي از تكنيك هاي كاهش ريسك اعتباري  )1(
در مواقعي كه بانك از چندين تكنيك كاهش ريسك اعتباري براي پوشـش منـابع در معـرض     .206

نامـه   ضـمانت هم  داراي وثايق و هم  به عنوان نمونه زماني كه بانك ( ريسك واحدي برخوردار است

بانك ملزم است تـا  ) دهند بخشي آن منابع در معرض ريسك را پوشش مي صورت بههايي است كه 

منابع در معرض ريسك را با توجه به پوشش توسط هر نوع تكنيك كاهش ريسك اعتباري، تقسـيم  

) مانند بخش پوشش داده شده توسط وثايق، بخش پوشش داده شده توسط ضمانت نامه ها( نموده

هنگـامي كـه   . جداگانه محاسبه گردد صورت بهر بخش بايد و سپس دارايي هاي موزون به ريسك ه

پوشش اعتباري ارايه شده توسط پوشش دهنده واحديداراي سررسيدهاي مختلفي باشد، آن نيز بايد 

  .بطريق مشابه به بخش هاي جداگانه تقسيم گردد

  اوراق مشتقه در معرض اولين نكول) 2( 
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٤٠٩ 

در اختيار دارد و وقـوع   اشخاصاي از  مجموعه، بانك پوشش اعتباري را براي در برخي موارد .207

و همچنـين رخـداد    گـردد  مـي پوشش  شدن منجر به بالفعل، اشخاص مذكوراولين نكول از ميان 

تواند تخفيف سرمايه نظـارتي   صورت، بانك مي در اين. دهد خاتمه ميرا  پوشش قرارداد، اعتباري

وزن ريسك را دارا هستند، اعمـال كنـد،    هاي موجود در مجموعه كه كمترين مقدار را براي دارايي

 .كه مقدار اسمي كمتر يا معادل مقدار اسمي اوراق مشتقه اعتباري باشد مشروط بر آن

  

داراي ارزيـابي   ابـزار اين قبيل ابزارها، اگر  از طريقپوشش اعتباري كننده  ارايهدر مورد بانك  .208

مستقل اعتبارسنجي واجدشرايط باشد، وزن ريسـك مربـوط بـه     مؤسسهمستقل اعتباري از يك 

اگـر  . ، اعمال خواهـد شـد  567هاي مالي مندرج در بند  طبقه تبديل به اوراق بهادار نمودن دارايي

هـاي   مستقل اعتبارسنجي واجدشـرايط باشـد، اوزان ريسـك دارايـي     مؤسسهفاقد ارزيابي  ابزار

درصد افزايش يافتـه و در مقـدار اسـمي     1250كثر صورت تجميعي تا حدا هموجود در مجموعه ب

گردد تا  مقدار دارايي موزون به ريسـك حاصـل    پوشش ناشي از اوراق مشتقه اعتباري ضرب مي

  .گردد

  اوراق مشتقه اعتباري در معرض دومين نكول )3(
  

موجب بالفعل شدن پوشش مواردي كه نكول دوم در بين دارايي هاي موجود در مجموعه،  در .209

ورد تنها زمـاني قـادر   آ به دست مي ابزار، بانكي كه پوشش اعتباري را از طريق اين اعتباري شود

مـده يـا يكـي از    آاي بهره ببرد كـه پوشـش زيـان اول بدسـت      خواهد بود تا از تخفيف سرمايه

 .همزمان نكول شده باشدطور  بههاي موجود در مجموعه  دارايي

  

ترتيبـات  ، ييابزارهـا  چنـين  از طريـق پوشـش اعتبـاري    كننـده  ارايههاي  در خصوص بانك .210

اسـتثناء آن اسـت كـه در تجميـع اوزان     . خواهـد بـود   208اي با يك استثناء، مشابه بند  سرمايه

  .تواند از محاسبات خارج گردد به ريسك مي شده كمترين مقدار موزون ي واجدريسك، داراي
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٤١٠ 

  )IRB(ي بندي داخل رويکرد مبتني بر رتبه -ريسک اعتباري .٣

  مرور کلي .الف

فـراهم بـودن حـداقل     مشروط بـه . کند را براي ريسک اعتباري توصيف مي IRBاين بخش رويکرد . 211

افـت  دري IRBهايي که تأييد نظارتي را بـراي اسـتفاده از رويکـرد     و الزامات شفافيت، بانک ط معينشراي

اي براي منابع در معرض ريسک، بـه ارزيـابي داخلـي خـود از      در تعيين الزامات سرمايه توانند اند، می کرده

ـ )PD(هاي مربوط به احتمال نکـول   اجزاء ريسک شامل شاخص. ريسک اتکا داشته باشنداجزاء  ان بـا  ، زي

در . باشـد  مـي ) M(و سررسيد مـؤثر  ) EAD(، تسهيالت و تعهدات در معرض نکول )LGD(نکول  فرض

داخلـي،   به جاي استفاده از بـرآورد   ،يک يا چند جزء ريسک در ارتباط با ها ممکن است رد، بانکبعضي موا

  . شوند مقاديرتعيين شده توسط ناظرملزم به استفاده از 

  

توابع تعيـين  . است) EL(و زيان مورد انتظار ) UL(زيان غيرمنتظره  گيري بر اندازه مبتني IRBرويکرد . ۲۱۲

طـور   هاي مورد انتظار بـه  زيان. کند اي را براي زيان غيرمنتظره تعيين مي الزامات سرمايههاي ريسک،  وزن

  .گيرد  مورد بررسي قرار مي III.Gو بخش  ۴۳جداگانه در پارگراف 

  

 در خصوص طبقات دارايـي  IRBاتخاذ رويکرد . شود ها تعريف مي در اين بخش، در ابتدا طبقه دارايي. ۲۱۳

اجزاء ريسک کـه در پايـان    .ردگي در ابتداي اين بخش مورد بحث قرار مي ره گذار نيزبات دوترتي به عنوان

کـه بـراي هـر طبقـه از       هاي توابع تعيين کننـده وزن ريسـک   شود، به عنوان ورودي اين بخش تعريف مي

 وزن ريسـک و بـراي   تابع به عنوان مثال، براي تسهيالت شرکتي يک نوع. ها ايجاد شده، مي باشند دارايي

هـا بـا    ترتيبات مربوط به هر طبقه از دارايي. تسهيالت خرد گردان واجد شرايط نيز تابع ديگري وجود دارد

شروع شده و سپس اجزاء ريسک و عوامل مربوط ديگر ازجملـه   مربوط ريسک  وزن توابع توضيحي درباره

 قانوني براي پشتوانه ياستانداردها. شود ترتيبات مربوط به عوامل کاهش دهنده ريسک اعتباري مطرح مي

بکار  IRBشود براي رويکرد پايه و رويکرد پيشرفته در  بيان مي II.Dطور که در بخش  همان CRM شناسايي
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٤١١ 

در پايـان ايـن    د رعايـت کننـد  باي IRBها براي استفاده از رويکرد  حداقل الزاماتي که بانک. شود گرفته مي

  . شود وع ميشر ۳۸۳پاراگراف  III.Hبخش بيان شده که از بخش 

  IRBنحوه عملکرد رويکرد  .ب

بـه عنـوان مثـال،    ( و طبقـات دارايـي   ) LGDو  PDبه عنوان مثـال  ( ريسک  ، اجزاءIII.B.1در بخش . 214

ريسک که  تشريحي از اجزاء ۲بخش . شوند تعريف مي IRBدر رويکرد ) تسهيالت شرکتي و تسهيالت خرد

و  IRBرويکرد  اتخاذ ۴و  ۳بخش . کند گيرد را ارائه مي ها مورد استفاده قرار مي ها و طبقه دارايي توسط بانک

تعيين نشده باشد، وزن ريسک  IRBدر مواردي که ترتيبات . کند توسط بانک را بحث مي بات دوره گذارترتي

 اسـتاندارد  وزن صفر درصد توسـط رويکـرد   موردي که درصد است؛ به استثناء ۱۰۰براي ساير تسهيالت 

 غيرمنتظـره هاي موزون به ريسک بدست آمده فقط  گيرد و فرض بر اين است که داراييده قرار مورد استفا

   .دهند را نشان مي

  

  بندي تسهيالت و تعهدات دسته. 1

هـا بـا    از دارايـي ها بايد تسهيالت و تعهدات دفتري خود را به طبقات مختلفي  ، بانکIRBدر رويکرد . ۲۱۵

و  تسـهيالت [هـا   طبقـات دارايـي  . بندي کننـد  هاي ريسکي متفاوت با توجه به تعاريف زير، دسته مشخصه

در . گـذاري  مشارکت حقوقی و سـرمايه  )خرد ه) ها، د بانک) دولتي، ج) شرکتي، ب) عبارتند از الف] تعهدات

در طبقـه  . شـوند  جداگانـه شـناخته مـي   ميان طبقه دارايي شرکتي، پنج زيرمجموعه تسهيالت ويژه بطـور  

مشـروط بـه    هاي شـرکتي و خـرد،    در طبقه دارايي. شوند هاي خرد، سه زيرمجموعه جدا مطرح مي دارايي

  .خريداري شده ممکن است بکار گرفته شود اسناد دريافتني ترتيبات متمايزي براي، شرايط معينيرعايت 

  

. بانک سـازگاري دارد  جاري اي با فعاليت ق بطور گستردهبندي تسهيالت و تعهدات از اين طري طبقه. ۲۱۶

مـديريت   و گيـري  انـدازه هاي داخلي  ها ممکن است که تعاريف متفاوتي از آن را در سيستم اما، برخي بانک

ها را ملزم به تغيير راه  در عين حال که قصد کميته اين نيست که بانک. ريسک خود مورد استفاده قرار دهند
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خواهد که ترتيبات صحيح و مناسـبي را   ها مي هاي خود کند، اما از آن کسب و کار و ريسکو روش مديريت 

. اي خـود بکـار گيرنـد    به منظور بدست آوردن حداقل الزامات سرمايه الت و تعهداتبراي هر يک از تسهي

سـب و  منا تخصيص تسهيالت به طبقات مختلف در طول زمان ران اثبات کنند که روشها بايد به ناظ بانک

  . استسازگار 

  IVدر مورد منابع در معرض ريسک ناشي از اوراق بهادارسازي، به بخـش  IRB ترتيبات  در خصوص. ۲۱۷

  . مراجعه شود

  

  تعريف تسهيالت و تعهدات شركتي) 1(

ناشـي از  هـاي   بـدهي  ،کلي، تسهيالت و تعهدات شرکتي به عنوان تعهدات بدهي يک شـرکت بطور. ۲۱۸

کوچـک و   تسهيالت بـه نهادهـاي   ها مجاز هستند که در خصوص بانک. شود تعريف ميشراکت يا مالکيت 

  . شود، تمايز قايل شوند تعريف مي ۲۷۳طور که در پاراگراف  متوسط، همان

تسهيالت ويژه تسهيالتي . وجود دارند) SL(در طبقه دارايي شرکتي، پنج زيرمجموعه تسهيالت ويژه . ۲۱۹

  :هاي زير، هم از نظر قانوني و هم از نظر مفهوم اقتصادي، باشند هستند که داراي تمام ويژگي

 کـه بـراي تـأمين مـالي يـا      باشـد  ) داراي اهداف خـاص ( نهادي و تعهدات نوعاً براي تسهيالت

 اند؛ هاي فيزيکي ايجاد شده بکارگيري دارايي

 ـ  هاي کم بوه يا اصالً هيچ نوع دارايي يا فعاليـت  گيرنده داراي دارايي نهاد وام نـدارد و   ا اهميـت ب

هاي تأمين مـالي شـده، ظرفيـت کمـي در بازپرداخـت       بنابراين، به غير از درآمد حاصل از دارايي

 توانايي بازپرداخت اين تعهدات را ندارد؛ به صورت مستقلتعهدات خود داشته يا 

 رآمدي که ها و د بر دارايي اي قابل مالحظه کنترل اي باشد که گونه هاي تعهدات به گي شرايط و ويژه

 دهنده بدهد؛  کند را به وام آن ايجاد مي

 تـر   ، به جاي استفاده از ظرفيت مستقل يک سـازمان تجـاري گسـترده   گفته عوامل پيش در نتيجه

 شوند منبع اوليه بازپرداخـت تعهـدات   ها ايجاد مي براي ايفاي تعهدات، درآمدي که توسط دارايي

 . دباش
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اي، تـأمين مـالي کاالهـا،     مين مالي پروژه، تأمين مالي کـاالي سـرمايه  پنج دسته تسهيالت ويژه شامل تأ. ٢٢٠

  .شوند هر يک از اين موارد در ذيل تعريف مي. باشند مستغالت درآمدزا و مستغالت تجاري پرنوسان مي

  

  تأمين مالي پروژه -

ابتـدا بـه   روشي براي تأمين وجوه براي مـواردي اسـت کـه قـرض گيرنـده در      ) PF(تأمين مالي پروژه .  ٢٢١

اين نوع . کند براي تسهيالت و تعهدات، توجه مي تضميني پرداخت وپروژه به عنوان منبع بازي درآمدهاي ايجاد

معموالً براي نصب تجهيزات بزرگ، گران و پيچيده است کـه ممکـن اسـت شـامل نيروگـاه بـرق،        ،تأمين مالي

هاي ارتباطات از راه  رساختمحيط زيست و زيهاي حمل ونقل،  رساختهاي فراوري شيميايي، معادن، زي کارخانه

ـ  هاي جديد براي پروژه تأمين مالي پروژه ممکن است به شکل تأمين مالي. دور باشد ک ، يا تأمين مالي دوبـاره ي

  . پيشرفت يا بدون پيشرفت باشد پروژه موجود داراي

  

قراردادهـاي مربـوط بـه     حاصـل از ها صرفاً يا عمدتاً از محـل وجـوه    ، معموالً پرداختدر چنين معامالتي. ٢٢٢

 گيرنده معموال يـک  قرض. شود محصوالت، مانند برق فروخته شده توسط نيروگاه برق، به وام دهنده انجام مي

نتيجـه  . اندازي را نـدارد  است که اجازه کاري جز توسعه، تحصيل مالکيت، نصب و راه داراي اهداف خاص نهاد

 هـاي  به جريان نقدي پـروژه و ارزش وثيقـه دارايـي    هله اول وابستهالت در وشود که بازپرداخت تسهي اين مي

کـه  تسـهيالت   نهايي ک ذينفعبه يدر وهله اول در مقابل، اگر بازپرداخت تسهيالت و تعهدات . باشد پروژه مي

همراه  تسهيالت عنوان صورت به داشته باشد، در اين بوده بستگي ، داراي اعتبار و پايداردادارقر متعهد به مفاد

  . گردد تلقي مي تضمين کافيبا 

  

  اي تأمين مالي كاالهاي سرمايه -

مانند کشتي، ( هاي فيزيکي  روشي از تأمين وجوه براي تملّک دارايي) OF(اي  تأمين مالي کاالي سرمايه. ٢٢٣

ـ    ) نظامي  قطار و کشتيها،  هواپيما، ماهواره اد شـده  بوده و بازپرداخت تسهيالت بستگي بـه جريـان وجـوه ايج

منبع اوليـه ايـن   . هاي خاصي که تأمين مالي شده و نزد وام دهنده وثيقه گذاشته شده است، دارد توسط دارايي
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در مقابـل، اگـر   . با يـک يـا چنـد شـخص ثالـث باشـد       ا اجارهجريانات نقد ممکن است قراردادهاي ليزينگ ي

وي را  کهاي باشـد  به گونه بدهي و شرايط مالي آن داده شود که ظرفيت پرداخت اي تسهيالت به قرض گيرنده

، اين تسهيالت را بايد به عنوان سازد شده توثيق هاي بازپرداخت بدهي بدون اتکاي بي مورد بر دارايي قادر به

  .لحاظ کردتسهيالت شرکتي داراي وثيقه 

  تأمين مالي كاالها -

، اي کاالهاي ذخيره مدتي است که براي تأمين مالي کوتاهافته تسهيالت ساختار ي) CF(تأمين مالي کاالها . ٢٢٤

باشد و اين  مي) مانند نفت خام، فلزات يا محصوالت کشاورزي(  قابل معامله در بورس کاالهايا يانبار   موجودي

گيرنده ظرفيت مستقلي براي بازپرداخت  محل عوايد حاصل از فروش کاال بازپرداخت شده و قرضاز  الت تسهي

هـاي مهـم    که قرض گيرنده هيچ نـوع فعاليـت و دارايـي   کند اين موضوع زماني صدق مي. يالت ندارداين تسه

ضـعيف   ماهيت ساختار يافته تأمين مالي به منظور جبران کيفيت اعتباري. ديگري در ترازنامه خود نداشته باشد

گيرنده، نشـان دهنـده    قرض تسهيالت، به جاي نشان دادن کيفيت اعتباري  رتبه. شود گيرنده طراحي مي قرض

  . باشد وام دهنده در ساختاردهي معامالت مي و توانايي ها ماهيت نقد شوندگي آن

، اي کاالهاي ذخيرهدهي قابل تمايز از تسهيالت براي تأمين مالي  ن نوع وامکميته بر اين اعتقاد است که اي. ٢٢٥

 اعتبـاري  کيفيـت  بنـدي  رتبـه  بـه  قـادر  هـا  بانـک . باشد شرکتي مي از ساير تسهيالت يا مطالبات انبار  موجودي

 بـه  کـاال  ارزش مواردي، چنين در. باشند مي تر خود گسترده مستمر عمليات اساس بر گيرنده قرض  هاي شرکت

  . گردد لحاظ مي ،بازپرداخت اوليه منبع عنوان به نه و عنوان يک عامل کاهش دهنده ريسک

  

  )IPRE(امالك درآمدزا  -

ماننـد  ( عبارتند از يـک روش فـراهم آوردن وجـوه بـراي امـالک       زادرآمد ا مستغالتامالک يتأمين مالي . ٢٢٦

). ها هاي مسکوني، انبار و فضاهاي صنعتي و هتل نافروشي، ساختم هاي اداراي براي اجاره، فضاي خرده ناساختم

هاي نقدي ايجـاد شـده    ناول به جرياين موضوع زماني است که ابعاد بازپرداخت و بازيابي تسهيالت در درجه ا

 اجاره يا هاي ليزينگ پرداخت کلي طور به نقدي هاي جريان اين اوليه منبع. ها بستگي داشته باشد توسط دارايي

، يـک شـرکت   نهاد با اهداف خاصقرض گيرنده ممکن است، ولي نه الزماً، يک   .بود دارايي خواهد فروش يا و
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تمرکز دارد يا شرکت عملياتي با منبـع درآمـدي غيـر از     ها اي از ساخت مجموعها عملياتي که بر ساختن امالک ي

 امالک شرکتي که ساير تسهيالت زا ازدرآمد تأمين مالي مستغالتگي متمايز کننده ژوي. امالک و مستغالت باشد

و تعهـدات   وتسهيالت  بازپرداخت و ابعاد انداز چشم بين قوي و مثبت است، همبستگي ها آن  وثيقه مستغالت و

ملـک   توسـط  شـده  ايجـاد  نقـدي  جريان به اول درجه در دو مورد هر که صورت وقوع نکول دراحياء و بازيابي 

  .بستگي دارند

  

  امالك تجاري پرنوسان -

عبارت است از تأمين مالي امالک تجـاري کـه   ) HVCRE(ارائه تسهيالت براي امالک تجاري پرنوسان . ٢٢٧

نشـان   تسـهيالت ويـژه  در مقايسه با ساير انـواع  ) همبستگي باالتر دارايي يعني( را  نوسان نرخ زيان باالتري

  : شود شامل موارد زير مي HVCRE. دهند مي

  بـه   ناظر ملّي به عنوان امـالک پرنوسـان  توسط تسهيالت امالک تجاري که وثيقه آن امالکي است که

 ؛شده است بندي طبقه لحاظ نرخ نکول

  توسعه و ساختزمينتملک  در مراحل ليتامين ماتسهيالت براي ،)ADC(   ها؛ دارايياين نوع 

  هـا در   که منبع بازپرداخـت آن امالکي ساير  ، توسعه و ساختزمينتملک تسهيالتي براي تأمين مالي

کـه   باشـد  جريان نقدياز محل در آينده بوده يا  فروش غيرقطعي دارايياز محل بدو ايجاد تسهيالت، 

هنوز با نرخ بازار  که دارايي به عنوان مثال،( است  اي غيرقطعي قابل مالحظه طور به  آنمنبع بازپرداخت 

بخـش  ، مگـر اينکـه   )به صورت ليزينگ واگذار نشده استوط به مستغالت تجاري در يک منطقه، مرب

، زمـين تملـک   بـراي  تسـهيالت لـيکن،  . باشد رنده در معرض ريسکقرض گيهاي  اي از دارايي عمده

ـ  امالک تجاري ساختتوسعه و  گيرنـده از تسـهيالت    ت بازپرداخـت توسـط قـرض   که به علت قطعي

HVCRE  ـ  ط اعمال، فاقد شرايشود مي مستثني در  ژه منـدرج کسورات بيشتر در خصوص تسهيالت وي

 .  ، هستند۲۷۷بند 
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دسته  HVCREکه ناظران انواع مشخصي از تسهيالت امالک تجاري را در کشور خود به عنوان  در مواردي. ۲۲۸

هنگـامي کـه تسـهيالت    . که اين موضوع را به شکل عمومي اطالع رساني کنند ملزم هستند ها آن، کنند بندي مي

HVCRE يکسـان  صـورت  شود، ساير ناظران بايد اطمينان حاصل کنند که اين ترتيبات به در يک کشور ارائه مي 

  . شوند کار گرفته مي هب ي تحت نظارتها براي همه بانک

  

)ii (تعريف تسهيالت و تعهدات دولتي  

کـرد اسـتاندارد بـه عنـوان     هاي مقابلي که طبق روي ها، همه تسهيالت و تعهدات طرف اين دسته از دارايي. ۲۲۹

مشـخص   PSEs، )ها هاي مرکزي آن و بانک(ها  ن بخش شامل دولتاي. دهد شوند را پوشش مي شناخته مي دولت

کـه طبـق رويکـرد اسـتاندارد داراي معيارهـاي       MDBsشـود،   مي ت تلقیدولکه در رويکرد استاندارد به عنوان 

  . شوند مي ۵۶ در بندهای مشخصي براي وزن ريسک صفر درصد هستند و نهادهاي بيان شده

  

)iii (تعريف تسهيالت و تعهدات بانكي  

 ۶۵ر پـاراگراف  کـه د  اوراق بهـادار  هـاي کـارگزاري   ها و شرکت ها، تسهيالت به بانک اين دسته از دارايي. ۲۳۰

داخلي که طبق رويکـرد   PSEsتسهيالت و تعهدات بانکي شامل مطالبات از . دهد اند را پوشش مي مشخص شده

 که داراي معيار دريافت وزن ريسک صـفر  MDBsشوند و  ها در نظر گرفته مي استاندارد همانند مطالبات از بانک

  . شوند طبق رويکرد مذکور نيستند نيز مي درصد

  

)iv (تعريف تسهيالت و تعهدات خرد  

  :داشته باشنددر برتسهيالتي به عنوان تسهيالت خرد هستند که همه معيارهاي زير را . ۲۳۱

  يالت انفراديهماهيت قرض گيرنده يا ارزش پايين تس

 اگرچه ناظران تمايل به تعيين مرزي جهت تمايز بين تسهيالت شـرکتي و   -افراد و تعهدات تسهيالت

هـاي   به عنوان مثال کارت( ارند اما تسهيالتي مانند خطوط اعتباري يا اعتبارات گردان تسهيالت خرد د

دار  يا وام مدت و ليزينگ) اعتباري، اعتبار در حساب و تسهيالت خرد تضمين شده توسط ابزارهاي مالي



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٤١٧ 

، تسـهيالت آموزشـي و دانشـجويي،    خـودرو ها و تسهيالت  مانند تسهيالت قسطي، ليزينگ( شخصي 

نـوع  ، معمـوالً، صـرف نظـر از ميـزان ايـن       -)مشابه و تعهدات تأمين مالي شخصي و ساير تسهيالت

 باشند؛  ها به عنوان تسهيالت خرد مي تسهيالت، حائز شرايط براي بحساب آوردن آن

 دار و خطـوط اعتبـاري    و بعدي، تسـهيالت مـدت  شامل حق تصرف نخست (  تسهيالت رهني مسکوني

شود،  ايجادميزان تسهيالت، مادامي که اعتبار براي مالکي که ملک را تصرف کرده نظر از  صرف) گردان

با توجه به اين امر که ناظران انعطاف معقولي در ( توان آن را به عنوان تسهيالت خرد در نظر گرفت  مي

هـا   آندارند؛ در غير اينصورت  ,اي هستند هايي که فقط داراي تعداد کمي واحدهاي اجاره نامورد ساختم

تسهيالتي که توسط يک يا چند واحد مسکوني مشترک ). آيند به عنوان تسهيالت شرکتي به حساب مي

نيز جزء طبقه تسهيالت رهنـي مسـکوني    ن و پوشش داده شوندمسکوني تضمي  ا مجتمعدر يک خانه ي

برای هر  ختمانيهايي را براي حداکثر تعداد واحدهاي سا محدوديت توانندمي ناظران ملي. گيرند قرار مي

 . وضع کنند تسهيالت

 شـوند را   شود و به عنوان تسهيالت خرد مديريت مي مي کوچک اعطا تسهيالتي که به کسب و کارهاي

که کل تسهيالت و تعهدات گروه بـانکي  الت خرد بحساب آورد مشروط بر اينتوان به عنوان تسهي مي

.  ميليـون يـورو باشـد    ۱کمتـر از  ) امکـان  صورت تلفيقي در صورت به(به يک واحد کسب و کار کوچک 

نيـز   گـردد شود يا توسط يک فرد تضمين مي تسهيالت کسب و کارهاي کوچک که به يک فرد داده مي

 . شوند مي] ميليون يورو ۱[مشمول حد تعريف شده در باال 

 ها  نکه بانکتا اي فراهم کنند ن حد و مرزرود که ناظران انعطافي را در رابطه به کاربرد عملي اي انتظار مي

اي به منظور حصول اطمينان از انطباق کامل با ايـن   هاي اطالعات جديد گسترده سيستم مجبور به ايجاد

و پـذيرش  ( اما براي ناظران مهم است که اطمينان حاصل کنند که اين انعطاف پـذيري  . حدود، نباشند

مـورد  ) محسوب نشـود از حد مجاز  جدي ده که به عنوان تخطیمقدار تسهيالت فراتر از مرز تعيين ش

 .سوء استفاده قرار نگيرد
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  تعداد زياد تسهيالت و تعهدات -

صورت جمعي توسط بانـک   بزرگ منابع در معرض ريسک که به  بايد به عنوان جزئي از مجموعه تسهيالت. ۲۳۲

ناظران ممکن است که تعداد کمي از تسهيالت موجـود در ايـن مجموعـه را بـه عنـوان      . شود باشد مديريت مي

  . تسهيالت و تعهدات خرد قرار دهند

  ميليون يورو براي کسب و کارهاي کوچک  ۱از اگر بانکي متناسب با زمان، منابع در معرض ريسک کمتر

مورد توجه قـرار   خود مانند ساير منابع در معرض ريسک خرد هاي مديريت ريسک داخلي را در سيستم

ايـن امـر مسـتلزم    . بنـدي شـوند   تواند به عنوان تسهيالت و تعهدات خرد طبقه دهد، چنين منابعي مي

بـه عـالوه، چنـين    . ابع در معرض ريسک خـرد باشـد  اينست که منشاء چنين تسهيالتي مانند ديگر من

صورت انفرادي همانند تسهيالت شرکتي مديريت شود، بلکه بايد بـه عنـوان جزئـي از     منابعي نبايد به

و ارزيابي ريسک در نظر گرفته  سازیهاي ريسکي مشابه با هدف کّمي پرتفويي از تسهيالت با مشخصه

صورت انفرادي در برخي  ار گرفتن منابع در معرض ريسک خرد بهبا اين وجود، اين امر مانع از قر. شود

صورت انفرادي، واجد شرايط  تسهيالت به بندیرتبه, در واقع. شود از مراحل فرايند مديريت ريسک نمي

 . کند ها براي قرار گرفتن در دسته منابع در معرض ريسک را رد نمي بودن آن

 

منـابع در  ) الـف : را شناسـايي کننـد   کها ملزم هستند که سه طبقه فرعي، بانهاي خرد در ميان طبقه دارايي. ۲۳۳

تسـهيالت و  )پوشش داده شده باشـند، ب , به شرح فوقمعرض ريسکي که با امالک مسکوني، به عنوان وثيقه، 

در معـرض   خـرد  سـاير منـابع  ) شود، ج تعهدات خرد گردان واجد شرايط که در پاراگراف بعدي توضيح داده مي

  ريسک

  

)v( تعريف تسهيالت و تعهدات خرد گردان واجد شرايط  

 تسهيالت و تعهدات خرد گردان واجد شرايطيک مجموعه بايد داراي همه معيارهاي زير بوده تا به عنوان . ۲۳۴

)QRRE (بنـدي   اي از يک پرتفوي متناسب با بخش بايد در سطح زير مجموعهعموماً اين معيارها . شناخته شوند
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بايد به عنـوان قائـده   ) تر يا پايين(بندي در سطح کشوري يا ملي  بخش. انک، بکار گرفته شوندهاي خرد ب فعاليت

  :اين معيارها در زير آمده است. کلي باشد

. باشند )صورت قراردادي يا در عمل به(  عدم تعهد در پرداختفاقد وثيقه و  گرداني که تسهيالت و تعهدات) الف

شـود کـه در آن مانـده     به عنوان تسهيالت و تعهداتي تعريـف مـي   گردان سکدر اين مورد، منابع در معرض ري

مشتريان اجازه نوسان بر اساس تصميمات مربوط به قرض گرفتن و بازپرداخت بـر اسـاس محـدوديت     حساب

  . تعيين شده توسط بانک را دارد

  .تسهيالت و تعهدات مربوط به افراد باشد) ب

  .يورو يا کمتر باشد حداکثر تسهيالت به يک فرد صد هزار) ج

کمتر از مفروضات مربوط  QRREهاي ريسک  براي تابع تعيين وزن دارايي به علت اينکه مفروضات همبستگي) د

نشان دهند کـه  اسـتفاده از    ها بايد هاي ريسک خرد با احتمال نکول پايين است، بانک به ساير توابع تعيين وزن

هاي زيـان، داراي   شود که نسبت به سطح متوسط نرخ هايي مي محدود به پرتفوي QRREهاي ريسک  وزن توابع

هـاي ريسـک در زيـر     ناظران نوسانات نسـبي ارزيـابي  . پايين هستند PDنوسان کم بخصوص در بين محدوده 

هـاي نـوعي    گـي ژرا بررسي خواهند کرد و اطالعـات مربـوط بـه وي    QRREو پرتفوي کلي  QRREهاي  مجموعه

  . کنند را در کشورهاي خود منتشر  مي QRREيان هاي ز نرخ

هاي زيان بايد نگهداري  ، به منظور تجزيه و تحليل نوسان نرخ هاي زيان براي پرتفوي هاي مربوط به نرخ داده) ه

  .شوند

هـاي   گـي ژواجد شرايط گردان بـا وي  خرد ناظران بايد نسبت به متناسب و سازگار بودن تسهيالت و تعهدات) و

  .اتفاق نظر داشته باشند مجموعه  زير يه در پورتفويريسکي پا

  

  

)vi (گذاري تعريف مشاركت حقوقي و سرمايه  
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اين . شوند گذاري بر اساس ماهيت اقتصادي يک ابزار تعريف مي هاي حقوقي و سرمايه بطور کلّي، مشارکت. ۲۳۵

اعم از اينکه همراه با حق رأي باشد يا نه و همچنين ذينفـع    ١مستقيم هايمستقيم و غير ها شامل مالکيت مشارکت

ـ  ۱ها و درآمد يک سازمان يا يک نهاد مالي که بر اساس قسمت  بودن در دارايي يـا کسـر    ن چـارچوب تلفيـق  اي

گـذاري در نظـر گرفتـه     زماني به عنوان يک مشـارکت حقـوقي و سـرمايه   ] مالي[يک ابزار . ٢باشد شوند، مي نمي

  :همه الزامات زير را داشته باشدشود که  مي

 گذاري يا از  سرمايه وقگذاري يا فروش حق گذاري شده تنها از طريق فروش سرمايه بازده وجوه سرمايه

 اوراق، حاصل شود؛  ناشرطريق تصفيه مؤسسه 

 ايجاد نکند؛ ناشر تعهدي را براي 

 باشند ناشر درآمديا  ها دارايي آخرين ادعا نسبت به به عنوان. 

 

  :به عالوه، هر يک از ابزارهاي زير بايد به عنوان يک مشارکت حقوقي و سرمايه گذاري در نظر گرفته شود. ۲۳۶

  هاي بـانکي اسـت،    نابراي سازم ۱که به عنوان سرمايه اليه  چه آنابزاري که داراي ساختار يکسان با

 .باشند

 باشند کنند و داراي هر يک از شرايط زير  ناشر ايجاد مي را بر عهده ابزاري که تعهداتي: 

 .صورت نامحدود به تعويق بياندازد تسويه تعهدات را به تواندناشر مي )۱(

 .انجام پذيرد سهام ناشر ازطريق انتشار تعداد ثابتي از) ناشر يا بر مبناي صالحديد(اجراي تعهد  )۲(

داشته باشد و هر  ناشر ري از سهام نهادياد متغاجراي يک تعهد نياز به تسويه از طريق انتشار تعد )۳(

اد همين موضوع درباره تغيير در ارزش تعد. تغييري در ارزش تعهدات، قابل استناد و مقايسه باشد

 ؛٣نيز وجود داشته باشد ثابت سهام ناشر

                                                 
1   همچنين، اين موضـوع شـامل هلـدينگ   . شود يكي از منافع مشاركت غيرمستقيم شامل در دست داشتن ابزارهاي مشتقه مربوط به منافع آن مشاركت مي 

و اصـوال در  كننـد   مـي  توزيـع كه منافع مالكيـت را   يها و نهادهاي ها با مسئوليت محدود يا ساير انواع سازمان ها، شركت ها، انجام شراكت مشاركت در شركت
. شوند شوند نيز مي گذاري در ابزارهاي مربوط به مالكيت وارد مي سرمايه  

2 ي هـاي  بانك گذاري در سهام توسط اين نوع سرمايه كنند، فعلي خود را به عنوان استثنائي براي انجام كسورات حفظ مي ترتيباتزماني كه برخي از كشورها  
. در نظر گرفته شوند سهام طبق رويكرد مزبورهاي  پرتفوي به عنوان جزئي از بايد كننديبندي داخلي استفاده مكه از رويكرد رتبه  

3 دهد، تغيير در ارزش پولي اين  براي تعهدات معيني كه نياز به تسويه از طريق انتشار تعداد متغيري از سهام عادي شركت ناشر را دارد يا اجازه اين كار را مي 
بوده با اين شرط كه ضريب  3اين تعهدات داراي شرايط بند. ر ارزش منصفانه تعداد ثابتي از سهام عادي ضربدر يك ضريب معينتعهدات برابر است با تغيير د
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، در خصـوص  )i(صورت سهام تسويه کند، مگـر اينکـه    مالک اين ابزارها بتواند تعهد مربوطه را به )۴(

، ناظران از اينکه بانک نشان داده است کـه ابزارهـاي مـورد معاملـه بيشـتر      بزارهاي معامله شدها

، ابزارهاي معاملـه نشـده  در خصوص ) ii(مربوط به بدهي منتشر کننده هستند قانع شده باشند ؛ يا 

 ناظران نسبت به اينکه بانک نشان داده است که ابزار بايد به عنوان يک بدهي لحـاظ شـود قـانع   

ها را با رضايت ناظران، بـراي اهـداف    ، بانک ممکن است که ريسک)ii(و ) i(در موارد . شده باشند

 .ک نمايدمقرراتي، تفکي

 

ها، اوراق مشتقه يا ساير ابزارهايي که به منظـور نشـان دادن    تعهدات بدهي و ساير  اوراق بهادار، شراکت. ۲۳۷

مورد توجه  منافع و حقوق مالکانهاند، به عنوان  ارزش اقتصادي مالکيت از طريق مشارکت سهامداري ايجاد شده

در . شـود  مرتبط مي ٢به بازده حقوق صاحبان سهامهايي است که بازده آن  اين مورد شامل بدهي. ١گيرند قرار مي

که به منظور انتقال ارزش اقتصادي بدهي يا منابع در معرض ريسک ناشي از تبديل  مالکانه گذاري مقابل، سرمايه

  . شوند در نظر گرفته نمي شوند، به عنوان منافع و حقوق مالکانه به اوراق بهادار کردن ساختاردهي مي

  

به عنوان حقـوق صـاحبان سـهام بـراي      هابدهي بازتعريف اوراق داراي صالحديد الزم برايناظران ملي . ۲۳۸

ها و حقوق صاحبان سهام  بدهي از ترتيبات مناسب در خصوص باشند و در غير اينصورت بايد اهداف مقرراتي مي

  . کنند اطمينان حاصل  ۲طبق رکن 

  

)vii (تعريف اسناد دريافتني خريداري شده واجد شرايط  

                                                                                                                                              
 سهام با ارزشي معادل سه برابر بزرگتر تواند ملزم شود كه تعهدات خود را از طريق انتشاربه عنوان مثال، يك ناشر مي. و تعداد مرجع سهام هر دو ثابت باشند

 3000اين تعهدات همانند تعهداتي كه نياز به تسويه توسط انتشار سهام كـه معـادل افـزايش در ارزش منصـفانه     . سهام تسويه كند 1000از ارزش منصفانه 
.  شود سهام است در نظر گرفته مي  

1 انـد، در تعريـف منـافع و     به عنوان وام ثبت شـده  حقوق صاحبان سهامي كه از محل معاوضه بدهي و سهام ايجاد شده و در تحقق يا تجديد ساختار بدهي 
تر از آنچه بايد باشد  توانند يك سرمايه پوششي پايين ها باقي بمانند، اين ابزارها نمي ها در پرتفوي بدهي با اين وجود، اگر هلدينگ. شود حقوق مالكانه وارد مي

.  را جذب كنند  
2 ها بطور مستقيم توسط يك هلدينگ سهام پوشش  اين زماني است كه اين بدهي. ئي از اين مورد باشدها جز ناظران ممكن است اجازه ندهند كه اين بدهي 

  .در برگيرنده ريسك مهمي نباشد] خريد و فروش[اي كه خالص وضعيت  داده شوند به گونه
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شـود کـه ذيـالً تعريـف      اسناد دريافتني خريداري شده واجد شرايط به دو دسته شرکتي و خرد تقسيم مي. ۲۳۹

  .گردند مي

  

  اسناد دريافتني خرد -

که مـرتبط بـا تسـهيالت و     IRBد دار با قواعاسناد دريافتني خرد خريداري شده، با فرض اينکه بانک خري. ۲۴۰

بر اساس اسـتانداردهاي تسـهيالت و    ن کهاستفاده از رويکرد باال به پايي تعهدات خرد است، منطبق باشد، براي

همچنين، بانک بايـد حـداقل الزامـات    . تعهدات خرد موجود است، واجد شرايط قرار گرفتن در اين دسته هستند

  . گيردرا بکار  آمده است III.Hو  III.Fعملياتي که در  بخش 

  

  اسناد دريافتني شركتي -

رود کـه ريسـک نکـول     ها اين انتظار مي کلي، در مورد اسناد دريافتني خريداري شده شرکتي، از بانکبطور. ۲۴۱

منطبـق   تعيين شده است،) شود شروع مي ۲۷۱که با پاراگراف ( III.C.1طور که در بخش  تعهدات فردي را همان

، با فرض تواندن ميکرد باال به پايياما روي. مورد ارزيابي قرار دهند ,با ترتيبات ساير تسهيالت و تعهدات شرکتی

اينکه برنامه بانک خريدار براي اسناد دريافتني شرکتي با معيارهاي مربوط به اسـناد دريـافتني واجـد شـرايط و     

اسـتفاده از ترتيبـات   . حداقل الزامات عملياتي اين رويکرد سازگار باشد، در اين خصوص مورد استفاده قرار گيرد

ها بـه   بانک شود که در آن اجبار هاي دريافتني خريداري شده، محدود به موقعيتي مي د حسابباال به پايين در مور

هاي دريافتني است  منظور حساب. غيرضروري باشد امر براي تسهيالت شرکتي، يک IRBحداقل الزامات رويکرد 

-ها مي شوند، اما بانک داري ميها خري ها در ساختارهاي ايجاد اوراق بهادار مبتني بر دارايي که براي وارد کردن آن

 ,داراي ويژگـي مشـترک   خط ترازنامـه  براي تسهيالت و تعهدات مناسب باالي  از آنبا تأييد ناظران ملي  توانند

  .استفاده کنند

  

به  با توجه استفاده از رويکرد باال به پايين را براي اسناد دريافتني شرکتي خريداري شده توانندناظران مي. ۲۴۲

بطور خاص، به منظور واجد شرايط شدن براي ترتيبات باال بـه  . ميزان انطباق بانک با حداقل الزامات قبول نکنند

  :پايين، اسناد دريافتي شرکتي خريداري شده بايد شرايط زير را داشته باشد
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 تني را بطـور  اسناد دريافتني از فروشنده ثالث و غيرمرتبط خريداري شوند و بانک خود اين اسناد درياف

 .مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد نکرده باشد

  منتشـر  ] فـارغ از مالحضـات شخصـي   [اسناد دريافتني بايد بر مبناي استقالل  بين فروشنده و  بدهکار

هـاي دريـافتني کـه بـر مبنـاي       هاي دريافتني بـين شـرکتي و  حسـاب    به عنوان مثال، حساب. ( شود

 ).١کنند واجد شرايط نيستند با يکديگر خريد و فروش مي هايي که هاي دو جانبه بين شرکت حساب

 هاي موجود در مجموعه اسناد دريافتني بوده يا منافعي را به  داراي مطالباتي از همه دارايي ,بانک خريدار

 .٢ها داشته باشد همان نسبت در دارايي

 ايـن حـدود   برای مقادير بـاالتر از  اي تعيين کنند که ناظران ملي بايد حدود تمرکز را به گونه, همچنين 

سرمايه با استفاده از حداقل الزامات براي رويکرد پايين به باال مربوط به تسهيالت و تعهـدات   پوشش

: ر مربـوط شـود  اي از معيارهاي زي چنين حدودي ممکن است به يک يا مجموعه. شرکتي محاسبه شود

عه اسناد دريـافتني بـه عنـوان درصـدي از     مجمو ميزانتسهيالت فردي نسبت به کل مجموعه،  ميزان

 .سرمايه مقرراتي يا بزرگترين تسهيالت فردي در مجموعه

 

رويکرد بـاال بـه پـايين     ز اتخاذا خودکار صورت يک بانک را به, فروشنده به کلي يا جزئي وجود حق رجوع. ۲۴۳

اين موضوع تا زماني صحيح است که جريانات نقد حاصـل از اسـناد دريـافتني شـرکتي     . کند سلب صالحيت نمي

بـراي اسـناد    ۳۶۸تـا   ۳۶۵هـاي   طور که در پـاراگراف  اوليه در برابر ريسک نکول، همان شده پوشش خريداري

  .اي صالحيت و الزامات عملياتي را داشته باشددريافتني خريداري شده مطرح شده، بوده و بانک معياره

  

 رويکردهاي پايه و پيشرفته .۲

  :، سه عامل اصلي وجود داردIRBهاي تحت پوشش  براي هر يک از طبقه دارايي. 244

                                                 
1 ها اينسـت   ريسك اين حساب. شود دهد نيز مي ميهاي دو جانبه شامل مشتري كه از يك شركت خريد كرده و فروش را هم با همان شركت انجام  حساب 

ها بجاي پرداخت نقدي  ها بين شركت صورت حساب. هاي كاالئي تسويه شده به جاي اينكه وجه نقد پرداخت شود ها ممكن است از طريق پرداخت كه بدهي
. گرددتواند منافع حاصل از اسناد سلب مي قرار گيرد مياين امر زماني كه در دادگاه مورد بازخواست . ممكن است با يكديگر تسويه شده و كنسل شوند  

2 در گروه ترتيبات مربوط به  اوراق بهادار ) وضعيت اولين سطح پوشش زيان، وضعيت دومين سطح پوشش زيان و غيره(هايي از عوايد  مطالبات از بخش 
.گيرد سازي قرار مي  
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 هـا برآوردهـاي نظـارتي     ها کـه برخـي از آن   برآوردي از پارامترهاي ريسک توسط بانک -اجزاء ريسک

 .هستند

 هاي موزون به ريسک و  ريسک به دارايي اجزاء اي که از طريق آن وسيله -يسکهاي ر ابع تعيين وزنوت

 .شوند مي ه تبديلبنابراين به تعيين ميزان سرماي

 حداقل استانداردهاي که بايد به منظور استفاده از رويکرد  -حداقل الزاماتIRB   براي يک طبقه دارايـي

 .مورد نظر توسط بانک، رعايت شوند

 

رويکـرد پايـه و   : اي را فـراهم کـرده اسـت    زيادي از طبقات دارايي، کميته دو رويکرد گسترده براي تعداد. ۲۴۵

کنند  ها برآوردي از احتمال نکول را خود تهيه مي ده کلي، بانکک قاعدر رويکرد پايه، به عنوان ي. رويکرد پيشرفته

ها برآوردهاي بيشتري را  پيشرفته، بانک در رويکرد. کنند و براي ساير اجزاء ريسک، به برآوردهاي نظارتي اتکا مي

نکول، تسهيالت و تعهدات در معرض نکول و محاسبه سررسيد مـؤثر   ان با فرضاز خود درباره احتمال نکول، زي

)M (هـا بايـد هميشـه از توابـع      براي هر دو رويکرد، بانک. کنند را با توجه به رعايت حداقل استانداردها تهيه مي

مطالب . استفاده نمايند اي ه شده در اين چارچوب به منظور بدست آوردن الزامات سرمايهتعيين وزن ريسک ارائ

  .شود بيشتري از اين رويکردها در ذيل توضيح داده مي

  

)i (تسهيالت و تعهدات شركتي، دولتي و بانكي  

را فراهم  قرض گيرندگانا رتبه هر يک از ها بايد تخمين خود از احتمال نکول همراه ب در رويکرد پايه، بانک. ٢٤٦

ساير اجزاء ريسک عبارتنـد از  . استفاده کنند مرتبط کنند، اما بايد از برآوردهاي نظارتي براي ساير اجزاء ريسک

  .١زيان با فرض نکول، تسهيالت و تعهدات در معرض نکول و سررسيد مؤثر

  

را محاسبه کرده و تخمين خود از احتمال نکول، زيان بـا   ١ها بايد سررسيد مؤثر در رويکرد پيشرفته، بانک. ٢٤٧

  .فرض نکول و تسهيالت و تعهدات در معرض نکول را ارائه دهند

                                                 
1 ها را الزام به استفاده از رويكرد پايه براي محاسبه سررسيد مؤثر با استفاده از  توانند بانكن ميبيان شد، برخي از ناظرا 318طور كه در پاراگراف  همان 

.كنند  324تا  320هاي  تعريف موجود در پاراگراف  
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دارايي که به عنوان تسـهيالت ويـژه شـناخته     پنج طبقه فرعي ده کلي براين قاعاستثنائي در رابطه با اي. ٢٤٨

  . شوند وجود دارد مي

  

  پروژه، تأمين مالي كاالي سرمايه، امالك و مستغالت درآمدزا، امالك تجاري پرنوسانتأمين مالي : تسهيالت ويژه  -

هايي که الزامات مربوط به تخمين احتمال نکول در رويکرد پايه براي تسـهيالت ويـژه را ندارنـد، از     بانک. ٢٤٩

ايـن روش تحـت   . هنـد ها تطبيـق د را با ريسک متناظر آننظارتي  پنچ طبقه هاي شود که رتبه ها خواسته مي آن

  .شود گذاري مي نام" بندی نظارتيرويکرد مبتني بر معيارهای دسته" عنوان 

  

باشـند، قـادر بـه اسـتفاده از      هايي که الزامات و شرايط مربوط به تخمين احتمال نکـول را دارا مـي   بانک. ٢٥٠

 سـک همـه طبقـات   هـاي ري  نسبت به تسهيالت و تعهدات شرکتي بـه منظـور بدسـت آوردن وزن    رويکردپايه

هايي که الزامات مربـوط بـه    طبق صالحديد ملي، بانک. تسهيالت ويژه  به غير از امالک تجاري پرنوسان هستند

مه ابعاد آن بـه اسـتثناء   که در ه باشندمي ، قادر به استفاده از رويکرد پايهرعايت کنندامالک تجاري پرنوسان را 

شـرکتي  مرتبط بـا تسـهيالت   رويکرد  مشابه با، ٢٨٣ پاراگراف مجزا به شرح مندرج درتابع تعيين وزن ريسک 

  .است

  

احتمال نکول، زيان به فرض نکـول و منـابع در معـرض     برآوردهايي که الزامات و شرايط مربوط به  بانک. ٢٥١

ويکردپيشرفته نسبت به تسهيالت و تعهدات شـرکتي بـه منظـور بدسـت     توانند از ر باشند، مي نکول را دارا مي

طبـق  . تسهيالت ويژه  به غير از امـالک تجـاري پرنوسـان اسـتفاده کننـد      سک همه طبقاتهاي ري آوردن وزن

کرد ، قادر به استفاده از رويرعايت کنندهايي که الزامات مربوط به امالک تجاري پرنوسان را  صالحديد ملي، بانک

 پـاراگراف  مجزا بـه شـرح منـدرج در   که در همه ابعاد آن به استثناء تابع تعيين وزن ريسک  باشندرفته ميپيش

  .شرکتي استمرتبط با تسهيالت رويکرد  مشابه با، ٢٨٣

  

)ii (تسهيالت و تعهدات خرد  

                                                                                                                                              
1 ).راجعه شودم 319به پاراگراف ( طبق صالحديد ناظر ملي، برخي از تسهيالت و تعهدات داخلي مي تواند از محاسبه سررسيد مؤثر مستثني شوند    
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فرض نکول و منابع ها بايد تخمين خود از احتمال نکول، زيان به  ، بانکو تعهدات براي اين نوع تسهيالت. ٢٥٢

  .ها وجود ندارد دارايي نوع هيچ تمايزي بين رويکرد پايه و پيشرفته براي اين. در معرض نکول را تهيه کنند

  

)iii (گذاري مشاركت حقوقي و سرمايه  

گذاري که  سرمايهمشارکت حقوقی و هاي موزون به ريسک براي  دو رويکرد گسترده براي محاسبه دارايي. ٢٥٣

زيـان بـا    /رويکرد مبتني بر بازار و رويکرد احتمال نکـول  : شوند وجود دارد جاري بانک نگهداري نميدر دفاتر ت

  . بيان شده است ٣٦١تا  ٣٤٠هاي  اين موارد بطور کامل در پاراگراف .فرض نکول

  

ي هـاي  گذاري براي بانـک  سرمايهمشارکت حقوقی و زيان به فرض نکول نسبت به / رويکرد احتمال نکول . ٢٥٤

  .اند است که رويکرد پيشرفته را براي ساير تسهيالت و تعهدات بکار گرفته

  

  

)iv (اسناد دريافتني خريداري شده واجد شرايط  

اسـناد دريـافتني شـرکتي واجـد      در خصوص. دهد اين ترتيبات بطور بالقوه دو طبقه دارايي را پوشش مي. ٢٥٥

بـراي اسـناد   . شرايط، رويکردهاي پايه و پيشرفته با شرط داشتن الزامات عملياتي معين، قابل استفاده هسـتند 

  . هاي خرد، هيچ نوع تمايزي بين رويکرد پايه و پيشرفته نيست دريافتني خرد واجد شرايط، همانند طبقه دارايي

  

  براي طبقات دارايي  IRBپذيرش رويکرد . ٣

رويکـرد   رود کـه  ، انتظار مـي کار گيردنگ خود بهرا براي بخشي از هلدي IRBزماني که يک بانک رويکرد . 256

ها، به داليل  از بانک بسياری داند که براي با اين وجود، کميته مي. براي کل گروه بانکي توسعه داده شود مذکور را

بـه طـور همزمـان     با اهميت ها و واحدهاي تجاري در ميان همه طبقات دارايي IRBسازي رويکرد  مختلف پياده

تواننـد   هـا مـي   هاي اطالعاتي ممکن است بدين معني باشـد کـه بانـک    به عالوه، محدوديت. پذير نيست امکان

ري يا استانداردهاي استفاده از تخمين خود از احتمال نکول و زيان به فرض نکول را براي برخي از واحدهاي تجا

  .کار گيرندبهبطور همزمان  ها،و نه برای همه آن طبقات دارايي خود
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را در  IRBاي رويکـرد   ها اين اجازه را بدهند که اجـراي مرحلـه   به بانک توانندبه عنوان مثال، ناظران مي. ٢٥٧

واحـد   همان یها در بين طبقات دارايي IRBپذيرش رويکرد ) i(اي شامل  اين اجراي مرحله. گروه بانکي بپذيرد

در  IRBرويکـرد   اتخـاذ ) ii(؛ )طبقات فرعی هاي يا در مورد تسهيالت و تعهدات خرد، در ميان دارايي( تجاري 

حرکت از رويکرد پايه به سمت رويکرد پيشرفته براي اجزاء ) iii(گروه بانکي؛ و  هماندر  واحدهاي تجاريميان 

يـا  (معين  را براي طبقه دارايي در يک واحد تجاري IRBکرد با اين وجود زماني که يک بانک روي. معين ريسک

بايد اين رويکرد را براي همه تسـهيالت و  رد، بپذي) دات خرد براي يک  طبقه فرعی آن در مورد تسهيالت و تعه

  .در آن واحد تجاري بکار بگيرد) ا طبقه فرعی آني(تعهدات در آن طبقه دارايي 

  

سازي را ايجاد کند بطوري که تعيين کند تا چه مقـدار و چـه موقـع     يک بانک بايد يک برنامه اجرا و پياده. ٢٥٨

و ) هـاي خـرد   در مـورد دارايـي   طبقـه فرعـی   هاي يا دارايي( را درطبقات دارايي  IRBقصد اجراي رويکردهاي 

و با توافق ناظر بوده  ه و در عين حال واقعيگيران  اين برنامه بايد سخت. واحدهاي تجاري مهم در طول زمان دارد

 ه شده باشـد و بـا انگيـزه اتخـاذ    تر تهي به سمت رويکردهاي پيشرفته تغيير سنجیامکان و مبتني قابليت اجرا و

سازي ناظران  در طول دوره اجرا و پياده. نشده باشد سازد، انجام سرمايه را حداقل مي که پوشش ١کرد رکن روي

سـرمايه   کاهش پوشـش  براي معامالت بين گروهي براي هسرمايتخفيف صل کنند که هيچ نوع بايد اطمينان حا

کل گروه بانکي از طريق انتقال ريسک اعتباري در ميـان نهادهـا در رويکـرد اسـتاندارد و رويکردهـاي پايـه و       

ها محدود به اين دو شود که البته تن متقابل مي تضاميناين امر شامل فروش دارايي يا . داده نشود IRBپيشرفته 

  . مورد هم نسيت

  

هـاي   يـا دارايـي  (طبقـات دارايـي    کـم اهميـت و نيـز    برخي از تسهيالت و تعهدات در واحدهاي تجاري. ٢٥٩

که از نظر اندازه و مشخصه ريسک مهم نباشند، ممکن است کـه از الزامـات مطـرح    ) مجموعه در طبقه خرد زير

اي براي اين عمليات، بر اساس  الزامات سرمايه .شوندناظران معاف  دتأيي مشروط به شده در دو پاراگراف قبلي

 ٢کنند که آيا يک بانک بايد سرمايه بيشتر از آنچه در رکن  و ناظران ملي تعيين مي هشد کرد استاندارد معينروي

  ها نگه دارد يا خير؟  آمده براي اين موقعيت
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را براي همه يا بخشي از طبقات دارايـي شـرکتي،    IRBد رغم مطالب باال، زماني که يک بانک رويکر علي. ٢٦٠

گـذاري  بـا    سرمايهمشارکت حقوقی و که اين رويکرد را براي  ا خرد اتخاذ نمايد؛ ملزم خواهد بودبانکي، دولتي ي

به بکـارگيري يکـي از رويکردهـاي     ک بانک را ملزمناظران ممکن است که ي. گيرند، بکار ها توجه به اهميت آن

گـذاري، بخـش مهمـي از     سـرمايه مشارکت حقوقي و اين زماني است که . حقوق صاحبان سهام کند مربوط به

هـاي کسـب و کـار     را در ديگر بخش IRBکسب و کار يک بانک باشد، حتي اگر بانک ممکن است يک رويکرد 

رکتي پذيرفته را براي تسهيالت و تعهدات ش IRBعالوه بر اين، زماني که يک بانک رويکرد عمومي . بکار نگيرد

تسـهيالت ويـژه در طبقـه     طبقات فرعـی  هاي را نيز براي دارايي IRBشود که رويکرد  است، از آن خواسته مي

  .تسهيالت و تعهدات شرکتي پذيرفته و بکار بندد

  

 برگشت. گيري آن را ادامه دهند رود که بکار ، انتظار ميکنندرا اتخاذ می IRBهايي که رويکردي از  از بانک. ٢٦١

العاده مانند از بين رفتن بخش بزرگـي از کسـب و    اختياري به رويکردهاي پايه يا استاندارد تنها در شرايط فوق

  .تأييد گردد نيز پذير است که بايد توسط ناظران کار اعتباري بانک، امکان

  

ـ ها در مورد تسهيالت و تعهدات ويژه، يک بانک ممکن است بـراي يـک    با فرض محدوديت داده. ٢٦٢ ا چنـد  ي

اي، تأمين مالي کاالها يـا   دارايي اعم از تسهيالت براي تأمين مالي پروژه، تأمين مالي کاالي سرمايه طبقه فرعی

 هـاي  نظارتي استفاده کند و براي ساير دارايي بندیدسته امالک تجاري پرنوسان، از رويکرد مبتني بر معيارهاي

با اين وجود يک بانـک نبايـد   . گيردش يشرفته يا پايه را در پيهاي شرکتي، رويکرد پ در طبقه دارايي طبقه فرعی

براي تسهيالت امالک تجاري پرنوسان و همچنين تسهيالت و تعهدات مربوط به امالک و مستغالت مولد درآمد 

   .بطور همزمان، رويکرد پيشرفته را بکار بندد
  

  بات دوره گذارترتي. ٤

)ii (موازي بهمحاس  

سـرمايه مـورد نيـازخود را بـا      ملـزم هسـتند  گيرند،  پايه يا پيشرفته را بكار مي هايرويكردهايي كه  بانك. 263

هاي  براي دوره زماني تعيين شده در پاراگراف 1998 موافقت نامه كردها و همچنين بر اساساستفاده از اين روي
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٤٢٩ 

ي ريسـك اعتبـاري   را بـرا  IRBهـايي كـه رويكـرد پايـه      محاسبه موازي براي بانـك . محاسبه كنند 49تا  45

بـه   1988 موافقـت نامـه  هايي كـه مسـتقيماً از    بانك. آغاز خواهد شد 2005اند در سال مالي منتهي به  پذيرفته

كنند بايد محاسبات مـوازي را انجـام    رويكردهاي پيشرفته براي ريسك اعتباري و يا ريسك عملياتي حركت مي

به انجام محاسبات موازي بـراي   ملزم وشروع كنند  2005را در سال مالي منتهي به  اثرسنجيداده يا مطالعات 

  .شوند 2006سال مالي منتهي به 
  

)ii (تسهيالت و تعهدات شرکتي، دولتي، بانکي و خرد  

در طـول دوره  . انجامـد   سال به طول مـي  ٣ارچوب شروع شده و هسازي اين چ ، از تاريخ پيادهدوره گذار. ٢٦٤

  :چشم پوشی کردتوان با نظر و صالحديد ناظران ملّي  حداقل الزامات زير مياز ، گذار

  ،الزامي که طبق آن ۴۶۳ موضوع بندبراي تسهيالت و تعهدات شرکتي، دولتي و بانکي در رويکرد پايه ،

سال را براي تخمين احتمال نکول اسـتفاده   ۵هاي  ها بايد حداقل داده ها، بانک منبع داده صرف نظر از، 

 کردند؛ يم

  ،ها  ها، بانک منبع داده صرف نظر از، الزامي که طبق آن ۴۶۶ موضوع بندبراي تسهيالت و تعهدات خرد

مـورد  زيـان   منابع در معرض نکول و( سال را براي تخمين شاخص هاي زيان  ۵هاي  بايد حداقل داده

 .کردند استفاده مي) يا احتمال نکول و زيان با فرض نکول) EL( انتظار

   ،هـا   ، الزامي که طبق آن بانک۴۴۵ موضوع بندبراي تسهيالت و تعهدات شرکتي، دولتي، بانکي و خرد

در  مندرجاي منطبق با حداقل الزامات  بندي که بطور گسترده دادندکه از يک سيستم رتبه بايد نشان مي

 . کردند سال قبل از واجد شرايط شدن، استفاده مي ۳اين سند است، به مدت 

  در " زيان با فرض نکول به احتمال نکول نسبت رويکرد"براي  قابل اعمال اشاره شده دوره گذارترتيبات

در  "رويکرد مبتنـي بـر بـازار   "براي  دوره گذارهيچ نوع ترتيبات . رود نيز بکار مي مورد مشارکت حقوقی

 . وجود ندارد مشارکت حقوقی ارتباط با
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٤٣٠ 

ايـن   اجـرای هـاي مربـوط بـه     دو سـال داده تـا  حداقل  ملزم هستندها  نک، بادوره گذارترتيبات  براساس. ۲۶۵

  .، يکسال افزايش خواهد يافتگذار دوره  سال سهاين الزام براي هر . در اختيار داشته باشند را ارچوبهچ

 بخـوبي  تواند مدت نمي قيمت مسكن كه داده هاي كوتاه تغيير هاي چرخهبودن  بلندمدت احتمال با توجه به. 266

 خـرد بـا تضـمين    ، زيان با فرض نكول براي تسهيالت و تعهـدات گذاراين تغييرات را نشان دهد، در طول دوره 

، كمتر  328 الت و تعهدات مطابق فرمول بنداز تسهي طبقه فرعيدرصد براي هر  10تواند از  امالك مسكوني نمي

  .دهد قرار مي بازنگريرا مورد ضرورت تداوم اعمال حداقل مذكور ، كميته دوره گذاردر طول . 1باشد
  

)iii  ( سرمايه گذاريمشارکت حقوقی و  

خـاص موجـود  در زمـان      گذاري سال، ناظران مي توانند مشاركت هاي حقوقي وسرمايه 10حداكثر براي . 267

آن تـاريخ و   درتعداد سـهام   در قالبموارد مشمول معافيت . 2معاف كنند IRBانتشار اين چارچوب را از ترتيبات 

ايـن مـوارد    تـا جـايي كـه    شـود  گيـري مـي   انـدازه  ناشي از تملك دارايي هاي مربوطهرگونه افزايش مستقيم 

  .مالكيت در يك شركت سرمايه پذير را افزايش ندهندالشركه  سهم
  

بـه عنـوان مثـال،    ( الشركه مالكيتي در يك مجموعه خاص شـود   اگر تمليك دارايي منجر به افزايش سهم. 268

 مالكيـت  بخـش افـزايش يافتـه   ) باشد ارچوبهانتشار اين چ گذار در پي شركت سرمايه تغيير مالكيت ناشي از

ابتـدا مشـمول معافيـت     درهـايي كـه    گذاري سرمايه شاملهمچنين اين معافيت . شود مشمول اين معافيت نمي

  . نمي شود اند و دوباره بازخريد شده  اند ولي فروش رفته بوده
  

اي  الزامـات سـرمايه   هسـتند تـابع  در قالب حقوق صاحبان سهام كه مشمول ترتيبات دوره گـذار   مالكيت. 269

  .رويكرد استاندارد خواهد بود

  

                                                 
1 LGD ٪10با اين وجود، سطح حداقل   به عـالوه،  . شود برد بكار گرفته نمي هاي دولتي بوده يا از آنها منفعت مي براي طبقات فرعي كه منوط به تضمين 
LGDتعيين حداقل به معناي لغو الزامات تخمين    .به بعد بيان گرديده نيست 468طور كه در حداقل الزامات پاراگراف  همان 
2 به آن  1طور كه در قسمت  دهي ريسك را حفظ خواهند كرد، همان گذاري در نهادهاي كشورهايي كه ترتيبات فعلي مربوط به وزن اين معافيت براي سرمايه 

. مراجعه شود 9به زيرنويس . شود، كاربرد ندارد اشاره مي  
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٤٣١ 

C .قواعدي براي تسهيالت و تعهدات شرکتي، دولتي و بانکي  

بـراي پوشـش زيـان غيرمنتظـره ناشـي از تسـهيالت و        مورد نياز سرمايهاز محاسبه  روشي III.Cبخش . 270

بحث شـد، يـک تـابع تعيـين وزن      c.۱طور که در بخش  همان. دهد تعهدات شرکتي، دولتي و بانکي را ارائه مي

سـک  هـاي ري  وزن. ها با يک استثناء ارائه شده اسـت  اي در مورد اين دارايي ريسک براي تعيين الزامات سرمايه

ويژه در مجموعه تسهيالت شرکتي ارائه شده و يک وزن ريسک جداگانه براي  از تسهيالتک ، براي هر ينظارتی

ـ  اجزاء ريسک را به بحث مي c.۲بخش . شود امالک تجاري پرنوسان تعيين مي هـاي   ناگذارد، روش محاسبه زي

  . شود توضيح داده مي III.Gو ذخاير در بخش  مقدار مورد انتظار و تعيين تفاوت بين اين

  هاي موزون به ريسک براي تسهيالت و تعهدات شرکتي، دولتي و بانکي دارايي. ۱

)i (هاي موزون به ريسک فرمول تعيين دارايي  

هاي موزون به ريسک به تخمين احتمال نکول، زيان با فرض نکول و منابع در معرض نکول و  تعيين دارايي. ۲۷۱

شـرايطي   ۳۲۴تا  ۳۱۸هاي  در پاراگراف. بستگي دارد در بعضي موارد به سررسيد مؤثر براي تسهيالت موردنظر

  . گردد شود، مطرح مي که براي تعديالت مربوط به سررسيد بکار گرفته مي

صورت اعشاري و منابع در معرض نکول به شکل واحد  در اين بخش، احتمال نکول و زيان با فرض نکول به. ۲۷۲

در معـرض   منابع براي. مواردي که غير از اين تصريح شده باشدشوند به جز در  گيري مي اندازه) مثالً يورو(پولي 

  :٢از ١هاي موزون به ريسک عبارت است اند، فرمول محاسبه دارايي ريسک که نکول نشده

(R)= 0.12x (1-EXP(-50xPD))/(1-EXP(-50))+0.24x[1-(1-EXP(-50xPD))/(1-EXP(-50))] 

  همبستگي

(b)= (0.11852-0.05478xln(PD))^2 تعديالت مربوط به سررسيد  

(k)= [LGDxN[(1-R)^-0.5xG(PD)+(R/(1-R))^0.5xG(0.999)] ١سرمايه مورد نياز  

                                                 
1 LN .به معناي لگاريتم طبيعي است   
2 N(x) به بيان ديگر، عبارت است از احتمالي كه يك متغيير تصادفي ( معي براي يك متغيير تصادفي نرمال استاندارد است نشان دهنده تابع توزيع تج 

كمتر يا برابر با  1نرمال با ميانگين صفر و انحراف معيار  x ). باشد  G(z) نشان دهنده تابع توزيع تجمعي معكوس براي يك متغيير تصادفي نرمال استاندارد  
ن ديگر، عبارت است از ارزشي براي به بيا( است  x بطوري كه    N(x)=z تابع توزيع تجمعي و تابع توزيع تجمعي معكوس در ).  Excel تحت عنوان  

هاي  فرمول NORMSDIDT و   NORMSINV . موجود هستند   
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٤٣٢ 

-PDxLGD]x(1-1.5xb)^-1x(1+(m-2.5)xb)   

(RWA)= Kx12.5xEADهاي موزون به ريسک دارايي  

  

صفر و تفـاوت بـين    نبرابر است با ميزان بزرگتر بي براي تسهيالت و تعهدات نکول شده) k(سرمايه مورد نياز 

LGD )  ٤٧١توضيح داده شـده در پـاراگراف   ( و بهترين تخمين بانک از زيان مورد انتظار ) ٤٦٨در پاراگراف .(

و ميـزان منـابع    ٥/١٢، عدد kمبلغ دارايي موزون به ريسک براي تسهيالت و تعهدات نکول شده، حاصل ضرب 

  . آورده شده است ٥براي ريسک در پيوست  ته شدهبکار گرف هاي مثالي از وزن. باشد در معرض نکول مي

  

 )ii (کوچک و متوسط  مؤسسات تعديالت مربوط به اندازه شرکت براي)SME٢(  

ها اين اجازه را دارند که بطـور جداگانـه بـين تسـهيالت و      براي اعتبارات شرکتي، بانک IRBدر رويکرد . ٢٧٣

به عنوان تسهيالت شرکتي که فروش گزارش شده کل گروه که شـرکت جزئـي از   (  SMEتعهدات اعطايي به 

تعديالت مربـوط بـه   . هاي بزرگ تمايز قائل شوند و تسهيالت به شرکت) ميليون يورو باشد ٥٠آن است کمتر از 

براي فرمول تعيـين وزن ريسـک تسـهيالت شـرکتي در     ) 0.04x (1-(S-5)/45)به عبارت ديگر (اندازه شرکت 

ميليـون   ٥ميزان کل فروش ساالنه به ميليون يورو کـه در محـدوده    S. شود ايجاد مي SMEابطه با تسهيالت ر

به منظـور  ميليون يورو  ٥هاي گزارش شده کمتر از  فروش. ردگي يورو قرار مي ميليون ٥٠يورو و بيشتر تا حداکثر 

  .شودر گرفته ميدر نظ ميليون يورو ٥معادل  ،SMEتعديالت مربوط به اندازه انجام 

0.04x(1-(S-5)/45) -(R)= 0.12x (1-EXP(-50xPD))/(1-EXP(-50))+ 0.24x[1-(1-EXP(-50xPD))/(1-EXP(-

  همبستگي [((50

هاي گروه به شکل تلفيقي را  دهند که کل داراييها  اجازه  د ملی، ناظران ممکن است به بانکصالحديبنابر . ٢٧٤

بـا ايـن   . مورد اسـتفاده قـرار دهنـد    SMEمربوط به اندازه و تعديالت  محاسبه آستانه به جاي فروش کل براي

                                                                                                                                              
1   .ها بايد براي آن صفر در نظر بگيرند شود، بانكاگر اين محاسبه منجر به يك عدد منفي براي سرمايه مورد نياز براي تسهيالت و تعهدات انفرادي دولتي  
2 small- and medium-sized entities (SME) 
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٤٣٣ 

ها بايد تنها زماني به عنوان يک شاخص استفاده شود که فروش کل، شاخص معنـاداري بـراي    وجود، کل دارايي

  .اندازه شرکت نباشد

  

)iii (هاي ريسک براي تسهيالت ويژه وزن  

امـالک و   و مالي کـاالي سـرمايه،تأمين مـالي کـاالي تجـاري      هاي ريسک براي  تأمين مالي پروژه، تأمين وزن

  زادرآمد  مستغالت

د نشـو  مي را برآورده نکنند، ملزم IRBهايي که الزامات مربوط به تخمين احتمال نکول طبق رويکرد  بانک. ٢٧٥

. دهنـد  ، تطبيـق باشـند مـي که هر کدام داراي يک وزن ريسـک   پنج دسته نظارتي خود را با هاي داخلي که رتبه

هـاي   وزن . آمـده اسـت   ٦گيرد، در پيوسـت  آن قرار  بايد بر مبناي ن تطبيقنظارتي که اي بندیهای دستهمعيار

  :هاي نظارتي عبارتند از هاي غير منتظره براي هر يک از دسته ناريسک براي زي

  

  تعهدات ويژههاي ريسک ناشي از زيان غيرمنتظره براي ساير تسهيالت و  بندي نظارتي و وزن دسته

  خوب  قوي
قابل 

  قبول
  نکول  ضعيف

٠  ٪٢٥٠  ٪١١٥ ٪٩٠  ٪٧٠  

  

بندي نظارتي براي تسهيالت ويژه بـا   بندي داخلي را بر مبناي دسته رود که رتبه ها انتظار مي اگرچه از بانک. ٢٧٦

هـاي   بنـدي  انجام دهند، اما هر يـک از دسـته   ٦مطرح شده در پيوست  نظارتی بندیهای دستهمعياراستفاده از 

  :باشد طبق جدول زير  مستقل بايد منطبق با محدوده ارزيابي اعتباري تا حدود زيادی نظارتي

  

  خوب  قوي
قابل 

  قبول
  نکول  ضعيف

-BBB 

  يا باالتر

BB+  يا

BB 

BB-  يا

B+ 
B  تاC- 

وجود 

  ندارد
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٤٣٤ 

درصد را  ٥٠وزن هاي ريسک ترجيحي  ها اجازه دهند ناظران ممکن است که به بانک صالحديد ملي،بنابر . ٢٧٧

 ؛تخصـيص دهنـد  " خـوب "درصد را به منابع در معـرض ريسـک    ٧٠و وزن  "قوي"براي منابع در معرض ريسک 

ساير  يا اينکه ناظران تعيين کنند که تعهد و باقي مانده است سال ٥/٢ مشروط بر آن که از سررسيد آن کمتر از 

بنـدي   نظـارتي بـراي دسـته    بندیدسته از آنچه در معيارهاي بانک به ميزان قابل توجهی هاي ريسکي مشخصه

  .تر باشد ريسک نظارتي مرتبط تعيين گرديده قوي

  

نظر براي تخمين احتمال نکول را برآورده سازند، قادر بـه اسـتفاده از رويکـرد     هايي که الزامات مورد بانک. ٢٧٨

هاي ريسـک طبقـات فرعـی تسـهيالت ويـژه       در رابطه با طبقه تسهيالت شرکتي براي تعيين وزن پايه عمومي

  .خواهند بود

نظر براي تخمين احتمال نکول و زيان با فرض نکول و يا منابع در معرض نکول  هايي که الزامات مورد بانک. ٢٧٩

بطه با طبقه تسهيالت شـرکتي بـراي تعيـين    را برآورده سازند، قادر به استفاده از رويکرد پيشرفته عمومي در را

  .ويژه خواهند بود هاي ريسک طبقات فرعی تسهيالت وزن

  

  هاي ريسک براي امالک تجاري پرنوسان وزن

 ها اجـراي ناظر آنا ي نباشند الزامات مربوط به تخمين احتمال نکولقادر به برآورده ساختن که  هايي بانک. ٢٨٠

 خود را بـا  هاي داخلي ، بايد رتبهاست پرنوسان را مجاز ندانسته پيشرفته براي امالک تجاري ه يارويکردهاي پاي

نظارتي که بندی ارهای دستهمعي. ، تطبيق دهندهستند سک معينکه هرکدام داراي يک وزن ري پنج دسته نظارتي

 بـراي امـالک تجـاري    ٦ وستهايي است که در پي ، همانند آند انجام گردداين نحوه تخصيص بر اساس آن باي

  :هاي ريسک براي هر دسته عبارتند از وزن. آمده است درآمدزا

  هاي ريسک زيان غيرمنتظره براي امالک تجاري پرنوسان بندي نظارتي و وزن دسته

  خوب  قوي
-قابل

  قبول
  نکول  ضعيف

٠  ٪٢٥٠  ٪١٤٠ ٪١٢٠  ٪٩٥  
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٤٣٥ 

هاي نظارتي به طور وسيعي بايد با نحـوه   از دستهنشان داده شد، هر کدام  ٢٧٦طور که در پاراگراف  همان. ٢٨١

  .مرتبط باشد مستقل هاي اعتباري ارزيابي

  

٪ را براي ٧٠ها اجازه دهند که وزن هاي ريسک ترجيحي  طبق صالحديد ملي، ناظران ممکن است به بانک. ٢٨٢

مشروط  ؛دهند تخصيص" خوب"درصد را براي منابع در معرض ريسک  ٩٥و وزن  "قوي"منابع در معرض ريسک 

ـ  مانـده باشـد   ها باقي سال از سررسيد آن ٥/٢ بر اين که کمتر از نـاظران تعيـين کننـد کـه تعهـد و سـاير        اي

ريسـک   دسـته  بندي نظارتي بـراي  از آنچه در معيارهاي دسته سک بانک به ميزان قابل توجهیهاي ري مشخصه

  .تر باشد ، قويمرتبط مشخص شده است نظارتي

  

رويکردهـاي   هـا اجـراي  ناظر آنن احتمال نکول را برآورده سازند و الزامات مربوط به تخميکه  هايي بانک. ٢٨٣

باشد، برای استخراج اوزان ريسک از همان فرمول  پرنوسان را مجاز دانسته پيشرفته براي امالک تجاريه يا پاي

ـ  کـه ف اين  ، به استثنایکنند ساير تسهيالت ويژه استفاده ميقابل اعمال برای  بـراي تعيـين ميـزان     ررمـول زي

  : گردداستفاده می ها همبستگي بين دارايي

(R)= 0.12x (1-EXP(-50xPD))/(1-EXP(-50))+0.3x[1-(1-EXP(-50xPD))/(1-EXP(-50))] 

  همبستگی

 

هايي که الزامات مربوط به تخمين زيان به فرض نکول و منابع در معـرض نکـول بـراي تسـهيالت      بانک. ٢٨٤

، بايد از پارامترهاي نظارتي براي تعيين زيان به فرض نکول و منابع در را برآورده نسازند پرنوسانامالک تجاري 

  . معرض نکول تسهيالت شرکتي استفاده کنند

  

 )iv (چارچوب نکول مضاعف  الت و تعهدات درهاي موزون به ريسک براي تسهي محاسبه دارايي  

٢٨٤)i ( ـ    براي اينکه تسهيالت و تعهدات داراي  رد،پوشش، در چارچوب نکول مضاعف مـورد بررسـي قـرار گي

  . محاسبه کرد) iii(٢٨٤و ) ii(٢٨٤توان بر اساس پاراگراف  را مي مورد نياز سرمايه
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٢٨٤)ii (براي تسهيالت و تعهدات داراي پوشش با شرط استفاده از ترتيبات مربوط به نکـول   مورد نياز سرمايه

در يک ضريب که بستگي به احتمال نکول ارائـه دهنـده    بق تعريف زير،، مطاk0، از طريق ضرب )KDD(مضاعف 

  :شود محاسبه مي) PDg(پوشش دارد 

KDD=K0.(0.15+160.PDg)  

  

K0  کـه در  (شـود   محاسـبه مـي  بدون پوشـش  شرکتي  منابع در معرض ريسکبراي  مورد نياز سرمايه همانند

 لتعـدي  نکـول و متفاوتي بـراي زيـان بـا فـرض      یها اما پارامتر) تعريف شده است ٢٧٣و  ٢٧٢هاي  پاراگراف

  .سررسيد مورد استفاده قرار مي گيرد

  

     PDg است مشـروط بـه اينکـه     آن فرد متعهد و احتمال نکول ضامن ب احتمال نکول متعهدبه ترتي   و

) R(بر اساس فرمول همبسـتگي    ضريب همبستگي. تعيين شود ٢٨٥حداقل احتمال نکول همانند پاراگراف 

برابـر   PDکه در آن  محاسبه می گردد؛ ،)٢٧٣پاراگراف  در صورت قابل اعمال بودن، طبق يا(  ٢٧٢در پاراگراف 

بـه عبـارت ديگـر،    (  ؛نکول تسهيالت و تعهدات مستقيم به ضامناست با زيان با فرض  برابر LGDgو  PDoبا 

منوط به اين  .ا به متعهدبدون پوشش به ضامن ي تسهيالتبا  کول در ارتباط، زيان با فرض ن٣٠١طبق پاراگراف 

داده شـده،   پوشششواهد موجود و ساختار تضمين در صورت نکول ضامن و متعهد در طول مدت معامله  که آيا

در تخمين هر يک از اين  ر؟و ضامن بستگي دارد يا خي متعهد به شرايط مالي احيا شده به ترتيبمبلغ نشان دهد 

اي که بطور خاص براي تسهيالت و تعهدات يا پوشـش اعتبـاري اسـت را بـه      تواند وثيقه ها، يک بانک مي نازي

بـه احيـا    ممکن است که توجهي). سازگار باشد، بپذيرد ٤٧٣تا  ٤٦٨و  ٢٧٩يا  ٣٠٣هاي  اي که با پاراگراف گونه

 لبـر اسـاس فرمـول تعـدي     bضريب تعديل مربوط به سررسـيد  . در تخمين زيان با فرض نکول نشود مضاعف

. مـي باشـد    PDgو  PDoبـين   ن مقـدار برابر با کمتري PDشود که  محاسبه مي ٢٧٢در پاراگراف ) b(سررسيد 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٤٣٧ 

تحـت  ، سررسيد مؤثر پوشـش اعتبـاري  ، Mگيرد،چنانچه مقرر باشد چارچوب نکول مضاعف مورد استفاده قرار 

  .باشد سال نمي هيچ شرايطي کمتر از يک

  

٢٨٤ )iii ( هاي موزون به ريسک همانند روش مورد اسـتفاده بـراي تسـهيالت و تعهـدات بـدون       داراييميزان

  :شود محاسبه ميبه قرار زير پوشش 

  

RWADD=KDD.12.5.EADg  

  

  اجزاء ريسک. ٢

)i ( احتمال نکول)PD(  

درصـد و   ٠٣/٠برابر است با عدد بزرگتـر بـين    احتمال نکول ،براي تسهيالت و تعهدات شرکتي و بانکي. ٢٨٥

براي تسهيالت و تعهدات دولتي، احتمال نکول برابر . وام گيرندگان رتبه داخلي ک ساله مرتبط باياحتمال نکول 

احتمـال نکـول   . باشـد  وام گيرنـدگان مـي   سـاله يـک  احتمال نکولي است که بر اسـاس رتبـه داخلـي   با همان 

. اسـت  درصـد  ١٠٠ف مرجع از نکـول،  گيرندگاني که داراي رتبه نکول هستند، با توجه به انطباق آن با تعري وام

در  ،گيرنـدگان  اي وامبـر  داخلـی  نکول مربوط به هر رتبـه احتمال حداقل الزامات براي بدست آوردن برآوردهاي 

  . آورده شده است ٤٦٣تا  ٤٦١هاي  پاراگراف

  

)ii ( زيان با فرض نکول) LGD(  

را براي هر يک از تسهيالت و تعهدات شرکتي، دولتـي و بـانکي فـراهم     LGDيک بانک بايد برآوردي از . ٢٨٦

  .رويکرد پايه و رويکرد پيشرفته: ها وجود دارد دو رويکرد براي محاسبه اين تخمين. کند

  

LGD  در رويكرد پايه  

  ترتيبات مربوط به مطالبات بدون پوشش و وثيقه احصاء نشده -
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مـورد   بدون پوشش وثـايق  که ها ها و بانک ها، دولت حائز اولويت از شرکتدر رويکرد پايه، براي مطالبات . ٢٨٧

  .درصد خواهد بود ٤٥معادل  LGDهستند،  تأييد

  

يک . تخصيص داده خواهد شد LGD٪ براي ٧٥ها رقم  ها و بانک ها، دولت به همه مطالبات تبعي از شرکت. ٢٨٨

طبـق صـالحديد ملـي،    . تر اسـت  در اولويت پايين تسهيالتی است که کامال نسبت به ساير تسهيالت وام تبعي

اين تعاريف ممکن است شامل اولويت . گيرندبودن را بکار  ناظران ممکن است که يک تعريف وسيعتري از تبعي

براي پوشش است که  هاي وام گيرنده اقتصادي مانند مواردي که يک وام داراي پوشش نبوده و مجموعه دارايي

  .شوند استفاده ميتسهيالت و تعهدات ديگر 

  

  وثيقه در رويکرد پايه -

، برخـي از  IRBشود، در رويکرد پايه  عالوه بر وثيقه مالي واجد شرايط که در رويکرد استاندارد تعريف مي. ٢٨٩

ايـن  . گيرنـد قرار مـی  ز مورد تأييدشوند، ني شناخته مي IRBانواع ديگر وثايق که به عنوان وثايق واجد شرايط 

، مستغالت خاص تجاري و مسکوني و ساير وثايق بر اساس حداقل الزامات مطـرح  اسناد دريافتنیق شامل وثاي

، الزامات آن همانند استانداردهاي واجد شرايط براي وثايق مالي. باشند ، مي١٥٢٤تا  ٥٠٩هاي  شده در پاراگراف

  . باشد شود، مي شروع مي ١١١که از پاراگراف  II.Dعملياتي که در بخش 

  

  شناخت وثايق مالي واجد شرايط در رويکرد پايه  روش -

تشخيص وثايق مالي واجد شرايط، از موضوعات مطرح شده در رويکـرد جـامع وثـايق در رويکـرد      روش. ٢٩٠

روش ساده تشخيص وثايق کـه در رويکـرد   . کند ، پيروي مي)i( ١٨١تا  ١٤٧هاي  استاندارد بر اساس پاراگراف

  . نخواهد بود رند قابل استفادهگي را بکار مي IRBهايي که رويکرد  استاندارد مطرح شده است، براي بانک

                                                 
1 داند كه در شرايط استثنائي براي بازارهاي پيشرفته و با سابقه، وثايق مبتني بر دفتراداري و يا مسـتغالت تجـاري و يـا مسـتغالت      با اين وجود، كميته مي 

كه در رابطـه بـا معيارهـاي      74پاراگراف  29به پانوشت . باشند داراي پتانسيل قرار گرفتن در پرتفوي تسهيالت شركتي  تجاري با چند مستأجر ممكن است
. صالحيت است مراجعه شود LGD هاي  هايي كه در پاراگراف شود، با توجه به محدوديت كه براي بخش داراي وثيقه اين تسهيالت و تعهدات  استفاده مي 

(181تا  119 i . تنظيم خواهد شد ٪35يكرد استاندارد وجود دارد، برابر با رو)  LGD به . خواهد بود ٪45استفاده شده براي بقيه اين تسهيالت و تعهدات برابر  
در عين حال كه انگيزه الزام سرمايه كمتري را در رويكرد (منظور حصول اطمينان از انطباق با سرمايه مورد نياز در رويكرد استاندارد  IRB ت به رويكرد نسب 

تواند به منظور دستيابي به ترتيبات قابل مقايسه مربوط به هر دو رويكرد، مازادي را بـراي سـرمايه پوششـي بـراي ايـن       ، ناظران مي)كند استاندارد ايجاد مي
. تسهيالت بكار گيرند  
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قابـل اسـتفاده اسـت     معامله دارای وثيقه که براي) *LGD(طبق رويکرد جامع، زيان با فرض نکول مؤثر . ٢٩١

  :کل زير در نظر گرفته شودتواند به ش مي

LGD*=LGDx(E*/E) 

 LGD  :۴۵(وثيقه  ت بدون پوشش قبل از لحاظتسهيالت و تعهدات داراي اولوي٪( 

 E  : به عبارت ديگر وجه نقد که قـرض داده شـده يـا اوراق بهـادار    ( ارزش فعلي تسهيالت و تعهدات 

 ) قرض داده شده يا توثيق شده

 E*  :۱۵۰تـا   ۱۴۷هـاي   طور که در پاراگراف ارزش تسهيالت و تعهدات بعد از کاهش ريسک،  همان 

هـا   بانـک . شـود  استفاده مي *LGDاين مفهوم تنها براي محاسبه . رويکرد استاندارد تعيين شده است

جـايي  مورد محاسبه قرار دهند مگـر اينکـه در    ،را بدون در نظر گرفتن وجود هر گونه وثيقه EADبايد 

 . ديگر چيزي غير از اين مورد، تعيين شده باشد

 

 های مشخصرا با استفاده از روش *Eتوانند  پايه واجد شرايط هستند مي IRBهايي که براي رويکرد  بانک. ۲۹۲

  . که در رويکرد استاندارد تعيين شده است، محاسبه کنند معامالت دارای وثيقه در رويکرد جامع براي

  

نامه اصلي بـراي خـالص سـازي اسـت، يـک بانـک        که معامالت بازخريدي مشروط به يک موافقت جايي. ۲۹۳

هايي که مايل به شناخت تـأثير   بانک. تواند در محاسبه سرمايه، تأثيرات اين خالص سازي را به حساب آورد نمي

معيارهاي مطرح شـده  سازي بر اين معامالت به منظور محاسبه سرمايه هستند، بايد داراي  توافقات اصلي خالص

يـا   ۱۷۷و  ۱۷۶هاي  را با توجه به پاراگراف *Eبانک بايد .  رويکرد استاندارد باشند ۱۷۴و  ۱۷۳هاي  در پاراگراف

نشان دادن تأثير وثايق بر اين معامالت از طريـق  . قرار دهد EADمحسابه کرده و آن را برابر با ) i(۱۸۱تا  ۱۷۸

  . تپذير نيس امکان LGDانجام تعديالت 

  

  از رويکرد جامع الگويی -
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٤٤٠ 

هسـتند و طـرف مقابـل معاملـه      ۱۷۰همانند رويکرد استاندارد، براي معامالتي که داراي شرايط پاراگراف . ۲۹۴

مطـرح شـده در    توانند تعديل احتياطی باشد، ناظران مي ۱۷۱مشتري اصلي در بازار مربوط، بر اساس پاراگراف 

  . را برابر صفر قرار دهند Hتوانند  مي به جای آن رويکرد جامع را بکار نگيرند ولي

  

   IRBشناسايي وثايق واجد شرايط در رويکرد  روش -

را  IRBها وثايق واجد شرايط طبـق رويکـرد    مؤثر در رويکرد پايه براي مواردي که بانک LGDتعيين  روش. ۲۹۵

  .اند، به شرح زير است براي پوشش تسهيالت و تعهدات شرکتي اخذ کرده

 وثايق دريافت شـده   الزامات هستند، اما نسبت ارزش جاریسهيالت و تعهداتي که داراي حداقل ت)c (

يا همان سطح مورد نياز وثيقه براي ( باشد  *Cتر از حد تعيين شده  پايين) E(تسهيالت به ارزش جاری 

ثايقي که از هايي که توسط و مناسبي را براي تسهيالت و تعهدات بدون پوشش يا آن LGD، )تسهيالت

 .دريافت خواهند کردستند، ني واجد شرايط IRBرويکرد  يا لحاظ مالي

  تسهيالت و تعهداتي که نسبتC  بهE ها از سطح دوم  آنc  يعنيC** )  يا همان سطح مورد نياز بـاالتر

تخصـيص داده   LGDهـا   باالتر باشد، بر اساس جدول زير بـه آن ) LGDاز وثايق براي شناسايي کامل 

 .خواهد شد

کاربردي و مورد نياز را براي سطوح وثايق مازاد براي بخش داراي پوشش تسهيالت و تعهدات  LGDجدول زير 

  :دهد داراي اولويت نشان مي
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  تسهيالت و تعهدات داراي اولويت بخش تضمين شده براي LGDحداقل 

حداقل سطح LGDحداقل  

مورد نياز وثايق تسهيالت و 

  )*C(تعهدات 

سطح مورد نياز 

وثايق مازاد براي شناسايي 

  )**LGD )Cکامل 

ــالي ــايق م وث

  واجد شرايط
0٪  0٪   --  

  ٪125  ٪0  ٪35 اسناد دريافتني

CRE/RRE35٪  30٪  140٪  

  ٪140  ٪30  ٪40 1ساير وثايق

  

 ای وثيقه فاقد پوشش کاملو  پوشش کامل تسهيالت و تعهدات داراي اولويت بايد به تسهيالت داراي

 .تقسيم شود

  ، بخشي از تسهيالتي که بطور کامل داراي وثيقه هستندC/C**     زيان با فرض نکول مـرتبط بـا نـوع ،

 . دکن را دريافت مي وثيقه

 شـوند  مانده تسهيالت و تعهدات که به عنوان بخش بدون پوشش در نظر گرفته مي بخش باقي، LGD 

 . ٪ را دريافت خواهند کرد۴۵برابر 

  

  براي ترتيبات مربوط به مجموعه وثايق روشی

                                                 
1 .اشدب هاي فيزيكي خواسته شده توسط بانك براي پوشش نكول وام، نمي ساير وثايق شامل دارايي   
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٤٤٢ 

 IRBها وثايق مالي و سـاير وثـايق    مؤثر يک معامله در رويکرد پايه، در صورتي که بانک LGD تعيين روش. ۲۹۶

شوند و بر اسـاس   ، همانند ترتيبات مربوط به رويکرد استاندارد در نظر گرفته ميط را اخذ کرده باشندواجد شراي

  .شود زير بايد انجام  رهنمود

 از کاهش ريسک اعتبـاري   که بانک اشکال مختلفی در مواردي)CRM(را اتخـاذ کـرده اسـت، ملـزم      ١

را به ) ميزان وثايق مالي واجد شرايط بعد از تعديل( الت و تعهدات ارزش تعديل شده تسهي خواهد بود

به عبـارت ديگـر،   . م کندقسيت ،اند پوشش داده شده CRMتنها توسط يک نوع  هر يک هايي که بخش

واجد شـرايط، اسـناد    توسط وثايق مالي داده شدهبانک بايد تسهيالت و تعهدات را به بخش پوشش 

م باشـد، تقسـي  که مرتبط  ساير وثايق و يک بخش بدون پوشش، جايي،  CRE/RRE دريافتنی، وثايق 

 .نمايد

  جايي که نسبت مجموع ارزشCRE/RRE بعـد از شناسـايي   ( يافته  تعديل التو ساير وثايق به تسهي

 سـازي  وثيقـه حـداقل درجـه   (از حد مورد نظـر  کمتر ) واجد شرايط و وثايق دريافتنی تأثير وثايق مالي

 .را خواهند گرفتفاقد پوشش  ٪ ۴۵معادل   LGD، تسهيالت و تعهدات، باشد )تسهيالت و تعهدات

 هاي تضمين شده تسهيالت و تعهدات بايـد بطـور    هاي موزون به ريسک براي هر يک از بخش دارايي

 . جداگانه محاسبه شود

 

LGD در رويكرد پيشرفته  

هـا اجـازه دهنـد کـه      مشروط به حداقل الزامات اضافي تعيين شده در پايين، ناظران ممکن است به بانک. ۲۹۷

. يين ريسک تسهيالت و تعهدات شرکتي، دولتـي و بـانکي اسـتفاده کننـد    را براي تع LGDتخمين داخلي خود از 

LGD  گيـري شـود   صـورت درصـدي از منـابع در معـرض نکـول انـدازه       بايد به عنوان زيان با فرض نکول و به .

داراي صالحيت هستند و قادر به داشتن اين حداقل الزامـات اضـافي    IRBهايي که براي استفاده از رويکرد  بانک

  . را بکارگيرنددر رويکرد پايه   LGDالذکر مربوط به تعيين  د بايد ترتيبات فوقنيستن

  

                                                 
1 Credit risk mitigation (CRM) 
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٤٤٣ 

  . اند بيان شده ۴۷۳تا  ۴۶۸هاي  در پاراگراف LGDحداقل الزامات براي محاسبه برآوردهاي . ۲۹۸

  

  ترتيباتي براي معامالت مشخص بازخريدي -

سازي را بر معـامالت بازخريـدي بـه منظـور انجـام       خواهند اثرات توافقات اصلي خالص هايي که مي بانک. ۲۹۹

 به منظور استفاده در فرمـول   *Eبراي تعيين  ۲۹۳اي تعيين کنند، بايد روشي که در پاراگراف  محاسبات سرمايه

استفاده از  کنند، مجاز به د پيشرفته استفاده ميهايي که از رويکر براي بانک. را بکار بگيرند منابع در معرض نکول

  . باشندمی )*E(براي مبلغ معادل بدون پوشش  LGDبرآوردهاي داخلي خود در خصوص 

  و اوراق مشتقه اعتباري بات مربوط به تضامينترتي -

اول : اردوجـود د  IRBو اوراق مشتقه اعتباري در رويکرد  به شکل تضامين CRMدو رويکرد براي شناسايي . ۳۰۰

کنند و دوم رويکرد پيشـرفته بـراي    استفاده مي LGDهاي نظارتي براي  هايي که از ارزش رويکرد پايه براي بانک

  . نمايند استفاده مي LGDخود براي تعيين  داخلي هايي که از برآوردهاي بانک

  

و اوراق مشتقه اعتباري، نبايد تأثير نکول مضاعف را  تضامين به صورت CRMدر هر يک از اين رويکردها، . ۳۰۱

شـود،   توسط بانک شناسايي مـي  CRMبه عنوان مثال، تا جايي که ). مراجعه شود ۴۸۲به پاراگراف ( نشان دهد 

. شود کمتر نخواهد بـود  وزن ريسک تعديل شده از وزني که براي تسهيالت مستقيم به ضامنين در نظر گرفته مي

اي بيشـتري   منجر به الزامات سرمايهدر صورتي که پوشش اعتباري را توانند ها مي تاندارد، بانکاس طبق رويکرد

  . شناسايي نکنند گردد،

  

  شناسايي در رويکرد پايه -

و اوراق مشـتقه   تضامين کنند، رويکرد مربوط به استفاده مي LGDهايي که از رويکرد پايه براي  براي بانک.  ۳۰۲

مطرح شـده   ۲۰۱تا  ۱۸۹هاي  ي بايد از ترتيبات موجود در رويکرد استاندارد که در پاراگرافاعتباري تا حد زياد

هـايي   باشد؛ به استثناء شرکت طيف ضامنين واجد شرايط همانند آنچه در رويکرد استاندارد آمده مي. پيروي کنند

که ممکن است در رويکـرد   باالترا ي A–بندي شده و داراي يک احتمال نکول معادل رتبه  صورت داخلي رتبه که به
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٤٤٤ 

بايـد   ۱۹۴تـا   ۱۸۹هـاي   به منظور انجام شناسايي، الزامات مطرح شده در پاراگراف. پايه نيز تعيين شود باشند

  . رعايت شوند

  

  :شوند دار به طريق زير شناسايي مي واجد شرايط از ضامنين صالحيت تضامين. ۳۰۳

 شود ريسک با توجه به موارد زير بايد محاسبه  براي بخش داراي پوشش تسهيالت و تعهدات، وزن: 

 ناسب با نوع ضامن باشدتم ،تابع تعيين وزن ريسک 

 یباشد يا اگر بانک ترتيبـات جـايگزين   گيرندهاحتمال نکول، متناسب با رتبه ضامن در نقش قرض 

ربوط بـه  رتبه متعهد اصلي و رتبه من شود، اين رتبه بي کامل را در نظر داشته باشد که تضمين نمي

 .باشد  گيرندهدر نقش قرض ضامن

 تواند  بانک ميLGD را با  معامالت پايهLGD با لحاظ اولويت و هر نـوع وثيقـه بـراي    مربوط به تضمين 

 . تعهد تضمين شده تعويض نمايد

 

  . دکنرا دريافت مي متعهد اصلی بخش بدون پوشش تسهيالت و تعهدات، وزن ريسک. ۳۰۴

  

است يا عدم تطابق ارزي بين تعهد مربوطه و پوشش اعتباري ] جزئي[به صورت بخشي که پوشش زمانی . ۳۰۵

وجود داشته باشد، ضروري است که تسهيالت و تعهدات را به مبالغ داراي پوشش و مبالغ بدون پوشش تقسيم 

تـا   ۱۹۸هـاي   ترتيبات موجود در رويکرد پايه بايد از مطالب مطرح شده در رويکرد استاندارد در پـاراگراف . کرد

  .باشد بخشييا  ایصورت طبقه به پيروي کرده و اين امر بستگي به اين موضوع دارد که نوع پوشش ۲۰۰

  

  شناسايي در رويکرد پيشرفته -

سـک  تواننـد تـأثير کـاهش ري    کنند مـي  استفاده مي  LGDهايي که از رويکرد پيشرفته براي تخمين  بانک. ۳۰۶

هـر کـدام از   . منعکس کننـد  LGDو اوراق مشتقه اعتباري را از طريق تعديل برآوردهاي احتمال نکول يا  تضامين

براي انجام ايـن  . اين تعديالت بايد متناسب و سازگار با نوع ضمانت و اوراق مشتقه اعتباري موجود انجام شوند

بنابراين، وزن ريسک تعديل شده از وزنـي  . دها بايد تأثير نکول مضاعف را در اين تعديالت اضافه نکنن کار، بانک

  .شود کمتر نخواهد بود که براي تسهيالت مستقيم به ضامنين در نظر گرفته مي
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 هاي پاراگراف(  IRBرويکرد پايه  ترتيبات مختار است باشد،مي LGDبر برآوردهاي خود از متکي بانکي که . ۳۰۷

 وجود تضامينبه منظور نشان دادن  LGDرا در برآوردهاي خود از  يا اينکه تعديالتيرا اعمال نمايد ) ۳۰۵تا  ۳۰۲

وجـود   واجـد شـرايط   ضامنين در ارتباط با طبق اين اختيار، هيچ محدوديتي. انجام دهد يا اوراق مشتقه اعتباري

بايـد   تضـمين با توجه بـه نـوع    ۴۸۴و  ۴۸۳هاي  ندارد؛ اگرچه مجموعه حداقل الزامات مطرح شده در پاراگراف

  .١بايد رعايت گردد ۴۸۹و  ۴۸۸هاي  در رابطه با اوراق مشتقه اعتباري، الزامات پاراگراف. يت گرددرعا

  

  الزامات عملياتي براي شناسايي نکول مضاعف -

۳۰۷)i .( بانکي که از يک رويکردIRB داراي اختيار استفاده از رويکرد ديگري در تعيين الزامـات   ،کند استفاده مي

با اين وجود، براي تسهيالت و تعهداتي که توسـط يکـي از   . باشدمياي متناسب با تسهيالت و تعهدات  سرمايه

تـا  ) i(۲۸۴هـاي   توان بر اسـاس پـاراگراف   ابزارهاي زير پوشش داده شده باشند چارچوب نکول مضاعف را مي

۲۸۴)iii (۳۰۷ار گرفت؛ البته با شرط در نظر گرفتن الزامات عملياتي اضافي که در پاراگراف بک)ii (   تعيـين شـده

يک بانک ممکن است براي هر يک از تسهيالت و تعهدات واجد شرايط بطور جداگانـه، چـارچوب نکـول    . است

  :اين ابزارها عبارتند از. مضاعف يا رويکرد جايگزين را بکار بگيرد

هاي معاوضـه نکـول    به عنوان مثال، قرارداد(  برای قرارداد واحد پرداخت اوليهمشتقه اعتباري بدون ابزار ) الف( 

  تضامين يا ) اعتباري

شود که  هايي استفاده مي ترتيبات مربوط به نکول مضاعف براي دارايي -ابزارهاي پوششي براي اولين نکول) ب(

  . موزون به ريسک هستند هاي کل مجموعه، داراي کمترين مبلغ در بين دارايي

پوشش اتخاذ شده فقط زماني در چارچوب نکول مضـاعف در معـرض    -ام  n ابزارهاي پوششي براي نکول) ج(

عـدد از  ) n-1(ام پوشش نکول واجد شرايط نيز اتخاذ شـده باشـد يـا زمـاني کـه      )n-1(گيرد که  توجه قرار مي

  . باشند  ها قبال نکول شده دارايي

  

                                                 
1  192پاراگراف زماني كه اوراق مشتقه اعتباري، تجديد ساختارو تغيير در تعهد پايه را پوشش ندهد، بايد ترتيبات مطرح شده شناسايي بخشي ارائه شده در  
. بكار گرفته شود  
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٤٤٦ 

۳۰۷)ii .(نکول مضاعف تنها زماني کاربردي است که داراي شرايط زير باشد چارچوب.  

هـاي   از اين چارچوب در هـيچ يـک از جنبـه    کارگيریالت و تعهدات قبل از بهوزن ريسک مربوط به تسهي) الف(

  .لحاظ نشده باشد پوشش اعتباري

تنهـا  ( گذاري يا شرکت بيمـه اسـت    ، شرکت سرمايه١دهد يک بانک نهادي که پوشش اعتباري را ارائه مي) ب(

اي  داراي يک نوع خدمات بيمه(هاي بيمه تخصصي هايي که در امر ارائه پوشش اعتباري هستند از جمله شرکت آن

که به عنوان شرکت مالي با توجه به موارد زير ) ٢گران اتکايي و مؤسسات اعتبار صادراتي غيردولتي  ، بيمه)هستند

  :شود شناخته مي

  در صورتي که نظارت متناسب با نظم بازار و شـفافيت وجـود داشـته    (منطبق بر چارچوب مذکور باشند

گـذاري توسـط يـک آژانـس      به عنوان حداقل رتبه سـرمايه  مستقل يا اينکه داراي رتبه اعتباري) باشد

 رسد باشند؛ بندي اعتباري که از نظر ناظران براي اين هدف مناسب به نظر مي رتبه

 مستقلراي يک رتبه داخلي با احتمال نکول معادل يا کمتر از آنچه براي رتبه دا A-  اين موضـوع   . باشد

زماني است که پوشش اعتباري براي تسهيالت و تعهدات براي اولين بار ارائه شده يا بـراي هـر دوره   

 بعد از آن موجود بوده باشد؛

 گذاري تعيين شـده توسـط    ا کمتر از رتبه سرمايهداراي يک رتبه داخلي همراه با احتمال نکول معادل ي

 .باشد مستقل بندي سيستم رتبه

  : شامل موارد زير است پايه تعهدات) ج(

 به اسـتثناء تسـهيالت   ( اند  تعريف شده ۲۲۸تا  ۲۱۸هاي  تسهيالت و تعهدات شرکتي که در پاراگراف

 ۲۸۲تـا   ۲۷۵هـاي   ر پـاراگراف نظارتي مطـرح شـده د  بندی دستهکه رويکرد مبتني بر معيارهاي ژه وي

 ؛ يا اينکه)استفاده بشوند

  مطالبات از يکPSE  تسهيالت و تعهدات دولتي به حساب نيايد؛ يا اينکه۲۲۹که بر اساس پاراگراف ، 

                                                 
1 اين مورد شامل   PSEs و   MDBs ، تلقي 230ها، بر اساس پاراگراف  شود حتي اگر مطالبات از اين نهادها ممكن است به عنوان مطالبات از بانك نمي 
  .شود

2 . برد اي نمي غيردولتي به اين معني است كه پوشش اعتباري از هيچ يك از تضمين متقابل دولتي بهره   
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  به عنـوان تسـهيالت و    ۲۳۱تسهيالت ارائه شده به يک کسب و کار کوچک که طبق تعريف پاراگراف

 . بندي شده باشند دسته تعهدات خرد،

  :باشند پايه توانند به عنوان متعهد اشخاص زير نمي) د( 

 شد؛ يا اينکه تعريف ) ب(طور که در بخش  يک شرکت مالي همان 

 عضوي از همان گروه تأمين پوشش باشد. 

، ۱۹۳تـا   ۱۸۹هاي  در پاراگراف بشرح مندرج مات عملياتي براي اين ابزارها اپوشش اعتباري بايد حداقل الز) ه(

  . برآورده سازد

و اوراق  تضـامين ن، براي شناسايي تأثيرات نكول مضاعف بـراي  يدر مورد تضام 190نظرداشت پاراگراف  با) و(

 ،طـرف مقابـل  بوده كه بدون انجام اقدام قانوني در خصوص پرداخـت   حقمشتقه اعتباري، بانك بايد داراي اين 

اقـداماتي   تا جايي كه امكان داشته باشد، بانك بايـد . ري دريافت كنداز تأمين كننده پوشش اعتبا راوجه مربوط 

پرداخـت   آمـادگي تأمين كننده پوشـش   ،در صورت وقوع يك مشكل اعتباري ؛اطمينان حاصل كند انجام دهد تا

  . را داردفوري 

بخـش داراي پوشـش   حـادث شـده در ارتبـاط بـا      هاي اعتباري ناپوشش اعتباري خريداري شده، همه زي) ز(

  . كند مي ذبج مندرج در قرارداد مي باشند رااعتباري  رويدادهايناشي از  كهتسهيالت و تعهدات 

فيزيكي را مقرر نمايد، در اين صورت بايد يك اطمينان حقوقي در رابطه با   اگر ساختار پرداخت انجام تسويه) ح(

اگر يك بانك قصد ارائه يك تعهد عالوه . داشته باشد برگرداندن يك وام، اوراق قرضه يا يك بدهي محتمل وجود

اين . بر تسهيالت و تعهدات موجود را دارد، بايد اطمينان حاصل كند كه اين تعهد به اندازه كافي نقد شونده باشد

   .موضوع به اين علت است كه بانك قادر به خريد آن بر اساس قرارداد باشد

توسط ارائـه دهنـده    بصورت مكتوب و قانوني پوشش اعتباري بايدترتيبات امور مربوط به  الزاماتشرايط و ) ط(

  . پوشش اعتباري و بانك تأييد شود

، فروشنده اسناد دريافتني خريداري شده نبايد عضوي از گروه ارائه دهنده ريسك ترقيق ارتباط با پوشش در) ي(

  . پوشش باشد
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بـه   تسهيالت و تعهدات پايه وجود نداردوشش و متعهد ارائه دهنده پ ميان ارزش اعتباري شديدهمبستگي ) گ(

بانـك  . ، وابسـته اسـت  ريسك سيستماتيك است عاملمشتركي كه فراتر از  عواملها به  عملكرد آن اين دليل كه

مثالي از شـرايطي كـه چنـين همبسـتگي در آن     . شديد استاين نوع همبستگي  ساييداراي فرايندي جهت شنا

تـامين  كنـد و   تضـمين تأمين كننده كاال يا خـدمات را   ارايه دهنده پوشش، بدهيكه  زماني است ،شود ايجاد مي

   .را از ارايه دهنده پوشش دريافت مي كند يا عايدي خوداي از درآمد  بخش عمدهكننده مذكور، 
  

)iii ( منابع در معرض نكول)EAD (  

همه تسهيالت و تعهـدات  . شود گرفته ميهاي ذيل براي هر دو وضعيت باال و زير خط ترازنامه بكار  بخش. 308

منابع در معرض نكول در خصوص مبالغ . شوند گيري مي ها، اندازه به صورت ناخالص، قبل از كسر ذخاير يا كاهش

مبلغي كه طي آن سرمايه نظارتي يـك بانـك در صـورتي كـه     ) i: (برداشتي نبايد از مجموع موارد زير كمتر باشد

هـر نـوع ذخيـره اختصاصـي و كـاهش بخشـي       ) ii(ل حذف شوند، كاهش يابد و تسهيالت و تعهدات بطور كام

مثبت باشد، اين مبلغ تخفيـف  ) ii(و ) i(موردنظر و مجموع موارد  EADزماني كه تفاوت بين . تسهيالت و تعهدات

در . هاي موزون به ريسك مستقل از هر نوع تخفيفـي اسـت   محاسبه دارايي. شود ناميده مي] اي در الزام سرمايه[

گيري ذخاير كل واجد  توضيح داده شد، تخفيفات ممكن است كه در اندازه 380شرايط محدودي كه در پاراگراف 

مطرح شده است، مورد اسـتفاده قـرار    III.Gشرايط براي محاسبه ذخاير مربوط به تسهيالت ويژه كه در بخش 

  . گيرد
  

  ترازنامهگيري تسهيالت و تعهدات براي موارد باالي خط  اندازه -

ها و تسهيالت باالي خط ترازنامه با توجه به شـرايط مطـرح شـده در رويكـرد اسـتاندارد،       خالص سپرده. 309

زماني كه عدم تطابق ارزي يا سررسيدي براي اين موارد ). مراجعه شود 188به پاراگراف ( شناسايي خواهد شد 

بيـان شـده اسـت،     205تـا   202و  200هـاي   رافطور كه در پاراگ باالي خط ترازنامه وجود داشته باشد، همان

  . گيرد ترتيبات مريوط به رويكرد استاندارد مورد استفاده قرار مي
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و نـرخ   FXبه استثناء اوراق مشتقه مربـوط بـه   ( گيري تسهيالت و تعهدات براي موارد زيرخط ترازنامه  اندازه -

  )بهره، سهام و كاال

لغ تسهيالت و تعهدات از حاصل ضرب مبلغ تعهد شده در يك عامل تبديل براي موارد زير خط ترازنامه، مب. 310

  . رويكرد پايه و رويكرد پيشرفته: ها وجود داردCCFدو رويكرد براي تخمين . آيد دست مي به CCFيا 
  

EAD -   در رويكرد پايه  

اسـتاندارد اسـت و در   هاي استفاده شده براي تسهيالت و تعهدات همانند آنچه در رويكـرد  CCFابزارها و . 311

، ]زيـر خـط ترازنامـه   [هاي اين موارد عبارتنـد از تعهـدات    استثناء. باشد بيان شده، مي  89تا  82هاي  پاراگراف

  ). RUFs(نويسي گردان  و تسهيالت پذيره) NIFs(ترتيبات مربوط به تعهد خريد اوراق منتشره 
  

مـورد   ٪75هـا، ضـريب    توجه به زمـان سـرريد آن   بدون RUFs و  NIFsبراي تعهدات زير خط ترازنامه، . 312

هايي كه  شرطي قابل لغو شدن هستند، يا آن  براي تسهيالت و تعهداتي كه بدون هيچ پيش. گيرد استفاده قرار مي

 ٪75شـوند، ضـريب    گيرنده، بدون اعالم قبلي بانك در هر زمان لغو مي بطور خودكار به علت كاهش اعتبار قرض

  . گيرد صفر درصد مورد استفاده قرار مي CFFبراي اين تسهيالت و تعهدات، . شود استفاده نمي

اي كه استفاده نشـده،   شود، بايد كمتر از ارزش خط اعتباري تعهد شده براي آن استفاده مي CFFمبلغي كه . 313

د يك سقف همچنين، بايد كمتر از ارزشي كه نشان دهنده وجود هر نوع محدوديت در تسهيالت، مانند وجو. باشد

اگر تسهيالت به اين صورت . باشد دهي كه مرتبط با جريان نقدي گزارش شده يك قرض گيرنده است  براي وام

هاي مديريت و پايش كافي خطوط اعتباري به منظور حمايت از اين مضـوع   محدود شود، بانك بايد داراي فرايند

  . باشد
 

فـوري و   ت ابطالساير تسهيالت با قابلي و حساب شركتي صفر درصد براي اعتبار در CFF به منظور اعمال. 314

گيرنـده را پـايش كـرده و     ها بطـور فعـال شـرايط مـالي قـرض      ها بايد نشان دهند كه آن ، بانكد و شرطبي قي

كه قادر به لغو تسهيالت ارائه شده به قـرض گيرنـده بـه علـت      است اي به گونهها آنهاي كنترل داخلي  سيستم

  . باشدميكاهش در رتبه اعتباري آن 
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ه زماني كه تعهدي براي نوع ديگري از تسهيالت و تعهدات زير خط ترازنامه اخذ شود، بانك در رويكرد پاي. 315

  . است CFFبه استفاده از حد پايين ملزم 
  

EAD در رويكرد پيشرفته  

 474پـاراگراف  (باشند  دارا مي EADهايي كه حداقل الزامات را براي استفاده از تخمين داخلي خود از  انكب. 316

ن شرط استفاده كنند با اي ابزارهارا براي انواع مختلف  CFFsاجازه خواهند داشت، تخمين داخلي خود از ) 478تا 

بـه  ( خـود نباشـد   CFFضريب صد درصـد بـراي    كه طبق رويكرد پايه تسهيالت و تعهدات ايجاده شده مشمول

  ). مراجعه شود 311پاراگراف 
  

ها را در معرض ريسک اعتباري طرف مقابـل قـرار    گيري منابع در معرض ريسک براي معامالتي که بانک اندازه -

  دهد مي

ها را در معرض ريسـک اعتبـاري    بانک که OTCو  SFTsاوراق مشتقه  هدات مرتبط باتسهيالت و تعمقدار . ۳۱۷

  . محاسبه خواهد شد ۴وست پي در قواعد مندرجه مطابق با دهد، در رويکرد پاي طرف مقابل قرار مي

  

)iv ( سررسيد مؤثر)M(  

کننـد، سررسـيد مـؤثر     هايي که از رويکرد پايه براي تسهيالت و تعهدات شرکتي استفاده مـي  براي بانک. ۳۱۸

نـاظران ملـي   . مـاه خواهـد بـود    ۶د بود به استثناء معامالت بازخريدي که سررسيد مـؤثر  سال خواه ۵/۲معادل 

بـه  ) کننـد  هايي که از رويکردهاي پايه و پيشرفته اسـتفاده مـي   آن(خود  ورها را در حوزه قلم نند همه بانکتوا مي

  . نمايندملزم  در ذيلف ارائه شده گيري سررسيد مؤثر براي هر يک از تسهيالت با استفاده از تعري اندازه

  

شـوند سررسـيد مـؤثر     کنند، ملزم مي را استفاده مي IRBرويکرد پيشرفته  ک از عناصرهايي که هر ي بانک. ۳۱۹

با اين وجود، ناظران ملـي ممکـن اسـت تسـهيالت     . کنند طبق شرايط زير محاسبهبراي هر يک از تسهيالت را 

بـه شـرط اينکـه فـروش و      ،کننـد  مسـتثني  را از تعديل سررسـيد واقعـی   هاي کوچک داخلي مربوط به شرکت

گـروه   .ميليـون يـورو باشـد    ۵۰۰جزئي از آن است، کمتـر از   مزبور شرکت تلفيقی که هاي کل براي گروه دارايي
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، در صـورت وجـود شـرايط فـوق    . محسوب گـردد  يک شرکت داخلي ،استثناءدر کشور محل اعمال تلفيقي بايد 

کـه از   IRBهـاي   ايد اين استثناء را بجاي استفاده براي هر بانک بطور جداگانه، بـراي همـه بانـک   ناظران ملي ب

گيرد، همه تسهيالت ن استثناء مورد استفاده قرار اگر اي. گيرندکنند بکار  رويکرد پيشرفته در آن کشور استفاده مي

، داراي IRBبر اساس رويکرد پايه  شود، هاي داخلي کوچک که واجد شرايط فرض مي و تعهدات مربوط به شرکت

  . باشند سال مي ۵/۲سررسيد مؤثر 

  

و " يـک سـال  "بين بزرگتر عبارت است از مقدار سررسيد مؤثر ، ۳۲۱موارد مطروح در پاراگراف استثناء  به. ۳۲۰

 ۵ر از در همه موارد، سررسيد مـؤثر نبايـد بيشـت   . "گردد ف ميزير تعريرابطه طبق  که سررسيد مؤثر باقي مانده"

  . سال باشد

 بندي جريان نقدي آن، سررسيد مـؤثر بـه شـکل زيـر      براي يک ابزار، با شرط معين بودن جدول زمان

 :شود تعريف مي

CFt  گيرنده در دوره زماني  توسط قرض ،که طبق قراردادبوده ) کارمزداصل، سود و (  نشان دهنده جريانات نقدي

t  پرداخت است قابل .  

 ی به شـرح فـوق نباشـد، مجـاز     هاي قرارداد اگر يک بانک در وضعيت محاسبه سررسيد مؤثر پرداخت

تري را براي سررسيد مؤثر مورد استفاده قرار دهد؛ به عنوان مثال،  کارانه که شاخص محافظه خواهد بود

بطـور کامـل    جـاز اسـت  رنـده م گي قـرض  که) سال(انده سررسيد عبارت است از حداکثر زماني باقي م

در شـرايط عـادي، ايـن    . نمايد ط قرارداد ايفارا با توجه به شراي) اصل، سود و کارمزد(تعهدات قرارداد 

 . سررسيد معادل سررسيد اسمي آن ابزار خواهد بود

  سازي، ميانگين مـوزون سررسـيد معـامالت     نامه اصلي خالص موافقتوجود براي اوراق مشتقه با شرط

عالوه بر اين، مبلغ فرضي هـر معاملـه بايـد    . استفاده شود ل سررسيد واقعیتعدي هنگام انجامد به باي

 . گيردد مورد استفاده قرار براي موزون کردن سررسي
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انجـام   جمله معـامالت  يک سال براي تسهيالت و تعهدات مشخص کوتاه مدت از سيد حداقلشرط سرر. ۳۲۱

ـ (انـد   پوشش يافتـه  ١صورت بخشي به وسيله وثايق شده در بازار سرمايه که بطور کامل يا به اوراق  ا معـامالت ي

بازخريـدها يـا بازخريـدهاي    ( و معـامالت بازخريـدي   ) دهي تکميلي خريد اوراق بهـادار  بورس و وام فرامشتقه 

شـامل   که مستندات کمتر از يک سال، زماني ليهاو يدسبا سرر) دهي اوراق بهادار گرفتن يا قرض معکوس و قرض

د باي ط، مستنداتبراي همه معامالت واجد شراي. گردداعمال نمي در ميزان وديعه باشد، روزانه شروط تجديد نظر

سريع يا اسـتفاده از وثـايق در    د شرايطی که امکان تسويهمجدد روزانه را الزام کند و همچنين باي گذاریارزش

ـ  . ز شامل شودآورد را ني عدم توانايي در محاسبه مجدد را فراهم ميصورت نکول يا  د سررسيد اين معـامالت باي

  . محاسبه شود )  ف فوقمطابق با تعري( "سررسيد مؤثر"و " ک روزي"عدد بزرگتر بين 

  

 مطرح گرديد، ساير تسهيالت و تعهدات کوتاه مدت بـا سررسـيد   ۳۲۱که در پاراگراف  عالوه بر معامالتی. ۳۲۲

ـ  ازتوانـد  مـي  آيـد  گيرنده به حساب نمي کمتر از يک سال که به عنوان تأمين مالي مستمر فرد قرضاوليه  ده قاع

ران بعد از بررسي دقيق شرايط خـاص در کشـور خـود، نـاظ    . حداقل يک سال در خصوص سررسيد معاف شوند

. کنند مشخص مدت که براي اين نوع ترتيبات واجد شرايط هستند را داخلي بايد انواع تسهيالت و تعهدات کوتاه

  :شامل معامالتي از جمله موارد زير شوند ، براي مثال،تواندمي نتايج اين بررسي

 قرار نمـي   ۳۲۱پاراگراف  موضوع که در حيطه و معامالت بازخريديه بازار سرماي معامالت با محوريت-

 ؛گيرد

 اعتبار اسنادي واردات و صادرات و مبادالت مشابه بايد با . شوندهبرخي از معامالت کوتاه مدت خود نقد

 ؛در نظر گرفته شود ها توجه به سررسيد واقعي آن

 توانـد   اين مورد همچنين مي. برخي از تسهيالت و تعهدات ناشي از تسويه خريد و فروش اوراق بهادار

اعتبـار  از  نـوع  که اين  دار  بوده مشروط بر اينبار در حساب  ناشي از عدم تسويه اوراق بهاشامل اعت

 بيشتر نباشد؛ محدود  چند روز کاري

                                                 
1 . كدام هم بطور سيستمي تحت پوشش وثايق نباشند نيز شامل شوند ط هستند و هيچمنظور اينست كه هر دو قسمت تبادالت كه داراي اين شراي   
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   برخي از تسهيالت و تعهدات ناشي از تسويه نقدي از طريق نقل و انتقال الکترونيکي از جمله اعتبـار در

 اعتبار بيشتر از چند روز کـاري نوع که اين  بر اين د شده به واسطه انتقال ناموفق، مشروطحساب ايجا

 ادامه پيدا نکند؛ محدود

  برخي از تسهيالت و تعهدات به وجود آمده براي بانک به علت تسويه ارز 

 مدت هاي کوتاه ها و سپرده برخي از وام 

 

سـازي،   نامـه اصـلي خـالص    گيرد، مشروط به موافقـت  قرار نمي ۲۱که در گستره پاراگراف  معامالتی براي. ۳۲۳

 حـداقلي،  زمان يک. مورد استفاده قرار گيرد هنگام تعديل سررسيد واقعیبايد  د معامالتميانگين موزون سررسي

. شـود  گين استفاده ميبراي ميان ،۱۶۷معادل حداقل دوره نگهداری برای نوع معامله به شرح مندرج در پاراگراف 

حـداقلي معـادل   زمـان   ،باشـد وجود داشـته  سازي  نامه اصلي خالص در توافق ک نوع معاملهزماني که بيشتر از ي

ميـزان  ،  عالوه بر اين، براي موزون کردن سررسيد. شود نگهداري براي ميانگين در نظر گرفته مي ن دورهباالتري

  . يردگمورد استفاده قرار  فرضي هر معامله بايد

  

 ۵/۲وجود نداشته باشد، سررسيد مؤثر تمام تسهيالت و تعهدات برابر با  سررسيد واقعی که تعديلزمانی . ۳۲۴

  . تعيين شده باشد ۳۱۸در پاراگراف  ،مگر اينکه مورد ديگري غير از آن ،شود سال در نظر گرفته مي

  

  ها ترتيباتي براي عدم تطبيق سررسيد -

همان موضوعاتي است که در رويکرد اسـتاندارد   IRBها در رويکرد  ترتيبات مربوط به عدم تطبيق سررسيد. ۳۲۵

  . مراجعه شود ۲۰۵تا  ۲۰۲به پاراگراف  -مطرح شده است

  

D. قواعد مربوط به تسهيالت و تعهدات خرد  

تسهيالت و تعهدات خرد را به در مورد ) UL(روش محاسبه ميزان سرمايه براي زيان غير منتظره  Dبخش . 326

سه تابع تعيين وزن ريسک، اول براي تسهيالت و تعهـدات در مقابـل رهـن     D.1بخش . دهد تفصيل توضيح مي

. دارد مسکن، دوم براي تسهيالت و تعهدات خرد گردان و سوم براي ساير تسهيالت و تعهدات خرد را بيان مـي 
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روش محاسـبه  . دهـد  م براي توابع تعيين وزن ريسک ارائه مياجزاء ريسک را به عنوان اطالعات الز D.2بخش 

  . شود توصيف مي  III.Gزيان مورد انتظار و تعيين تفاوت بين آن شاخص و ذخاير، در بخش 

  

  هاي موزون به ريسک براي تسهيالت و تعهدات خرد دارايي. ۱

تا  ۳۲۸هاي  طور که در پاراگراف همانسه تابع جداگانه تعيين وزن ريسک براي تسهيالت و تعهدات خرد . 327

هـاي جداگانـه از احتمـال     هاي ريسک براي تسهيالت خرد بر اساس ارزيابي وزن. تعريف شده، وجود دارد ۳۳۰

يک از   هيچ. باشد براي تابع تعيين وزن ريسک مي ورودی نکول و ارزيابي زيان به فرض نکول به عنوان اطالعاتي

در رابطـه بـا تعيـين     الت سررسيد واقعـی تعدي الت و تعهدات خرد شاملتسهي اين سه تابع تعيين وزن ريسک

صورت اعشاري اندازه گيري شده  در اين بخش، احتمال نکول و زيان به فرض نکول به. گرددنمي ها سررسيد آن

  . شود مي ریيگاندازه) ورومثال ي(واحد پولي  برحسبو منابع در معرض نکول هم 

  

 )i (مسکوني واحداي  تسهيالت و تعهدات با پوشش وثيقه  

از  ١صورت کامل يا بخشـي  اند و به که نکول نشده ۲۳۱براي تسهيالت و تعهدات تعريف شده در پاراگراف . ۳۲۸

  :شود اند، وزن ريسک بر اساس فرمول زير تعيين مي پوشش داده شده ینومسکترهين واحد طريق 

(R)= 0.15 ضريب همبستگی 

(K)= LGDxN[(1-R)^-0.5xG(PD)+(R/(1-R)^0.5xG(0.999)]-PDxLGD سرمايه مورد نياز 

= Kx12.5xEADهاي موزون به ريسک دارايي  

تفاوت بين زيان با فرض نکـول  صفر يا براي تسهيالت و تعهدات نکول شده برابر است با ) K(سرمايه مورد نياز 

، هر کدام که بزرگتـر  )۴۷۱پاراگراف (زيان مورد انتظار و بهترين تخمين بانک از ) ۴۶۸پاراگراف (اين تسهيالت 

 K ،۵/۱۲ضرب تسهيالت نکول شده برابر است با حاصلنوع هاي موزون به ريسک براي اين  داراييمقدار . باشد

  . و مبلغ منابع در معرض نکول

                                                 
1 هاي مسكوني براي بخش بدون پوشش اين تسهيالت نيز مورد استفاده قرار  هاي ريسك براي تسهيالت مبتني بر خانه اين بدان معني است كه وزن 

.گيرد مي  
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)ii (تسهيالت و تعهدات خرد گردان واجد شرايط  

-ف شده است و نکول نشدهتعري ۲۳۴واجد شرايط که در پاراگراف براي تسهيالت و تعهدات خرد گردان . ۳۲۹

  :شود ، وزن ريسک بر اساس فرمول زير تعريف مياند

(R)=0.04 ضريب همبستگی 

(K)= LGDxN[(1-R)^-0.5xG(PD)+(R/(1-R)^0.5xG(0.999)]-PDxLGD سرمايه مورد نياز 

 = Kx12.5xEADهاي موزون به ريسک دارايي  

تفاوت بين زيان با فرض نکـول  صفر يا براي تسهيالت و تعهدات نکول شده برابر است با ) K(سرمايه مورد نياز 

، هر کدام که بزرگتـر  )۴۷۱پاراگراف (و بهترين تخمين بانک از زيان مورد انتظار ) ۴۶۸پاراگراف (اين تسهيالت 

و  K ،۵/۱۲ضـرب  اصـل تسهيالت نکول شده برابر است بـا ح نوع هاي موزون به ريسک براي اين  دارايي. باشد

  . مبلغ منابع در معرض نکول

  

)iii (ساير تسهيالت و تعهدات خرد  

شود  هاي ريسک بر اساس تابع زير تعيين مي اند، وزن براي ساير تسهيالت و تعهدات خرد که نکول نشده. ۳۳۰

  :دهد که اجازه تغيير ضريب همبستگي را همراه با تغييرات احتمال نکول مي

(R)= 0.03x(1-EXP(-35xPD))/(1-EXP(-35))+0.16x[1-(1-EXP(-35xPD))/(1-EXP(-35))] 

 ضريب همبستگی

(K)= LGDxN[(1-R)^-0.5xG(PD)+(R/(1-R)^0.5xG(0.999)]-PDxLGD سرمايه مورد نياز 

= Kx12.5xEADهاي موزون به ريسک دارايي  

تفاوت بين زيان با فرض نکول صفر يا براي تسهيالت و تعهدات نکول شده برابر است با ) K(سرمايه مورد نياز 

، هر کدام که بزرگتر )٤٧١پاراگراف (و بهترين تخمين بانک از زيان مورد انتظار ) ٤٦٨پاراگراف (اين تسهيالت 

و  ٥/١٢، Kضـرب  اصـل تسهيالت نکول شده برابر است با حنوع هاي موزون به ريسک براي اين  دارايي. باشد

  . آورده شده است ٥ريسک در پيوست  تشريحی در خصوص اوزان مثال. مبلغ منابع در معرض نکول
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  اجزاء ريسک. ٢

)i ( احتمال نکول)PD ( و زيان با فرض نکول)LGD(  

ها بايد برآوردي از احتمال نکول  هاي شناخته شده تسهيالت و تعهدات خرد، بانک براي هر يک از مجموعه. 331

عـالوه  . تهيه کنند III.Hو زيان با فرض نکول اين مجموعه را با توجه به الزامات حداقلي مطرح شده در بخش 

-و احتمال نکول يک درصد  ٠٣/٠بين گتر برابر است با عدد بزر تسهيالت و تعهدات خرد، ن، احتمال نکولبر اي

  .گيرنده تسهيالت خردساله مرتبط با رتبه داخلی قرض

  

 )ii (ها و اوراق مشتقه اعتباري شناسايي ضمانت  

اي از تسهيالت  مجموعهيک يا ريسک  در کاهش ها و اوراق مشتقه اعتباري ضمانتتوانند تأثير  ها مي بانک. ٣٣٢

اين امـر بايـد   . از طريق ايجاد تعديالت در تخمين احتمال نکول يا زيان با فرض نکول نشان دهند را و تعهدات

اعم از اينکه اين تعديالت از طريـق  . باشد ٤٨٩تا  ٤٨٠هاي  مشروط به حداقل الزامات مطرح شده در پاراگراف

  . ا اوراق مشتقه اعتباري باشداحتمال نکول يا زيان به فرض نکول انجام گيرد، بايد متناسب با نوع ضمانت ي

  

ها نبايـد تـأثير    براي تسهيالت و تعهدات بانکي، دولتي و شرکتي، بانک مطابق با الزامات مطرح شده فوق. ٣٣٣

هاي تعديل شده ريسک نبايـد کمتـر از آنچـه مربـوط بـه       وزن. گيرندالت در نظر نکول مضاعف را در اين تعدي

) ضـمانت (تواننـد پوشـش    هـا مـي   متناسب با رويکرد استاندارد، بانک. تسهيالت مستقيم به ضامن است باشد

  .  اي بيشتري شود را شناسايي نکنند اعتباري که منجر به الزامات سرمايه

  

)iii ( تسهيالت و تعهدات در معرض نکول)EAD(  

شکل مانده  قبل از کسـر   صورت ناخالص يعني به تسهيالت و تعهدات خرد باالي خط و زيرخط ترازنامه به. ٣٣٤

منابع در معرض نکول مبالغ دريافت شده نبايد کمتر . شود گيري مي ذخاير اختصاصي  يا کسورات بخشي، اندازه

ايه مقرراتي يک بانک با فـرض اينکـه تسـهيالت و    مبلغي که به اندازه آن سرم) i: (از مجموع دو مورد زير باشد

]. تسـهيالت [هاي بخشي  هر نوع ذخاير اختصاصي و کاهش) ii(يابد و  تعهدات بطور کلي حذف شوند کاهش مي

ايـن  . شود مثبت باشد، اين مبلغ تخفيف ناميده مي) ii(و ) i(زماني که تفاوت بين منابع در معرض ريسک و جمع 
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، ٣٨٠تحت شرايط بيان شـده در پـاراگراف   . هاي موزون به ريسک ندارد حاسبه داراييتخفيفات تأثيري روي م

گيري ذخاير کل واجد شرايط به منظور محاسبه ذخـاير مربـوط    تخفيفات مطرح شده ممکن است که براي اندازه

  . گيرندمورد استفاده قرار ، .III.Gبه زيان مورد انتظار بيان شده در بخش 

  

هاي باالي خط ترازنامه مربوط به مشتريان خـرد بانـک، بـا توجـه بـه       ها و سپرده سازي وامبراي خالص . ٣٣٥

خرد زيـر خـط    اقالم براي. ، استفاده از رويکرد استاندارد ممکن خواهد بود١٨٨  شرايط مطرح شده در پاراگراف

حـداقل   کهده مشروط بر اينارائه ش) CCFs( اعتباری ها بايد از برآوردهاي خود از ضرايب تبديل ترازنامه، بانک

  .رعايت شود، استفاده کنند ٤٧٩و  ٤٧٧تا  ٤٧٤هاي  الزامات مطرح شده در پاراگراف

  

هـا   هاي اعتبـاري، بانـک   هاي غيرمشخص در آينده، مانند کارت براي تسهيالت و تعهدات خرد با برداشت. ٣٣٦

از محـل مانـده اسـتفاده    [های اضافی برداشت و انتظارات خود از های تاريخیاز داده ،زيان کلی بايد در تخمين

تبديل را براي خطوط اعتباري اسـتفاده   که بانک ضرايب باالخص، جايي. استفاده کنند قبل از نکول] نشده اعتبار

نشده در تخمين منابع در معرض نکول خود نشان ندهد، بايد در برآوردهاي مربوط بـه زيـان بـا فـرض نکـول،      

هاي اضافي را  اگر بانک امکان برداشت در مقابل،. قبل از وقوع نکول را در نظر بگيرد یاضاف هاي احتمال برداشت

  . از منابع در معرض نکول در نظر گيرد برآوردهاي خود را در نکند، بايد آن ان با فرض نکول لحاظدر برآورد زي

  

ها بايد اطمينان حاصـل   بانکاوراق بهادارسازي شوند،  ،شده تسهيالت خرد  زماني که فقط مبالغ برداشت. ٣٣٧

مرتبط با تسهيالت  خصوص مانده برداشت نشدهدر ) منافع فروشنده(قبال سهم خود کنند که سرمايه الزم را در 

اين بدان معنـي اسـت   . ريسک اعتباري نگهداري کنند در ارتباط با IRB، طبق رويکرد اوراق بهادار سازي شده

ان با تبديل اعتباري را  بجاي اينکه در برآوردهاي مربوط به زي ر ضرايبثيها بايد تأ که براي اين تسهيالت، بانک

براي تعيين منـابع در معـرض نکـول در    . ، در منابع در معرض نکول خود نشان دهندفرض نکول در نظر بگيرند

اوراق بهـادار سـازي    مقدار برداشت نشده تسهيالتدر خطوط اعتباري استفاده نشده،  خصوص سهم فروشنده

، نسبت به سهم هر يک از خريدار و فروشـنده  و خريدار اوراق به صورت نسبي] بانک[ه فروشندمنافع شده بين 

خريـدار  [گـذار   تعيين بخش مربوط بـه سـرمايه  . يابد اوراق بهادار سازي، تخصيص مي مقدار برداشت شدهدر 
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بات مطرح شـده  ترتي اق بهادار سازي شده، بايد مبتني برتسهيالت اوردر مبالغ برداشت نشده مرتبط با ] اوراق

  .باشد  ٦٤٣در پاراگراف 

هـا   ، بانـک وجود دارد IRBکه تعهدات ارزي و نرخ بهره در پرتفوي خرد بانک در رابطه با رويکرد مادامي . ٣٣٨

ـ به جاي آن، قوا. دناعتباري را ندار از مقدار معادل هاي داخلي اجازه  ارزيابي ـ  د رويکـرد  ع د مـورد  اسـتاندارد باي

  .گيرداستفاده قرار 

  

E .گذاري در سهام  دي براي سرمايهقواع  

. دهـد  گذاري در سهام را ارائه مـي  روش محاسبه سرمايه براي زيان غيرمنتظره ناشي از سرمايه Eبخش . 339

ريسک و وزن که به روش ساده براي تعيين ( رويکرد مبتني بر بازار ) الف: (دارد موارد زير را بيان مي E.1 بخش 

اجزاء ريسک در بخش . زيان به فرض نکول/ رويکرد احتمال نکول) ب(و ) شود هاي داخلي تقسيم مي روش مدل

E2 هاي مورد انتظار و تعيين تفاوت بـين آن شـاخص و ذخـاير در بخـش      ناروش محاسبه زي. گردد مطرح مي

III.G شود توصيف مي .  

  

  ها در سهام گذاري هاي موزون به ريسک براي سرمايه دارايي .١

د مربوط بـه  مشمول قواع ها در دفاتر تجاري، گذاري هاي موزون به ريسک براي ميزان اين سرمايه دارايي. ٣٤٠

  . شودسک بازار ميسرمايه پوششي ري

  

گذاري در سهام که در دفاتر تجـاري   هاي موزون به ريسک براي سرمايه دو رويکرد براي محاسبه دارايي. ٣٤١

نـاظران  . زيـان بـا فـرض نکـول    / رويکرد مبتني بر بازار و رويکرد احتمال نکول: شوند وجود دارد نگهداري نمي

. ها را مورد استفاده قرار دهنـد  ايطي آنها کدام يک از اين رويکردها و در چه شر تصميم خواهند گرفت که بانک

 سـرمايه پوششـي   شده و مشـمول ، مستثني ٣٥٨تا  ٣٥٦هاي  پاراگرافگذاری در سهام مطرح شده در سرمايه

  .گيرد رويکرد استاندارد قرار مي الزامي
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ار باشند؛ بـه  با يکديگر سازگ ها بايد بانکهای انتخابی ظران هر دو روش را مجاز بدانند، روشجايي که نا. ٣٤٢

  . گيري باشد منفعت مقرراتي نبايد عاملي براي تصميمويژه مالحظات 

  

)i (رويکرد مبتني بر بازار  

گـذاري   هاي سرمايه اي براي مشارکت که حداقل الزام سرمايه بر بازار، مؤسسات مجازند در رويکرد مبتني. ٣٤٣

وزن  اول روش ساده تعيـين : مربوط به دفاتر بانکي را با استفاده از يک يا هر دو روش متمايز زير، محاسبه کنند

ابـزار  بايد متناسـب بـا ميـزان و پيچيـدگي      مورد استفاده روشي. هاي داخلي ريسک و دوم روش مبتني بر مدل

توانند استفاده از هر يـک از ايـن    ناظران مي. مؤسسه و همچنين اندازه و ميزان پيچيدگي مؤسسه باشد نهمالکا

  . نمايندهر مؤسسه الزام خاص ها را بر اساس شرايط  روش

  

  روش ساده وزن ريسک -

زن شـود و و  درصدي ريسک براي ابزار مالکانه که به صورت عمومي معاملـه مـي   ٣٠٠در اين روش، وزن . ٣٤٤

هـاي قابـل معاملـه     گـذاري  سـرمايه . گيرد  ها مورد استفاده قرار مي گذاري درصدي براي ساير اين سرمايه ٤٠٠

  . صورت عمومي شامل هر نوع اوراق سهامي است که در يک بازار بورس اوراق بهادار رسمی معامله شود به

  

همـان   خريد هاي تواند با وضعيت  ي ميو ابزارهاي مشتقه موجود در دفاتر بانک ١فروش هاي نقدي وضعيت. ٣٤٥

تعيين شده و از  ابزار مالکانه مشخص، ابزارها فقط به عنوان پوششي براي کهاينمشروط بر  سهم تسويه شود؛

اي در نظـر   هاي فروش نيـز بـه گونـه    ساير وضعيت. ها نيز حداقل يکسال باقي مانده باشد يد آنسزمان تا سرر

براي ارزش مطلق هر وضعيت مورد    ها وضعيت خريد بوده و وزن ريسک مربوط به آن شود که گويي آن گرفته مي

به تسـهيالت و تعهـدات   هاي غيرمنطبق از لحاظ سررسيد، روش مربوط  در مورد وضعيت. گيرد استفاده قرار مي

  . گيرد شرکتي مورد استفاده قرار مي

  

  هاي داخلي هاي مبتني بر مدل روش -

                                                 
1   * A short cash position implies the hedger will receive cash now, owing the delivery of the 
commodity at a later date. The hedger will need to purchase the commodity before it can be 
delivered. 
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٤٦٠ 

گيري ريسک براي محاسـبه   هاي داخلي اندازه توانند از مدل هستند، مي IRBهايي که داراي رويکرد  بانک. ٣٤٦

در اين رويکرد، . انجام اين کار شوند اي مبتني بر ريسک استفاده کنند و يا از طرف ناظران الزام به الزام سرمايه

اين امر بايد از . مالکانه در نظر بگيرند در ابزار  گذاري اي معادل زيان بالقوه ناشي از  سرمايه ها بايد سرمايه بانک

صـدک  [درصـد سـطح اطمينـان     ٩٩با فرض  محاسبه ارزش در معرض خطر هاي داخلي طريق استفاده از مدل

صـرف  [له توزيع ناشي از تفاوت بين بازده فصلي و نرخ بازده بـدون ريسـک مناسـب    مربوط به يک دنبا] ام٩٩

هاي موزن به ريسک،  سرمايه پوششي، از طريق محاسبه دارايي. براي يک دوره بلند مدت انجام پذيرد] ريسک

  . شود در محاسبه نسبت سرمايه مبتني بر ريسک وارد مي

  

هاي موزون به ريسـک از طريـق ضـرب     ها به دارايي گذاري مايهوزن ريسک استفاده شده براي تبديل سر. ٣٤٧

) اي مبتني بر ريسک اسـت  درصد، که همان الزام سرمايه ٨يا معکوس (  ٥/١٢سرمايه پوششي بدست آمده در 

از آنچـه در روش سـاده    ممکن است هاي داخلي سرمايه پوششي محاسبه شده طبق روش مدل. آيد بدست مي

درصد براي سـاير سـرمايه    ٣٠٠و وزن  عمومی مالکانه ابزار درصد براي ٢٠٠وزن  وزن ريسک با فرضتعيين 

صورت جداگانـه بـا اسـتفاده از روش سـاده      به مذکور پوششيهای سرمايه .ها استفاده شده کمتر نباشد گذاري

هـدات  هاي حداقلي ريسک بايد براي تسهيالت و تع عالوه بر اين، اين وزن. شود تعيين وزن ريسک محاسبه مي

  . انفرادي و نه براي پرتفويي از تسهيالت مورد استفاده قرار گيرد

  

 هـاي  متفاوتي را بـراي پرتفـوي   بر بازار هاي مبتني دهندکه رويکردن اجازه را توانند به بانک اي ناظران مي. ٣٤٨

 را خـود  هـاي متفـاوتي   اين امر زماني است که بانک رويکـرد . استفاده کنند مختلف بر اساس مالحظات مقتضی

  . دهد صورت داخلي مورد استفاده قرار مي به

  

كـه در آن الـزام    ياخذ شده بابت وضعيت مشاركت  ها مجازند كه تضامين را شناسايي كنند، اما وثيقه بانك. ٣٤٩

  .گرددشود، نبايد لحاظ زار تعيين مياي از طريق استفاده از رويكرد مبتني بر با سرمايه
  

  

  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٤٦١ 

)ii ( رويكردPD/LGD    

گذاري در سهام بـه قصـد انتفـاع از     براي سرمايه  PD/LGD شناسي مربوط به الزامات حداقلي و روش. 350

با تسهيالت و تعهدات شركتي ) گيرند هاي خرد قرار مي هايي كه در طبقه دارايي شامل سهام شركت(فروش آن 

  :1پايه با شرط تحقق موارد زير يكسان هستند IRBمطرح شده در رويكرد 

  كند بايـد از  الزامـاتي    مي] گذاري مايهسر[بانك براي تخمين احتمال نكول شركتي كه در آن مشاركت

اگر بانك در . 2مشابه با الزامات تخمين احتمال نكول شركتي كه به آن تسهيالت داده است پيروي كند

گـذاري كـرده باشـد؛ و همچنـين بانـك داراي       شركتي كه به بانك بدهي ندارد در سهام آن سـرمايه 

ه تعريف كاربردي نكول را براي آن بكار برد اما در اطالعات كافي در مورد وضعيت شركت نباشد تا اينك

براي  5/1عمل ساير معيارها و استانداردها در اين زمينه وجود داشته باشد، يك ضريب مقياسي معادل 

هاي ريسك حاصل از تابع تعيين وزن ريسك شركتي با فرض تعيين احتمال نكول توسـط بانـك    وزن

گذاري مالكيتي بانك قابل توجه باشد و مجـاز بـه    جود، اگر سرمايهبا اين و. گيرد مورد استفاده قرار مي

براي اهداف نظارتي باشد اما بانـك هنـوز اسـتانداردهاي مربـوط را      PD/LGDاستفاده از يك رويكرد 

 . نداشته باشد، روش ساده تعيين وزن ريسك تحت رويكرد مبتني بر بازار، بكار گرفته خواهد شد

 گذاري در سهام،  براي بدست آوردن وزن ريسك براي سرمايهLGD گردد فرض مي ٪90، معادل. 

 اعم از اينكه بانـك   ؛باشد مي تعديالت پنج ساله سررسيد سك مشمولبراي اين اهداف، تعيين وزن ري

 . رخود استفاده كند يا خي IRBاز يك رويكرد مشخص در خصوص تعيين سررسيد در پرتفوي 

 

مطرح شـده، مـورد اسـتفاده قـرار      353و  352، حداقل وزن ريسك كه در پاراگراف PD/LGDدر رويكرد . 351

گذاري در سهام منجر بـه كـاهش    زماني كه جمع زيان غيرمنتظره و زيان مورد انتظار مربوط به سرمايه. گيرد مي

هاي وزن ريسك شـود، وزن   اين حداقل تر از سطح مورد نياز به دليل استفاده از يكي از سرمايه به سطحي پايين

به اضـافه زيـان    350ريسك بر مبناي پاراگراف   به بيان ديگر، اگر محاسبه وزن. ريسك كمتر بايد استفاده شود
                                                 

1 با فرض   LGD . گذاري در سهام وجود ندارد اي براي سرمايه ، رويكرد پيشرفته٪90معادل معادل   
2 گذاري كرده است، نكول در بازپرداخت و ايفاي تسهيالت و  و تعهدات ارائه شده به شخصي باشد كه بانك در سهام آن هم سرمايهدر عمل، اگر تسهيالت  

.گذاري در سهام خواهد شد تعهدات منجر به نكول همزمان در سرمايه  
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، كمتـر از حـداقل وزن ريسـك قابـل اسـتفاده      5/12گـذاري در سـهام ضـربدر     مورد انتظار ناشـي از سـرمايه  

  .گيرده قرار ادباشد،كمترين وزن ريسك بايد مورد استف
  

هـاي تعيـين شـده     كه پرتفـوي بـه روش   ر ماداميبراي انواع سهام زي ٪100حداقل وزن ريسك معادل .  352

  :گيرد مورد استفاده قرار مي ،مديريت شوند

  رود، انتظـار نمـي  باشـد  گذاري به عنوان بخشي از رابطه بلند مدت مشتري مي كه سرمايهسهام عادي 

بينـي در خصـوص عايـدي     و هـيچ نـوع پـيش    ت محقق گردداي در كوتاه مد هيچ نوع عايدي سرمايه

رود كه تقريبا در همـه مـوارد، نهـاد     انتظار مي. مي باشددر بلند مدت متصور ن) رو به رشد( اي  سرمايه

به  رآورد شدهبداراي روابط وام دهي يا روابط كلي بانكي با شركت پرتفوي بوده تا اينكه احتمال نكول 

گذاري، تعيين يك دوره نگهداري  با توجه به ماهيت بلندمدت اين نوع سرمايه. راحتي در دسترس باشد

رود كه بانك،  بطور كلي، انتظار مي. ها نياز به توجه و دقت بيشتري دارد گذاري مناسب براي اين سرمايه

 ). سالحداقل براي پنج (سهام را براي يك دوره بلندمدت نگهداري كند 

 اي اسـت و   گذاري اين نوع سهام بر اساس جريانات نقـد مـنظم و دوره   كه بازده سرمايه سهام ممتاز

باشـد و انتظـاري هـم در مـورد كسـب عايـدي        اي ناشي از افزايش قيمت نمي داراي عايدي سرمايه

 .اي در آينده وجود ندارد سرمايه

 

، پوشـش  )تعريـف شـد   345كه در پاراگراف ( د خالص هاي خري براي ساير انواع سهام، از جمله وضعيت. 353

اي محاسـبه شـده در    تواند از ميزان پوشش سرمايه مينشود  محاسبه مي PD/LGDاي كه طبق رويكرد  سرمايه

درصـد را بـه    300درصد را به ابزار مالكانه عمومي و وزن ريسـك   200روش ساده تعيين وزن ريسك كه وزن 

  .  باشدكمتر دهد،  تخصيص مي كتيهاي مشار گذاري  سرمايهساير 
  

اگـر  . درصد اسـت  1250، برابر با PD/LGDدر سهام در رويكرد   گذاري حداكثر وزن ريسك براي سرمايه. 354

هـا جمـع و در عـدد     گذاري محاسبه شده سپس با زيان مورد انتظار اين سرمايه 350ها بر اساس پاراگراف  وزن

درصد، بايد  1250درصد شود، حد حداكثري اين وزن، يعني همان  1250ضرب شود و حاصل آن بيشتر از  5/12
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گـذاري در سـهام را بـا     توانند كل مبلغ سـرمايه  ها مي بجاي استفاده از اين روش، بانك. مورد استفاده قرار گيرد

صـد از  در 50درصد از سرمايه اليه اول و  50صورت  دهد، به فرض اينكه اين مبلغ، زيان مورد انتظار را نشان مي

  . دهند ه دوم كسرسرمايه الي
  

، هماننـد تسـهيالت و تعهـدات شـركتي،     PD/LGDگذاري در سهام طبـق رويكـرد   براي سرمايهپوشش . 355

درصد براي تسهيالت مربوط به تأمين كننـده پوشـش    90 زيان با فرض نكول معادلمشروط به در نظر گرفتن 

سهام بايد به عنوان سهامي كه داراي سررسيد پنج سال است در ها در گذاريسرمايهبراي اين منظور، . باشد مي

   .نظر گرفته شود
  

)iii ( استثنائاتي در رابطه با رويكرد مبتني بر بازار و رويكردPD/LGD  

واجـد  ها طبق رويكرد استاندارد در خصوص ريسك اعتبـاري،   ابزار مالكانه نهادهايي كه تعهدات بدهي آن. 356

ريسـك   كـه وزن  از جمله نهادهاي حمايت شده توسط بخش دولتـي (شوند،  درصد ميريسك صفر  شرايط وزن

در  IRBتـوان بـا صـالحديد نـاظران ملـي از رويكردهـاي        را مي) گيرد ها مورد استفاده قرار مي صفر در مورد آن

راي همه اگر ناظران ملي چنين كاري را انجام دهند، اين موضوع ب. استثناء كردگذاري در سهام سرمايهخصوص 

  . ها بايد اعمال شود بانك

هـاي مالكانـه كـه طبـق      گـذاري  تواننـد سـرمايه   هاي خاصي از اقتصاد، ناظران مـي  به منظور بهبود بخش. 357

هـاي   هاي نظارت و محدوديت كند و شامل برخي از شكل گذاري بانك را تسهيل مي هاي قانوني كه سرمايه برنامه

اي در  شود را از موضـوع محاسـبه پوشـش سـرمايه     ركت در سهام نيز ميگذاري و مشا دولتي نسبت به سرمايه

هايي در خصوص انـدازه و انـواع    ها عبارت است از محدوديت مثالي از اين محدوديت. مستثني كنند IRBرويكرد 

 كند، مبلغ مجاز براي بدست آوردن منافع حاصـل از مالكيـت،   گذاري مي ها سرمايه كارهايي كه بانك در آن و كسب

ابـزار  . كنـد  گذاري را براي يك بانك محدود مي مكان جغرافيايي و ساير عوامل مقتضي كه ريسك بالقوه سرمايه

محاسـبات  از ه اول و دوم سرمايه اليمجموع درصد  10حداكثر تا شوند  مي گذاريكه طبق قانون سرمايهمالكانه 

  . گرددمستثني مي IRBرويكردهاي 
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هـا از ترتيبـات    گذاري يك بانك در سهام را بر اساس اهميت آن توانند ميزان سرمايه ناظران همچنين مي. 358

آيند كـه متوسـط ارزش كـل     حساب مي ها مهم به گذاري زماني اين سرمايه. مستثني كنند IRBمربوط به رويكرد 

درصد مجموع سـرمايه   10بيشتر از ، 357ف مطرح شده در پاراگرا ها در سال گذشته، به غير از موارد قانوني آن

ـ  باشد، آسـتانه اهميـت   مورد 10كمتر از  يگذار سرمايهتعداد  ،اگر  در پرتفوي. اليه اول و اليه دوم باشد ف تعري

تواننـد   نـاظران ملـي مـي   . يابد درصد مجموع سرمايه اليه اول و اليه دوم يك بانك كاهش مي 5به شده در باال 

  . تري را نيز بكارگيرند پايين آستانه اهميت
  

  اجزاء ريسک. ۲

قـرار دارد،    اي بـر مبنـاي آن   گذاري در سهام که الزامـات سـرمايه   سرمايه گيريخص اندازهبطور كلي، شا. 359

شود که با توجه به امور قانوني و حسابداري ملي ممکن است در  هاي مالي منعکس مي ارزشي است که در صورت

هاي نشان دهنده  بنابراين، به عنوان مثال، شاخص. ناشي از تجديد ارزيابي نيز باشد رنده عوايد محقق نشدهبرگي

  :زير خواهند بود به شرحگذاري در سهام  ميزان سرمايه

 بطور مستقيم ها  هايي که با ارزش منصفانه نشان داده شده و تغييرات در ارزش آن گذاري براي سرمايه

گذارد، ميزان منـابع در معـرض ريسـک ناشـی از سـرمايه       مي تأثير نظارتی از طريق درآمد بر سرمايه

 . شود که در ترازنامه نشان داده مي ایانهها برابر است با ارزش منصف آن گذاری

 ها از طريق درآمد  هايي که با ارزش منصفانه نشان داده شده و تغييرات در ارزش آن گذاري براي سرمايه

گـذارد،   تسهيالت که با نرخ ماليات تعديل شده است تأثير مياي از انهايجاد نشده ولي بر بخش جداگ

کـه در   ایمنصـفانه  برابر است با همـان ارزش  ميزان منابع در معرض ريسک ناشی از سرمايه گذاری

 . شود ترازنامه نشان داده مي
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 ـ   ميزان حداقلی بين بهای تمام شدههايي که با هزينه تمام شده يا  گذاري براي سرمايه  ،ازاريـا ارزش ب

برابر است بـا ارزش بهـاي    ميزان منابع در معرض ريسک ناشی از سرمايه گذاریشود،  نشان داده مي

 . ١شود تمام شده يا ارزش بازاري که در ترازنامه نشان داده مي

 

هـاي غيـر سـهام هسـتند را      گذاري در سهام و در دارايـي  که شامل سرمايه ها هاي صندوق گذاري سرمايه. ۳۶۰

در ، هرکدام که مبلغ بيشتري را به خود اختصـاص داده باشـند، درنظـر گرفـت يـا      واحد گذاري سرمايه  توان مي

  .هاي جداگانه در نظر گرفت گذاري صورت سرمايه ها را به بر اساس يک رويکرد کلي آن صورت امکان

  

ـ  تـوان همچنـان   ، ايـن صـندوق را مـي   گذاری صندوق مشخص باشـد زمانی که وظيفه سرمايه. ۳۶۱ ه عنـوان  ب

در ابتدا  تا حد  بنا بر الزاماتی براي اين منظور، فرض بر اين است که صندوق. در نظر گرفت واحد گذاري سرمايه

گـذاري   سرمايه ،دهد اي را به خود اختصاص مي که بيشترين الزام سرمايه هايي ممکن طبق تعهد خود، در دارايي

. دهـد  گذاري ادامه مي گذاري انجام شود به سرمايه سرمايه صورت نزولي تا زماني که کل مبلغ کند و سپس به مي

ر را انجام داد که توان اين کا توان مورد استفاده قرار داد، اما فقط زماني مي همين روش براي رويکرد کلي نيز مي

  . دکرده باش بندي بالقوه صندوق را رتبه بانک همه انواع سرمايه گذاری

  

F .خريداري شده ي براي اسناد دريافتنيقواعد  

اي براي زيان غيرمنتظره براي اسـناد دريـافتني خريـداري شـده را      ، روش محاسبه الزام سرمايهFبخش . 362

براي ريسک نکول و ريسک کاهش ارزش اسـناد دريـافتني     ها، پوشش سرمايه براي اين دارايي.  دهد نشان مي

هاي موزون به ريسک بـراي ريسـک نکـول را     نحوه محاسبه دارايي III.F.1بخش . وجود دارد IRBطبق رويکرد 

ارائـه    III.F.2اسناد دريافتني در بخش  سک ترقيقهاي موزون به ريسک براي ري محاسبه دارايي. دهد نشان مي

و ميـزان ذخـاير در بخـش     آن روشتفاوت بين  نتعيي نهاي مورد انتظار و همچني ناروش محاسبه زي. شود مي

III.G شود يح داده ميتوض .  

  موزون به ريسک براي ريسک نکول هاي دارايي. ۱
                                                 

1 .شود، ندارد رمايه اليه دوم وارد ميدرصد عايدات محقق نشده به س 45كه طبق آن  1988نامه سال اين مورد، تأثيري بر موافقت   
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در مورد اسناد دريافتني که قطعاً جزئي از يک طبقه دارايي است، وزن ريسک بـراي ريسـک نکـول طبـق     . 363

ايـن موضـوع زمـاني    . باشـد  ، بر مبناي تابع تعيين وزن ريسک براي تسهيالت و تعهدات خاص ميIRBرويکرد 

بـه عنـوان   . بانک بتواند استانداردهاي مربوط به آن تابع تعيين وزن خاص ريسک را دارا باشـد  صحيح است که

کـه در  ( باشـند  نها داراي استانداردهاي مربوط به تسهيالت و تعهدات خرد گردان واجد شـرايط   مثال، اگر بانک

سـهيالت و تعهـدات خـرد    ، بايد از تابع تعيين وزن ريسک مربوط به سـاير ت )تعريف شده است ۲۳۴پاراگراف 

که داراي ترکيبي از انواع مختلف تسهيالت و تعهدات هستند، اگر بانک  ي ناهمگنها براي مجموعه. استفاده کنند

خريدار نتواند انواع تسهيالت و تعهدات را از هم تفکيک کنـد، تـابع تعيـين وزن ريسـکي کـه بـاالترين الـزام        

  . ند بايد بکار گرفته شودک اي را براي اين مجموعه ايجاد مي سرمايه

  

)i (اسناد دريافتني خرد خريداري شده  

ريسـک مربـوط بـه     سـازی کمـی  داردهاينبانک بايـد اسـتا   شده، در مورد اسناد دريافتني خرد خريداري. ۳۶۴

هاي بيروني يا داخلي براي تخمـين احتمـال    تواند از داده با اين وجود، مي. تسهيالت و تعهدات خرد را دارا باشد

صورت  برآوردهاي مربوط به احتمال نکول و زيان با فرض نکول، بايد به. نکول و زيان با فرض نکول استفاده کند

به بيان ديگر، اين کار بايد بدون توجه به هـر گونـه فـرض    . قرارگيرد مستقل براي اسناد دريافتني مورد محاسبه

  . مربوط به حق رجوع يا تضمين فروشنده يا اشخاص ديگر انجام پذيرد

  

)ii (اسناد دريافتني شرکتي خريداري شده  

ـ  در مورد اسناد دريافتني شرکتي خريداري شده، انتظار مي. ۳۶۵ ـ رود که بانک خريدار استانداردهاي فعل -يي کّم

با اين وجود، براي اسناد دريـافتني شـرکتي   . براي رويکرد پايين به باال را بکار گيرد IRBريسک در روش سازی 

زير را بـراي   يين به شرحباال به پا هایيهتواند رو ، بانک ميط و منوط به اجازه نظارتیخريداري شده واجد شراي

  :در خصوص ريسک نکول استفاده کند IRBهاي ريسک به روش  محاسبه وزن

 منـابع   از ميـزان  صورت درصدي زيان مورد انتظار يکساله در خصوص ريسک نکول را به ،بانک خريدار

 کل منابع در معرض نکول بانک که ناشي از همه متعهدين مربوط به،به عبارت ديگر(برآورد خواهد کرد 

صورت مستقل براي اسناد  ، بايد بهن زده شدهانتظار تخميزيان مورد ). باشددريافتنی می اسناد مجموعه
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به بيان ديگر، اين کار بايد بدون توجه به هر گونه فرض مربـوط بـه   . گيردمورد محاسبه قرار  دريافتني

ترتيبـات مربـوط بـه حـق رجـوع يـا       . حق رجوع يا تضمين فروشنده يا اشخاص ديگر انجـام پـذيرد  

در ادامـه بطـور جداگانـه    ) ايـن اسـناد   سک ترقيقو يا ري(ول هاي مربوط به پوشش ريسک نک تضمين

  . شود مطرح مي

 وزن مجموعـه اسـناد دريـافتنی    نکـول هـای  زيانهاي مورد انتظار ناشي از  نازي وجود برآورد با فرض ،

ريسک براي ريسک نکول از طريق تابع تعيين وزن مربوط بـه تسـهيالت و تعهـدات شـرکتي تعيـين      

هـاي ريسـک بـراي ريسـک      شود، محاسبه دقيق وزن که در ادامه توضيح داده ميطور  همان. ١گردد مي

نکول، به توانايي بانک در تفکيک زيان مورد انتظار به دو جزء احتمال نکول و زيان با فـرض نکـول بـا    

توانند اطالعات داخلي و خارجي را براي تخمـين   ها مي بانک. استفاده از يک روش مناسب  بستگي دارد

بـا ايـن وجـود، رويکـرد پيشـرفته بـراي       . نکول و زيان با فرض نکول مورد استفاده قرار دهنداحتمال 

کنند، قابل استفاده  هايي که از رويکرد پايه براي محاسبه تسهيالت و تعهدات شرکتي استفاده مي بانک

 . نيست

 

  پايه IRB  ترتيبات مربوط به رويکرد -

مورد انتظار به دو جزء احتمال نکول و زيان با فرض نکول بـا يـک روش   اگر بانک خريدار در تفکيک زيان . ۳۶۶

معتبر ناتوان باشد، وزن ريسک با استفاده از تابع تعيين وزن ريسک تسهيالت و تعهدات شرکتي بـا توجـه بـه    

که تسهيالت و تعهدات نسـبت بـه تسـهيالت شـرکتي در      اگر بانک بتواند نشان دهد: گردد موارد زير تعيين مي

 تقسـيم از طريـق  احتمال نکـول  . توان مورد استفاده قرار داد درصد را مي ۴۵معادل  LGDگاه  لويت هستند، آناو

اي  ميـزان پوشـش سـرمايه    کسردر معرض نکول از طريق  منابع. محاسبه خواهد شد LGD هانتظار ب زيان مورد

در غير . آيد از مبلغ باقي مانده ، قبل از کاهش ريسک اعتباري  بدست مي) Kdilution(کاهش ارزش اسناد دريافتني

؛ و درصـد  ۱۰۰ ان با فرض نکـول برآورد بانک از زيان مورد انتظار؛ زي بااينصورت، احتمال نکول برابر خواهد بود 

                                                 
1 ، از طريق محاسبه ميـانگين مـوزون مبلـغ اسـناد دريـافتني      273ها براي نهادهاي كوچك و متوسط، بر اساس پاراگراف  تعديالت مربوط به اندازه شركت 

يار نداشته باشد، ترتيبات مربوط به اندازه شركت مـورد  اگر بانك اطالعاتي براي محاسبه اندازه متوسط مجموعه در اخت. گيرد خريداري شده شركتي انجام مي
. استفاده قرار نخواهد گرفت  
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نکول براي تسـهيالت  در معرض  منابع. Kdilutionدر معرض نکول برابر خواهد بود با مبلغ باقي مانده منهاي  منابع

درصد تعهدات خريدي  ۷۵خريد گردان برابر است با مجموع مبلغ جاري اسناد دريافتني خريداري شده به اضافه 

اگر بانک خريدار قادر به تخمين احتمال نکول با يک روش قابـل اتکـا باشـد، وزن    .  Kdilutionکه ايفا نشده منهاي 

اين امر بر مبناي نحوه تعيين ارزش زيان با . شود رکتي تعيين ميريسک از طريق تابع تعيين ريسک تسهيالت ش

تا  ۲۸۷هاي  طور که در پاراگراف ها در رويکرد پايه، همان فرض نکول، زمان تا سررسيد و نحوه برخورد به ضمانت

  . باشد مطرح شده است مي ۳۱۸و  ۳۰۵تا  ۳۰۰ ،۲۹۶،۲۹۹

  

  پيشرفته  IRB رويکرد -

تعريـف شـده    ۴۶۸که در پـاراگراف  ( زيان موزون به نکول مجموعه   بتواند ميانگين نرخاگر بانک خريدار . ۳۶۷

ها را بر اساس برآورد نـرخ   تواند ساير پارامتر ميورد کند، يا ميانگين احتمال نکول در روش قابل اتکا را برآ) است

تخمين مناسبي از احتمال نکـول را  ) ۱: (تواند يکي از موارد زير را انجام دهد بانک مي. زندن مدت تخمي زيان بلند

مدت مـوزون   زيان بلند  از ميانگين نرخ) ۲(زيان موزون به نکول استفاده کند يا اينکه   براي استنتاج ميانگين نرخ

در هر صورت، بايد به اين موضوع آگاه بود کـه  . به نکول به عنوان تقريبي براي احتمال نکول مناسب استفاده کند

در خصوص  اسناد دريـافتني خريـداري    IRBل استفاده شده براي محاسبه سرمايه در رويکرد زيان با فرض نکو

بوده و بايد با مفـاهيم توضـيح داده شـده در     بلندمدت زيان موزون به نکول  تواند کمتر از ميانگين نرخ شده، نمي

اده از احتمال نکول و زيـان  وزن ريسک براي اسناد دريافتني خريداري شده با استف. سازگار باشد ۴۶۸پاراگراف 

توسط بانک که داده هاي ورودي براي تعيين وزن ريسک تسهيالت و تعهـدات شـرکتي   وردی با فرض نکول برآ

معرض نکول برابر است با مانـده   در پايه ، منابع IRBبات موجود در رويکرد همانند ترتي. است، تعيين خواهد شد

کول براي تسهيالت خريد گردان برابر خواهد بود بـا جمـع مبلـغ فعلـي     منابع در معرض ن. Kdilutionمنهاي  منابع

بنـابراين،  (  Kdilutionدرصد هر نوع تعهد خريدي که ايفا نشده منهاي  ۷۵اسناد دريافتني خريداري شده به اضافه 

در معـرض   کنند مجاز به استفاده از برآوردهاي خـود از منـابع   پيشرفته استفاده مي IRBهايي که از رويکرد  بانک

  ). نخواهند بود د تحقق نيافتهتعهدات خري نکول براي

  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٤٦٩ 

به ( تسهيالت و تعهدات د مؤثر موزون بهميانگين سررسيد برابر است با براي مبالغ استفاده شده، سررسي. ۳۶۸

ـ  سررسيد مؤثر همچنين برای  ).۳۲۴تا  ۳۲۰های شرح مندرج در پاراگراف د اسـتفاده نشـده در   تسـهيالت خري

با اين فرض که اين تسهيالت شامل شروط مؤثر، تسويه پيش از موعد يـا   چارچوب تسهيالت خريد تعهد شده

بـر   آتی در تعهد خريـد بانـک   را در برابر کاهش شديدکيفيت اسناد دريافتني خريدار هايي که بانک ساير ويژگي

ايفا نشده ] تعهدات[نک، سررسيد مبالغ چنين حمايتي از با فقدانبا . باشد مي، حفظ نمايد، اساس شرايط قرارداد

نامه خريـد و زمـان تـا سررسـيد بـاقي مانـده        ترين اسناد دريافتني در موافقتبرابر خواهد بود با جمع بلندمدت

  . تسهيالت خريد

  سک ترقيقهاي موزون به ريسک براي ري داراي. ۲

بـه متعهـد    اعتبارات نقدي يا غيرنقـدي اين موضوع به امکان کاهش مبلغ اسناد دريافتني از طريق اعطاي . 369

توانـد بـه    براي اسناد دريافتني شرکتي و خرد، به استثناء مواردي که بانـک مـي  . ١شود مربوط مي اسناد دريافتنی

( براي بانک خريدار ناچيز است، بانک خريدار بايد در خصوص کل مجموعه  ترقيقناظران نشان دهد که ريسک 

رويکـرد  (کننـد   اي از اسناد را ايجـاد مـي   که مجموعه به صورت انفرادی يا اسناد دريافتني) رويکرد باال به پايين

از کل مبلغ اسـناد  صورت درصدي  را برآورد کرده و به ترقيقسک ، زيان مورد انتظار يکساله براي ري)پايين به باال

. هاي بيروني يا داخلي براي برآورد زيان مورد انتظـار اسـتفاده کننـد    ها مي توانند از داده بانک. کندان دريافتني بي

به بيان ديگـر،  . گيردمستقل مورد محاسبه قرار  صورت ، اين برآورد بايد بهسک نکولهمانند ترتيبات مربوط به ري

 ن اشـخاص ثالـث  گونه فرض مربوط به حق رجوع يا حمايت فروشنده يـا تضـمي  اين کار بايد بدون توجه به هر 

، تابع تعيين وزن ريسک اسناد دريافتني شرکتي ترقيقسک هاي مربوط به ري به منظور محاسبه وزن. انجام پذيرد

وده و زيان با فرض احتمال نکول بايد برابر با زيان مورد انتظار ب: گيردر مورد استفاده قرار بايد با توجه به موارد زي

، ترتيبات ترقيقدر خصوص ريسک   هدر زمان تعيين الزامات سرماي. درصد قرار گيرد ۱۰۰نکول هم بايد برابر با 

بدرسـتي   ترقيـق اگر بانکي بتواند نشان دهد که ريسک . مناسب مربوط به سررسيد بايد مورد استفاده قرار گيرد

                                                 
1 هاي احتمالي قرض گيرنده به يكي از  به عنوان مثال، تسويه يا پرداخت پول بابت بازگرداندن كاالي فروخته شده، اختالف نظر در مورد كيفيت كاال، بدهي 

). روز 30هاي قبل از  به عنوان مثال اعتباري براي پرداخت( وسط قرض گيرنده پيشنهاد شودبدهكاران و هر نوع پرداخت و تخفيفي كه ت  
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که سررسـيد را   توانند بانک را مجاز کنند ذف شود، ناظران ميسال ح طي يک ت شده به نحوی کهپايش و مديري

  .گيرنددر نظر يک سال 

  

جزء اسناد شرکتي يا خرد باشند و بدون توجـه   مورد نظر اين ترتيبات بدون توجه به اينکه اسناد دريافتني. ۳۷۰

اسـتفاده از رويکـرد بـاال بـه      يا با IRBهاي مربوط به ريسک نکول، با استفاده از رويکرد استاندارد  به اينکه وزن

  . پايين براي اسناد دريافتني شرکتي، محاسبه شده باشد يا خير؛ مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  

  براي اسناد دريافتني  خريد ترتيبات مربوط به تنزيل قيمت. ۳

که نبايد بـا مفهـومي   ( دهد  در بسياري از موارد، قيمت خريد اسناد دريافتني يک مفهوم تنزيل را نشان مي. ۳۷۱

يـا بـراي    ، زيان ترقيقکه براي زيان نکول) توضيح داده شد اشتباه گرفته شود ۳۳۴تا  ۳۰۸هاي  که در پاراگراف

جايي که بخشي از اين تنزيل ). مراجعه شود  ۶۲۹به پاراگراف (کند  هر دو، اولين سطح پوشش زيان را فراهم مي

در چـارچوب   زيـان  توان به عنوان اولين سطح پوشـش  اين مبلغ را ميشود،  قيمت خريد به فروشنده برگردانده 

اسـناد دريـافتني،    هاي قيمت خريـد غيرقابـل برگشـت    تنزيل. در نظر گرفت IRBاوراق بهادار سازي در رويکرد 

هاي  يا محاسبه داراي III.Gدر بخش مطروحه محاسبات مربوط به تعيين ذخيره براي زيان مورد انتظار تأثيری بر 

  . وزون به ريسک نداردم

  

اولين سـطح پوشـش زيـان را     ،بخشي دريافت شده براي اسناد دريافتني در مواقعی که وثايق يا تضامين. ۳۷۲

های ريسک، زيان و اين کاهنده) گيردمورد اشاره قرار می» کاهنده ريسک«عنوان در اين پاراگراف به (ايجاد کند 

بهادر  ها نيز به عنوان اولين سطح پوشش زيان در چارچوب اوراق  د، آنيا هر دو را پوشش دهن نکول، زيان ترقيق

 هـای ريسـک  زماني که کاهنـده ). مراجعه شود ۶۲۹به پاراگراف ( بايد در نظر گرفته شود  IRBسازي در رويکرد 

ـ     را پوشش دهند، بانک هاي نکول و ترقيق ، ريسکمشابهي ه هايي که از فرمول نظارتي اسـتفاده کـرده و قـادر ب

  . عمل کنند ۶۳۴بايد همانند پاراگراف محاسبه زيان با فرض نکول موزون به تسهيالت و تعهدات هستند 

  

  ريسک اعتباري هایکاهنده شناسايي. ۴
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 ۳۰۷تـا   ۳۰۰هاي  در پاراگراف فاده از همان چارچوب مذکورطور کلي با است ريسک اعتباري به هایکاهنده. ۳۷۳

شود بر اسـاس   که توسط فروشنده يا يک شخص ثالث فراهم مي خاص، تضمينیطور  به. ١شناسايي خواهند شد

ريسک نکول، ريسک کاهش يا هر دو را   در خصوص تضامين بدون توجه به اينکه اين تضمين،  IRBموجود  قواعد

  . دهد يا خير، در نظر گرفته خواهد شد پوشش مي

 را پوشش دهند، بانک وزن ريسک براي يک  مجموعه هم ريسک نکول و هم ريسک ترقيق اگر تضمين

مورد از منابع در معرض ريسک در رابطه با ضامن را به جاي وزن ريسک کل مجموعـه بـراي ريسـک    

 .نکول و ريسک ترقيق جايگزين خواهد کرد

 را پوشش دهند، بانک وزن ريسک براي يک  و نه هر دو ريسک ترقيق اگر تضمين فقط ريسک نکول يا

 جـزء  را به جاي وزن ريسـک کـل مجموعـه بـراي     تضميندر معرض ريسک در رابطه با مورد از منابع 

سپس، سرمايه موردنياز برای جزء  .جايگزين خواهد کرد )ريسک ترقيق ريسک نکول يا(متناظر  ريسک

 .ديگر اضافه خواهد شد

 فقط بخشي از ريسک نکول و يا ريسک ترقيق را پوشش دهد، بخش بـدون پوشـش بـه     اگر تضمين

بـه  ( شود  ، در نظر گرفته ميایوجود در خصوص پوشش نسبی يا طبقهم CRM قواعدنوان هر يک از ع

هـاي اجـزاء ريسـک داراي پوشـش اضـافه       هاي اجزاء ريسک بدون پوشش به وزن عبارت ديگر، وزن

 ). خواهد شد

 

۳۷۳)i .( ـ  اگر پوشش مربوطه در خصوص ريسک ترقيق خريداري شده باشد و شرايط پـاراگراف و ) i(۳۰۷اي ه

۳۰۷)ii (هاي موزون به ريسـک در خصـوص    تواند براي محاسبه دارايي رعايت شود، چارچوب نکول مضاعف مي

بـا قـرار   ) iii(۲۸۴تـا  ) i(۲۸۴هاي  در اين مورد، موارد مطرح در پاراگراف. ريسک ترقيق مورد استفاده قرار گيرد

درصد و  ۱۰۰ ضامن معادل ، زيان با فرض نکولآورده شدهبر برابر با زيان مورد انتظار متعهد دادن احتمال نکول

  . گيرد ، مورد استفاده قرار مي۳۶۹تعيين سررسيد مؤثر بر اساس پاراگراف 

  

                                                 
1 توانند بر اساس رويكرد  ها مي طبق صالحديد ناظران ملي، بانك  IRB پايه و به منظور تعيين سرمايه مورد نياز براي ريسك ترقيق، ضامنيني را بپذيرند كه  

ي احتمال نكول كمتر از بندي شده و دارا بصورت داخلي رتبه A- . باشند   
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G. هاي مورد انتظار و شناسايي ميزان ذخاير ناترتيبات مربوط به زي  

به عنوان مثال ذخاير خاص، ذخاير عمومی بـرای  (اير کند که تفاوت بين ذخ روشي را بيان مي  III.Gبخش . ۳۷۴

و زيـان مـورد انتظـار بـر اسـاس      ) از قبيل ذخاير مربوط به ريسک کشوري يا ذخاير عمـومي  معين پرتفوييک 

  .کسر شود آن يا بايد از لحاظ گرددتواند در سرمايه نظارتي  مي ۴۳پاراگراف 

  

  محاسبه زيان مورد انتظار. ۱

با )  که عبارت است از زيان مورد انتظار ضربدر منابع در معرض نکول( بانک بايد مقدار زيان مورد انتظار را . ۳۷۵

گـذاري در سـهام در رويکـرد     به غير از زيان مـورد انتظـار ناشـي از سـرمايه    ( منابع در معرض ريسک مربوطه 

PD/LGD ه منظور بدست آوردن زيان مورد انتظار کـل،  ب) و منابع در معرض ريسک ناشي از اوراق بهادار سازي

جزئـي از کـل     PD/LGDکه زيان مورد انتظار ناشي از سرمايه گذاري در سهام در رويکرد در صورتی . جمع کند

 نوع براي اين ۳۸۶و  ۳۷۶هاي  پاراگرافموارد مندرج در شود،  مبلغ مربوط به زيان مورد انتظار در نظر گرفته نمي

ترتيبات مربوط به زيان مورد انتظار براي منابع در معرض ريسک ناشـي  . شودسک اعمال میمعرض ريمنابع در 

  . شود توضيح داده مي ۵۶۳از اوراق بهادار سازي در پاراگراف 

  

)i (نظارتي بندیدسته براي منابع در معرض ريسک به غير از تسهيالت ويژه موضوع معيارهاي زيان مورد انتظار  

زيان مورد انتظار را از طريق ضرب احتمال نکول در زيـان بـا فـرض نکـول بـراي تسـهيالت و       بانک بايد . ۳۷۶

تعهدات شرکتي، دولتي، بانکي و خردي که نکول نشده و به عنوان منابع داراي پوشش در رويکرد نکول مضاعف 

خرد کـه در وضـعيت   براي منابع در معرض ريسک شرکتي، دولتي، بانکي و . اند، محاسبه کند در نظر گرفته نشده

بيان شده  ۴۷۱طور که در پاراگراف  ها بايد از بهترين برآورد خود از زيان مورد انتظار همان نکول قرار دارند، بانک

در . هايي که طبق رويکرد پايه عمل مي کنند بايد از زيان با فرض نکول نظارتي استفاده کنند استفاده کنند و بانک

نظارتي، زيان مورد  بندیدسته ي از تسهيالت ويژه مشروط به رعايت معيارهايمورد منابع در معرض ريسک ناش

گـذاري در سـهام طبـق رويکـرد      بـراي سـرمايه  . شـود  محاسبه مي ۳۷۸و  ۳۷۷هاي  انتظار بر اساس پاراگراف

PD/LGDشکل  ، زيان مورد انتظار بهPDxLGD  ۳۵۱محاسبه شده مگر اينکه موارد مطرح شده در پاراگراف هاي 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٤٧٣ 

طـور کـه در پـاراگراف     منابع در معرض ريسک ناشي از اوراق بهادار سازي، همـان . موضوعيت پيدا کنند ۳۵۴ا ت

در مورد ساير منابع در معرض ريسک، از جملـه  . زيان مورد انتظار تأثيري نداردمقدار مطرح شده است، بر  ۵۶۳

  . ورد انتظار صفر استمنابع در معرض ريسک پوشش داده شده طبق چارچوب نکول مضاعف، زيان م

  

)ii (نظارتي بندیدسته هاي زيان مورد انتظار براي منابع در معرض ريسک ناشي از تسهيالت ويژه موضوع معيار  

زيـان  مقـدار  نظارتي،  بندیدسته هاي براي منابع در معرض ريسک ناشي از تسهيالت ويژه موضوع معيار. ۳۷۷

هاي ريسک مناسـب بـه    ي موزون به ريسک حاصل از وزنها داراييدرصد در  ۸مورد انتظار از طريق ضرب عدد 

  .آيد ، بدست ميگرددضرب می ، و در مبلغ زيان با فرض نکولشرح جدول زير

  

  ريسک زيان مورد انتظار براي ساير منابع در معرض ريسک ناشي از تسهيالت ويژه طبقات نظارتي و اوزان - 

  :باشداز امالک تجاری پرنوسان به شرح زير می وزن ريسک برای تسهيالت ويژه به غير. ۳۷۸

  

  نکول  ضعيف  قبولقابل خوب  قوي

۵٪  ۱۰٪ ۳۵٪  ۱۰۰٪  ۶۲۵٪  

  

را به ساير منابع  هاي ريسک ترجيحی اجازه تخصيص وزنها  که ناظران به بانکطبق صالحديد ملي، در مواردی 

دهـد، وزن ريسـک    مي ۲۷۷مطرح شده در پاراگراف "  خوب"و " قوي"  در معرض ريسک ناشي از تسهيالت ويژه



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٤٧٤ 

زيان مورد انتظار مربوطه براي تسهيالت و تعهدات قوي برابر با صفر درصد و براي تسهيالت و تعهـدات خـوب   

  . باشد معادل پنج درصد مي

  

  امالک تجاری پرنوسان ريسک زيان مورد انتظار براي طبقات نظارتي و اوزان - 

  :باشدامالک تجاری پرنوسان به شرح زير می توزن ريسک برای تسهيال. ۳۷۹

  

  نکول  ضعيف  قبولقابل خوب  قوي

۵٪  ۵٪ ۳۵٪  ۱۰۰٪  ۶۲۵٪  

تسـهيالت  را بـه   هاي ريسک ترجيحی اجازه تخصيص وزنها  که ناظران به بانکطبق صالحديد ملي، در مواردی 

دهد، وزن ريسـک زيـان مـورد انتظـار      مي ۲۸۲مطرح شده در پاراگراف "  خوب"و " قوي"  امالک تجاری پرنوسان

  . باشد پنج درصد مي و خوب بدون تغيير همان تسهيالت و تعهدات قوي هر دو طبقه مربوطه براي

  

  محاسبه ذخاير. ۲

)i (رويکرد  محاسبه ذخاير برای منابع در معرض ريسک طبقIRB  

، ذخـاير  کسـورات بخشـي  وان مثال ذخاير خاص، به عن(ي ذخاير خاير واجد شرايط به عنوان مجموع کلذ. ۳۸۰

که جزء منابع در معرض ريسکي ) مانند ذخاير مربوط به ريسک کشوري يا ذخاير عمومي خاص پرتفوي عمومي و

عالوه بر اين، کل منابع در معـرض نکـول واجـد    . گرددگيرند، تعريف می رد بررسي قرار ميمو IRBکه در رويکرد 
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گـذاري   که براي سرمايه ذخاير خاص. هاي نکول شده باشد هايي نسبت به دارايي تواند شامل تخفيف شرايط مي

  . شود، نبايد به ذخاير کل واجد شرايط اضافه شود ها در نظر گرفته مي در سهام و اوراق بهادارسازي دارايي

  

)ii (رويکرد استاندارد طبق در خصوص ريسک اعتباري برای بخشی از منابع در معرض ريسک محاسبه ذخاير  

عرض ريسک اعتباري خـود، بـر اسـاس دوره    از منابع در م یبخش يهايي که از رويکرد استاندارد برا بانک. ۳۸۱

ريسک مربـوط   اينکه منابع در معرض دائمي مشروط بر صورت يا  به) ۲۵۸و  ۲۵۷هاي  پاراگراف مندرج در(گذار 

بايـد آن قسـمتي از ذخـاير عمـومی      کننـد،  استفاده مـي ) ۲۵۹پاراگراف طبق  (ناچيز باشد  ،به رويکرد استاندارد

بيـان   ۳۸۳و  ۳۸۲هاي  بر اساس روشي که در پاراگراف) ۴۲پاراگراف  طبق( را IRBرويکرد استنادارد يا  موضوع

  . شده تعيين کنند

  

رويکردهـاي   در هاي موزون به ريسـک  ذخاير عمومي کل را بر اساس نسبت داراييها بايد بطور کلي  بانک. ۳۸۲

به ريسک در خصوص  هاي موزون با اين وجود، زماني که يک رويکرد تعيين دارايي. ، تعيين کنندIRBاستاندارد و 

د استفاده قرار به صورت اختصاصي در يک نهاد مور)  IRBبه عنوان مثال در رويکرد استنادارد يا (ريسک اعتباري 

توان به ترتيبات مربوط به اين  شده در آن نهاد با استفاده از رويکرد استاندارد را مي عمومی ثبت گيرد، ذخاير مي

توان به کل  را مي IRBشده در يک نهاد با استفاده از رويکرد  طور مشابه، ذخاير عمومي ثبت به .رويکرد نسبت داد

  . تعريف شده، نسبت داد ۳۸۰پاراگراف  طور که در ذخاير واجد شرايط همان

  

دهنـد   را مورد استفاده قرار مـي  IRBهايي که هر دو رويکرد استاندارد و   ملي، بانک نظارتی طبق صالحديد. ۳۸۳

هـا در سـرمايه در هـر دو     هاي داخلي خود براي تخصيص ذخاير عمومي به منظور شناسايي آن توانند از روش مي

، ناظر پذير باشدروش تخصيص داخلي امکانکه استفاده از  زمانی. زير، استفاده کنند به شرايطرويکرد، مشروط 

نـاظران خـود    ها ملزم خواهند بود که تأييد قبلي بانک. کند ين ميملي استانداردهايي را در خصوص اين روش تعي

  . ه از روش تخصيص داخلي را داشته باشندبراي استفاد
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  مورد انتظار و ذخايرترتيبات مربوط به زيان . ۳

ـ   استفاده مي IRBهايي که از رويکرد  مطرح گرديد، بانک ۴۳طور که در پاراگراف  همان. ۳۸۴ ل کنند بايد ميـزان ک

بـه  (  IRBرا با ميزان کل زيان مورد انتظار محاسبه شده طبق رويکـرد  ) ۳۸۰پاراگراف  طبق(ذخاير واجد شرايط 

کنـد،   استفاده مـي  IRBبانک از هر دو رويکرد استاندارد و  وه، زماني کهبه عال. ايسه کنندمق) ۳۷۵پاراگراف  شرح

ارائـه   ۴۲پـاراگراف  توسـط   ،رويکرد استاندارد در خصوص ريسک اعتباري مشمولترتيبات مربوط به آن بخش 

  . گرددمي

  

اجـازه   بل از اينکهکمتر از ذخاير بانک باشد، ناظران بايد قمحاسبه شده  که ميزان زيان مورد انتظارزماني . ۳۸۵

طور کامل شرايط بازار فعاليت بانک  زيان بهاين اضافه شود، بررسي کنند که آيا  ۲اين مازاد به سرمايه اليه  دهند

هاي نکول شـده باشـد، ايـن     بيشتر از زيان مورد انتظار ناشي از دارايي اگر ذخاير خاص. يا خير دهد نشان ميرا 

هاي نکول نشده انجـام   اين تفاوت براي پوشش زيان مورد انتظار ناشي از داراييارزيابي بايد قبل از استفاده از 

  .پذيرد

  

درصـد از سـرمايه    ۵۰به ميـزان  ، PD/LGDگذاري در سهام در رويکرد  زيان مورد انتظار ناشي از سرمايه. ۳۸۶

در ايـن رويکـرد در   هـا   گذاري اين سرمايه کسوراتذخاير يا . شود کسر مي ۲از سرمايه اليه  درصد ۵۰و  ۱اليه 

ترتيبات مربوط به زيـان مـورد انتظـار و ذخـاير در     . گيرد ن مورد انتظار مورد استفاده قرار نميازي محاسبه ذخيره

  .بيان شده است ۵۶۳خصوص منابع در معرض ريسک ناشي از اوراق بهادار سازي در پاراگراف 
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در   موضوع ارسال ترجمه مجموعه کتاب نظام بيمه سپرده ١٥/١٠/١٣٩٤ مورخ ٢٩٦٤٢٩/٩٤بخشنامه شماره «

  »کشور آمريکا

  
 .گردد مي ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي ارسال  هاي دولتي، بانک مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  

  ؛باسالم

و در  ١٩٣٣در سـال  ) FDIC(فدرال   با تأسيس شرکت بيمه سپردهها، اولين بار  ايده نظام بيمه سپرده

. در اياالت متحده آمريکا بـه منصـه ظهـور رسـيد     ١٩٣٠و  ١٩٢٠هاي  هاي متعدد در دهه پي ورشکستگي بانک

گذاران و حفظ ثبات نظـام   هاي سپرده ايجاد اطمينان از تأمين امنيت سپردههدف اصلي از تأسيس چنين نهادي، 

تلف با توجه به کارکرد اين نهاد مهم، با تأسيس آن سـعي در  از آن پس، کشورهاي مخ. بانکي آمريکا بوده است

پذير داشـته تـا بـه عنـوان يکـي از       ها و نهادهاي سپرده ايجاد، حفظ و ارتقاي اعتماد و اطمينان عمومي به بانک

  .سازوکارهاي اثربخش، از اين رهگذر به ثبات در نظام مالي دست يابند

ها در جمهوري اسـالمي ايـران نيـز از سـال      سپرده  مانتباشند، صندوق ض گونه که مستحضر مي همان

ليکن با توجه . ساله پنجم توسعه، تشکيل و شروع به فعاليت نمود قانون برنامه پنج) ٩٥(و در اجراي ماده  ١٣٩١

، ثغور و ابعاد آن، همکاري بـا صـندوق   دها در کشور و مشخص نبودن حدو به بديع بودن موضوع تضمين سپرده

هـا و مؤسسـات    ربـط از جملـه بانـک    هايي مواجه و همراهي نهادهـاي ذي  ها با ابهامات و چالش ضمانت سپرده

نمود جهت افزايش  در نتيجه، ايجاب مي. رو ساخت به اعتباري غيربانکي با اين صندوق را با موانع و مشکالتي رو

بطه به زبان فارسي ترجمه آگاهي و اطالعات در اين خصوص، استانداردها و تجارب کشورهاي مختلف در اين را

ثر اساسي براي نظام هاي مـؤ اصول «در همين راستا و در گام اول، . مندان قرار گيرد و در اختيار ذينفعان و عالقه

المللي مؤسسات بيمه  ميالدي به صورت مشترک از سوي کميته بال و انجمن بين ٢٠٠٩که در سال  »بيمه سپرده

ز طريـق تارنمـاي بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران بـه آدرس         سپرده منتشر گرديده بـود ترجمـه و ا  

http://web.cbi.net/datedlist/3518.aspx مندان قرار گرفت در اختيار عالقه .  

هـا، ضـروري بـود بـا      گونه که اشاره شد، براي حصول اطالع از کم و کيف نظام بيمه سپرده ليکن همان

از همين رو، تجربيات کشور اياالت متحده آمريکـا  . ايي حاصل شودتجربيات ساير کشورها در اين زمينه نيز آشن
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نظام بيمه سپرده ايـاالت متحـده   «ها در جهان، در قالب کتابي تحت عنوان  دار نظام بيمه سپرده به عنوان پرچم

بـرداري   ، گردآوري شده و به پيوست جهت استحضار و بهره»)٢٠٠٩از تأسيس تا سال ( آمريکا و اصالحات آن

  .گردد يم ميتقد

اميد است با ارايه اين تجربيات، باب ترجمه و پژوهش پيرامون نهادهاي بيمه سپرده در ساير کشـورها  

سازد مطالعه و  در خاتمه، خاطرنشان مي. گشوده و به تعميق و بسط ادبيات نظري اين موضوع در کشور بيانجامد

انتقادات سازنده در خصوص مفاد آن مورد استقبال  برداري از کتاب تقديمي و دريافت نظرات، پيشنهادات و بهره

   بن/٢٦٣٨٢٠٠/.برداري خواهد شد بوده و به نحو مقتضي از آن بهره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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  »ابالغ دستورالعمل اعتبار اسنادي ريالي موضوع ١٥/١٠/١٣٩٤مورخ  ٢٩٦٢٧٣/٩٤بخشنامه شماره «

 .گردد مي ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي ارسال  هاي دولتي، بانک مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  

 با سالم؛

گونه که استحضار دارند؛ پس از وقوع سوء استفاده مـالي سـنوات قبـل در شـبکه بـانکي       احتراماً، همان

کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به منظور پيشگيري بـه موقـع از بـروز وقـايع مشـابه، نسـبت بـه        

بـا توجـه بـه شـناخت     . شناسي موضوع و نيز شناسايي و بررسي عوامل مؤثر بر رخداد مزبور اقدام نمـود  آسيب

حاصله در خصوص نقاط قوت و ضعف موجود، مراتب طي گزارشي در شوراي پول و اعتبار مطرح و نهايتـاً مقـرر   

در اين راستا، با توجه به شرايط و . گرديد؛ مقررات ناظر بر اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مورد بازنگري قرار گيرد 

تي جامع در ارتباط با اعتبار اسـنادي داخلـي ـ ريـالي، تحـت عنـوان       مقتضيات حاکم در آن مقطع زماني، مقررا

تهيه و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، مراتب طي بخشـنامه   »دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي «

متعاقـب دسـتورالعمل مزبـور و در    . به شبکه بانکي کشور ابـالغ شـد   ١٥/٩/١٣٩١مورخ  ٢٤٤٧٠٠/٩١شماره 

ضـوابط  «هاي مقررات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، مجموعه ضوابطي تحت عنـاوين    تکميل ساير حلقهراستاي 

دسـتورالعمل حسـابداري اعتبـار اسـنادي داخلـي ـ       «و » هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي   ناظر بر تعرفه

 .ه شبکه بانکي کشور ابالغ شدهايي جداگانه ب صالح طي بخشنامه تدوين و پس از تصويب در مراجع ذي» ريالي

بر اسـاس بازخوردهـاي   اکنون پس از گذشت بيش از سه سال از اجراي ضوابط و مقررات مورد اشاره، 

دستورالعمل «واصله از شبکه بانکي و فعالين اقتصادي کشور، بازنگري ضوابط مذکور انجام و نهايتاً نسخه جديد 

در نسخه جديد دستورالعمل مزبور، تـالش شـده   . تدوين گرديد به شرح پيوست» اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي 

است ضمن حفظ چارچوب کلي ضوابط قبلي، با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالي، ابعـاد مختلـف اعتبـار    

اسنادي داخلي ـ ريالي تبيين و حسب شرايط و مقتضيات کنوني، تا حد ممکن با رويکرد ايجاد سهولت در فضاي  

کننـدگان، تغييراتـي در ضـوابط و     هاي تجـاري بـاالخص توليـد    قتصادي و کمک به واحدها و بنگاهکسب و کار ا

  .مقررات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صورت پذيرد

يکهـزار و  تبصـره در  ) ٢٠(مـاده و  ) ۵۸(در کـه   »دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي  « نسخه جديد

به تصويب رسيده اسـت بـا ضـوابط قبلـي     شوراي پول و اعتبار  ۱۷/۹/۱۳۹۴دويست و يازدهمين جلسه مورخ 

  :رسد ها به شرح زير به استحضار مي باشد که اهم آن داراي نقاط افتراقي مي
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دار و نيز اعمال  دريافت در اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت  دريافت و ميان کاهش ميزان حداقل پيش .۱

  دريافت از متقاضيان دولتي؛ نحوه اخذ پيشاي اصالحات در رابطه با ميزان و  پاره

وثايق و تضمينات الزم براي گشايش اعتبـار اسـنادي داخلـي بـه      ميزانانواع و  تعيينتفويض اختيار  .۲

 ؛کننده هاي گشايش هيأت مديره بانک

اعمال اصالحاتي در رابطه با مبناي عقدي درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و نيز اجازه  .۳

 گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در قالب قرارداد جعاله؛

هاي مختلف از جمله بانک تعيين شده در فرآينـد اعتبـار اسـنادي     تر نقش بانک اصالح و تبيين شفاف .۴

 داخلي ـ ريالي؛

 به بخش تعاريف دستورالعمل؛» مؤسسه اعتباري غيربانکي«الحاق تعريف عبارت  .۵

 عالم از سامانه بانک مرکزي؛اصالح متون مربوط به اخذ است .۶

در فرآينـد اعتبـار اسـنادي    ) سپام(رساني الکترونيکي مالي  اصالح برخي احکام مرتبط با سامانه پيام .۷

 داخلي ـ ريالي، با توجه به تثبيت جايگاه سامانه مزبور در نظام بانکي کشور؛

 .اعمال پاره اي اصالحات ويرايشي و نگارشي .۸

جديد در شبکه بانکي کشور، گامي رو به جلو در راستاي ايجـاد تسـهيل در   اميد است اجراي دستورالعمل 

کنندگان، در فرآيند تحصيل کاال و خدمات مورد نياز از داخل کشـور   هاي اقتصادي به ويژه توليد کسب و کار بنگاه

 .در استفاده از ابزار اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي باشد

خواهشـمند اسـت دسـتور فرماينـد     اي از دستورالعمل جديد،  سخهضمن ارسال نبا عنايت به موارد فوق، 

مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ و بر حسن اجراي آن /ربط آن بانک مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي

اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي  نسخه همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا. تأکيد و نظارت دقيق شود

  س/٢٦٤٣٦٨١/.اين بانک ارسال گردد ها و مؤسسات اعتباري کل نظارت بر بانک مديريت، به ربط ذي

  

  

  

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
 
  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٣٩٤سال (

 دستورالعمل

  اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
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  فهـرسـت مطالـب

    مقدمه

   ..............................................................................................................................................  تعاريف :فصل اول

   ............................................................................................................  گشايش اعتبار اسنادي داخلي :فصل دوم

   .........................................................................  مبناي عقدي درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي :فصل سوم

   ...............................................................................................................  ابالغ اعتبار اسنادي داخلي :فصل چهارم

   ..............................................................................................................  اصالح اعتبار اسنادي داخلي :فصل پنجم

   ........................................................................................................................................  ارائه اسناد :فصل ششم

   ...............................................................................................................................................  تنزيل :فصل هفتم

   ..................................................................................  هاي ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي کنترل :فصل هشتم

   ..................................................................................................................................................  ساير :فصل نهم
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  »دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي«

  

  :مقدمه

 ۳/۶/۱۳۷۷مـورخ  هــ   ۲۰۰۳۵ت /۳۵۹۸۵نامه شـماره   تصويب) ۵(شوراي پول و اعتبار در اجراي بند 

قانون پولي و بانکي کشور و به منظـور حصـول اطمينـان از    ) ۱۴(ماده ) ۶(هيأت محترم وزيران و به استناد بند 

 ،انجام صحيح امور مربوط به اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و نيـز بـا هـدف تسـهيل مبـادالت تجـاري داخلـي        

شـود، تصـويب    ناميده مي »دستورالعمل«را که از اين پس به اختصار  »دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي «

  .نمود

  

  :فصل اول ـ تعاريف

  :روند طالحات ذيل، در معاني مشروح بکار ميدر اين دستورالعمل عبارات و اص ـ۱ماده 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ :بانک مرکزي -۱-۱

کننـده   ناپذير بانک گشايش هرگونه ترتيباتي که در برگيرنده تعهد قطعي و برگشت: اعتبار اسنادي -۱-۲

  باشد؛ مبني بر پذيرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق مي

گردد و مقصد کاال و يـا   اعتبار اسنادي که به ريال ايران گشايش مي: اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي  -۱-۳

آن، در داخل مرزهاي جغرافيـايي جمهـوري    نفع ذيهاي مرتبط، متقاضي و  خدمت، اقامتگاه بانک

اعتبـار  «صـار  در اين دستورالعمل، اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، به اخت . اسالمي ايران واقع است

  شود؛ ناميده مي »اسنادي داخلي

شـده،   ارائه اسناد، منطبق با شرايط اعتبـار اسـنادي داخلـي گشـايش     عبارت از: ارائه اسناد مطابق -۱-۴

  باشد؛ و مفاد اين دستورالعمل مي) UCP(مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادي 
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اعتبـار اسـنادي    نفـع  ذيوقـت اداري آن روز،  روز بانکي که تا پايان : سررسيد اعتبار اسنادي داخلي -۱-۵

  تواند نسبت به ارائه اسناد اقدام نمايد؛ داخلي مي

روزي که معموالً بانک خدمات بانکي، از جمله خدمات مربوط به اعتبار اسـنادي داخلـي   : روز بانکي -۱-۶

  دهد؛ ارائه مي

کننـده و يـا بانـک     بانـک گشـايش   اعتبار اسنادي داخلي کـه در آن،  :اعتبار اسنادي داخلي ديداري -۱-۷

کننده موظف است پس از بررسي اسناد و حصول اطمينان از ارائه اسناد مطابق، وجه اسـناد   تأييد

  را پرداخت نمايد؛

کننـده و يـا بانـک     اعتبار اسنادي داخلي که در آن، بانـک گشـايش   :دار اعتبار اسنادي داخلي مدت -۱-۸

سناد و حصول اطمينان از ارائه اسناد مطابق، تعهد نمايـد  کننده موظف است پس از بررسي ا تأييد

  وجه اسناد را در سررسيِد پرداخت، بپردازد؛

کننده و يا بانک تأييدکننـده پـس از بررسـي اسـناد و      سندي که بانک گشايش :سند تعهد پرداخت -۱-۹

سررسـيد   کنـد وجـه اسـناد را در    حصول اطمينان از ارائه اسناد مطابق صادر و در آن تعهـد مـي  

  پرداخت، بپردازد؛

  گردد؛ خريدار يا کارفرمايي که اعتبار اسنادي داخلي بنا به درخواست وي گشايش مي :متقاضي -۱-۱۰

که اعتبار اسنادي داخلـي بـه نفـع وي گشـايش      اي بندي شده رتبه فروشنده يا پيمانکار :نفع ذي -۱-۱۱

  گردد؛ مي

درخواست متقاضي يا از طرف خود، اقدام به گشـايش اعتبـار   بانکي که بنا به : کننده بانک گشايش -۱-۱۲

  نمايد؛ اسنادي داخلي مي

کننـده بـه    بانکي که اعتبار اسنادي داخلي را بنا به درخواسـت بانـک گشـايش    :کننده بانک ابالغ -۱-۱۳

  نمايد؛ ابالغ مي نفع ذي

کننـده، تأييـد خـود را بـر      شايشبانکي که بنا به درخواست و يا با اجازه بانک گ: بانک تأييدکننده -۱-۱۴

  افزايد؛ اعتبار اسنادي داخلي مي
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کننده، مجاز به دريافت اسناد و يا بررسي اسـناد   بانکي که از سوي بانک گشايش: شده بانک تعيين -۱-۱۵

  گردد؛ مي نفع ذيو پذيرش پرداخت به 

، اقـدام بـه   نفـع  ذيبانکي که در چارچوب اين دستورالعمل و بنا به درخواسـت  : کننده بانک تنزيل -۱-۱۶

  نمايد؛ دار مي تنزيل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مدت

  :عبارت است از :پذيرش پرداخت -۱-۱۷

که اعتبار اسنادي داخلي در مقابل پرداخت ديداري قابـل   پرداخت ديداري، در صورتي« -۱-۱۷-۱

  يا» شداستفاده با

کـه   دار و پرداخت وجه آن در سررسيد پرداخت، در صـورتي  تقبل تعهد پرداخت مدت« -۱-۱۷-۲

  ؛»دار قابل استفاده باشد اعتبار اسنادي داخلي در مقابل پرداخت مدت

  .باشد عبارت از خدمت فني و مهندسي و پيمانکاري مي :خدمت -۱-۱۸

در  شـود و  و به نام متقاضي صادر مي نفع ذي، توسط سندي که به منظور اعالم قيمت: فاکتور پيش -۱-۱۹

آن نوع و مشخصات فني کاال يا خدمت، ميزان يا مقدار، مبدأ و مقصد حمل کاال، شـرايط تحويـل   

کاال و يا اجراي خدمت، بهاي واحد و کل، شرايط پرداخت، موعد تحويل کـاال يـا ارائـه خـدمت،     

  .گردد و متقاضي قيد مي نفع ذيافق فاکتور و ساير مفاد مورد تو مهلت اعتبار پيش

رسـد و بيـانگر    و متقاضي مـي  نفع ذياي که به امضاي  نامه توافق :ارائه خدمت/قرارداد فروش کاال -۱-۲۰

نوع و مشخصات فني کاال يا خدمت، ميزان يا مقدار، مبدأ و مقصد حمل کاال، شرايط تحويل کاال و 

خت، موعد تحويل کاال يـا ارائـه خـدمت، مهلـت     يا اجراي خدمت، بهاي واحد و کل، شرايط پردا

  .باشد و متقاضي مي نفع ذيارائه خدمت و ساير مفاد مورد توافق /اعتبار قرارداد فروش کاال

گـر فـروش قطعـي     شود و بيان نام متقاضي صادر مي و به نفع ذيسندي که توسط : سياهه تجاري -۱-۲۱

  .باشد به متقاضي مي نفع ذيوسط فاکتور يا قرارداد فروش کاال ت کاالي موضوع پيش
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صادر و از سوي متقاضـي و يـا    نفع ذيسندي که توسط : حساب انجام خدمت صورت/وضعيت  صورت -۱-۲۲

، تعهدات نفع ذينماينده معتبر که از طرف وي تعيين گرديده است، تأييد و داللت بر اين دارد که 

  .رارداد ارائه خدمت انجام داده استفاکتور يا ق خود را در رابطه با ارائه خدمت موضوع پيش

متصدي مجاز حمل و نقل داخلي يا نماينده وي پـس از وصـول    سندي که توسط: نامه راه/بارنامه -۱-۲۳

) مبدأ حمـل (از يک نقطه موضوع اعتبار اسنادي داخلي گردد و حاکي از حمل کاالي  کاال صادر مي

، هوايي يا دريايي، با وسيله حمل )اي يا ريلي جاده(صورت زميني  ، به)مقصد حمل(اي ديگر  به نقطه

  .باشد مورد توافق در مقابل کرايه حمل معين مي

هاي بازرسي مورد تأييد منـدرج در   شرکتي که توسط متقاضي از فهرست شرکت: شرکت بازرسي -۱-۲۴

را در  شود تا به نيابت از طرف وي، کاال بخش دوم مجموعه مقررات ارزي بانک مرکزي تعيين مي

اينکـوترمز  (حسب شرايط تحويل کاال  متقاضي، به نفع ذي از کاال مسئوليت و ريسک انتقال نقطه

  .مورد بازرسي کمي و کيفي قرار دهد) مورد توافق

نمايـد و   شده، پس از بازرسي کاال صادر مي سندي که شرکت بازرسي تعيين: گواهي بازرسي فني -۱-۲۵

هاي کمي و کيفي کاالي منـدرج در   ي بازرسي شده با مشخصهحاکي از تطابق يا عدم تطابق کاال

  .باشد شرايط اعتبار اسنادي داخلي مي

هـا بـراي    هاي مجاز بيمه داخلي يـا نماينـدگان آن   سندي که توسط شرکت: گواهي بيمه/نامه بيمه -۱-۲۶

گذار  مهگر، بي شود و در آن بيمه پوشش خطرات حمل کاالي موضوع اعتبار اسنادي داخلي صادر مي

بيمه و نيز مشخصات مورد بيمه از جمله نوع کاال، مقدار و ارزش کاال، مبدأ و مقصد حمل  نفع ذيو 

کاال، نحوه حمل، دوره پوشش و موضوعات ديگري که مبين حقوق و تعهدات طرفين قرارداد بيمه 

  .گردد باشد، قيد مي حمل مي

اندازي شده و امکـان   اي که در بانک مرکزي راه امانهس): سپام(رساني الکترونيکي مالي  پيام سامانه -۱-۲۷

هاي مربوط به اعتبـار اسـنادي    طور متمرکز، از جمله پيام بانکي به هاي مالي بين تبادل تمامي پيام

  .سازد صورت استاندارد، فراهم مي داخلي را به
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الوصـول   وکمشـک نامه وصول مطالبات سررسيدگذشـته، معـوق و    آيين: نامه وصول مطالبات آيين -۱-۲۸

شوراي پول  ۱۰/۶/۱۳۹۴هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ  مؤسسات اعتباري، موضوع يک

  و اعتبار؛

بـه  ) ICC(المللـي   مجموعه مقرراتي که توسط اتاق بازرگاني بـين ): INCOTERMS(اينکوترمز  -۱-۲۹

فروشنده در ارتباط بـا  ها و وظايف خريدار و  منظور تبيين نقطه انتقال ريسک، نقطه تقسيم هزينه

  .موضوع حمل و تحويل کاال تدوين گرديده است

ها و ضوابطي که توسط اتاق بازرگـاني   مجموعه رويه): UCP(مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي  -۱-۳۰

ربـط، اسـتاندارد نمـودن مراحـل،      به منظور يکسان نمودن تعابير و تفاسير ذي) ICC(المللي  بين

رسي اسناد و تبيين حقوق و تعهدات طرفين اعتبار اسـنادي، تـدوين گرديـده    الزامات و نحوه بر

  .است

اي که تحت همين عنوان به موجب قانون و يا بـا مجـوز بانـک     مؤسسه :مؤسسه اعتباري غيربانکي -۱-۳۱

  .باشد مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي

  

  :فصل دوم ـ گشايش اعتبار اسنادي داخلي

عمل آمده  موظف به اعتبارسنجي دقيق متقاضي است، به نحوي که اعتبارسنجي بهکننده  بانک گشايش ـ۲ماده 

مجاز به گشـايش اعتبـار اسـنادي     کننده گشايشبانک . مبين ميزان توان و ظرفيت اعتباري وي باشد

  .باشد داخلي بيش از ظرفيت اعتباري متقاضي نمي

وضعيت بدهي غيرجاري و چک  ز گشايش اعتبار اسنادي داخلي،است قبل ا کننده مکلف بانک گشايش ـ۳ماده 

بانـک   .نـزد بانـک مرکـزي اسـتعالم نمايـد     » سامانه يکپارچه اطالعاتي مشتريان«برگشتي متقاضي را از 

وفق ضوابط و مقررات مربـوط،  براي متقاضي که  گشايش اعتبار اسنادي داخليمجاز به  کننده گشايش

وء اثر نشده و يا بدهي غيرجاري نـزد شـبکه بـانکي کشـور اسـت،      داراي سابقه چک برگشتي رفع س

  .باشد نمي



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٤٨٨ 

ـ  عالوه بر شخص حقوقي، شامل صـاحبان   موضوع مفاد اين مادهدر خصوص اشخاص حقوقي،  تبصره 

اعـم از اشـخاص حقيقـي، حقـوقي و     (امضاي مجاز و اعضـاي هيـأت مـديره آن اشـخاص     

  .گردد نيز مي) نمايندگان اشخاص حقوقي

، متناسب با تـوان و ظرفيـت   اسنادي داخليکننده مکلف است به هنگام گشايش اعتبار  گشايشبانک ـ ۴ماده 

 :وي به شرح زير نمايد دريافت از ميان/دريافت  اعتباري متقاضي، اقدام به اخذ پيش

 درصد هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي؛ ۱۰، حداقل اسنادي داخلي ديداريدر اعتبار  -۴-۱

درصد در زمان گشايش اعتبـار اسـنادي داخلـي و     ۱۰، حداقل دار اسنادي داخلي مدتدر اعتبار  -۴-۲

در صورت عدم ارائه اسناد مطابق، تاريخ پذيرش . درصد به هنگام ارائه اسناد مطابق ۱۰حداقل 

  .دريافت خواهد بود اسناد از سوي متقاضي مالک اخذ ميان

کننده از بودجه  ها و يا نهادهاي دولتي استفاده اسنادي داخلي، يکي از وزارتخانهمتقاضي اعتبار چنانچه ـ   ٥ماده 

 ۱۰۰عمومي باشد، بايد حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادي داخلي در بودجـه سـاليانه مصـوب شـود و     

کننـده   درصد مبلغ اعتبار اسنادي داخلي، به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، نزد بانـک گشـايش  

باشد از متقاضي گشايش اعتبار اسنادي داخلي موضوع اين  کننده موظف مي بانک گشايش. گرددتوديع 

  .حسابي مربوط را نيز اخذ نمايد ماده، تأييديه ذي

استفاده  يبودجه عموم ازکه براي متقاضيان موضوع اين ماده  داخلي ياعتبار اسناد گشايش ـ١تبصره 

 بعـد  يها در سال جا کيبه طور  اي يجيبه صورت تدر ها آن يها پروژه نمايند، ليکن اجراي مي

ريـزي   سـازمان مـديريت و برنامـه    نيبا تضم دريافت، صرفاً بدون اخذ پيش رد،يگ يم انجام

و نيـز تضـمين پرداخـت آن     مربـوط  يها الزم در بودجه سال اعتباري نيب شيبر پ يمبن کشور

  .باشد ميمجاز يادشده  سازمانتوسط 

کننده موظف است از نهادهاي دولتي متقاضي اعتبـار اسـنادي داخلـي کـه از      بانک گشايش ـ٢تبصره 

نمايند، مدارک و مستندات دال بر موضوع مذکور، از جمله تأييديـه   بودجه عمومي استفاده نمي

  .ها را اخذ نمايد داري معين استان داري کل کشور و يا خزانه خزانه



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٤٨٩ 

باشد قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي، با توجه بـه اهليـت و تـوان     مي کننده مکلف بانک گشايش ـ۶ماده 

البيع،  وثائق مأخوذه بايد معتبر، سهل. اعتباري متقاضي، وثايق و تضمينات الزم و کافي از وي اخذ نمايد

قابل نقل و انتقال قانوني، از درجه نقدشوندگي باال برخوردار و بالمعارض باشد تا در صورت عدم ايفاي 

  .تعهدات از سوي متقاضي، حقوق بانک در حداقل زمان ممکن، استيفاء شود

وثايق و تضمينات الزم براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي، متناسب بـا   ميزانمسئوليت تعيين انواع و  ـ٧ماده 

  .باشد کننده مي ريسک اعتباري هر يک از متقاضيان، بر عهده هيأت مديره بانک گشايش

گشـايش اعتبـار اسـنادي    . دار گشايش شود تواند به صورت ديداري يا مدت داخلي مي اسنادياعتبار  ـ۸ماده 

مجـاز  ) از زمان ارائه اسناد مطابق يا تاريخ حمـل (روز  ۳۶۰دار، با موعد پرداخت بيش از  داخلي مدت

  .باشد نمي

ماه تعيين  ۱۸ماه و براي ساير موارد، حداکثر  ۶اسنادي داخلي براي خريد کاال، حداکثر  اعتبارسررسيد ـ ۹ماده 

  .گردد مي

به هنگام تشکيل پرونده جهت گشايش اعتبـار اسـنادي داخلـي، از    کننده موظف است  بانک گشايش ـ۱۰ماده 

  .فرد دريافت نمايد ، شماره منحصربه»)سپام(رساني الکترونيکي مالي  پيام سامانه«

هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، عـالوه بـر اخـذ مـدارک الزم      استموظف  کننده بانک گشايشـ ۱۱ماده 

اين دستورالعمل، نسبت به اخذ مدارک زير از وي اقـدام  ) ۴۵(جهت شناسايي متقاضي، موضوع ماده 

  :نمايد

  شده درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي؛ فرم تکميل -۱۱-۱

  ارائه خدمت؛/ور يا قرارداد فروش کاالفاکت پيش -۱۱-۲

  گواهي بيمه حمل کاال براي اعتبار اسنادي داخلي خريد کاال؛/نامه بيمه -۱۱-۳

باشد، ارائه  نفع ذياي حسب اينکوترمز مورد توافق بر عهده  پوشش بيمه تهيهدر صورتي که ـ ١تبصره 

گواهي بيمه در زمان گشايش اعتبار اسنادي داخلي توسط متقاضي، از شـمول ايـن   /نامه بيمه

  .باشد بند مستثني مي



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٤٩٠ 

کننـده باشـد،    چه کـاالي موضـوع اعتبـار اسـنادي داخلـي در وثيقـه بانـک گشـايش         چنانـ ٢تبصره 

کننده  به نفع بانک گشايشبايد ) نفع ذيارائه شده از سوي متقاضي يا (گواهي بيمه /نامه بيمه

  .صادر شود

واقعي بودن معامله پايه؛ اظهارنامه مزبور بايد مبين اين موضوع باشـد کـه    اقرارنامه/اظهارنامه -۱۱-۴

اعتبـار اسـنادي داخلـي،     نفـع  ذيمعامله موضوع اعتبار اسنادي داخلي واقعي بوده و متقاضي بـا  

. باشـد  نمـي ) نامه تسهيالت و تعهـدات کـالن   نمطابق با تعريف ارائه شده در آيي(واحد  نفع ذي

فوق بايد مشتمل بر اين تعهد باشد که در صورت اثبات خالف هـر   اقرارنامه/همچنين اظهارنامه

کننده حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآيند اعتبـار اسـنادي    يک از موارد فوق، بانک گشايش

  .قدام نمايدداخلي، براي وصول مطالبات و خسارات احتمالي خويش ا

  شده قرارداد گشايش اعتبار اسنادي داخلي؛ تکميل  فرم -۱۱-۵

  اين دستورالعمل؛) ۱(شده نامه پذيرش بازرسي فني مطابق با پيوست شماره  فرم تکميل -۱۱-۶

، پس از تأمين وجه آن از سوي متقاضـي  نفع ذياز وجه اعتبار اسنادي داخلي به  بخشيپرداخت  پيشـ ۱۲ماده 

، صرفاً در مقابل )اين دستورالعمل) ۴(دريافت موضوع ماده  دريافت و ميان بدون در نظر گرفتن پيش(

  .باشد مجاز مي نفع ذيپرداخت بانکي از  نامه پيش اخذ ضمانت

أييدکننـده مجـاز   کننده و يا بانک ت نامه موضوع اين ماده توسط بانک گشايش صدور ضمانتـ   ١تبصره 

  .باشد نمي

تواند  پرداخت موضوع اين ماده مي هاي مترتبه توسط متقاضي، پيش با قبول تمامي مسئوليت ـ٢تبصره 

  .، صورت پذيردنفع ذيپرداخت بانکي از  نامه پيش بدون اخذ ضمانت

  

  :فصل سوم ـ مبناي عقدي درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٤٩١ 

ه موظف است قبل از گشايش اعتبار اسـنادي داخلـي، حسـب هـدف متقاضـي از      کنند بانک گشايش ـ۱۳ماده 

و توافق به عمل آمده با وي در ) تأمين يا عدم تأمين مالي (درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي 

  .اين رابطه، از يکي از عقود مذکور در اين دستورالعمل جهت انعقاد قرارداد با متقاضي استفاده نمايد

کننده صرفاً قصد ارائه خدمت به متقاضي در قالب گشـايش اعتبـار اسـنادي     چه بانک گشايش چنان ـ  ۱۴ماده 

نظر از موضوع اعتبار، با متقاضي قرارداد جعالـه گشـايش اعتبـار     تواند صرف داخلي داشته باشد، مي

اسنادي  در اين صورت، تأمين مالي متقاضي در هيچ يک از مراحل اعتبار. اسنادي داخلي منعقد نمايد

کننده مجاز به  در صورت عدم ايفاي تعهدات از جانب متقاضي، بانک گشايش. باشد داخلي مقدور نمي

تواند در صـورت درج در قـرارداد    پرداخت وجه اعتبار اسنادي داخلي از محل منابع وکالتي نبوده و مي

التزام تـأخير   ضي، وجهصورت شرط ضمن عقد، عالوه بر دريافت مبلغ اعتبار اسنادي داخلي از متقا به

نامه وصول مطالبات،  هاي مقرر در آيين تأديه دين، بر مبناي نرخ سود عقود غيرمشارکتي بعالوه درصد

  .متناسب با مبلغ و مدت تأخير از وي مطالبه نمايد

کارمزد گشايش «تواند در چارچوب مفاد اين ماده، مبلغي را تحت عنوان  کننده مي بانک گشايشتبصره ـ  

که حداکثر يک ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل توسط بانـک مرکـزي    »ار اسنادي داخلياعتب

  .گردد از متقاضي مطالبه نمايد تعيين و ابالغ مي

کننده بر اساس درخواست متقاضي، قصد تأمين مالي وي را نيـز داشـته    در مواردي که بانک گشايشـ   ۱۵ ماده

چنانچـه موضـوع   . مرابحه و استصناع استفاده نمايـد  باشد، مکلف است حسب مورد از يکي از عقود

کننـده و   اعتبار اسنادي داخلي در زمان گشايش آن، کاالي موجود يا خدمت باشد، بين بانک گشايش

متقاضي، عقد مرابحه و چنانچه موضوع اعتبار اسنادي داخلي، کااليي باشـد کـه در زمـان گشـايش     

کننـده و   م ساخت آن در آينده باشد، بين بانـک گشـايش  اعتبار اسنادي داخلي موجود نبوده و مستلز

  .گردد عقد استصناع منعقد مي متقاضي

کننده و متقاضـي،   در صورت انعقاد قرارداد مرابحه نسيه يا استصناع نسيه بين بانک گشايش ـ۱تبصره 

در . نرخ سود معادل نرخ سود عقود غيرمشارکتي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار خواهد بود



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٤٩٢ 

کننده حداکثر برابر  رت انعقاد قرارداد مرابحه نقدي يا استصناع نقدي، سود بانک گشايشصو

  .باشد التفاوت قيمت فروش با بهاي تمام شده کاال و يا خدمت، مي با مابه

تواند طبق ضوابط ابالغي از سـوي   کننده مي دار، بانک گشايش در اعتبار اسنادي داخلي مدت ـ٢تبصره 

تـا تـاريخ سررسـيد    ارائه اسـناد مطـابق   از تاريخ ( براي مدت تعهدبانک مرکزي، مبلغي را 

  .از متقاضي مطالبه نمايد) پرداخت

کننده و متقاضـي قـرارداد    ايشچنانچه در زمان گشايش اعتبار اسنادي داخلي، بين بانک گشـ ۳تبصره 

مرابحه نقدي يا استصناع نقدي منعقد شود، ليکن در زمـان ارائـه اسـناد مطـابق، متقاضـي      

توانند نسبت  کننده، طرفين مي درخواست تأمين مالي نمايد، در صورت موافقت بانک گشايش

ه به ترتيب مقـرر  به اقاله قرارداد مرابحه نقدي يا استصناع نقدي اقدام و قرارداد مرابحه نسي

  .در اين دستورالعمل منعقد نمايند

چنانچه متقاضي در مواعد مقرر به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد مرابحه يا استصـناع عمـل    ـ۴ تبصره

صورت شرط ضـمن عقـد،    تواند در صورت درج در قرارداد به کننده مي ننمايد، بانک گشايش

مبناي نرخ سود مرابحه نسيه يا استصـناع نسـيه   التزام تأخير تأديه دين، حسب مورد بر  وجه

نامه وصول مطالبات، متناسب با مبلغ  هاي مقرر در آيين عالوه درصد در زمان انعقاد قرارداد، به

  .و مدت تأخير مطالبه نمايد

التزام تأخير تأديه ديـن وصـولي توسـط     سود ناشي از عقود مرابحه نسيه و استصناع نسيه و نيز وجه ـ۱۶ماده 

کننده در عقود مرابحه و استصناع، به عنوان سود مشـاع تلقـي و بايـد در محاسـبات      نک گشايشبا

  .مربوط به آن لحاظ گردد

تحويل کاال و يـا ارائـه   که  درج نمايد و استصناع کننده موظف است در قرارداد مرابحه بانک گشايشـ ۱۷ماده 

  .باشد مي نفع ذيمنوط به انجام آن از سوي  ،خدمت به متقاضي

بانک در انعقاد   کننده بايد در قرارداد مرابحه و استصناع قيد نمايد که متقاضي، وکيل آن بانک گشايش ـ۱۸ماده 

 نفع ذيفاکتور، تحويل گرفتن کاال يا دريافت خدمت از  ارائه خدمت، دريافت پيش/قرارداد فروش کاال
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، نسبت به پـذيرش پرداخـت اقـدام    نفع ذياست و بانک مزبور به صرف ارائه اسناد مطابق از سوي 

  .باشد کننده نمي گونه مسئوليتي در خصوص تحويل و حمل کاال بر عهده بانک گشايش نمايد و هيچ مي

ساير موارد ناظر بر عقود مرابحه و استصناع، تابع دسـتورالعمل اجرايـي مربـوط بـه عقـود يادشـده        ـ  ۱۹ماده 

  .باشد مي) مصوب شوراي پول و اعتبار(

و وجه التزام تأخير تأديه دين و کارمزد مذکور در اين فصل، اخـذ  ) اعم از نقدي و نسيه(عالوه بر سود ـ ۲۰ه ماد

  .باشد هرگونه وجه ديگر تحت عنوان کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخلي، مجاز نمي

  

  :فصل چهارم ـ ابالغ اعتبار اسنادي داخلي

اين دستورالعمل، به عنـوان شـماره اعتبـار اسـنادي     ) ۱۰(ماده فرد دريافتي موضوع  شماره منحصربهـ ۲۱ماده 

کننده  ربط در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي، از جمله بانک گشايش هاي ذي داخلي منظور و تمامي بانک

  .ها و مکاتبات خود، شماره مزبور را درج نمايند موظفند؛ در ارسال تمامي پيام

الفاصله پس از گشايش اعتبار اسنادي داخلي، مطابق فرم پيوسـت  کننده مکلف است ب بانک گشايش ـ۲۲ماده 

اي از اعتبار اسنادي داخلي گشايش شده را براي اطالع متقاضي و رونوشـت آن را   ، نسخه)۲(شماره 

  .به شرکت بازرسي تعيين شده، ارسال نمايد

شرايط  داخلي،موضوع اعتبار اسنادي مشخصات و اطالعات کامل کاالي متقاضي موظف است تبصره ـ  

. ارائـه نمايـد   شـده  تعيين بازرسي صورت مکتوب به شركت بهبندي، بارگيري و حمل را  بسته

کننده موظف است مورد مذکور را به نحو مقتضي در قـرارداد گشـايش اعتبـار     بانک گشايش

 .مابين خود و متقاضي درج نمايد اسنادي داخلي في

  

  :فصل پنجم ـ اصالح اعتبار اسنادي داخلي

کننـده و موافقـت    تواند حسب درخواست متقاضي، پذيرش بانـک گشـايش   اعتبار اسنادي داخلي مي ـ۲۳ماده 

  .اصالح گردد نفع ذي
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صدور هرگونه اصالحيه از جمله تمديد سررسيد اعتبار اسنادي داخلي، مطابق ضوابط و مقررات زمان  ـ۲۴ماده 

  .باشد پذير مي صدور اصالحيه يا تمديد امکان

در صورت درخواست افـزايش مبلـغ اعتبـار اسـنادي داخلـي از سـوي متقاضـي و موافقـت بانـک           ـ۲۵ماده 

و  کننده، آن بانک موظف است قبل از صدور اصالحيه، عنـداللزوم نسـبت بـه تـأمين وثـايق      گشايش

دريافـت و اصـالح سـاير مـوارد      گواهي بيمه، اخذ کسري پيش/نامه کافي، اخذ الحاقيه بيمه تضامين

  .م نمايدمربوط اقدا

موافقـت خـود را در ايـن     نفـع  ذيچنانچه مبلغ اعتبار اسنادي داخلي با اعمال اصالحيه کاهش يابد و  ـ۲۶ماده 

کننده موظـف اسـت حسـب درخواسـت متقاضـي، نسـبت بـه         خصوص اعالم نمايد، بانک گشايش

  .قدام نمايددريافت متناسب با مبلغ اصالحي ا و عودت مازاد پيش و تضامين آزادسازي مازاد وثايق

ـ  در خصوص وثايق غيرمنقول، آزادسازي وثايق متناسب با کاهش اعتبار اسنادي داخلي، منـوط   تبصره 

  .کننده خواهد بود به تشخيص بانک گشايش

کننده، سررسيد اعتبـار اسـنادي داخلـي بـراي خريـد کـاال،        با تصويب ارکان اعتباري بانک گشايش ـ۲۷ماده 

. باشـد  ماه قابـل تمديـد مـي    ۱۸اعتبار اسنادي داخلي حداکثر به مدت  ماه و ساير ۶حداکثر به مدت 

هاي مقرر در ايـن دسـتورالعمل، صـرفاً بـا      تمديد سررسيد اعتبار اسنادي داخلي براي بيش از مدت

  .باشد کننده ممکن مي تصويب باالترين رکن اجرايي بانک گشايش

  .باشد ص صدور اصالحيه نيز نافذ مياين دستورالعمل درخصو) ۲۲(و ) ۲۱(مفاد مواد  ـ۲۸ماده 

  

  :فصل ششم ـ ارائه اسناد

در اعتبار اسـنادي داخلـي کـااليي و کـااليي      ؛نفع ذيحداقل مدارک الزم به هنگام ارائه اسناد توسط  ـ۲۹ماده 

نامه و گواهي بازرسي فني و در اعتبار اسـنادي داخلـي خـدماتي؛     راه/خدماتي؛ سياهه تجاري، بارنامه

  .باشد حساب انجام خدمت مي صورت/صورت وضعيت
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 حسب چنانچه در اعتبار اسنادي داخلي کااليي و کااليي خدماتي، تهيه پوشش بيمه حمل کاال ـ١تبصره 

گواهي بيمه توسط وي، همراه با /نامه باشد، ارائه بيمه نفع ذياينکوترمز مورد توافق، به عهده 

کننـده موظـف اسـت؛ موضـوع      بانک گشايش. باشد ساير اسناد موضوع اين ماده، الزامي مي

  .مزبور را به نحو مقتضي در متن اعتبار اسنادي داخلي قيد نمايد

مـابين،   اسنادي داخلي کـااليي و کـااليي خـدماتي، حسـب توافقـات فـي      چنانچه در اعتبار ـ ٢تبصره 

اينکوترمز مورد استفاده در حمل کاالي موضوع اعتبار اسنادي داخلي، تحويـل در محـل کـار    

، گواهي تحويل و تحول کاال که نفع ذيباشد، به هنگام ارائه اسناد توسط ) EXW(فروشنده 

توانـد جـايگزين    ت بازرسـي رسـيده اسـت، مـي    ، متقاضـي و شـرک  نفع ذي و تأييد به امضا

  .نامه شود راه/بارنامه

بايد ) اين دستورالعمل) ۱۰(شماره منحصر به فرد موضوع ماده (شماره اعتبار اسنادي داخلي  ـ٣تبصره 

 .بر روي کليه اسناد موضوع اين ماده درج گردد

کننـده، بـه    تأييدکننده يا بانـک گشـايش   شده جهت پرداخت يا بانک ارائه اسناد بايد به بانک تعيين ـ۳۰ماده 

  .روش و در محلي انجام شود که در متن اعتبار اسنادي داخلي مشخص شده است

بانک موظف است طي مهلت مقرر، نسبت به بررسي اسناد ارائه شده، حسب ضوابط بررسـي اسـناد،    ـ۳۱ماده 

  .اقدام نمايد) UCP(مندرج در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي 

  :نفع ذيدر صورت ارائه اسناد مطابق از سوي ـ ۳۲ماده 

  باشد؛ کننده موظف به پذيرش پرداخت مي بانک گشايش -۳۲-۱

بانک تأييدکننده، در صورت وجود، موظف به پـذيرش پرداخـت و ارسـال اسـناد بـه بانـک        -۳۲-۲

  باشد؛ کننده مي  گشايش

کننده مجاز به پـذيرش پرداخـت    ششده حسب مجوز قبلي بانک گشاي چنانچه بانک تعيين -۳۲-۳

تواند نسـبت بـه    کننده، مي  کننده يا بانک گشايش باشد، قبل از ارسال اسناد به بانک تأييد

در صورتي که بانک تعيين شده حسب توافقات قبلي صـرفاً  . پذيرش پرداخت اقدام نمايد
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بـه بانـک    نفع ذيمجاز به دريافت اسناد باشد، موظف به ارسال اسناد ارائه شده از سوي 

  .باشد کننده جهت بررسي و پذيرش پرداخت مي  کننده يا بانک گشايش تأييد

بر اساس مفاد مـاده  (شده موظفند؛ ضمن ارسال فيزيکي اسناد مطابق  کننده و بانک تعيين بانک تأييدـ ۳۳ماده 

. ، ارسـال نماينـد  »)سـپام (رساني الکترونيکي مالي  پيام سامانه«، تصوير اسناد مزبور را نيز از طريق )۳۲

کننده، بانک مزبـور موظـف    به بانک گشايش نفع ذيهمچنين در صورت ارائه مستقيم اسناد از سوي 

  .يادشده، به بانک مرکزي ارسال نمايد است، تصوير اسناد مطابق ارائه شده را از طريق سامانه

در صورت وجود مغايرت در اسناد ارائه شده، بانک موظف است حسب ضـوابط منـدرج در مقـررات     ـ۳۴ماده 

  .در خصوص اسناد مغاير، اقدام نمايد) UCP(متحدالشکل اعتبارات اسنادي 

  

  :فصل هفتم ـ تنزيل

سـامانه  «دار صرفاً در قالب عقد خريد ديـن و پـس از اسـتعالم از     اعتبار اسنادي داخلي مدت تنزيل ـ۳۵ماده 

بانک مرکزي مبني بر اصالت و صحت اعتبار اسنادي داخلي و اخذ تأييديه از » تسهيالت و تعهدات بانکي

کننده، مبني  ربط بانک گشايش از ادارات مرکزي ذي» )سپام(رساني الکترونيکي مالي  پيام سامانه«طريق 

  .باشد تنزيل قبلي آن، مجاز مي بر عدم

وظف است قبل از تنزيل اعتبار اسنادي داخلي، موافقت ارکان اعتباري خود م کننده تنزيلبانک ـ ١تبصره 

  .را اخذ نمايد

منوط به اخذ شماره درخواسـت   قالب عقد خريد ديندر دار  اعتبار اسنادي داخلي مدت تنزيلـ ٢تبصره 

  .باشد مي »)سپام(رساني الکترونيکي مالي  پيام سامانه«از  فرد منحصربه

) ۳۵(کننده موظف است در زمان وصول استعالم موضوع مـاده   ربط بانک گشايش ادارات مرکزي ذي ـ۳۶ماده 

اين دستورالعمل، از عدم تنزيل قبلي تمام يا بخشي از اعتبار اسنادي داخلي مذکور اطمينـان حاصـل   

  .کننده اعالم نمايد تنزيلبه بانک » )سپام(رساني الکترونيکي مالي  پيام سامانه«از طريق کند و مراتب را 
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ربـط خـود، بالفاصـله پـس از تنزيـل و       کننده موظف است از طريق ادارات مرکـزي ذي  تنزيل بانک ـ۳۷ماده 

رسـاني   پيـام  سـامانه «از طريـق  دار، مراتـب را  همچنين به هنگام تسويه اعتبار اسنادي داخلي مـدت 

  .کننده اعالم نمايد ايشربط بانک گش به ادارات مرکزي ذي» )سپام(الکترونيکي مالي 

نامه تسهيالت و تعهدات کالن، حداکثر تـا ميـزان    تواند ضمن رعايت مفاد آيين کننده مي بانک تنزيل ـ٣٨ماده 

شـده توسـط بانـک     دار گشايش نسبت به تنزيل اعتبارات اسنادي مدت خوددرصد سرمايه پايه  ۲۰

برابر سـرمايه   ۵ادي داخلي تنزيل شده، از که مجموع اعتبارات اسن ديگر اقدام نمايد، مشروط بر اين

  .کننده عدول ننمايد پايه بانک تنزيل

کننده، حدود مقـرر در ايـن    و اندوخته بانک تنزيل سرمايه چنانچه بنا به داليل قهري؛ از جمله کاهش ـ  ٣٩ماده 

گزارشي روز کاري، موضوع را طي  ۵ظرف مدت  کننده موظف است دستورالعمل نقض شود، بانک تنزيل

 مـذکور،  رويـداد  وقـوع  از با ذکر داليل به بانک مرکزي اطالع دهد و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس

گزارش مزبور بايد حداقل شامل اطالعات مربوط بـه   .نمايد اقدام شده تعيين حدود با نسبت به انطباق

  .تخطي باشد اعتبار اسنادي داخلي که منجر به نقض حدود شده است، ميزان تخطي و تاريخ وقوع

ـ  کننده پـس از گذشـت مهلـت مزبـور، خـود را بـا حـدود مقـرر در ايـن           چنانچه بانک تنزيل تبصره 

  .خواهد شد) ٥٨(هاي ماده  دستورالعمل تطبيق ندهد، مشمول مجازات

دار مطابق با مصوبات شـوراي پـول و    نرخ قابل اعمال جهت تنزيل اعتبار اسنادي داخلي مدت حداکثر ـ۴۰ماده 

  .باشد اعتبار مي

  .باشد پذير مي کننده نيز امکان دار، توسط بانک گشايش تنزيل اعتبار اسنادي داخلي مدتـ ٤١ماده 

عاالن اقتصادي مسـتقر در ايـن   شده در سرزمين اصلي به نفع ف تنزيل اعتبار اسنادي داخلي گشايش ـ٤٢ماده 

  .باشد صنعتي مجاز نمي -هاي مناطق آزاد تجاري  سرزمين، توسط بانک

مصـوب  (ساير موارد ناظر بر تنزيل اعتبار اسنادي داخلي تابع دستورالعمل اجرايي عقد خريـد ديـن   ـ   ٤٣ماده 

  .باشد مي) شوراي پول و اعتبار
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  :ار اسنادي داخليهاي ناظر بر فرآيند اعتب فصل هشتم ـ کنترل

سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي مؤثر و کـارا جهـت    بانک موظف به طراحي، ايجاد و پياده ـ٤٤ماده 

هـا، تفکيـک صـحيح وظـايف ناسـازگار،       کسب اطمينان از رعايت مفاد قوانين، مقررات و دستورالعمل

ـ     اني تصويب درست معامالت، ثبت صحيح و به موقع رويدادها و نيز جابجـايي کارکنـان در مقـاطع زم

گشـايش،  ، در مراحل »رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در مؤسسسات اعتباري«مناسب مطابق با 

  .باشد اعتبار اسنادي داخلي ميابالغ، اصالح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت 

نسبت به ، نفع ذي/باشند؛ پس از مراجعه متقاضي هاي موضوع اين دستورالعمل مکلف مي تمامي بانک ـ٤٥ماده 

هاي مبارزه با  هاي مربوط، از جمله دستوالعمل و دستورالعمل  ها نامه شناسايي وي مطابق با قوانين، آيين

  .پولشويي اقدام نمايند

هاي اعتبار اسـنادي داخلـي، از جملـه پيـام گشـايش،       کننده موظف است تمامي پيام بانک گشايشـ ٤٦ماده 

  .ابالغ نمايد نفع ذيکننده، به  ک ديگر يا ساير شعب بانک گشايش، را الزاماً از طريق بان...اصالحيه و 

رسـاني   پيـام  سـامانه «هاي مرتبط با فرآيند اعتبار اسنادي داخلي موظف بـه عضـويت در    تمامي بانکـ ٤٧ماده 

مابين از جملـه پيـام گشـايش، ابـالغ و      هاي في بوده و بايد تبادل تمامي پيام» )سپام(الکترونيکي مالي 

نامه ابالغي از سوي بانک مرکـزي، صـرفاً از طريـق سـامانه      اعتبار اسنادي داخلي، طبق شيوهاصالح 

  .پذيرد مذکور صورت 

رسـاني خـود، حـداکثر     اي در پايگاه اطالع سازي سامانه کننده موظف به طراحي و پياده بانک گشايشـ ۴۸ماده 

هـاي   که سايرين از جمله بانـک  باشد، به نحوي ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل مي

ديگر با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد اعتبار اسنادي داخلـي و شـماره ملـي    

يافتـه از جملـه؛ کـد حسـابگري و نـام       ، به ساير مشخصات اعتبار اسنادي داخلـي گشـايش  نفع ذي

ش، سررسيد، نـوع اعتبـار اسـنادي    کننده، مبلغ، تاريخ گشاي کننده و ابالغ شعبه بانک گشايش/اداره

  .و متقاضي دسترسي داشته باشند نفع ذيداخلي و نام 
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  :فصل نهم ـ ساير

تواند تأييد خـود را بـر اعتبـار     کننده، بانک ديگري مي در صورت درخواست و يا اجازه بانک گشايش ـ۴۹ماده 

  .اسنادي داخلي بيافزايد

  .باشد معامله مجاز نميگشايش اعتبار اسنادي داخلي قابل ـ ۵۰ماده 

کننده موظف است در گشايش اعتبار اسنادي داخلي جهت متقاضـيان دولتـي موضـوع     بانک گشايش ـ۵۱ماده 

هـاي تملـک    هـاي طـرح   قانون محاسبات عمومي کشور به منظور اجراي پـروژه ) ۴(و ) ۳(، )۲(مواد 

نامه اجرايي مـاده   ط مقرر در آييناي، عالوه بر رعايت مفاد اين دستورالعمل، ضواب هاي سرمايه دارايي

  .را نيز ملحوظ نمايد قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي) ۲(

تواند در چارچوب اين دستورالعمل نسبت به انجام امور مربوط بـه   مؤسسه اعتباري غيربانکي نيز مي ـ۵۲ماده 

  .اعتبار اسنادي داخلي اقدام نمايد

اسنادي داخلي جهت ورود کاال و خدمت از مبداء مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصـادي   اعتبار  ـ۵۳ماده 

بخش اول مجموعه مقررات ارزي بوده و از شمول اين مقررات خارج » ز«به سرزمين اصلي، تابع بند 

  .است

ظر بر فرآيند اعتبـار  به استثناي مواردي که صريحاً در اين دستورالعمل ذکر شده است، ساير موارد نا ـ۵۴ماده 

حاکم در زمان گشـايش اعتبـار   ) UCP(اسنادي داخلي، تابع مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي 

  .باشد اسنادي داخلي، مي

و اينکـوترمز  ) UCP(در مواردي که در اين دستورالعمل به مقررات متحدالشکل اعتبـارات اسـنادي    ـ۵۵ماده 

)INCOTERMS (شده مقـررات مـذکور توسـط کميتـه ايرانـي اتـاق        اشاره گرديده، متن ترجمه

  .باشد المللي، مالک عمل مي بازرگاني بين

فاکتور يا عقد قـرارداد   حاکم در زمان صدور پيش) INCOTERMS(در اين دستورالعمل، اينکوترمز  ـ۵۶ماده 

  .باشد فروش کاال، مبناي عمل مي
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مـاه پـس از ابـالغ ايـن      هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلـي ظـرف مـدت يـک     ضوابط ناظر بر تعرفه ـ۵۷ماده 

  .شود دستورالعمل، توسط بانک مرکزي به شبکه بانکي کشور ابالغ مي

قـانون  ) ۴۴(و ) ۴۳(هاي مقرر در مواد  تخطي از مفاد مقرر در اين دستورالعمل موجب اعمال مجازاتـ ۵۸ماده 

  .شود ور ميپولي و بانکي کش

  

يکهزار و دويست و يـازدهمين جلسـه   تبصره در ) ٢٠(ماده و ) ۵۸(در  »دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي «

االجرا بوده و ايـن مصـوبه    ماه پس از ابالغ، الزم شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و يک ۱۷/۹/۱۳۹۴مورخ 

در خصوص اعتبار اسنادي داخلـي   ٧/٩/١٣٩١جلسه مورخ  يکمينصد و پنجاه و  هزار و يک يکجايگزين مصوبه 

  .گردد ـ ريالي مي
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  )١پيوست شماره (        

  “فني فرم نامه پذيرش بازرسي”

  

  ..............................بانک................................... رياست محترم شعبه 
  

آمادگي خـود را   )شده شرکت بازرسي تعيين( ..........................................شرکت وسيله اين  احتراماً؛ بدين

متعلـــــق بـــــه ) نـــــام کـــــاال(.................................... جهـــــت انجـــــام بازرســـــي فنـــــي 

قرارداد فروش کاالي /فاکتور پيش، موضوع )نام متقاضي( ..........................................خانم/آقاي/سازمان/شرکت

  .نمايد اعالم مي.............................. مورخ .............................. شماره 

گردد؛ قرارداد بازرسي طبق ضوابط ابالغي از سوي سازمان ملـي اسـتاندارد ايـران     وسيله تأييد مي بدين

نيز بر اساس قـرارداد بازرسـي و ضـوابط مربـوط انجـام       منعقد گرديده و بازرسي فني و صدور گواهي بازرسي

  .شود مي

  

  :.............................نام و نام خانوادگي

  :..............................مدير عامل شرکت

  :امضاء

  

  

  

  

  

    :ماره
    :ر
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  )٢پيوست شماره (
  

  )نام متقاضي( .........................................................خانم /آقاي/سازمان/شرکت

  ..............................اصالح اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي شماره/گشايش :موضوع

  

حيه اصال............................../شده شماره  احتراماً؛ به پيوست متن اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي گشايش 

  .گردد جهت استحضار ارسال مي......................... اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي شماره 

موظف ..................................... خانم /آقاي/سازمان/شايان ذکر است؛ به موجب مقررات موجود شرکت

بنـدي،   شرايط بسـته  ـ ريالي يادشده،موضوع اعتبار اسنادي داخلي  باشد؛ مشخصات و اطالعات کامل کاالي  مي

 گـردد،  که ذيالً نـام و آدرس آن درج مـي   شده تعيين بازرسي صورت مکتوب به شركت بهبارگيري و حمل آن را 

موقـع اطالعـات الزم در    دارد، مسئوليت بروز هرگونه خسارت ناشي از عدم ارائه بـه   ضمناً تأکيد مي .ارائه نمايد

  .باشد مي )نام متقاضي( ...................................خانم/آقاي/سازمان/اين خصوص، با شرکت

  :........................................شده نام شرکت بازرسي تعيين

  :..................................شرکت بازرسي تعيين شدهآدرس 

  

  ...........................................بانک

  ...........................................شعبه

  

جهـت اطـالع و تمـاس بـا متقاضـي      ، )کننده نام شرکت بازرسي(................................ شـرکت   :رونوشت

 .منظور اخذ اطالعات و مدارک الزم براي انجام بازرسي کاال به

    :ماره
    :ر
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دسـتورالعمل احـراز و   ) ٦(ماده ) ٢(موضوع اصالح تبصره  ١٧/١٠/١٣٩٤مورخ  ٢٩٨٩٠٨/٩٤بخشنامه شماره «

  »اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري سلب صالحيت حرفه

  
 .گردد مي ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي ارسال  دولتي، بانکهاي  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  

  

 با سالم؛

رساند کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتبـاري بانـک مرکـزي جمهـوري      احتراماً، به استحضار مي

دستورالعمل احراز و سـلب  «) ۶(ماده ) ۲(مقرر نمود، تبصره  ۸/۹/۱۳۹۴اسالمي ايران در نوزدهمين جلسه مورخ 
مـورخ   ۱۳۷۵۹۳/۹۰موضوع بخشنامه شماره » اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري صالحيت حرفه

  :شود هاي پس از آن به شرح زير اصالح  و اصالحيه ۱۵/۶/۱۳۹۰

چه فرد پيشنهادي جهت تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسات اعتبـاري   چنان"
 ۳حد نصاب الزم در مصاحبه تخصصي کميسيون نگردد، معرفي مجدد وي براي بار اول تا حائز 

ماه پس از تـاريخ مصـاحبه قبلـي و بـراي      ۶ماه پس از تاريخ مصاحبه قبلي، براي بار دوم تا 
  ."دفعات بعد تا يکسال پس از تاريخ مصاحبه قبلي ميسرنخواهد بود

اي مديرعامل و اعضاي  لعمل احراز و سلب صالحيت حرفهدستورا«در خاتمه ضمن ايفاد نسخه اصالحي 

ربط  خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي» هيأت مديره مؤسسات اعتباري

  ب/۲۶۴۱۰۱۰/.ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت گردد

  

  

  

  

  

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  مطالعات و مقررات بانکياداره 
 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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  مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييكل  مديريت 

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
  

 

  اي دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفه

  مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري

  

  پنجم پنجساله برنامه قانون ٩٦ماده  ٤و  ٣،  ١هاي  تبصرهموضوع «

  »ايران اسالمي جمهوري توسعه

  

  ۱۳۹۰شهريورماه 
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  "بسمه تعالي"

  :مقدمه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايـران،   ٩٦ماده  ٤و  ٣، ١هاي  به منظور اجراي تبصره

اي مـديرعامل و اعضـاي هيـأت مـديره      و سلب صالحيت حرفهدستورالعمل احراز " ، ١٥/١٠/١٣٨٩مصوب 

  :گردد به شرح ذيل تصويب مي" مؤسسات اعتباري
  

  

 تعاريف: فصل اول

  :روند مي بکار مربوط هاي جاي عبارت به دستورالعمل عناوين ذيل اين در ـ ١ماده 

  ايران اسالمي مرکزي جمهوري بانک: بانک مرکزي -١-١

  يا مؤسسه اعتباري غيربانکي بانک: مؤسسه اعتباري -١-٢

اي مـديران عامـل و اعضـاي هيـأت مـديره       کميسيون احراز و سلب صـالحيت حرفـه  : کميسيون -١-٣

  مؤسسات اعتباري

دارا بودن شرايط الزم براي تصدي سمت مـديرعامل يـا عضـو هيـأت مـديره      : اي صالحيت حرفه -١-٤

  اين دستورالعمل مؤسسه اعتباري، مشتمل بر شرايط عمومي و تخصصي مقرر در

اي شـخص پيشـنهادي بـراي تصـدي سـمت       مجوزي که پس از تأييد صـالحيت حرفـه  : تأييديه -١-٥

  .گردد مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسه اعتباري، از سوي بانک مرکزي اعطاء مي

  

  اي شرايط عمومي و تخصصي موردنظر براي احراز صالحيت حرفه: فصل دوم

  :ـ شرايط عمومي  الف

اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره بايد از شرايط عمومي بـه  ـ   ٢ماده 

  :شرح ذيل برخوردار باشند
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  ايران؛ اسالمي جمهوري کشور تابعيت -٢-١

ها، شرط تابعيت کشور جمهوري اسالمي ايران صرفاً براي رئـيس   در خصوص هيأت مديره بانکتبصره ـ  

  . باشد هيأت مديره و اکثريت اعضاي آنها الزامي مي

  کشور؛ رسمي اديان از يکي پيرو -٢-٢

  التزام عملي به قانون اساسي؛ -٢-٣

  ؛داري امانتدارا بودن حسن شهرت و  -٢-٤

هـاي بانکـداري، اقتصـاد، حقـوق، حسـابداري،       کارشناسي يا باالتر در رشـته  دارا بودن دانشنامه -٢-٥

  .مديريت و فناوري اطالعات

اند، به تشـخيص رئـيس کـل بانـک      هاي مرتبط که در اين بند احصاء نشده ـ مصاديق ساير رشتهتبصره 

  ١.باشد مرکزي مي

  عدم شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل در خصوص ايشان؛ -٢-٦

اختالس، خيانت در امانت، کالهبرداري، جعـل و    عدم داشتن سابقه محکوميت به سرقت، ارتشاء، -٢-٧

اعم از اينکه حکـم از دادگاههـاي    -محل و ورشکستگي به تقصير يا تقلب تزوير، صدور چک بي

  داخلي يا خارج کشور صادر شده يا محکوم مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد؛

قـانون پـولي و بـانکي     ٤٤مـاده   ١بار به مجازات موضوع بنـد   م محکوميت قطعي بيش از يکعد -٢-٨

  کشور؛

  .عدم داشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري -٢-٩

ـ  منظور از نداشتن بدهي غيرجاري در اين مقررات عبارت است از اين که فرد معرفي شده جهـت   تبصره 

  ٢.به سيستم بانکي باشدبررسي صالحيت فاقد بدهي غيرجاري شخصي 

                                                 
1 .کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري ٢/٧/١٣٩١موضوع مصوبه اصالحي سيزدھمين جلسه مورخ    
2 .کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري ۵/۶/١٣٩١موضوع مصوبه اصالحي دھمين جلسه مورخ    
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  .عدم داشتن سهم يا سمت در ساير مؤسسات اعتباري مگر با اجازه بانک مرکزي -٢-١٠

  :ـ شرايط تخصصي ب 

اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره بايد از شرايط تخصصـي  ـ   ٣ماده 

  :به شرح ذيل برخوردار باشند

  مديره؛ هيأت اعضاي بانكي براي دو سوم نظام رسابقه کار د سال حداقل ده -٣-١

  .مديره الزامي است بانكي براي رئيس هيأت نظام سابقه کار در سال دارا بودن حداقل ده ـ  تبصره

بازار سرمايه براي مديرعامل به نحوی که  بانكي يا امور در مديريت سابقه فعاليت ده سال حداقل -٣-٢

  .فعاليت در نظام بانکی کشور باشددارای حداقل پنج سال سابقه 

هاي مرتبط به ترتيب بـه عنـوان سـه و دو     دارا بودن مدرک دکتري و کارشناسي ارشد در رشته ـ   تبصره

  .گردد سال سابقه فعاليت در نظام بانکي محسوب مي

  ؛تسلط به قوانين و مقررات بانکي -٣-٣

  ها؛ تسلط به عمليات تجهيز و تخصيص منابع در بانک -٣-٤

  هاي بانکي؛ آشنايي با مديريت انواع ريسک -٣-٥

  ها؛ آشنايي با عمليات ارزي بانک -٣-٦

  توانايي تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي؛ -٣-٧

  .هاي خارجي آشنايي با زبان -٣-٨

  

  اي  ترتيب رسيدگي و تأييد يا رد صالحيت حرفه: فصل سوم

مديره مؤسسه اعتباري و انتخاب مجدد اشـخاص  تصدي سمت به عنوان مديرعامل يا عضو هيأت ـ   ٤ماده 

  .باشد مذکور، منوط به صدور تأييديه بانک مرکزي مي
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کميسيون احراز و سلب صالحيت "ـ براي صدور تأييديه موضوع اين دستورالعمل کميسيوني با عنوان  ٥ماده 

  .شود تشکيل مي" اي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري حرفه

  .کل بانک مرکزي الزم االجرا است مصوبات کميسيون پس از تأييد رئيسـ   تبصره

  ١:گردد ترکيب اعضاي کميسيون به شرح ذيل تعيين ميـ  ٦ماده 

 عضو هيأت عامل ناظر بر بخش نظارت، به عنوان رئيس کميسيون؛

و در غيـاب وي  مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي، به عنوان نائب رئيس کميسـيون  

 مدير اداره مطالعات و مقررات بانکي؛

 ها و مؤسسات اعتباري؛ ها و در غياب وي مدير اداره نظارت بر بانک مديرکل نظارت بر بانک

 مديرکل عمليات و تعهدات ارزي و در غياب وي، مدير اداره عمليات ارزي؛

 مديرکل حقوقي و در غياب وي مدير اداره بررسيهاي حقوقي؛

 اعتبارات و در غياب وي مدير اداره اعتبارات؛ مديرکل

 .مديرکل اقتصادي و در غياب وي مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي

مدير اداره اطالعات بانکي نيز به  عنوان شخص مطلع و بـدون حـق رأي در جلسـات کميسـيون     ـ   ١  تبصره

  .نمايد شرکت مي

سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسـات اعتبـاري    چنان چه فرد پيشنهادي جهت تصديـ   ٢  تبصره

ماه  ٣حائز حد نصاب الزم در مصاحبه تخصصي کميسيون نگردد، معرفي مجدد وي براي بار اول تا 

ماه پس از تاريخ مصاحبه قبلي و براي دفعـات بعـد    ٦پس از تاريخ مصاحبه قبلي، براي بار دوم تا 

  ٢.ر نخواهد بودتا يکسال پس از تاريخ مصاحبه قبلي ميس

  .تواند از اشخاص مطلع براي حضور در جلسه دعوت بعمل آورد رئيس کميسيون مي ـ ٧ماده 

                                                 
1 .يسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباريکم ٢۵/۴/١٣٩١موضوع مصوبه اصالحي پنجمين جلسه مورخ    
2 .کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري ٨/٩/١٣٩۴موضوع مصوبه اصالحي نوزدھمين جلسه مورخ    
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با حصـول دو سـوم    متخذه داشته و تصميمات رسميت جلسات کميسيون با حضور اکثريت اعضاءـ   ٨ماده 

  .خواهد بود معتبر جلسه، آراي حاضرين در

در اين رابطه نماينده آن اداره، . گردد ن دبيرخانه کميسيون تعيين ميـ اداره مجوزهاي بانکي، به عنوا ٩ماده 

  .کند مي کميسيون شرکت در جلسات رأي حق بدون

هيأت مؤسس مؤسسه اعتباري در شرف تأسيس بايد اشخاص پيشنهادي بـراي تصـدي سـمت     ـ  ١٠ماده 

  .عضو هيأت مديره را به دبيرخانه کميسيون معرفي نمايد

هيأت مديره مؤسسه اعتباري در حال فعاليت بايد اشخاص پيشنهادي براي تصدي سـمت  رئيس  ـ  ١١ماده 

  .عضو هيأت مديره را پس از کسب نظر اکثريت سهامداران، به دبيرخانه کميسيون معرفي نمايد

رئيس هيأت مديره مؤسسه اعتبـاري موظـف اسـت شـخص پيشـنهادي بـراي تصـدي سـمت          ـ  ١٢ماده 

  .تأييديه به دبيرخانه کميسيون معرفي نمايد مديرعامل را به منظور اخذ

هاي دولتي از سـوي   اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره بانک ـ  ١٣ماده 

  .وزير امور اقتصادي و دارايي به دبيرخانه کميسيون معرفي خواهند شد

يأت مديره، بايد در قالب مشخصات اشخاص پيشنهادي جهت تصدي سمت مديرعامل يا عضو هـ   ١٤ماده 

، بـه دبيرخانـه   ٢مدارک و مستندات منـدرج در ضـميمه شـماره     به انضمام  ١فرم ضميمه شماره 

  .کميسيون ارسال گردد

بيرخانه کميسيون، فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالي را پس از وصـول، ظـرف پـانزده    ـ د ١٥ماده 

و احـراز شـرايط عمـومي شـخص يـا اشـخاص       روز بررسي نموده و در صورت کامل بودن آنهـا  

شده، تاريخ تشکيل جلسه رسيدگي را که حداکثر يک هفته پـس از پايـان بررسـي مزبـور      معرفي

شده براي حضور در جلسه و شرکت در مصـاحبه   خواهد بود تعيين و از شخص يا اشخاص معرفي

  .نمايد دعوت مي

  .يد کمتر از سه روز باشدفاصله بين دعوت و تاريخ تشکيل جلسه، نباـ  ١  تبصره
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چنانچه فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالي ناقص باشد يا شرايط عمـومي شـخص يـا     ـ    ٢تبصره 

اشخاص پيشنهادي احراز نگردد، دبيرخانه نسبت به عودت فرم و مدارک مـذکور بـا ذکـر داليـل     

  .اقدام خواهد نمود

اي  صـالحيت حرفـه   مـورد  در را خـود  نظريک هفته پس از تاريخ تشکيل جلسه،  ظرفکميسيون  ـ  ١٦ماده 

در صورتي که صالحيت اشخاص موردنظر از سوي کميسيون . نمايد مي اعالم پيشنهادياشخاص 

کل بانک مرکزي، بـراي اشـخاص مـذکور     مورد تأييد قرار گيرد، دبيرخانه پس از اخذ تأييد رئيس

  .تأييديه صادر خواهد نمود

کل بانک مرکزي با تصميمات کميسيون موافقت بعمل نياورد، کميسيون موظف  در صورتي که رئيسـ    تبصره

  .است مجدداً اقدام به بررسي صالحيت شخص موردنظر نمايد

  

  اي ترتيب سلب صالحيت حرفه: فصل چهارم

اي اشـخاص   تواند اقدام به سـلب صـالحيت حرفـه    در صورت حصول شرايط ذيل، کميسيون مي ـ  ١٧ماده 

  :داراي تأييديه نمايد

 ها گردد؛ تخلف از قوانين و مقررات که منجر به صدور حکم قطعي از هيأت انتظامي بانک -١٧-١

شخص براي اخذ تأييديه، اطالعات کذب ارائه نموده و يا برخـي اطالعـات را کتمـان کـرده       -١٨-١

 باشد؛

 .شخص فاقد هر يک از شرايط عمومي مقرر در اين دستورالعمل گردد  -١٩-١

پايان دوره تصدي سمت اشخاص داراي تأييديه و عدم صدور تأييديه مجدد از سوي بانک مرکزي،  ـ   تبصره

  .گردد اي آنان تلقي مي به منزله سلب صالحيت حرفه
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، با اعالم عضو هيأت عامل ناظر بر بخش نظارت، دبيرخانه ١٧در صورت وقوع موارد موضوع ماده  ـ  ١٨ماده 

سه رسيدگي را که حداکثر يک هفته پس از اعالم مذکور خواهـد بـود،   کميسيون تاريخ تشکيل جل

  .نمايد شده براي حضور در جلسه دعوت مي تعيين و از شخص يا اشخاص معرفي

  .فاصله بين دعوت و تاريخ تشکيل جلسه، نبايد کمتر از سه روز باشد ـ  تبصره

اي  صـالحيت حرفـه   مـورد  در را خـود  نظريک هفته پس از تاريخ تشکيل جلسه،  ظرفکميسيون ـ   ١٩ماده 

در صورتي که صالحيت شخص مذکور از سوي کميسيون سـلب  . نمايد مي اعالمشخص موردنظر 

کل بانک مرکزي، تأييديه صادره براي وي را لغـو خواهـد    گردد، دبيرخانه پس از اخذ تأييد رئيس

  .نمود

ـ  در صورت سلب صالحيت حرفهـ   ٢٠ماده  هـا و مؤسسـات    ديران عامـل بانـک  اي، اعضاي هيأت مديره و م

ادامه تصدي مديران مربوطـه  . گردند اعتباري توسط بانک مرکزي از مسئوليت مربوطه منفصل مي

  .شود در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي

  

 ٢٠در  "اعتبـاري اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسـات   دستورالعمل احراز و سلب صالحيت حرفه" 

کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي  ١٣/٠٦/١٣٩٠تبصره در چهلمين جلسه مورخ  ١٠ماده و 

  ./باشد االجرا مي ايران به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ آن به مؤسسات اعتباري الزم
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قـانون رفـغ   ) ٤٧(دستورالعمل اجرايي ماده ابالغ موضوع  ٢٦/١٠/١٣٩٤مورخ  ٣٠٩٤٧٦/٩٤بخشنامه شماره «

  »پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در خصوص تسهيالت کشاورزي موانع توليد رقابت

  
 .گردد مي ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي ارسال  هاي دولتي، بانک مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  

 با سالم؛

مـاده  گونه کـه استحضـار دارنـد؛ در     ، همان۷/۵/۱۳۹۴مورخ  ۱۱۶۳۶۴/۹۴احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 

مجلـس شـوراي    ۱۳۹۴مصـوب سـال    -پذير و ارتقاي نظام مـالي کشـور    قانون رفع موانع توليد رقابت) ۴۷(

  :است آمده ، -اسالمي

هاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيالت اعطايي خود را حـداقل معـادل سـهم بخـش      کليه بانک« 
کشاورزي در اقتصاد کشور، بر اساس آخرين آمار توليد ناخالص ملي ساالنه، به بخش کشـاورزي اختصـاص   

سه مـاه پـس از    شوراي پول و اعتبار و بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند حداكثر ظرف مدت .دهند
تصويب اين قانون، دستورالعمل اين اقدام را ابالغ كنند و بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران گزارش عملكرد 

ها به صورت شش ماهه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلـس شـوراي    اين ماده را به تفكيک بانك
  . »نمايد اسالمي ارائه مي

  

پذير  قانون رفع موانع توليد رقابت) ۴۷(دستورالعمل اجرايي ماده «ده قانوني مذکور، در اجراي تکليف مقرر در ما
ماده و يک تبصره تهيه و در يکهزار و دويست و دوازدهمين جلسـه مـورخ    ۷مشتمل بر  »و ارتقاء نظام مالي کشور

به پيوست ايفاد  اي از آن جهت استحضار شوراي پول و اعتبار مطرح و به تصويب رسيد که نسخه ۱/۱۰/۱۳۹۴

  .است

ضمن اعالم اين که بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي ساالنه، سـهم بخـش کشـاورزي در    

خواهشـمند اسـت   باشـد،   درصد مي ۳/۹دستورالعمل مزبور به ميزان ) ۵(اقتصاد کشور موضوع تبصره ذيل ماده 

مراتب به قيد تسريع به تمامي واحـدهاي  ور، با عنايت به اهميت بخش کشاورزي در اقتصاد کشدستور فرمايند 

د گردمقتضي است ترتيبي اتخاذ  ،همچنين. نظارت الزم به عمل آيدربط آن بانک ابالغ و بر حسن اجراي آن  ذي

ايـن   ها و مؤسسات اعتباري کل نظارت بر بانک مديريت حوزه ربط، به اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي ذي نسخه که

  م/۲۶۵۳۵۴۲/.دشوبانک ارسال 

  

  

  

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥١٣ 

  

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
 

  
  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  و مقررات بانکياداره مطالعات 
  

  

  

  دستورالعمل اجرايي

پذير و ارتقاي نظام  قانون رفع موانع توليد رقابت) ٤٧(ماده 

  مالي کشور

  
  

  ١٣٩٤ماه  دي
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  »تعالي بسمه«

  

و نيز با رعايت مفـاد   پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت) ۴۷(ماده به استناد 

و ساير ضوابط و مقررات ابالغي از سوي بانک مرکزي جمهـوري اسـالمي   ) بهره(قانون عمليات بانکي بدون ربا 

که از اين پس به » پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت) ٤٧(ماده  دستورالعمل اجرايي«ايران، 

  .گردد  شود، تهيه و تدوين مي ناميده مي »دستورالعمل« اختصار

  :روند در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح زير بکار مي ـ ۱ماده 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ :ـ بانک مرکزي۱ـ۱

ي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شـده و تحـت   غيرتخصص بانک :بانک عامل ـ۲ـ۱

  باشد؛ مينظارت بانک مرکزي 

  ؛کننده تسهيالت در بخش کشاورزي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست :مشتري ـ۳ـ۱

تمـامي   ، با رعايـت در چارچوب مفاد اين دستورالعملبه اعطاي تسهيالت به مشتري مکلف بانک عامل ـ   ۲ماده 

هاي سود مصوب شـوراي پـول و اعتبـار در زمـان      و نرخ هاي مربوط و دستورالعمل  ها نامه قوانين، آيين

  .باشد اعطاي تسهيالت مي

 و اخذ وثايق و تضامين کـافي و قابـل اطمينـان،    بانک عامل موظف است پس از اعتبارسنجي مشتري ـ ۳ماده 

  .اقدام نمايد پرداخت تسهيالت به مشترينسبت به 

، وضـعيت بـدهي غيرجـاري و چـک     اعطاي تسـهيالت داد و رمکلف است قبل از انعقاد قرابانک عامل  ـ  ٤ ماده

را از بانک مرکزي استعالم و حسب ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزي نسـبت بـه   مشتري برگشتي 

  .اقدام نمايد تسهيالتاعطاي 

هـاي   بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخلـي بـه قيمـت   ـ   ۵ماده 

  .وع تسهيالت اعطايي خود در هر سال را به بخش کشاورزي پرداخت نمايدجاري از مجم



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥١٥ 

مربوط به تسـهيالت  سهم  ،بر اساس آخرين آمار توليد ناخالص ملي در هر سالبانک مرکزي تبصره ـ  

  .نمايد ابالغ ميعامل را به بانک  هاي جاري بخش کشاورزي به قيمت

موضـوع قراردادهـاي منعقـده ايـن      پـذيري اقتصـادي   توجيـه موظف اسـت ضـمن احـراز     عاملبانک ـ   ٦ماده 

دستورالعمل، بر حسن اجراي آن اعم از نحوه مصرف و بازگشت به موقع تسهيالت اعطايي، نظارت الزم و کافي 

  .را به عمل آورد

هـاي   اين دستورالعمل را به تفکيـک بانـک  ) ٥(مکلف است گزارش عملکرد موضوع ماده بانک مرکزي ـ   ٧ماده 

  . ماه به کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد ل در مقاطع ششعام

  

تبصره ) ١(ماده و ) ٧(در  »پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت) ٤٧(ماده  دستورالعمل اجرايي«

 به تصـويب رسـيد و پـس از    ول و اعتبارشوراي پ ١/١٠/١٣٩٤ جلسه مورخر يکهزار و دويست و دوازدهمين د

  .گردد االجراء مي ابالغ الزم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥١٦ 

موضوع مالحظات الزم در نحوه محاسـبه و اعـالم سـود     ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخ  ٣١٤٩٣١/٩٤بخشنامه شماره «

  »گذاري هاي سرمايه الحساب براي سپرده علي

  
 .گردد مي ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي ارسال  بانکهاي دولتي،  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  با سالم؛

اي از فرآيند تأمين مـالي در آن،   بخش قابل مالحظهاحتراماً، همانگونه که استحضار دارند در کشورمان که 

شـود،   يـاد مـي  » بانک محور«باشد و به همين دليل از آن به عنوان نظام تأمين مـالي   ها مي معطوف و متوجه بانک

هـاي   صنعت بانکداري همواره به عنوان صنعتي پيشرو و پيشران، زمينـه سـاز رشـد و شـکوفايي سـاير حـوزه      

داشـت شـرايط    ها با نظر ها و برنامه ها، سياست رو ضروري است تمامي راهبرد از اين. شود اقتصادي شناخته مي

بـديهي اسـت در ايـن    . رسـند   هاي موجود تعيين و به تصويب پذيري و ظرفيت آتي اقتصادي، معيارهاي ريسک

اي عمل شود کـه   گذاري، بايد با الهام از شرايط گذشته و با در نظرگرفتن شرايط آتي اقتصادي به گونه سياست

  .هاي مختلف اقتصادي بيانجامد نهايتاً به بهبود و تنظيم رويکردها و فرآيندهاي حوزه

نظام بانکداري بدون ربا نيز با امعـان نظـر بـه     اي بود براي ذکر اين نکته که در مختصر فوق، صرفاً مقدمه

قانون عمليات بانکي  ۳گذاري موضوع ماده  هاي سرمايه قواعد حاکم بر آن و به ويژه اصل وکالت در جذب سپرده

الحساب  گذاري در تعيين نرخ سود علي  الحساب و نرخ سود قطعي، سياست بدون ربا و لزوم اعالم نرخ سود علي

ويژه در شـرايط رقـابتي در نظـر گـرفتن      گذاري از قاعده ياد شده مستثني نيست و به سرمايه هاي انواع سپرده

ها بسيار اهميت داشته و ناديده  الحساب سپرده هاي منطقي براي تعيين و اعالم نرخ سود علي محاسبات و تحليل

از قبيل تداعي بانکداري ربـوي،   تواند موجب آثار و پيامدهاي نامطلوبي در بازار پولي و بانکي کشور گرفتن آن مي

بيني و محاسبات مربوط بـه تعيـين    از سوي ديگر، نحوه پيش. شود الوکاله و يا سود سهامداران  از بين رفتن حق

الحساب و نرخ سود قطعي در پايان دوره مالي، شاخص  الحساب و ميزان تفاوت بين نرخ سود علي نرخ سود علي

  .رود مؤسسه اعتباري به شمار مي/اي هر بانک حرفهمهمي در ارزيابي عملکرد صحيح و 

 »دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سـود مشـاع  « ۵گفته و ضمن تأکيد بر مفاد مـاده   با عنايت به مراتب پيش

 ۲۵، و ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۱۶-۱-۱۵، ۱۳-۵و مــواد  ۲۰/۰۳/۱۳۹۴مــورخ  ۹۴/ ۶۹۳۸۳موضــوع بخشــنامه شــماره 

موضـوع بخشـنامه    »دهاي شفافيت و انتشار عمومي اطالعات توسط مؤسسـات اعتبـاري  ضوابط ناظر بر حداقل استاندار«

ها و مؤسسات اعتبـاري مـوارد ذيـل را در     ، مقتضي است تمامي بانک۰۲/۰۵/۱۳۹۳مورخ  ۱۲۰۲۹۳/۹۳شماره 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥١٧ 

ح مطم ۱۳۹۵گذاري از ابتداي سال مالي  هاي سرمايه الحساب براي انواع سپرده نحوه محاسبه و اعالم سود علي

  .نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولي و بانکي کشور بيش از پيش تحکيم گردد

هـاي سـرمايه گـذاري در پايـان دوره بـر       قبل از شروع سال مالي جديد نرخ سود مورد انتظار سپرده) الف

ـ     اساس مباني منطقي و محاسباتي پيش الحسـاب   ود علـي بيني شود و درصدي از آن بـه عنـوان  نـرخ س

الحساب بايد همواره کمتر از نرخ سود قطعـي پايـان    نرخ سود علي. گذاري تعيين شود هاي سرمايه سپرده

الحساب  اي که، در پايان سال مالي، تفاوت نرخ سود قطعي محقق شده و نرخ سود علي به گونه. دوره باشد

  .گذاران پرداخت شود التفاوت آن به سپرده مثبت بوده و مابه

نگر باشد، بلکـه بـا الهـام از     هاي گذشته مبناي انجام محاسبات نبايد صرفاً بر اساس مباني و شاخص) ب

دستورالعمل نحوه محاسـبه و  «) ۱۹(شرايط گذشته و استفاده از روابط آماري بين متغيرهاي مالي که در ماده 

بازار پولي کشور نظير تورم جاري و و در نظر گرفتن شرايط آتي   است ها اشاره شده  به آن »تقسيم سود مشاع

، نرخ سود تسهيالت ابالغي از سوي شوراي پول و اعتبار، شرايط و ميـزان  )تورم انتظاري(بيني شده  پيش

، ميزان منابع داخلي قابل مصرف، تالش شود سـود  )بلندمدت و کوتاه مدت(تقاضاي بازار براي تأمين مالي 

  .ود قطعي پايان دوره گرددبيني شده در ابتداي دوره  معادل س پيش

است  بيني شده تعيين گرديده گذاري که بر مبناي سود پيش هاي سرمايه الحساب سپرده نرخ سود علي) پ

هاي مجاز و در قالب جداول محاسبه توزيـع سـود مشـاع     بايد در محاسبات بودجه ساالنه با رعايت سقف

هـاي کثيراالنتشـار و پايگـاه     روزنامـه درج شده و پس از تصويب هيـأت مـديره نـرخ مـذکور از طريـق      

  .اي از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزي ارسال شود رساني منتشر و نسخه اطالع

بار بازنگري شـده و در صـورت مشـاهده هـر گونـه انحـراف در        محاسبات مربوط بايد هر سه ماه يک) ت

مؤسسه اعتباري بايد نسبت به تعـديل  /بانک الحساب اعالم شده، هيأت مديره محاسبات و نرخ سود علي

به اطالع عموم و بانـک مرکـزي   »  پ«الحساب اقدام نموده و از طريق مجاري مذکور در بند نرخ سود علي

  .رسانده شود

پوشي و خـروج از دامنـه نـرخ     باشد، چشم الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک مي که حق جايي از آن) ث

الحساب و نرخ سود قطعي و اعمال آن  الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعيين نرخ سود علي حق

ـ    در صورت مؤسسـه  /لـذا بانـک  . تهاي مالي پايان دوره، تضييع حقوق سهامداران را در پـي خواهـد داش



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥١٨ 

اعتباري مکلف است مراتب را در گزارش هيأت مديره به مجمع عمـومي عـادي سـاالنه درج و در جلسـه     

  .ضمن آن که اين مهم بايد در گزارش حسابرس مستقل نيز قيد گردد. مجمع مذکور اعالم نمايد

شود، بايـد   ساب اعالم ميالح بيني شده که بر مبناي آن نرخ سود علي مبناي محاسباتي نرخ سود پيش) ث

  .مؤسسه اعتباري نگهداري شود/به صورت مدون در سوابق بانک

هاي تعيين شده از سوي شوراي پول  تواند از سقف الحساب نمي بديهي است در هيچ زماني نرخ سود علي

ه بـوده و  الزم به يادآوري است مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده هيأت مـدير . و اعتبار تجاوز نمايد

مؤسسه اعتبـاري  /پيامدهاي ناشي از عدم رعايت آن مطابق قانون پولي و بانکي کشور، متوجه هيأت مديره بانک

  .خواهد بود

با عنايت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرماينـد، مراتب به قيـد تسـريع بـه تمـامي واحــدهاي      

 همچنين مقتضي اسـت ترتيبـي اتخـاذ شـود تـا     . ودذيربـط ابـالغ و بر حسن اجراي آن نظارت کافي اعمال ش

اين بانک  ها و مؤسسات اعتباري کل نظارت بر بانک مديريتربط، به  اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي ذي نسخه

  ۲۶۴۹۶۵۵/فخ. ارسال گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد ي ارجمندعبدالمهد

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥١٩ 

نامه تضمين معامالت دولتي بـه همـراه    ابالغ آيينموضوع  ١٩/١١/١٣٩٤مورخ  ٣٣٧٨٦٤/٩٤بخشنامه شماره «

پرداخت، استرداد کسور  هاي شرکت در فرايند ارجاع کار، انجام تعهدات، پيش نامه چهار فقره فرم نمونه ضمانت

  »نامه جاي ضمانت کار و همچنين فرم تآييد و مطالبات به حسن انجام

  
 .گردد مي ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي ارسال  هاي دولتي، بانک مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  

 باسالم؛

نامـه تضـمين    آيـين «، ضمن ارسـال تصـوير   ۱۰/۰۴/۱۳۹۳مورخ  ۹۴۶۴۷/۹۳احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 

هيـأت محتـرم وزيـران بـه      ۲۲/۰۹/۱۳۹۴مورخ  ھ۵۰۶۵۹ت/۱۲۳۴۰۲نامه شماره  موضوع تصويب» معامالت دولتي

هاي شرکت در فرايند ارجاع کار، انجام تعهـدات، پـيش پرداخـت، اسـترداد      نامه همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانت

رساند که به اسـتناد مـاده    به استحضار مينامه،  کسور حسن انجام کار و همچنين فرم تأييد مطالبات به جاي ضمانت

هـا و مؤسسـات اعتبـاري غيربـانکي مکلفنـد       ، تمـامي بانـک  )ريـالي (نامه بـانکي   دستورالعمل ناظر بر ضمانت) ۴۴(

بديهي است با ابـالغ ايـن   . هاي پيوست صادر نمايند هاي مرتبط با معامالت دولتي را صرفاً مطابق با نمونه نامه ضمانت

نامه پيشين تضمين معامالت دولتـي   موضوع ابالغ آيين ۱۸/۱۱/۱۳۹۰مورخ  ۲۷۵۵۹۶/۹۰امه شماره بخشنامه، بخشن

  . گردد هيأت محترم وزيران منسوخ مي ۱۱/۰۸/۱۳۸۲مورخ  ھ۲۸۴۹۳ت/۴۲۹۵۶نامه شماره  موضوع تصويب

اعتبـاري  مؤسسه /ربط آن بانک خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي

اي از بخشـنامه ابالغـي    همچنين مقتضي است نسخه. غيربانکي ابالغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود

  /ن۲۶۹۴۷۹۷./ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال گردد به واحدهاي ذي ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک

  

  

  

  

  

  

  يمديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٢٠ 

  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٢١ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٢٢ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٢٣ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٢٤ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٢٥ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٢٦ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٢٧ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٢٨ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٢٩ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٣٠ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٣١ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٥٣٢ 
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هاي سود بـانکي   ايت نرخعتأکيد مجدد بر لزوم رموضوع  ٢٤/١١/١٣٩٤مورخ  ٣٤٢٤٧٣/٩٤بخشنامه شماره «

  »در شبکه بانکي کشور

  
 .گردد مي ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي ارسال  هاي دولتي، بانک مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 با سالم،

داير  يها و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مراجع نظارت احتراماً؛ نظر بر تواتر طرح شکواييه

هـا و   پول و اعتبار از سوي برخي بانکها و تسهيالت مصوب شوراي محترم  هاي سود سپرده بر عدم رعايت نرخ

 :داند مؤسسات اعتباري، تأکيد بر لزوم توجه بيش از پيش به مراتب ذيل را ضروري مي

  توانـد در تحقـق    چنانچه بارها اعالم شده است در کشورمان، نظام بانکي بيش از هر حوزه ديگري مـي

آفرين و تأثيرگذار باشد و به همين دليل نيـز از آن بـه مثابـه موتـور      اي کشور نقش اهداف و مقاصد توسعه

اي کشور دارد، يـاد   هبديل در تحقق اهداف و مقاصد عاليه توسع محرک اقتصاد ملي که نقش و کارکردي بي

ها به نظام بانکي در تمامي سطوح جامعه، اعم از مقامـات ارشـد    بر همين اساس، انتظارات و نگاه. گردد مي

در تأييد اين مـدعا  . هاست ها و حوزه کشور، فعاالن اقتصادي و به طور کلي عامه مردم فراتر از ساير بخش

موضوعات اقتصـادي، سـهم قابـل تـوجهي از تکـاليف و      همين بس که در تمامي قوانين و مقررات ناظر بر 

انـدرکاران و فعـاالن    تواند موجب افتخار دست اين مهم هم مي. ها متوجه نظام بانکي کشور است مسئوليت

اي ايفاء شود و آثار و برکات آن خدمات بـه   ها به نحو شايسته اين حوزه باشد زماني که وظايف و مسئوليت

سازد و هم مسـئوليت سـنگيني اسـت کـه بـر دوش       تمامي شئون جامعه را متأثر اي  نحو فراگير و گسترده

يکايک ارکان و عناصر و بازيگران اين بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهي در آن صورت پذيرد، تبعات 

و نتايج منفي آن بر کل پيکره نظام اقتصادي کشـور و مـآالً بـر تمـامي ابعـاد حـاکميتي جامعـه، بـزرگ و         

هاي منحصر به فرد نظام بانکي که آن را در کـانون توجهـات    يکي ديگر از ويژگي . ناپذير خواهد بود جبران

ها که  اين طيف وسيع طرف تعامل با بانک. قرار داده است، گستردگي مخاطباني است که با آن تعامل دارند

اقتصـادي و تـوده شـهروندان    هاي حاکميتي، فعاالن  تقريباً تمامي آحاد جامعه را از سياستگذاران، دستگاه

باشد، موجب شده تمـامي رفتارهـا و    شود و قابل قياس با هيچ بنگاه اقتصادي و نهاد ديگري نمي شامل مي

اين مهـم  . بين قضاوت افکار عمومي بوده و هر ايراد و کاستي آن به سرعت بازتاب يابد عملکرد آن زير ذره
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ها با اهتمام و وسواس بيشتري نسبت به رعايت  کند بانک ميکه البته آن را بايد به فال نيک گرفت، ايجاب 

  . هاي قانوني و اجتماعي خويش اقدام کنند قوانين و مقررات و انجام تکاليف و مسئوليت

  ها از اهميت افزونتري برخوردار بـوده   در اين ميان، رعايت برخي موارد و مقوالت بنا به ماهيت خاص آن

از جمله نرخ سود بانکي که موضوعي است بسيار فراگير و ملموس براي . و نيازمند حساسيت بيشتري است

گذاران؛ در حال حاضر شوراي پول و اعتبار به عنوان مرجع  گيرندگان و سپرده عموم جامعه اعم از تسهيالت

ن، هاي له و عليه پيرامون آ نظر از تمامي مالحظات و ديدگاه صالح سياستگذار در امور پولي و بانکي قطع ذي

هايي را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر نموده و لذا انتظار بر آن است در چنـين مـواردي کـه     نرخ

ها به سهولت نزد بخش قابل توجهي از جامعه، قابل رصد و داوري  عالوه بر نهادهاي نظارتي، عملکرد بانک

اخير نرخ تورم روند کاهشـي قابـل    به ويژه آن که، طي سنوات. است، اهتمام و توجه بيشتري معمول شود

ها و مداخالت غيرمستقيم بانک مرکزي در جهت رفـع   گذاري  اي را تجربه کرده و از طرفي سياست مالحظه

بانکي نيز زمينه و شرايط را براي کاهش نرخ سود کامالً فراهم نموده  ها از طريق بازار بين تنگناي مالي بانک

ضمن آن که، آن چـه توسـط شـوراي    . ناپذير ساخته است عي و اجتنابو سير نزولي نرخ سود بانکي را قط

هـا نبايـد در ايـن خصـوص منتظـر       حداکثر نرخ سود بوده و بانک  محترم پول و اعتبار تعيين و اعالم شده،

در چنين شرايطي، واکنش معکوس و غيرقابل انتظار از سوي . گذاري جديد از جانب آن شورا باشند سياست

مقاومت و جلوگيري از روند نزولي نرخ سود و يا حتي در برخي موارد افزايش آن بـه واسـطه    ها که در بانک

اين در حـالي اسـت   . نمايد ناپذير و غيرقابل قبول مي هاي ناسالم و مخرب متجلي است، بسيار توجيه رقابت

گري  عمليات واسطهها در  که متأسفانه در برخي موارد، اين رفتار غيراصولي موجب شده است که بعضاً بانک

هـاي   وجوه متحمل زيان عملياتي شوند و بـراي کسـب سـود مـورد انتظـار سـهامداران بـه اتخـاذ روش        

ها را تشديد نموده و گسترش داده  اي و غيرمنطقي مبادرت ورزند که اين خود دامنه تخلفات بانک غيرحرفه

 . است

 هـاي سـود    ها بايد نسبت به رعايـت نـرخ   کاي بود براي متذکر شدن اين که بان آن چه فوقاً آمد، مقدمه

بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران، هيـأت انتظـامي     . ابالغي نهايت حساسيت و اهتمام را نشان دهند

هـايي کـه    گذاري ها و حتي مراجع محترم قضايي با عنايت به اهميت موضوع و نيز اقدامات و سياست بانک
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جاري از طرف بانک مرکزي، صورت پذيرفته برآننـد بـا    براي کاهش غيردستوري نرخ سود بانکي طي سال

لـذا در  . جديت اين موضوع را رصد نموده و با تخلفات انجام شده در اين خصوص، برخورد جـدي نماينـد  

و ) درصـد  ۲۴(تمامي شکاياتي که متضمن دريافت نرخ سود بيشتري از سقف نرخ سود عقـود مشـارکتي   

گيرنـده   گيرندگان باشد، مبالغ اضـافي دريـافتي بـه تسـهيالت     تاز تسهيال) درصد ۲۱(عقود غيرمشارکتي 

همچنين هر گونه تخطي در اين رابطه، از ان حيث که مسئوليت حسن اجراي آن . ربط مسترد خواهد شد ذي

هاي انتظامي در  ها است، مستوجب اعمال مجازات عامل و اعضاي محترم هيأت مديره بانک بر عهده مديران

 . اي مديران مربوط خواهد بود ها از جمله سلب صالحيت حرفه کهيأت انتظامي بان

گفته، خواهشمند است دستور فرمايند اقدامات و تدابير مقتضي در خصوص رعايت  با عنايت به مراتب پيش

اي از اين حيث متوجه نظام بانکي کشور نشود و خدمات و  هاي سود بانکي انجام پذيرد تا نقد و مالحظه نرخ

 قرار نگيرد الشعاع اين گونه تخلفات محدود زنده و شايسته آن که بسيار نيز مهم و مبرز است، تحتاقدامات ار

  غ/۲۴۸۷۸۹۲/

  

  

  

  

  

  

  

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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هاي يکنواخـت قراردادهـاي اجـاره بـه      موضوع ابالغ فرم ٢٧/١١/١٣٩٤مورخ  ٣٤٧١٧٢/٩٤شماره بخشنامه «

  »شرط تمليک، خريد دين، مرابحه، مزارعه، مساقات، استصناع، جعاله و سلف مصوب شوراي پول و اعتبار

  
 .گردد مي ارسال ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي  هاي دولتي، بانک مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  

  سالم؛ با

 ۱۶/۱۱/۱۳۹۰مصـوب  » قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار«) ۲۳(در اجراي تبصره ذيل ماده احتراماً، 

  وسيله ، فايل الکترونيکـي فـرم   ، بدين»سازي فرم عقود تسهيالت بانکي يکنواخت«مجلس شوراي اسالمي، موضوع 

و » جعالـه «، »استصـناع «، »مسـاقات «، »مزارعـه «،  »مرابحه«، »يد دينخر«، »اجاره به شرط تمليک«هاي عقود  قرارداد

شوراي پول و اعتبار به تصويب رسـيده   ١٣/١١/١٣٩٤جلسه مورخ  هزار و دويست و چهاردهمين ، که در يک»سلف«

که ضروري است تمـامي تمهيـدات الزم از جملـه چـاپ و      لذا ضمن اعالم اين. گردد است، جهت استحضار ايفاد مي

فراهم  ٢٧/١٢/١٣٩٤مؤسسه اعتباري حداکثر تا تاريخ / بانکآن  هاي يادشده با سربرگ  يع فرم يکنواخت قراردادتوز

مزبـور تنظـيم و     هاي هاي جديد صرفاً براساس فرم شود، خواهشمند است دستور فرمايند از اين پس تمامي قرارداد

الذکر، تا پايان مدت اعتبار مندرج در قـرارداد،   ود فوقبديهي است تمامي قراردادهاي قبلي مربوط به عق. منعقد گردد

ضمناً در اجـراي صـحيح   . باشد کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد مي

 :مقتضي استمصوبه مذکور 

ردادن فـرم  هاي مذکور بـه طـرق ممکـن از جملـه قـرا      رساني کامل براي عموم در خصوص قرارداد اطالع .۴

  مؤسسه اعتباري صورت پذيرد؛/ رساني آن بانک ها در پايگاه اطالع قرارداد

گـذار از مفـاد آن آگـاهي     قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقه .۵

در اختيار مشتري، اي از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن،  کامل کسب نموده و نسخه

 گذار قرار گيرد؛ ضامن و وثيقه

باشـد، در   اي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مـي  پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه .٦

 .قرار گيرد) گذاران گذار يا وثيقه ، ضامن يا ضامنين و وثيقهعامل(اختيار طرفين قرارداد 
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صرفاً توسط شـوراي  هاي تسهيالت بانکي،  فرم قراردادغيير در ارکان و مفاد گردد هر نوع ت در خاتمه متذکر مي

  .باشد پذير مي پول و اعتبار امکان

الذکر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمـامي واحـدهاي    با عنايت به موارد فوق 

ترتيبـي  همچنين مقتضـي اسـت    .آورند ربط ابالغ شده و بر حسن اجراي آن، اهتمام و نظارت جدي به عمل ذي

ها و مؤسسات اعتباري  مديريت کل نظارت بر بانکربط، به  اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي ذي نسخهاتخاذ شود تا 

  ق/٢٧١١٨٦٤/.ارسال گردد اين بانک
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  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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  »تعالي  هبسم«

  »قرارداد اجاره به شرط تمليک«

  

  :قرارداد طرفين   -١ ماده

 اسالمي شوراي مجلس ٨/٦/١٣٦٢ مصوب) بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون اساس بر قرارداد اين

 بـين  ايـران،  اسـالمي  مرکـزي جمهـوري   بانـک  سـوي  از ابالغـي  هاي بخشنامه و ها دستورالعمل ،ها نامه آيين و

  :گردد مي منعقد زير امضاکنندگان

 بـه  ..............................کـد   ................................................ شـعبه  .................................................. اعتباري مؤسسه/بانک -الف

خــــانم /آقــــاي نماينــــدگي بــــا ........................................................................................................................... نشــــاني

  شود؛ مي ناميده اعتباري مؤسسه/بانک قرارداد اين در پس اين از به عنوان موجر که .....................................

 تـاريخ  ........................... فرزنـد  ........................................خـانم /آقاي )باشد حقيقي شخص تسهيالت گيرنده که صورتي در( -ب

ــد ــماره ........................ تول ــنامه ش ــل .................... شناس ــدور مح ــماره ............................. ص ــريال ش ــنامه س  شناس

کد  ........................................ شماره گذرنامه اتباع خارجي/خارجي اتباع اختصاصي شماره/ کد ملي ...................................

 نشــــــــــاني بــــــــــه ......................................... کدپســــــــــتي ................................اقتصــــــــــادي 

 ثابــــت تمــــاس شــــماره .........................................................................................................................................................

ــراه   ............................................... ــن همـ ــماره تلفـ ــک  .......................................................................شـ ــت الکترونيـ پسـ

......................................................................................................................................   

ــه صــورتي در( ــده شــخص  تســهيالت ک ــوقي گيرن ــت ............................................ شــرکت )باشــد حق ــه شــده ثب  شــماره ب

 شماره/ملي شناسه .............................. اقتصادي کد .................................... هاي شرکت ثبت اداره ..........................................

 شـماره  .............................. فرزنـد  ........................... خانم/آقاي امضاي با ....................................... خارجي اتباع اختصاصي

شـماره گذرنامـه اتبـاع    /خارجي اتباع اختصاصي شماره/کد ملي .................................. تولد تاريخ ............... شناسنامه

 فرزنـد ..............................  خـانم /آقـاي  و شرکت .............................. عنوان به .............................................................. خارجي

  : شماره

 : تاريخ

 

محل الصاق 

  تمبر مالياتي
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 اختصاصـي  شـماره /کد ملـي  ................................. تولد تاريخ .......................................... شناسنامه شماره ...........................

 و شـرکت  .............................. عنوان به ................................................................ شماره گذرنامه اتباع خارجي/خارجي اتباع

ــا ــه ............................... شــماره آگهــي طبــق شــرکت مهــر ب ــورخ ..................................... شــماره رســمي روزنام  م

 نشــــــــــــاني بــــــــــــه ..................................................................... کدپســــــــــــتي ..............................

..........................................................................................................................................................................................................................

پســت  .............................................................شــماره تلفــن همــراه  .............................................ثابــت  تمــاس شــماره ...

 ناميده مستأجر قرارداد اين در پس اين از که   .........................................................................................................الکترونيک 

  .شود مي

  :ضامنين/ ـ ضامن ج )مؤسسه اعتباري/در صورت اخذ ضمانت حسب صالحديد بانک(

  )باشد حقيقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در( 

 ............................ شناسـنامه  شـماره  ....................... تولد تاريخ ........................... فرزند ........................................ خانم/آقاي

 کدپسـتي  ............................. کـد ملـي  ...................................  شناسـنامه  سـريال  شـماره  ............................. صـدور  محل

ــه ........................... ــاني بــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نشــــــــــــــــــــــــــــــــــ

............................................................................................................................................................................................................... 

پســت  ...........................................................شــماره تلفــن همــراه  ......................................................ثابــت  تمــاس شــماره

   ...............................................................................................................................الکترونيک 

 )اشدب حقوقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

ــرکت ــت ............................................ ش ــده ثب ــه ش ــماره ب ــت اداره .......................................... ش ــرکت ثب ــاي ش  ه

 خــانم/آقــاي امضــاي بــا ....................................... ملــي شناســه .............................. اقتصــادي کــد ....................................

 کد ملي .................................. تولد تاريخ ........................................ شناسنامه شماره .............................. فرزند........................... 

 شــماره ........................... فرزنــد .............................. خــانم/آقــاي و شــرکت......... ...............ه عنــوان بــ ...............................

 مهـر  بـا  و شرکت .................. به عنوان .......................... کد ملي.................................  تولد تاريخ ......................... شناسنامه

 ................................. مـورخ  ......................................... شماره رسمي روزنامه .................................. شماره آگهي طبق شرکت
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ــتي ــه .............................................................. کدپســـــــــــــــ ــاني بـــــــــــــــ  نشـــــــــــــــ

..........................................................................................................................................................................................................................

پست  .......................................................شماره تلفن همراه  .........................................................ثابت  تماس شماره ...............

  .................................................................................................................................الکترونيک 

 مـوارد  همـان  ضـامنين /ضـامن  و مسـتأجر  اعتباري، مؤسسه/بانک هاي نشاني، پست الکترونيک و تلفن -تبصره

 دهد تغيير را هاي خود نشاني، پست الکترونيک و تلفن مزبور اشخاص از يكي چه چنان. است ماده اين در مندرج

 ابالغ ديگر طرف به كتباً موارد فوق، تغيير كه وقتي تا. كند ابالغ ديگر هايطرفبه  به صورت کتبي را موضوع بايد

 شـماره  از طريـق غيره، حسب مـورد   و اجرايي هاياخطاريه و هاابالغيه و مراسالت و مكاتبات كليه باشد، نشده

ابـالغ شـده تلقـي    شـود و   ارسال مـي  ،شده است قيد ماده اين در كه ، پست الکترونيک و نشاني)پيامک( تلفن

  .گردد مي

 بـه  زيـر  مشخصـات  بـا  ............................................... تمليک شرط به اجاره از است عبارت قرارداد موضوع -٢ ماده

  :مستأجر

..................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................  

  .باشد ماه مي ......................, مدت اجاره موضوع اين قرارداد از تاريخ انعقاد - ٣ماده 

 ............................................) ..................بـه حـروف  ( ...............................) .................عـدد  به( اجاره مورداالجاره  ل ما کل -٤ ماده

ــي ــد م ــتأجر. باش ــمن مس ــول ض ــغ آن، قب ــه( مبل ــدد ب ــروف ( ........................................................) ................ع ــه ح ) ب

 االجـاره  ل ما مابقي شد متعهد و نمود پرداخت نقداً پرداخت پيش عنوان به را .....................................................................

 در را ....................................................) .......................بـه حـروف  ( ........................................................) ................عـدد  بـه ( مبلـغ  به

) عـدد  بـه ( مبلـغ  بـه  قسـط  اولـين . بپـردازد  اعتبـاري  مؤسسـه /بانـك  بـه  رسـيد  قـبض  قبـال  در قسط، ............

 سررســيد و  ...........................................................................) .......................بــه حــروف( ........................................................................

) عـدد  بـه ( مبلـغ  بـه  )معـين  سررسـيدهاي  و اقسـاط  بـودن  مسـاوي  صـورت  در( بعـدي  اقساط و باشد مي ................ روز آن

 سررسـيد  و ..............................................................................) .......................به حـروف ( ........................................................................
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 )غيـرمعين  سررسيدهاي يا و اقساط بودن غيرمساوي صورت در( ،باشد مي قبل قسط سررسيد از ماه .......... فاصله به يك هر

  :باشد مي زير شرح به

..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  

 قرارداد اين درمندرج  مطالبات و هاهزينه ,بدهي از چه آن ،قسط آخرين سررسيد در شد متعهد مستأجر ـ١ تبصره

  .دينما تسويه و پرداخت مؤسسه اعتباري/بانك به جا يك ،باشد مانده باقي وي ذمه بر

مبادرت به تسويه تمام يا قسمتي از بدهي خود نمايـد،   ،اقساط سررسيد از قبل مستأجردر صورتي که  -٢ تبصره

درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسـب بـا مـدت باقيمانـده تـا       ٩٠حداقل  اعتباري مؤسسه/ بانك

  .نمايد مسترد مي مستأجرسررسيد قسط يا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به 

  .نمود ساقط و سلب خود از را »غبن و عيب خيار« خصوصاً ،خيارات کليه مستأجر - ٥ ماده

هـاي   حسـاب صـورت دفاتر و  .است معتبر مورد هر در اعتباري مؤسسه/بانک هايحسابصورت و دفاتر -٦ ماده

 جهت ثبت اجراي دواير و ادارات و رسمي اسناد دفاتريا  و اعالم به مراجع قضايي نظر از مؤسسه اعتباري/بانک

  .باشدمي مالک عمل مورد هر ي درياجرا عمليات جريان در بعدي محاسبات

 ضـمن  و بـوده  برگشـت  قابل محاسبات در مؤسسه اعتباري/بانک اشتباه هرگونه نمودند توافق طرفين ـ  تبصره

  .ندنماي اقدام مربوطه اوراق و اسناد اصالح و تنظيم به نسبت ،اصالحي محاسبات قبول

  :نمود تعهد مستأجر -٧ ماده

  .نمايد استفاده آن از صحيح صورته ب و نموده کامل نگهداري و محافظت اجاره مورد از -١-٧

  .ننمايد واگذارتحت هر عنوان،  يا و اجاره طريق ازرا به اشخاص ديگر  اجاره مورد منافع يا عين -٢-٧

 نظـاير  و، نگهـداري  تکميل، تعميرات هاي هاي مربوط به مورد اجاره از جمله، هزينه تمامي هزينه -٣-٧

مؤسسـه  /بانـک سي و کلي باشـد، بـدون حـق مطالبـه از     اسا تعميرات که مواردي در حتي را آنها

  .نمايد پرداختاعتباري 
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 تغييـر  هـر  يا و شکل تغيير محل، تغيير ازمؤسسه اعتباري، /بانک کتبي و قبلي موافقتاخذ  بدون -٤-٧

  .نمايد خودداري اجاره مورد به نسبت ديگري

مؤسسـه  /بانـک  از مطالبـه  حـق  بدون را اجاره مورد به مربوط غيره و عوارض و ها مالياتتمامي  -٥-٧

  .نمايد پرداختاعتباري 

 اجـاره  مـدت  طـول  در را اجـاره  مـورد  ازمؤسسه اعتباري /بانک بازديد و بازرسي نظارت، امکان -٦-٧

  .آورد فراهم

مؤسسـه  /در صورت عدم ايفاي هر يک از تعهدات موضوع اين قرارداد، حسب درخواست بانـک  -٧-٧

  .مؤسسه اعتباري نمايد/اعتباري، مورد اجاره را تخليه و تحويل بانک

 پرداخـت  مسـتلزم  اجاره مورد اموال نصب و عمل يا و استفاده هرگونه يا و مالکيت انتقال که صورتي در -٨ ماده

 هـاي  هزينـه  و وجوه كليه پرداخت نمود تعهد مستأجر، باشد غيره والوکاله  ، حقالثبت حق عوارض، ماليات، هزينه

  .باشد مي وي عهدهه بمؤسسه اعتباري /بانک از مطالبه حق بدون متعلقه

اجـاره بـه شـرط     تسهيالت خصوص در اعتباري مؤسسه/بانک ضوابط و مقررات از نمود اظهار مستأجر -٩ ماده

 مؤسسـه /بانـک  تشـخيص  بـه  کـه  صورتي در. باشدمي تسهيالت دريافت شرايط حائز و گرديده مطلع تمليک

وثيقه اين  مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از جمله قرارداد اين مفاد از مستأجر اعتباري،

 توانـد مـي  اعتبـاري  مؤسسـه /بانک باشد، نموده استفاده غيرمجاز نحو به تسهيالت از يا و نموده قرارداد تخطي

 مقـرر  سررسـيد  در را )٤( مـاده  در مـذکور  اقساط مستأجر چهچنان. نمايد تبديل حال دين به را مطالبات مانده

 به تبديل ايران، اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي از ابالغي ضوابط حسب اقساط ماندهباقي ننمايد، پرداخت

 خواهـد  جـا يـک  صـورت  بـه  مستأجر از را خود طلب تمامي مطالبه حق اعتباري مؤسسه/بانک و شده حال دين

  .داشت

 عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از جمله قرارداد اين مفاد صورت تخطي ازمستأجر متعهد گرديد در  -١٠ ماده

غيرمجـاز، حسـب    نحـو  موضوع اين قرارداد به تسهيالت وثيقه اين قرارداد و يا استفاده از مورد عين به نسبت
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 نشـده  تأديـه  وجوه بر عالوهاز تاريخ سررسيد اقساط يا تبديل ديون به دين حال، تا تاريخ تسويه بدهي،  مورد

  :دستورالعمل محاسباتي طبقکه  دين، تأديه تأخير التزام وجه عنوان بهمبلغي  خود،

  

  

  

  

 درصـد  ٦ معـادل  ديـن،  تأديه تأخير التزام وجه نرخ. نمايد پرداخت اعتباري مؤسسه/بانک بهگردد،  محاسبه مي

  .باشدمي درصد ........... معادل مجموعاً درصد، ........... متعلقه سود نرخ بعالوه

 اقسـاط  مانـده  از اسـت  عبارت مورد حسب ماده اين دستورالعمل محاسباتي در مطالبات مندرج مانده -١ تبصره

 اقسـاط  و اسـت  ننمـوده  اقـدام  اعتبـاري  مؤسسـه /بانک به آن پرداخت به نسبت مستأجر که اي شده سررسيد

  .است شده تبديل حال دين به که اي نشده سررسيد

ناشـي از ارايـه    مسـتأجر تخلـف   کـه  مواردي خصوص در دين تأديه تأخير التزام وجه محاسبه مبناي -٢ تبصره

در محلي خارج از موضـوع قـرارداد    مصرف تسهيالت قرارداد و يا اين اجراي و انعقاد در مؤثر نادرست اطالعات

  .باشدمي حاضر قرارداد انعقاد تاريخ باشد،

االجاره و ساير مطالبات ناشي از اين قراراداد کـه بـر    در صورتي که مستأجر نسبت به پرداخت کل مال -١١ماده 

مؤسسه اعتباري با رعايت ساير مفـاد ايـن قـرارداد عـين     /ذمه وي تعلق گرفته است اقدام نمايد، بانک

  .آورد مستأجره را در ملکيت مستأجر درمي

پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر يک از اقساط و عـدم بازپرداخـت    اعتباري مؤسسه/بانک -١٢ ماده

منـدرج در   نشـاني از طريـق   ار مراتببايد ، مستأجرو يا بالفاصله پس از حال شدن ديون  مستأجرها توسط  آن

در غيـر   .دگذاران ارسال کن/گذار و وثيقه ضامنين/هاي اعالمي احتمالي، به ضامن اين قرارداد و اصالحيه) ١(ماده 

گـذاران  /گـذار  ضـامنين و وثيقـه  /از ضـامن ) ١٠(اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مـذکور در مـاده   

  .پذير نخواهد بود امکان

  مطالباتمانده× دينتأديهتأخيرالتزاموجهنرخ×روزتعداد               

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال                
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 اختيار و اجازه اعتباري مؤسسه/بانک به رجوع غيرقابل طور به الزم، عقد طي ضامنين/ضامن و مستأجر -١٣ ماده

يـا حـال    سررسـيد  از پـس  غيرمستقيم يا مستقيم از اعم را قرارداد اين ناشي از خود مطالبات هرگونه که دادند

 نـزد  آنـان  اسناد و اموال ،)ارزي و ريالي( ها حساب از يک هر موجودي از پرداخت، عدم صورت در و شدن ديون

 اجرايـي  يـا  قضـائي  حکـم  بـه  نياز بدون و رأساً ،اعتباري مؤسسات و ها بانک ساير يا و اعتباري مؤسسه/بانک

 مؤسسه/بانک باشد ارزي صورت به وجوه که صورتي در. نمايد منظور مستأجر بدهي حساب به و نموده برداشت

 اقـدام . نمايد مي برداشتو  محاسبه ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي از اعالمي نرخ به را آن اعتباري

  .باشد مي االجرا الزم و اعتراض غيرقابل ضامنين/ضامن و مستأجر براي خصوص اين در اعتباري مؤسسه/بانک

 اعتبـاري  مؤسسه/بانک به قرارداد اين مطالبات افتادن تعويق به يا سررسيد از پس که وجوهي هرگونه ـ١ تبصره

 و شده منظور و کارمزدها قانونی های هزينه بابت ابتدا شود، مي برداشت اسناد و اموال و اه حساب از يا و پرداخت

  .شود مي بالنسبه تسهيم دين تأديه تأخير التزام وجه و سود ،تسهيالت اصل مانده جزء سه بين مابقي

پس از اجرايي نمودن، از طريق نشـاني منـدرج در   مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را /بانک ـ٢ تبصره

  .دده اطالع مي ضامنين/يا ضامن به مستأجرحسب مورد هاي اعالمي احتمالي،  اين قرارداد و اصالحيه) ١(ماده 

 تعهـدات  كيفيت و كميت و قرارداد اين مندرجات به راجع كامل وقوف و اطالع و علم با ضامنين/ضامن -١٤ ماده

 اين موضوع انجام با ارتباط در كه هايي بدهي پرداخت و تعهدات كليه انجام متضامناً، و مشتركاًمنفرداً،  ،مستأجر

 بـر  عالوه دارد حق قرارداد اين استناد به اعتباري مؤسسه/بانك و نمودند تعهد را است مستأجر عهده به قرارداد

 وجـوه  و مطالبه را قرارداد تعهدات ايفاي و مراجعه مشترکاًً يا و منفرداً ضامنين، از هريك به ،مستأجر به مراجعه

  .نمايد وصول را متعلقه

و حکم به نفـع   نمايد اجرائيه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک هرگاه -١٥ ماده

 در الوکالـه  حق تعرفه نامه آئين معادل مبلغي و اجرايي هاي هزينه كليه پرداخت ،مؤسسه اعتباري صادر شود/بانک

 و قضـايي  هـاي  هزينـه  گـردد،  قضـايي  اقـدامات  به توسل از ناگزير بانك كه صورتي در همچنين و اجرائي امور

 مؤسسـه /بانـك  اعـالم  و تشـخيص  طبق( جهت هر از خسارات و قضايي نماينده يا وكيل الوكاله حق و دادرسي

  .باشد مي آن پرداخت به ملزم تعهدات، ساير انجام بر عالوه که بوده مستأجر ذمه بر )اعتباري
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 اعتبـاري  مؤسسـه /بانک مستأجر، توسط قرارداد اين موضوع تعهدات از يک هر ايفاي عدم صورت در -١٦ ماده

پرداخـت   به عالوه پـيش  فسخ زمان تا اجاره مورد دريافتي اقساط صورت اين در. دارد را قرارداد اين فسخ حق

 خواهد مسترد مستاجر به ،)اعتباري مؤسسه/بانکمرتبط  هاي و هزينه سود منهاي( اين قرارداد) ٤(موضوع ماده 

 ايـن  در كه باشد شده وارد اجاره مورد به خسارت و زيان اعتباري مؤسسه/بانک تشخيص به كه اين مگر ،گرديد

  .نمايد حق استيفاي نيز محل اين از بود خواهد حقم اعتباري مؤسسه/بانک صورت

 اعتبـاري  مؤسسـه /بانـک  بـه  پيشـه  و کسب حق و سرقفلي بابت وجهي گونه هيچ نمود اقرار مستأجر -١٧ ماده

 بابـت  ايـن وجهـي از   هرگونـه  مطالبه حق، قرارداد انقضاي يا و فسخ صورت در که نمود تعهد و نکرده پرداخت

  .ندارد

 ناشي تعهدات انجام حسن تضمين منظور به )مؤسسه اعتباري/حسب صالحديد بانک وثايق /وثيقه اخذ صورت در( -١٨ ماده

  :ذيل مشروحه موارد قرارداد، اين از

  )گردد ذکر مأخوذه وثايق /وثيقه کامل مشخصات(

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................  

 فرزنـد  ........................................ خـانم /آقـاي  )باشـد  حقيقـي  شـخص  کـه  صورتي در( انگذار/گذار وثيقه يا و مستأجر توسط

ــاريخ...........................  ــد تـ ــماره ......................................... تولـ ــنامه شـ ــل ............................................. شناسـ ــدور محـ  صـ

 ................................................................ کـد ملـي   ......................................................... شناسـنامه  سريال شماره ............................................

 تماس شماره .............................................................................................................. نشاني به ............................................................... کدپستي

ــراه  ........................... ثابـــــت ــماره تلفـــــن همـــ پســـــت الکترونيـــــک  ...............................................شـــ

..............................................................  
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 ثبـت  اداره .......................................... شماره به شده ثبت ................................................. شرکت )باشد قيوحق شخص که صورتي در(

 خـانم /آقـاي  امضـاي  بـا  ....................................... ملـي  شناسـه  ..................................... اقتصـادي  کد ..................... هاي شرکت

بـه   ................................................. کد ملي .................. تولد تاريخ ............... شناسنامه شماره .............................. فرزند ...........................

 .......................................... شناسنامه شماره ........................... فرزند .............................. خانم/آقاي و شرکت .................................عنوان 

 آگهي طبق شرکت مهر با و شرکت ......................به عنوان  .............................................. کد ملي ................................. تولد تاريخ

 بـه  ................................ کدپسـتي  .......................... مورخ ............................. شماره رسمي روزنامه ............................... شماره

 نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

..........................................................................................................................................................................................................................

پست الکترونيک  .....................................................شماره تلفن همراه  ........................................ ثابت تماس شماره ..............

 مـورد  درخصوص اقباض و قبض. گرديد مستقر اعتباري مؤسسه/بانک وثيقه در ..............................................................

 داده مـالکين  يـا  مالک تحويل سالم و صحيح طور به مجدداً حسب مورد و آمد عمل به ماده اين در مندرج وثيقه

  . شد

 تقاضـاي  صـورت  درو حسـب مـورد    ردادقـرا  ايـن  از ناشي عمليات موضوع اموال نمود تعهد مستأجر  -١٩ ماده

 ،آن انجـام  مـدت  در حاضر، قرارداد يامضا از پس را گيرد مي قرار وثيقه مورد چه آن هر، اعتباري مؤسسه/بانک

 سـيل،  زلزلـه،  انفجـار،  سـوزي،  آتـش  برابر در باشد اعتباري مؤسسه/بانک موافقت مورد که مبلغي به ساله همه

 بـه  مجـاز،  بيمه هاي شرکت از يکي نزد کند، مي تعيين اعتباري مؤسسه/بانک که مرتبطي خطرات ساير و صاعقه

 تسـليم  اعتبـاري  مؤسسـه /بانک به بالدرنگ را نامه بيمه و نمايد بيمه اعتباري مؤسسه/بانک نفع به و خود هزينه

 در. دهد ارايه اعتباري مؤسسه/بانک به را بيمه تجديد مدارک بيمه، مدت انقضاي از قبل روز پانزده چنين هم. کند

 از وکالتـاً  را وثائق تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک ،ندهد انجام فوق شرح به را خود تعهدات مستأجر که صورتي

. نمايـد  منظـور  وي حسـاب  به يا مطالبه مستأجر از را شده هزينه مبلغ و نموده بيمه خود هزينه به مستأجر طرف

 در اسـت  مکلـف  مسـتأجر  ضـمناً . بود نخواهد مستأجر هاي مسئوليت و تعهدات نافي مذکور وکالت است بديهي

  . دهد اطالع اعتباري مؤسسه/بانک و گر بيمه به سريعاً شده، بيمه موارد به خسارت بروز صورت
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 ضـامنين /گذاران و يا ضامن/گذار و يا وثيقه مستأجر، اعتباري مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در -٢٠ ماده

 مطالبـات  وصول جهت اجرائيه صدور به نسبت تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمايند، تخلف قرارداد اين مفاد از

  .نمايد اقدام به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده خود

اي  گونه معاملـه  نسبت به عين مورد وثيقه هيچ ضمن اعالم و اقرار به اين که تا کنون گذاران/گذار وثيقه -٢١ ماده

  :که ندگرديد ملتزم و متعهد، اند انجام نداده

 .دننماي خودداري وثيقه مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از -۲۱-۱

 کـه  اقدامي هر انجام از و دنننماي ايجاد تغييري وثيقه موارد در اعتباري مؤسسه/بانک موافقت بدون -۲۱-۲

 .دنماين خودداري باشد وثيقه موارد بهاي نقصان موجب

 و مسـتحدثات  فعلـي،  تجهيـزات  و تأسيسـات  مستحدثات، بر عالوه وثيقه مورد در که صورتي در -۲۱-۳

 .بود خواهد وثيقه موارد جزء شود، اضافه ديگري تجهيزات و تأسيسات

 هـاي  طـرح  اجـراي  معـرض  در وثيقـه  موارد از قسمتي يا تمام سند اين فک از قبل که صورتي در -۲۱-۴

 و مقام قائم اعتباري، مؤسسه/بانک گيرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتي هاي شرکت و مؤسسات

 انجـام  را قـانوني  تشـريفات  تمامي که استگذاران /گذار وثيقه فوت از بعد وصييا  و بالعزل وکيل

 يا تمام تملک قبال در ربط ذي مؤسسه طرف از که را وجوهي مربوط، دفاتر و اسناد امضاي با و دهد

 از پـس  و کنـد  دريافـت  قسـطي  يـا  نقـدي  صـورت  به شد، خواهد پرداخت وثيقه موارد از قسمتي

 بهاي هرگاه. نمايد وصول وجه، باقيمانده محل از را خود مطالبات متعلقه، هاي هزينه کسر و احتساب

 وجـوه  دريافـت  حـق  اعتباري مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده دادگستري يا ثبت صندوق در ملک،

 شده وصول وجوه که صورتي در. داشت خواهد خود مطالبات و متعلقه هاي هزينه ميزان به را سپرده

 متعهـد  مستأجر ننمايد، را اعتباري مؤسسه/بانک مطالبات تکافوي بند، اين موضوع وثيقه موارد يا و

 .بپردازد فوراً اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به بنا را خود هاي يبده کليه گرديد
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 بـه  کتباً را )باشد عادي سند ضمن که اين ولو( وثيقه مورد منافع به نسبت قبلي انتقال و نقل هرگونه -۲۱-۵

 از عنـوان،  هـر  تحـت  وثيقـه  مـورد  منـافع  انتقال از قبل نيز و رسانده مؤسسه اعتباري/بانک اطالع

  .نمايد اخذ تأييديه اعتباري مؤسسه/بانک

 تحويل و تخليه را وثيقه مورد محل درآيد، اعتباري مؤسسه/بانک تملک به وثيقه مورد که صورتي در -۲۱-۶

 انتقـال  سـند  نيـز  و قـرارداد  ايـن  مفـاد  استناد به صورت اين غير در. دنماي اعتباري مؤسسه/بانک

 و تخليه را انتقال مورد امالک، و اسناد ثبت ادارات طريق از تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي،

  .نمايد تصرف

 قـرارداد  ٢٤و ) ٤-٢١بنـد  ( ٢١، ١٩موضوع مـواد   اعتباري مؤسسه/بانک به تفويضي هاي وکالت کليه -٢٢ ماده

 وکالـت  مـورد  اجـراي  حق سلب و غيره و امين و وکيل ضم و عزل حق سلب با و است معين طرفين براي حاضر

  .باشد مي موکل توسط

اعتبـاري حسـب ضـوابط و     مؤسسـه /بانـک  کـه  صورتي در نمودند قبول گذاران/گذار وثيقه و مستأجر -٢٣ ماده

ـ  به را قرارداد اين ، مطالباتمقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي کنـد،   منتقـل  ديگـر  حقـوقی خاص اش

 و رهـن  در يافتـه  انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نيز الحق تعهدات به قرارداد اين وثايق و تضمينات

  .باشد باقي وثيقه،

 ايشان اطالعات و داده هرگونه تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمودند قبول ضامنين/ضامن و مستأجر -٢٤ ماده

  .دهد قرار ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد مورد اعتبار سنجش شرکت اختيار در را

 بـه  رجـوع  حـق  بـدون  التحريـر، حق و الثبتحق جمله از حاضر قرارداد ثبت به مربوط هايهزينه کليه-٢٥ ماده

  .است مستأجر عهده به کالً اعتباري، مؤسسه/بانک

 و »)بهـره ( ربـا  بـدون  بانکي عمليات قانون« )١٥( ماده طبق بر و طرفين توافق اساس بر قرارداد اين -٢٦ ماده

هـاي طـرح و    اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه قانون تسهيل«) ٧(و ماده  آن قانوني الحاقات و اصالحات

 االجـرا  الزم در حکم سـند رسـمي و   »ها هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك اجراي طرح تسريع در

 که نمودند قبول امضاکنندگان تمامي و باشد مي »االجرا الزم رسمي اسناد مفاد اجراي نامه آيين« مفاد تابع و بوده
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و  ضـامنين /ضـامن مسـتأجر،   و ندارنـد  اختالفـي  گونـه  هـيچ  آن بـه  نسـبت  و پذيرفته را قرارداد مندرجات کليه

 اجرايـي  اقـدامات  بـه  نسـبت  نيـز  و قـرارداد  مفـاد  به نسبت را اعتراضي و ايراد هرگونه حق انگذار/گذار وثيقه

 از اجرايـي،  عمليـات  از مرحله هر در مستأجر تعهدات ايفاي و خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک

  .نمود اسقاط و سلب خود

  .باشد صالح نمي مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي -٢٧ماده 

  

مؤسسه اعتباري، مسـتأجر،  /بانک کامل رؤيت به و تنظيم نسخه .............. در و تبصره ٨ و ماده ٢٧ در قرارداد اين

گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطالع و آگاهي کامـل از مفـاد ايـن قـرارداد و      /گذار وثيقهضامنين و /ضامن

پذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسـخه از ايـن   

  .قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد

  گذاران وثيقه/گذار وثيقهو  ضامنين مهر/امضا محل  مستأجر مهر /ضاام محل   اعتباري مؤسسه/بانک مهر و امضا محل
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ه ی س   عا
  

  »استصناع قرارداد«
  
  
  
  

  

  :قرارداد طرفين   - ١ ماده

 و اسالمي شوراي مجلس ٨/٦/١٣٦٢ مصوب) بهره( ربا بدوني بانک عمليات قانون اساس بر قرارداد اين

 جمهوري يمرکز بانکي سو ازي ابالغ هايبخشنامه و هادستورالعمل ها،نامه آيين  اصالحات بعدي آن و نيز

  :گرددمي منعقد زير کنندگانامضا بين ،ايران اسالمي

 نشاني به ................................کد  ............................................. شعبه ......................................... مؤسسه اعتباري/بانک - الف

 با ......................................................................................................................................................................................................................

مؤسسه اعتباري /بانک قرارداد اين در پس اين از که ...................................................................... خانم/آقاي نمايندگي

  و شودمي ناميده

 ....................................... فرزند .......................................... خانم/آقاي )باشد حقيقي شخصگيرنده    تسهيالت که صورتي در( - ب

 سريال شماره ................................ صدور محل ................................ شناسنامه شماره ................................ تولد تاريخ

 شماره گذرنامه اتباع خارجي/يخارج اتباع اختصاصي شماره/ کد ملي .......................................... شناسنامه

 نشاني به ........................................................ کدپستي ..........................................کد اقتصادي  ...................................................

........................................................................................................... .......................................................................................................... 

پست الکترونيک  ..................................................شماره تلفن همراه  ...................................... ثابت تماس شماره

.........................................................................................................................  

 شماره به شده ثبت .................................................... شرکت )باشد حقوقي شخصگيرنده   تسهيالت که صورتي در(

 شناسه ..................................... اقتصادي کد ............................................. هايشرکت ثبت اداره ..............................................

 فرزند ..................................... خانم/آقاي امضاي با ................................................ي خارج اتباع اختصاصي شماره/ملي

  : شماره

 : تاريخ

  

محل الصاق 

  تمبر مالياتي
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 اختصاصي شماره/کد ملي .................................... تولد يختار .................................. شناسنامه شماره ...................................

 خانم/آقاي و شرکت ....................................... عنوان به ................................ شماره گذرنامه اتباع خارجي/يخارج اتباع

کد  ................................. تولد تاريخ ............................. شناسنامه شماره ................................. فرزند .................................

 .............................. عنوان به ............................... شماره گذرنامه اتباع خارجي/يخارج اتباع اختصاصي شماره/ملي

 ..................................... شماره رسمي روزنامه ............................................... شماره آگهي طبق شرکت مهر با و شرکت

 ........................................................................................... نشاني به ........................................ کدپستي ............................... مورخ

 شماره .............................................................................................................................................................................................................

پست الکترونيک  .....................................................شماره تلفن همراه  ...................................................ثابت  تماس

.................................................................................................................  

  .شودمي ناميده مشتري قرارداد اين در پس اين از که

  :ضامنين/ ضامن ـ ج )مؤسسه اعتباري/در صورت اخذ ضمانت حسب صالحديد بانک(

  )باشد حقيقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 شناسنامه شماره ....................................... تولد تاريخ ........................................ فرزند ........................................خانم/آقاي

 ........................................... کد ملي ............................... شناسنامه سريال شماره ......................... صدور محل ........................

  ............................................................................................................... نشاني به .............................................................. کدپستي

...................................................................................................................................................................................................................... 

پست الکترونيک  ....................................................اره تلفن همراه شم ..................................................ثابت  تماس شماره

............................................................................................................................. 

 )باشد حقوقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 هايشرکت ثبت اداره ................................................ شماره به شده ثبت ..................................................... شرکت

 امضاي با ............................................... ملي شناسه ............................................. اقتصادي کد ........................................

 .............................. تولد تاريخ ......................... شناسنامه شماره .................................. فرزند ............................... خانم/آقاي

 فرزند ...................................... خانم/آقاي و شرکت ..................................به عنوان  ............................................... کد ملي
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 ................................................. مليکد  .................................. تولد تاريخ ........................ شناسنامه شماره ................................

 شماره رسمي روزنامه ........................................ شماره آگهي طبق شرکت مهر با وشرکت  ...........................به عنوان 

 نشاني به ....................................................................... کدپستي ............................... مورخ .............................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

پست الکترونيک  ........................................................شماره تلفن همراه  ................................................ثابت  تماس شماره

.......................................................................................................  

 مندرج موارد همان ضامنين/ضامن و مشتري اعتباري، مؤسسه/بانک هاي نشاني، پست الکترونيک و تلفن - تبصره

 تغيير را هاي خود الکترونيک و تلفننشاني، پست  مزبور اشخاص از يكي چه چنان. است ماده اين در

 به كتباً موارد فوق، تغيير كه وقتي تا. كند ابالغ ديگر هايبه طرف به صورت کتبي را موضوع بايد دهد

غيره، حسب  و اجرايي هاياخطاريه و هاابالغيه و مراسالت و مكاتبات كليه باشد، نشده ابالغ ديگر طرف

ارسال  شده است، قيد ماده اين در ، پست الکترونيک و نشاني كه)پيامک(  شماره تلفن مورد از طريق

  .گردد شود و ابالغ شده تلقي مي مي

و تحويل ) توليد، تبديل، تغيير(موضوع اين قرارداد عبارت است از تعهد به ساخت  -٢ماده 

  :مؤسسه اعتباري با مشخصات زير به مشتري/نکاز سوي با ..................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... . ...............................................................

مؤسسه اعتباري تعهد نمود موضوع قرارداد را طبق مفاد اين قرارداد، حداکثر تا تاريخ /بانک

به مشتري تحويل  ............................................................................................................. و در محل............................ 

  . نمايد

مؤسسه اعتباري به تعهد خود مبني بر تحويل اموال موضوع قرارداد تا موعد مقرر /در صورتي که بانک تبصره ـ

به ميزان نرخ سود (درصد ساالنه ...... عمل ننمايد؛ موظف است به منظور جبران زيان وارده، معادل 
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دريافت و مدت تأخير به شرح دستورالعمل   ، متناسب با مبلغ پيش)هيالت عقود غيرمشارکتیتس

 :محاسباتي زير به مشتري پرداخت نمايد

  

  

  

 ..............................................................) ......................به حروف( ......................................................) عدد به(مبلغ قرارداد  - ٣ماده 

آن،  ........................................................................) به حروف( ) ....................................................عدد به(گرديد که  تعيين

) عدد به( مؤسسه اعتباري مبلغ/بانک. باشد مؤسسه اعتباري مي/سود بانک

را از کل مبلغ  .................................................................) .....................به حروف( ..................................................................

 به( مبلغ به مشتري ضمن قبول موارد فوق متعهد شد، مابقي دريافت اخذ نمود و قرارداد، به عنوان پيش

را به  .............................................................................) ..........به حروف( ) .........................................................................عدد

مؤسسه اعتباري پرداخت /هاي معين به شرح ذيل به بانک/در سررسيد نسيه اقساطي صورت نقدي

  . نمايد

..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................  

  .باشد مؤسسه اعتباري به مشتري مي/ماه پس از تحويل کاال بانک ........تاريخ سررسيد اولين قسط، 

مبادرت به تسويه تمام يا قسمتي از بـدهي خـود نمايـد،     اقساط سررسيد از قبل مشتريدر صورتي که  - تبصره

درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسـب بـا مـدت باقيمانـده تـا       ٩٠حداقل  اعتباري مؤسسه/ بانك

  .نمايد مسترد مي مشتريسررسيد قسط يا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به 

مؤسسه اعتباري ساخت اموال موضوع اين قرارداد را به تشخيص و صالحديد خود در قالب /بانک - ٤ماده 

نمايد و قرارداد حاضر در صورت انعقاد قرارداد فيمابين  قرارداد ديگري به سازنده واگذار مي

  . گردد مؤسسه اعتباري و سازنده، اجرايي مي/بانک

  دريافتمبلغ پيش×نرخ ×هاي تأخيرروزتعداد

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال   
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رارداد استصناع دوم است؛ متعهد گرديد ضمن نظارت بر مراحل مشتري که وکيل بانک در نحوه اجراي ق -٥ماده 

ساخت اموال موضوع اين قرارداد، پس از ساخت و تکميل اموال موضوع اين قرارداد، نسبت به تحويل 

عدم مراجعه مشتري به سازنده جهت تحويل اموال موضوع قرارداد، . گرفتن اموال از سازنده اقدام نمايد

مؤسسه اعتباري نخواهد بود و مشتري مسئول /مشتري در پرداخت مطالبات بانکنافي مسئوليت و تعهد 

  .باشد جبران تمامي خسارات ناشي از تخلف خود مي

يک  گردد، هيچ آغاز مي ......................پس از شروع فرآيند ساخت اموال موضوع اين قرارداد که در تاريخ  -٦ماده 

  . را ندارنداز طرفين قرارداد حق فسخ قرارداد 

گردد  مؤسسه اعتباري قرارداد را قبل از شروع فرآيند ساخت فسخ نمايد، متعهد مي/در صورتي که بانک -  ٧ماده 

به (درصد .... عالوه بر بازپرداخت تمامي مبالغ دريافتي، تمامي خسارات وارده به مشتري را با نرخ 

س دستورالعمل محاسباتي زير جبران ساالنه بر اسا) ميزان نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتی

  :نمايد

  

  

  

در صورت فسخ قرارداد قبل از شروع فرآيند ساخت از سوي مشتري، وي متعهد به جبران خسارات  تبصره ـ

  .باشد مؤسسه اعتباري مي/احتمالي وارده حسب تشخيص بانک

هاي  حسابصورتدفاتر و  .است معتبر مورد هر در اعتباري مؤسسه/بانک هايحسابصورت و دفاتر -٨ماده 

 اجراي دواير و ادارات و رسمي اسناد دفاتريا  و اعالم به مراجع قضايي نظر از مؤسسه اعتباري/بانک

  .باشدمي مالک عمل مورد هر ي درياجرا عمليات جريان در بعدي محاسبات جهت ثبت

 ضمن و بوده برگشت محاسبات قابل در مؤسسه اعتباري/بانک اشتباه هرگونه نمودند توافق طرفين - تبصره 

  .نمايند اقدام مربوطه اوراق و اسناد اصالح و تنظيم به نسبت اصالحي، قبول محاسبات

 مبلغ دريافتي×نرخ ×  روزتعداد

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال   
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 گرديده مطلع عقد استصناع خصوص در اعتباري مؤسسه/بانک ضوابط و مقررات از نمود مشتري اظهار - ٩ماده 

 مشتري از اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در. باشدمي تسهيالت دريافت شرايط حائز و

وثيقه اين قرارداد  مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از جمله قرارداد اين مفاد

 مشتري چه چنان. کند تبديل حال دين به را مطالبات مانده تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک نمايد، تخطي

 از ابالغي ضوابط حسب اقساط ماندهباقي ننمايد، پرداخت مقرر سررسيد را در) ٣( ماده در مذکور اقساط

 حق اعتباري مؤسسه/بانک و شده حال دين به تبديل ايران، اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي

 بر عالوه است مشتري متعهد. داشت خواهد جايک صورت به مشتري از را خود طلب تمامي مطالبه

 تعلق وي ذمه بر قرارداد اين )١٠(ماده  را که مطابق اين ماده، مبلغي مبالغ مذکور در كل استرداد

 مؤسسه اعتباري/پرداخت، بانك عدم درصورت و بپردازد مؤسسه اعتباري/بانك به خود مال از گيرد، مي

  .نمايد استيفا را خود مطالبات قرارداد، اين مفاد وفق دارد حق

مؤسسه اعتباري عالوه بر /در صورت امتناع مشتري از تحويل گرفتن اموال موضوع قرارداد، بانک - تبصره

تواند اموال مزبور را تحويل گرفته و به فروش برساند و بهاي دريافتي را  اقدامات موضوع اين ماده، مي

 مؤسسه اعتباري و خسارات وارده، به حساب مشتري در/پس از کسر تمامي مطالبات بانک

  .نمايد مؤسسه اعتباري واريز مي/بانک

 عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از جمله قرارداد اين مفاد مشتري متعهد گرديد در صورت تخطي از -١٠ماده 

وثيقه اين قرارداد، حسب مورد از تاريخ سررسيد اقساط يا تبديل ديون به دين  مورد عين به نسبت

 تأديه تأخير التزام وجه عنوان بهمبلغي  خود، نشده تأديه وجوه بر عالوهحال، تا تاريخ تسويه بدهي، 

  :دستورالعمل محاسباتي طبقکه  دين،

  

  

  

  مطالباتمانده× دينتأديهتأخيرالتزاموجهنرخ×روزتعداد               

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال                
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 درصد ٦ معادل دين، تأديه تأخير التزام وجه نرخ .نمايد پرداخت اعتباري مؤسسه/بانک گردد، به محاسبه مي

  .باشدمي درصد ........... معادل مجموعاً درصد، ............ متعلقه سود نرخ بعالوه

حسب مورد عبارت است از مانده اقساط  ماده اين دستورالعمل محاسباتي در مندرج مطالبات مانده - ١تبصره 

مؤسسه اعتباري اقدام ننموده است و /نسبت به پرداخت آن به بانک مشتري کهاي  سررسيد شده

  .اي که  به دين حال تبديل شده است اقساط سررسيد نشده

يه تخلف مشتري ناشي از ارا که مواردي خصوص در دين تأديه تأخير التزام وجه محاسبه مبناي - ٢ تبصره

  .باشدمي حاضر قرارداد انعقاد تاريخ قرارداد باشد، اين اجراي و انعقاد در مؤثر نادرست اطالعات

پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر يک از اقساط و عدم بازپرداخت  اعتباري مؤسسه/بانک - ١١ماده 

را از طريق نشاني ها توسط مشتري و يا بالفاصله پس از حال شدن ديون مشتري، بايد مراتب  آن

گذاران /گذار ضامنين و وثيقه/هاي اعالمي احتمالي، به ضامن اين قرارداد و اصالحيه) ١(مندرج در ماده 

ضامنين /از ضامن) ١٠(در غير اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور در ماده . ارسال نمايد

  .پذير نخواهد بود گذاران امکان/گذار و وثيقه

 و اجازه اعتباري مؤسسه/بانک به رجوع غيرقابل طور به الزم، خارج عقد طي ضامنين/ضامن و مشتري - ١٢ماده 

 از پس غيرمستقيم يا مستقيم از اعم را قرارداد اين ناشي از خود مطالبات هرگونه که دادند اختيار

 هر موجودي از پرداخت، عدم صورت در و يا فسخ قرارداد از سوي مشتري يا حال شدن ديون سررسيد

 سايرها و  بانک يا و اعتباري مؤسسه/بانک نزد آنان اسناد و اموال ،)ارزي و ريالي( هاحساب از يک

 مشتري بدهي حساب به و نموده برداشت اجرايي يا قضائي حکم به نياز بدون و رأساً اعتباري مؤسسات

 از اعالمي نرخ به را آن  اعتباري مؤسسه/بانک باشد ارزي صورت به وجوه که صورتي در. نمايد منظور

 اعتباري مؤسسه/بانک اقدام. نمايدمي و برداشت محاسبه ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي

  .باشدمي االجراالزم و اعتراض غيرقابل ضامنين/ضامن و مشتري براي خصوص اين در

 اعتباري مؤسسه/بانک بهيا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد  سررسيد از پس که وجوهي هرگونه ـ١تبصره

های قانونی و کارمزدها  ابتدا بابت هزينه شود،مي برداشت اسناد و اموال و هاحساب از يا و پرداخت
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 تسهيم دين تأديه تأخير التزام وجه و سود ،تسهيالت مانده اصل جزء سه بينمنظور شده و مابقي 

  .شود مي بالنسبه

مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در /بانک ـ٢ تبصره

  .دهد ضامنين اطالع مي/هاي اعالمي احتمالي، به مشتري و ضامن اين قرارداد و اصالحيه) ١(ماده 

 كيفيت تعهدات و كميت و قرارداد اين مندرجات به راجع كامل وقوف و اطالع و علم ضامنين با/ضامن - ١٣ماده 

 انجام با ارتباط در كه هاييبدهي پرداخت و تعهدات كليه انجام متضامناً، و منفرداً، مشتركاً مشتري،

 اين استناد به مؤسسه اعتباري/بانك و نمودند تعهد را مشتري است به عهده قرارداد اين موضوع

از ضامنين، منفرداً و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي  هريك به مشتري، به مراجعه بر عالوه دارد حق قرارداد

  .تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد

و حکم به نفع  نمايد اجرائيه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک هرگاه -١٤ماده 

 تعرفه نامهآئين معادلاجرايي و مبلغي  هاي هزينه كليه پرداخت ،مؤسسه اعتباري صادر شود/بانک

گردد،  قضايي اقدامات به توسل از ناگزير بانك كه صورتي در همچنين و اجرائي امور در الوکاله حق

 تشخيص طبق( جهت هر از خسارات و قضايي نماينده يا وكيل الوكاله حق و دادرسي و قضايي هاي هزينه

 پرداخت به ملزم تعهدات، ساير انجام بر عالوهکه  بوده مشتري ذمه بر) مؤسسه اعتباري/بانك اعالم و

 .باشدمي آن

  :ذيل مشروحه موارد قرارداد، اين از ناشي تعهدات انجام حسن تضمين منظور به -١٥ماده 

  )گردد ذکر مأخوذه وثايق/ وثيقه کامل مشخصات(

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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 فرزند ........................................ خانم/آقاي )صورتي که شخص حقيقي باشددر ( گذاران/گذاروثيقه يا و مشتري توسط

 ................................. صدور محل ........................... شناسنامه شماره ............................... تولد تاريخ .......................................

 به ....................................... کدپستي ................................................ کد ملي .................................... شناسنامه سريال شماره

 ........................................................................................................................................................................................................ شانين

پست الکترونيک  ................................................شماره تلفن همراه  ................................................ثابت  تماس شماره

.........................................................................................  

 اداره ............................................ شماره به شده ثبت ............................................ شرکت )در صورتي که شخص حقوقي باشد(

 با .............................................. ملي شناسه ............................................ اقتصادي کد ................................... هايشرکت ثبت

 تولد تاريخ ...................... مهشناسنا شماره .................................... فرزند ................................ خانم/آقاي امضاي

 خانم/آقاي و شرکت ........................................به عنوان  ........................................................... کد ملي ...............................

 کد ملي ................................... تولد تاريخ ....................... شناسنامه شماره .................................. فرزند ................................

 ................................. شماره آگهي طبق شرکت مهر با وشرکت  ..................................به عنوان  ............................................

 نشاني به ......................................... کدپستي .......................... مورخ ..................................... شماره رسمي روزنامه

 شماره ................................................................................................................................................................................................

پست الکترونيک  ..................................................شماره تلفن همراه  .............................................ثابت  تماس

 مستقر اعتباري مؤسسه/بانک وثيقه در ................................................................................................................................

 طور به مجدداً حسب مورد و آمد عمل به ماده اين در مندرج وثيقه مورد درخصوص اقباض و قبض. گرديد

  . شد داده مالکين يا مالک تحويل سالم و صحيح

 وثيقه مورد چهآن هر، اعتباري مؤسسه/بانککه حسب مورد و در صورت تقاضاي  نمود تعهد مشتري  -١٦ ماده

 موافقت مورد که مبلغي به ساله همه در مدت انجام آن، حاضر، قرارداد يامضا از پس را گيردمي قرار

مرتبطي  خطرات ساير و صاعقه سيل، زلزله، انفجار، سوزي،آتش برابر در ،باشد اعتباري مؤسسه/بانک

 نفع به و خود هزينه به مجاز، بيمه هايشرکت از يکي نزد ،کندمي تعيين اعتباري مؤسسه/بانک که

 همچنين .کند تسليم اعتباري مؤسسه/بانک به بالدرنگ را نامهبيمه و نمايد بيمه اعتباري مؤسسه/بانک
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 در. دهد هيارا اعتباري مؤسسه/بانک به را بيمه تجديد مدارک بيمه، مدت يانقضا از قبل روز پانزده

 را وثائق تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک ندهد انجام فوق شرح به را خود تعهدات مشتري که صورتي

 وي حساب به يا مطالبه مشتري از را شده هزينه مبلغ و نموده بيمه خود هزينه به مشتري طرف از وکالتاً

 ضمناً. بود نخواهد مشتري هايمسئوليت و تعهدات نافي مذکور وکالت است بديهي. نمايد منظور

 مؤسسه/بانک و گربيمه به سريعاً شده، بيمه موارد به خسارت بروز صورت در است مکلف مشتري

  .دهد اطالع اعتباري

 ضامنين/و يا ضامن گذاران/گذاروثيقه و يا اعتباري، مشتري مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در -١٧ ماده

 وصول جهت اجرائيه صدور به نسبت تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمايند، تخلف قرارداد اين مفاد از

  .نمايد اقدام خود به طرفيت هريک از اشخاص يادشده مطالبات

اي  گونه معامله ضمن اعالم و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ ،گذاران/گذار وثيقه -١٨ ماده

  :که گرديدند ملتزم و متعهداند،  انجام نداده

 .نمايند خودداري وثيقه عين مورد به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از -۱- ۱۸

 که اقدامي هر انجام از و ننمايند ايجاد ييريتغ وثيقه موارد در اعتباري مؤسسه/بانک موافقت بدون -۲- ۱۸

 .نمايند خودداري باشد وثيقه موارد بهاي نقصان موجب

 و مستحدثات فعلي، تجهيزات و تأسيسات مستحدثات، بر عالوه وثيقه مورد در که صورتي در -۳- ۱۸

 .بود خواهد وثيقه موارد جزء ،شود اضافه ديگري تجهيزات و تأسيسات

 هايطرح اجراي معرض در وثيقه موارد از قسمتي يا تمام سند اين فک از قبل که صورتي در -۴- ۱۸

 و مقامقائم اعتباري، مؤسسه/بانک گيرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتي هايشرکت و مؤسسات

 انجام را قانوني تشريفات تمامي که است گذاران/گذار وثيقه فوت از بعد وصييا  و بالعزل وکيل

 يا تمام تملک قبال در بطر ذي مؤسسه طرف از که را وجوهي مربوط، دفاتر و اسناد يامضا با و دهد

 از پس و کند دريافت قسطي يا نقدي صورت به شد، خواهد پرداخت وثيقه موارد از قسمتي

 بهاي هرگاه. نمايد وصول ،وجه باقيمانده محل از را خود مطالبات متعلقه، هاي هزينه کسر و احتساب

 وجوه دريافت حق اعتباري مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده دادگستري يا ثبت صندوق در ملک،
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 شده وصول وجوه که صورتي در. داشت خواهد خود مطالبات و متعلقه هاي هزينه ميزان به را سپرده

 متعهد مشتري ننمايد، را اعتباري مؤسسه/بانک مطالبات تکافوي بند، اين موضوع وثيقه موارد يا و

 .بپردازد فوراً ي،اعتبار مؤسسه/بانک تشخيص به بنا را خود هاي بدهي کليه گرديد

را کتباً به ) که ضمن سند عادي باشد ولو اين(هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه  -۵- ۱۸

ري مؤسسه اعتبا/تحت هر عنوان، از بانک وثيقه مورد منافعاطالع بانک رسانده و نيز قبل از انتقال 

  .تأييديه اخذ نمايند

 تحويل و تخليه را وثيقه مورد محل ،درآيد اعتباري مؤسسه/بانک تملک به وثيقه مورد که صورتي در -۶- ۱۸

 انتقال سند نيز و قرارداد اين مفاد استناد به صورت اين غير در. دننماي اعتباري مؤسسه/بانک

 و تخليه را انتقال مورد امالک، و اسناد ثبت ادارات طريق از تواندمي  اعتباري مؤسسه/بانک ي،ياجرا

  .نمايد تصرف

قرارداد  ٢٢و ) ٤- ١٨بند ( ١٨، ١٦، ١٢مؤسسه اعتباري موضوع مواد /هاي تفويضي به بانک کليه وکالت -١٩ماده 

حاضر، ضمن عقد خارج الزم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و 

  .باشد د وکالت توسط موکل ميسلب حق اجراي مور

حسب ضوابط و مقررات  اعتباري مؤسسه/بانک که صورتي در نمودند قبول گذاران/گذاروثيقه و مشتري -٢٠ ماده

 مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگر منتقل کند،

 در يافته انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نيز الحق تعهدات به قرارداد اين وثايق و تضمينات

  .باشد باقي وثيقه، و رهن

رجوع به  حق بدون التحرير،حق و الثبتحق جمله از حاضر قرارداد ثبت به مربوط هايهزينه کليه - ٢١ماده 

  .است مشتري عهده به کالً اعتباري، مؤسسه/بانک

 ايشان اطالعات و داده هرگونه تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک نمودند قبول ضامنين/مشتري و ضامن - ٢٢ماده 

  .دهد قرار ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد مورد اعتبار سنجش شرکت اختيار در را
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 و» )بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون« )١٥( ماده طبق بر و طرفين توافق اساس بر قرارداد اين -٢٣ماده 

هاي  قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه«) ٧(و ماده  آن قانوني الحاقات و اصالحات

در حکم سند رسمي » ها هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك اجراي طرح طرح و تسريع در

 تمامي و باشدمي» االجراالزم رسمي اسنادمفاد  اجراي نامهآيين« مفاد تابع و بوده االجراالزمو 

 و ندارند اختالفي گونههيچ آن به نسبت و پذيرفته را قرارداد مندرجات کليه که نمودند قبول امضاکنندگان

 نيز و قرارداد مفاد به نسبت را اعتراضي و ايراد هرگونه حق گذاران/گذاروثيقه و ضامنين/ضامن ،مشتري

 در مشتري تعهدات ايفاي و خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي اقدامات به نسبت

  .نمودند اسقاط و سلب خود از ،اجرايي عمليات از مرحله هر

  .باشد صالح نمي مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي - ٢٤ماده 

  

 ، مشتري،مؤسسه اعتباري/بانک کامل يتؤر به و تنظيم نسخه  در و تبصره ١٠ و ماده ٢٤ در قرارداد اين

 تبعات پذيرش و قرارداد اين مفاد از کامل آگاهي و اطالع به اقرار ضمنايشان  و رسيد گذاران وثيقهضامنين و 

و يک نسخه از اين قرارداد به هر يک  نمودند مبادرت آنتمامي صفحات  امضاي به آن، از ناشي قانوني و حقوقي

 .ها تسليم گرديد از آن

  

  گذاران وثيقه/ضامنين مهر/امضا محل                             مشتري مهر/ امضا محل     اعتباري مؤسسه/بانک مهر و امضا محل
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  تعالي بسمه
  

  »جعاله قرارداد«
  
  
  
  

  

  :قرارداد طرفين   - ١ ماده

 و اسالمي شوراي مجلس ٨/٦/١٣٦٢ مصوب) بهره( ربا بدوني بانک عمليات قانون اساس بر قرارداد اين

امضا بين ،ايران اسالمي جمهوري يمرکز بانکي سو ازي ابالغ هايبخشنامه و هادستورالعمل ها،نامه آيين

  :گرددمي منعقد زير کنندگان

 نشاني به ................................کد  ............................... شعبه ............................................... مؤسسه اعتباري/کبان - الف

 با ......................................................................................................................................................................................................................

 قرارداد اين در پس اين از کهبه عنوان عامل  ................................................................... خانم/آقاي نمايندگي

  و شودمي ناميدهمؤسسه اعتباري /بانک

 تاريخ ........................... فرزند ........................................خانم/آقاي )باشد حقيقي شخصگيرنده    تسهيالت که صورتي در( - ب

 شناسنامه سريال شماره ................................ صدور محل .............................. شناسنامه شماره ....................... تولد

کد  ..................................... شماره گذرنامه اتباع خارجي/يخارج اتباع اختصاصي شماره/ کد ملي .......................................

 ............................................... نشاني به ............................................................ کدپستي ....................................اقتصادي 

................................................................................................................................................................................................................ 

پست الکترونيک  .............................................................شماره تلفن همراه  ............................................... ثابت تماس شماره

................................................................................................................  

 شماره به شده ثبت ...................................................... شرکت )باشد حقوقي شخصگيرنده    تسهيالت که صورتي در(

 .......................................... اقتصادي کد ........................................... هايشرکت ثبت اداره .....................................................

 ...................................... خانم/آقاي امضاي با ...............................................ي خارج اتباع اختصاصي شماره/ملي شناسه

  : شماره

 : تاريخ

  

محل الصاق 

  تمبر مالياتي
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 شماره/کد ملي ...................................... تولد تاريخ ......................................... شناسنامه شماره ................................... فرزند

 ..................................... عنوان به ...................................................... شماره گذرنامه اتباع خارجي/يخارج اتباع اختصاصي

 .................. تولد تاريخ .............. شناسنامه شماره .................................. فرزند .................................... خانم/آقاي و شرکت

 عنوان به ..................................................... شماره گذرنامه اتباع خارجي/يخارج اتباع اختصاصي شماره/کد ملي

 شماره رسمي روزنامه ................................................ شماره آگهي طبق شرکت مهر با وشرکت  .......................................

......... .............. نشاني به .................................................... کدپستي .............................. مورخ ........................................................

................................................................................................................................................................................................................... 

پست  ...............................................................شماره تلفن همراه  ...................................................ثابت  تماس شماره

  ..................................................................................................................الکترونيک

  .شودمي ناميده جاعل قرارداد اين در پس اين از که

  :ضامنين/ ضامن ـ ج )مؤسسه اعتباري/در صورت اخذ ضمانت حسب صالحديد بانک(

  )باشد حقيقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 شناسنامه شماره ..................................... تولد تاريخ ........................................... فرزند ........................................خانم/آقاي

 ........................................ کد ملي .............................. شناسنامه سريال شماره ......................... صدور محل ............................

 ...................................................................................................................................... نشاني به .......................................... کدپستي

پست الکترونيک  ............................................................شماره تلفن همراه  .........................................ثابت  تماس شماره

...................................................................................................................................... 

 )باشد حقوقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 .................................... هايشرکت ثبت اداره .................................... شماره به شده ثبت ........................................ شرکت

 فرزند ........................... خانم/آقاي امضاي با ..................................................... ملي شناسه .............................. اقتصادي کد

 ................................................ کد ملي .............................. تولد تاريخ ........................ شناسنامه شماره .....................................

 ............. شناسنامه شماره ................................ فرزند ................................... خانم/آقاي و شرکت ...........................ه عنوان ب

 طبق شرکت مهر با وشرکت  ........................ه عنوان ب ................................................... کد ملي ......................... تولد تاريخ
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 کدپستي .......................... مورخ ........................................... شماره رسمي روزنامه ............................................ شماره آگهي

 ......................................................................................... نشاني به ...........................................................

 شماره .............................................................................................................................................................................................................

پست الکترونيک  .....................................................شماره تلفن همراه  .............................................ثابت  تماس

..........................................................................................................................  

 مندرج موارد همان ضامنين/ضامن و جاعل اعتباري، مؤسسه/بانک هاي نشاني، پست الکترونيک و تلفن - تبصره

 تغيير را هاي خود نشاني، پست الکترونيک و تلفن مزبور اشخاص از يكي چه چنان. است ماده اين در

 به كتباً موارد فوق، تغيير كه وقتي تا. كند ابالغ ديگر هايبه طرف به صورت کتبي را موضوع بايد دهد

غيره، حسب  و اجرايي هاياخطاريه و هاابالغيه و مراسالت و مكاتبات كليه باشد، نشده ابالغ ديگر طرف

ارسال  شده است، قيد ماده اين در كه ، پست الکترونيک و نشاني)پيامک(  شماره تلفن مورد از طريق

  .گردد شود و ابالغ شده تلقي مي مي

  :موضوع اين قرارداد عبارتست از - ٢ماده 

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................  

  .باشد ماه مي ...................... قرارداد از لحاظ اجراي جعاله از تاريخ انعقاد قرارداد اين مدت - ٣ماده 

) به حروف( .....................................................................................................) عدد به( قرارداد، مبلغ موضوع جعل كل - ٤ ماده

در صورت لزوم اخذ ( كه دباش مي .........................................................................................................................................

) به حروف( ................................................................................................. ) عدد به( جاعل مبلغ )دريافت پيش

آن را بابت قسمتي از جعل  .........................................................................................................................................

مؤسسه اعتباري پرداخت نمود و همچنين /پرداخت در وجه بانک مؤسسه اعتباري به عنوان پيش/بانک

) عدد به( مبلغبه  مابقي جعل نمود تعهد و مؤسسه اعتباري قبول/بانک با موافقت
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 در را .....................................................................) .....................به حروف( .............................................................. 

 قسط، اولين سررسيد. مؤسسه اعتباري بپردازد/بانک به رسيد، قبض قبال در متوالي، قسط ...................

. بود خواهد قبل قسط سررسيد از ماه ........... فاصله به بعدي اقساط سررسيد و ....................... روز

 مطالبات و ها هزينه ساير يا و بدهي از چه آن سررسيد آخرين قسط، در گرديد همچنين متعهد جاعل

 تسويه و مؤسسه اعتباري پرداخت/بانک به جا يك باشد، مانده باقي وي ذمه بر قرارداد اين از ناشي

   .نمايد

مبادرت به تسويه تمام يـا قسـمتي از بـدهي خـود نمايـد،       اقساط سررسيد از قبلجاعل در صورتي که  - تبصره

درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسـب بـا مـدت باقيمانـده تـا       ٩٠حداقل  اعتباري مؤسسه/ بانك

  .نمايد جاعل مسترد ميسررسيد قسط يا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به 

   -٥ماده 

  )دايآمادگي نم اعالم قرارداد اين موضوع انجام تمام يا بخشي از نحوه بر مراقبت و ها هزينه پرداخت جهت در صورتي که جاعل( ـ١ـ٥

) به حروف( ........................................................) عدد به( مبلغ قرارداد اين امضاي با مؤسسه اعتباري/بانك

 ضمن نامبرده و قرارداد جاعل اختيار در .........................................................................................................................................

 به را قرارداد اين انجام موضوع هاي هزينه كليه آن محل از تا گرديد و ملتزم مذكور، متعهد مبلغ دريافت به اقرار

مدت  ظرف حداكثر موضوع اين قرارداد، كه مراقبت نمايد و بپردازد مؤسسه اعتباري/بانك از طرف نمايندگي

 انجام هاي هزينه مدت صورتحساب همين ظرف حداكثر شد متعهد و شود اين قرارداد انجام) ٣(مذکور در ماده 

 مؤسسه اعتباري/به بانك است، مانده باقي ها هزينه پرداخت از پس كه را فوق وجه از هر مبلغ و ارايه را شده

  .مسترد دارد

در صورتي که در ضمن انجام عمليات جعاله، بروز مضايق و موانعي از قبيل در دسترس نبودن لوازم،  - تبصره

صالح، مانع ادامه عمليات جعاله شود، جاعل موظف به رفع آن مضايق و  ابزارها يا ممانعت مراجع ذي

وه بر عودت باشد و در صورت عدم رفع و متعذر بودن ادامه عمليات، جاعل موظف است عال موانع مي

مانده از موضوع  مؤسسه اعتباري متناسب با کار باقي/اصل مبلغ اعطايي مندرج در اين ماده به بانک

جاعل حق هر گونه ايراد . مؤسسه اعتباري را متناسب با کار انجام شده پرداخت نمايد/جعاله، جعل بانک
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تباري را از خود سلب و اسقاط مؤسسه اع/و اعتراض نسبت به ناتمام ماندن عمليات جعاله و جعل بانک

  .نمود

موضوع اين قرارداد را به تشخيص و صالحديد تمام يا بخشي از تواند انجام  مؤسسه اعتباري مي/بانک ـ٢ـ٥

  .نمايد در قالب قرارداد ديگري واگذار  ،خود

موضوع اين  انجام برحسن نظارت و ارزيابي براي بداند صالح هر موقع دارد حق مؤسسه اعتباري/بانك - ٦ماده 

و  مراجعه موضوع قرارداد محل انجام به كار صحت از حصول اطمينان منظور به فني بازديدهاي و قرارداد

  .نمايد بازديد از آن

جاعل ضمن عقد خارج الزم تمامي تعهدات و مفاد اين قرارداد را پذيرفته و حق فسخ اين قرارداد را از  -٧ماده 

  .خود سلب نمود

هاي  حسابدفاتر و صورت. مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است/هاي بانکحسابدفاتر و صورت -٨ماده 

مؤسسه اعتباري از نظر اعالم به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي /بانک

  .باشدثبت جهت محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد مالک عمل مي

 ضمن و بوده برگشت قابل محاسبات در مؤسسه اعتباري/بانک اشتباه هرگونه نمودند توافق طرفين -  تبصره

  .نمايند اقدام مربوط اوراق و اسناد اصالح و تنظيم به نسبت اصالحي، قبول محاسبات

مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيالت جعاله مطلع گرديده /جاعل اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک - ٩ماده 

مؤسسه اعتباري، جاعل از /در صورتي که به تشخيص بانک. باشد و حائز شرايط دريافت تسهيالت مي

 اين قرارداد، از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه مفاد اين قرارداد

تواند  مؤسسه اعتباري مي/بانک ، باشد نموده به نحو غير مجاز استفاده تسهيالتاز  يا و نموده طيتخ

در را ) ٤(يک از اقساط مذکور در ماده  هر چه جاعل چنان. تبديل نمايد مانده مطالبات را به دين حال

ابالغي از سوي بانک مرکزي جمهوري مانده اقساط حسب ضوابط  سررسيد مقرر پرداخت ننمايد، باقي

مؤسسه اعتباري حق مطالبه تمامي طلب خود را از جاعل /اسالمي ايران، تبديل به دين حال شده و بانک

 اين ماده، مبلغي مبالغ مذکور در كل استرداد بر عالوه است جاعل متعهد. جا خواهد داشت به صورت يک
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 مؤسسه اعتباري/بانك به خود مال از گيرد، مي تعلق وي ذمه بر قرارداد اين )١٠(ماده  را که مطابق

 خود مطالبات قرارداد، اين مفاد وفق دارد حق مؤسسه اعتباري/پرداخت، بانك عدم درصورت و بپردازد

  .نمايد استيفا را

، حسب مورد از تاريخ سررسيد )٩(جاعل متعهد گرديد در صورت بروز هريک از موارد مذکور در ماده  -١٠ماده 

 بهمبلغي  خود، نشده تأديه وجوه بر عالوهاقساط يا تبديل ديون به دين حال، تا تاريخ تسويه بدهي، 

  :دستورالعمل محاسباتي طبقکه  دين، تأديه تأخير التزام وجه عنوان

  

  

  

  .نمايد پرداخت اعتباري مؤسسه/بانک بهگردد،  محاسبه مي زير شرح به و

درصد، مجموعاً  ....................درصد به عالوه نرخ سود متعلقه  ٦نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين معادل 

  .باشد درصد مي ....................معادل 

حسب مورد عبارت است از مانده اقساط  ماده اين دستورالعمل محاسباتي در مندرج مطالبات مانده - ١تبصره 

مؤسسه اعتباري اقدام ننموده است و اقساط /نسبت به پرداخت آن به بانک جاعل که اي سررسيد شده

  .اي که  به دين حال تبديل شده است سررسيد نشده

 ناشي از ارايه اطالعات جاعلتخلف  که مواردي خصوص در دين تأديه تأخير التزام وجه محاسبه مبناي - ٢ تبصره

در محلي خارج از موضوع قرارداد  مصرف تسهيالت قرارداد و يا اين اجراي و انعقاد در مؤثر نادرست

  .باشدمي حاضر قرارداد انعقاد تاريخ باشد،

پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر يک از اقساط و عدم بازپرداخت  اعتباري مؤسسه/بانک - ١١ماده 

مندرج در نشاني از طريق  ار مراتببايد ها توسط جاعل و يا بالفاصله پس از حال شدن ديون جاعل،  آن

گذاران ارسال /گذار و وثيقه ضامنين/ضامن برايهاي اعالمي احتمالي،  اين قرارداد و اصالحيه) ١(ماده 

ضامنين و /از ضامن) ٩(در غير اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور در ماده  .کند

  .پذير نخواهد بود گذاران امکان/گذار وثيقه

 مطالباتمانده× دين تأديه تأخيرالتزاموجهنرخ×روزتعداد             

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال                
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 و اجازه اعتباري مؤسسه/بانک به رجوع غيرقابل طور به الزم، خارج عقد طي ضامنين/ضامن و جاعل -١٢ماده 

 از پس غيرمستقيم يا مستقيم از اعم را قرارداد اين ناشي از خود مطالبات هرگونه که دادند اختيار

 و ريالي( يهاحساب از يک هر موجودي از پرداخت، عدم صورت در و يا حال شدن ديون سررسيد

 و رأساً ،اعتباري مؤسساتها و  بانک ساير يا و اعتباري مؤسسه/بانک نزد آنان اسناد و اموال ،)ارزي

 که صورتي در. نمايد منظور جاعل بدهي حساب به و نموده برداشت اجرايي يا قضائي حکم به نياز بدون

 جمهوري مرکزي بانک سوي از اعالمي نرخ به را آن اعتباري مؤسسه/بانک باشد ارزي صورت به وجوه

 و جاعل براي خصوص اين در اعتباري مؤسسه/بانک اقدام. نمايدمي برداشت و محاسبه ايران اسالمي

  .باشدمي االجراالزم و اعتراض غيرقابل ضامنين/ضامن

 اعتباري مؤسسه/بانک بهيا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد  سررسيد از پس که وجوهي هرگونه - ١ تبصره

 و کارمزدها های قانونی ابتدا بابت هزينه شود،مي برداشت اسناد و اموال و هاحساب از يا و پرداخت

 تسهيم اجزاء مختلف بدهي مشتري در خصوص تسهيالت موضوع اين قرارداد بينو مابقي منظور شده 

  .شود مي بالنسبه

مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در /بانک -٢ تبصره

ين اطالع ضامن/هاي اعالمي احتمالي، حسب مورد به جاعل يا ضامن اين قرارداد و اصالحيه) ١(ماده 

  .دهد مي

 كيفيت تعهدات و كميت و قرارداد اين مندرجات به راجع كامل وقوف و اطالع و علم ضامنين با/ضامن - ١٣ماده 

 انجام با ارتباط در كه هاييبدهي پرداخت و تعهدات كليه انجام متضامناً، و مشتركاًمنفرداً،  جاعل،

 قرارداد اين استناد به مؤسسه اعتباري/بانك و نمودند تعهد را جاعل است به عهده قرارداد اين موضوع

از ضامنين، منفرداً و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي تعهدات  هريك به ،جاعل به مراجعه بر عالوه دارد حق

  .قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد

و حکم به نفع  نمايد اجرائيه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک هرگاه -١٤ماده 

حق تعرفه نامهآئين معادلاجرايي و مبلغي  هاي هزينه كليه پرداخت مؤسسه اعتباري صادر شود،/بانک
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 اقدامات به توسل از ناگزيرمؤسسه اعتباري /بانک كه صورتي در همچنين و يياجرا امور در الوکاله

 جهت هر از خسارات و قضايي نماينده يا وكيل الوكاله حق و دادرسي و قضايي هاي گردد، هزينه قضايي

 تعهدات، ساير انجام بر عالوهکه  بوده جاعل ذمه بر) مؤسسه اعتباري/بانك اعالم و تشخيص طبق(

  .باشدمي آن پرداخت به ملزم

  :ذيل مشروحه موارد قرارداد، اين از ناشي تعهدات انجام حسن تضمين منظور به -١٥ماده 

  )گردد ذکر مأخوذه وثايق/ وثيقه کامل مشخصات(

.......................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

 فرزند ...........................................خانم/آقاي )در صورتي که شخص حقيقي باشد( انگذار/گذاروثيقه يا و جاعل توسط

 شماره ............................... صدور محل ........................ شناسنامه شماره ............................... تولد تاريخ ..............................

 .................................................... کدپستي ............................................................. کد ملي .............................. شناسنامه سريال

 ............................................................................................................................................................................................. شانين به

پست الکترونيک  ...............................................................شماره تلفن همراه  ........................................ثابت  تماس شماره

..................................................................................................................  

 اداره .......................................... شماره به شده ثبت ............................................ شرکت )تي که شخص حقوقي باشددر صور(

 امضاي با ............................................. ملي شناسه ..................................... اقتصادي کد ..................... هايشرکت ثبت

 کد ملي ........................ تولد تاريخ ............... شناسنامه شماره .............................. فرزند ........................... خانم/آقاي

 فرزند ........................................ خانم/آقاي و شرکت ................................ ه عنوانب ...................................................................

 .......................................................... کد ملي .......................... تولد تاريخ ...................... شناسنامه شماره ................................

 شماره رسمي روزنامه ................................ شماره آگهي طبق شرکت مهر با وشرکت  ............................ه عنوانب
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 ..................................................... نشاني به .................................................. کدپستي ...................... مورخ ...............................

...................................................................................................................................................................................................................... 

پست الکترونيک  ..........................................................شماره تلفن همراه  ...........................................ثابت  تماس شماره

. گرديد مستقر اعتباري مؤسسه/بانک وثيقه در ......................................................................................................................

 و صحيح طور به مجدداً حسب مورد و آمد عمل به ماده اين در مندرج وثيقه مورد درخصوص اقباض و قبض

  . شد داده مالکين يا مالک تحويل سالم

 قرار وثيقه مورد چهآن هر ،اعتباري مؤسسه/بانکدر صورت تقاضاي  که حسب مورد و نمود تعهد جاعل  -١٦ ماده

در مدت  حاضر، قرارداد يامضا از پس رارداد اموال موضوع عمليات ناشي از اين قرا و همچنين گيردمي

 سوزي،آتش برابر در ،باشد اعتباري مؤسسه/بانک موافقت مورد که مبلغي به ساله همه ،انجام آن

 از يکي نزد ،کندمي تعيين اعتباري مؤسسه/بانک کهمرتبطي  خطرات ساير و صاعقه سيل، زلزله، انفجار،

 بالدرنگ را نامهبيمه و نمايد بيمه اعتباري مؤسسه/بانک نفع به و خود هزينه به مجاز، بيمه هايشرکت

 بيمه تجديد مدارک بيمه، مدت يانقضا از قبل روز پانزده چنينهم .کند تسليم اعتباري مؤسسه/بانک به

 ندهد انجام فوق شرح به را خود تعهدات جاعل که صورتي در. دهد هيارا اعتباري مؤسسه/بانک به را

 طرف از وکالتاً را اموال موضوع عمليات ناشي از اين قراردادو يا  وثائق تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک

. نمايد منظور وي حساب به يا مطالبه جاعل از را شده هزينه مبلغ و نموده بيمه خود هزينه به جاعل

 در است مکلف جاعل ضمناً. بود نخواهد جاعل هايمسئوليت و تعهدات نافي مذکور وکالت است بديهي

  .دهد اطالع اعتباري مؤسسه/بانک و گربيمه به سريعاً شده، بيمه موارد به خسارت بروز صورت

 از ضامنين/و يا ضامن انگذار/گذاروثيقه ياو  جاعل ،اعتباري مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در -١٧ ماده

 وصول جهت اجرائيه صدور به نسبت تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمايند، تخلف قرارداد اين مفاد

  .نمايد اقدام به طرفيت هريک از اشخاص يادشده خود مطالبات

اي  گونه معامله اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ ضمن اعالم و ،گذاران/گذار وثيقه -١٨ ماده

  :که گرديدند ملتزم و متعهد، اند انجام نداده

 .نمايند خودداري وثيقه عين مورد به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از -۱- ۱۸
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 که اقدامي هر انجام از و ننمايند ايجاد تغييري وثيقه موارد در اعتباري مؤسسه/بانک موافقت بدون -۲- ۱۸

 .نمايند خودداري باشد وثيقه موارد بهاي نقصان موجب

 و مستحدثات فعلي، تجهيزات و تأسيسات مستحدثات، بر عالوه وثيقه مورد در که صورتي در -۳- ۱۸

 .بود خواهد وثيقه موارد جزء ،شود اضافه ديگري تجهيزات و تأسيسات

 هايطرح اجراي معرض در وثيقه موارد از قسمتي يا تمام سند اين فک از قبل که صورتي در -۴- ۱۸

 و مقامقائم اعتباري، مؤسسه/بانک گيرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتي هايشرکت و مؤسسات

 و دهد انجام را قانوني تشريفات تمامي که است گذاران/گذار وثيقه فوت از بعد وصي و بالعزل وکيل

 يا تمام تملک قبال در بطر ذي مؤسسه طرف از که را وجوهي مربوط، دفاتر و اسناد يامضا با

 از پس و کند دريافت قسطي يا نقدي صورت به شد، خواهد پرداخت وثيقه موارد از قسمتي

 بهاي هرگاه. نمايد وصول ،وجه باقيمانده محل از را خود مطالبات متعلقه، هاي هزينه کسر و احتساب

 وجوه دريافت حق اعتباري مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده دادگستري يا ثبت صندوق در ملک،

 شده وصول وجوه که صورتي در. داشت خواهد خود مطالبات و متعلقه هاي هزينه ميزان به را سپرده

 متعهد جاعل ننمايد، را اعتباري مؤسسه/بانک مطالبات تکافوي بند، اين موضوع وثيقه موارد يا و

 .بپردازد فوراً ي،اعتبار مؤسسه/بانک تشخيص به بنا را خود هاي بدهي کليه گرديد

را کتباً به ) که ضمن سند عادي باشد ولو اين(هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه  -۱۸-۵

تحت هر عنوان، از  وثيقه مورد منافعرسانده و نيز قبل از انتقال  اعتباري مؤسسه/بانکاطالع 

  .مؤسسه اعتباري تأييديه اخذ نمايند/بانک

 تحويل و تخليه را وثيقه مورد محل ،درآيد اعتباري مؤسسه/بانک تملک به وثيقه مورد که صورتي در -۱۸-۶

 انتقال سند نيز و قرارداد اين مفاد استناد به صورت اين غير در. دننماي اعتباري مؤسسه/بانک

 و تخليه را انتقال مورد امالک، و اسناد ثبت ادارات طريق از تواندمي  اعتباري مؤسسه/بانک ي،ياجرا

  .نمايد تصرف
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 خارج عقد ضمن )٢٢(و ) ١٨(، )١٦(ضوع مواد وم اعتباري مؤسسه/بانک به تفويضي هايوکالت کليه - ١٩ماده 

سلب حق اجراي مورد  و غيره و امين و وکيل ضم و عزل حق سلب با و است معين طرفين براي الزم

  .باشدمي وکالت توسط موکل

مقررات  حسب ضوابط واعتباري  مؤسسه/بانک که صورتي در نمودند قبول انگذار/گذار وثيقه و جاعل - ٢٠ ماده

کند،  منتقل ديگر حقوقیاشخاص  به را قرارداد اين مطالبات، مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي

 در يافته انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نيز الحق تعهدات به قرارداد اين وثايق و تضمينات

  .باشد باقي وثيقه، و رهن

رجوع به  حق بدون التحرير،حق و الثبتحق جمله از حاضر قرارداد ثبت به مربوط هايهزينه کليه - ٢١ماده 

  .است جاعل عهده به کالً اعتباري، مؤسسه/بانک

 را ايشان اطالعات و داده هرگونه تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک نمودند قبول ضامنين/جاعل و ضامن - ٢٢ماده 

  .دهد قرار ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد مورد اعتبار سنجش شرکت اختيار در

 و» )بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون« ١٥ ماده طبق بر و طرفين توافق اساس بر قرارداد اين -٢٣ماده 

هاي  قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه«) ٧(و ماده  آن قانوني الحاقات و اصالحات

در حکم سند رسمي  »ها هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك اجراي طرح طرح و تسريع در

 تمامي و باشدمي» االجراالزم رسمي اسناد مفاد اجراي نامهآيين« مفاد تابع و بوده االجراالزم و

 و ندارند اختالفي گونههيچ آن به نسبت و پذيرفته را قرارداد مندرجات کليه که نمودند قبول امضاکنندگان

 نيز و قرارداد مفاد به نسبت را اعتراضي و ايراد هرگونه حق انگذار/گذاروثيقه و ضامنين/ضامن ،جاعل

 هر در جاعل تعهدات ايفاي و خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي اقدامات به نسبت

  .نمودند اسقاط و سلب خود از اجرايي عمليات از مرحله

  .باشد صالح نمي مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي - ٢٤ماده 
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 ، جاعل،مؤسسه اعتباري/بانک کامل يتؤر به و تنظيم نسخه ................... در و تبصره ٨ و ماده ٢٤ در قرارداد اين

 و قرارداد اين مفاد از کامل آگاهي و اطالع به اقرار ضمنايشان  و رسيد گذاران /گذار ضامنين و وثيقه/ضامن

و يک نسخه از اين  نمودند مبادرت آنتمامي صفحات  امضاي به آن، از ناشي قانوني و حقوقي تبعات پذيرش

  .قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد

  

  گذاران وثيقه/ضامنين مهر/امضا محل                             جاعل مهر/ امضا محل     اعتباري مؤسسه/بانک مهر و امضا محل
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  تعالي بسمه
  

  

  
  »قرارداد خريد دين«

  

  :قرارداد طرفين   -١ ماده

 اسالمي شوراي مجلس ٨/٦/١٣٦٢ مصوب) بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون اساس بر قرارداد اين

 جمهـوري مرکـزي   بانـک  سـوي  از ابالغـي  هاي بخشنامه و ها نامه، دستورالعمل آيين و نيز اصالحات بعدي آن و

  :گردد مي منعقد زير کنندگان امضا بين ،ايران اسالمي

ــف ــک -الـ ــه/بانـ ــاري مؤسسـ ــعبه ................................................................. اعتبـ ــد .......................................... شـ  کـ

 پس اين از که ......................................................................... خانم/آقاي نمايندگي با نشاني به .................................................

  و شود مي ناميده اعتباري مؤسسه/بانک قرارداد اين در

 تـاريخ  ................................ فرزند .................................... خانم/آقاي )باشـد  حقيقي شخصگيرنده    تسهيالت که صورتي در( -ب

 شناسـنامه  سـريال  شـماره  .............................. صدور محل ............................... شناسنامه شماره .............................. تولد

 ............................................. شماره گذرنامه اتباع خـارجي /يخارج اتباع اختصاصي شماره/ملي کد ...................................

ــد ــادي کـــــ ــتي ............................................... اقتصـــــ ــه ............................................................. کدپســـــ  بـــــ

 تلفن شماره .............................................. ثابتشماره تماس  ........................................................................نشاني

ــراه ــت .......................................................... همــــــــــــــ ــک پســــــــــــــ  الکترونيــــــــــــــ

..................................................................................................................  

 شـماره  بـه  شـده  ثبـت  ......................................................شـرکت   )باشـد  حقـوقي  شـخص گيرنـده     تسهيالت که صورتي در(

 شناسـه  ......................................... اقتصـادي  کـد  .................................... هـاي  شـرکت  ثبت اداره ..........................................

 فرزنـد  ................................. خـانم /آقـاي  امضاي با .................................................... يخارج اتباع اختصاصي شماره/ملي

 اتبـاع  اختصاصـي  شـماره /ملـي  کـد  ............................. تولد تاريخ .......................... شناسنامه شماره ..............................

  : شماره

 : تاريخ

 

  

محل الصاق 

  تمبر مالياتي
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 و شـرکت  .......................................... عنـوان  بـه  ...................................................... شماره گذرنامه اتباع خـارجي  /يخارج

 ..........................تولـد   تـاريخ  ....................... شناسنامه شماره .................................... فرزند ...................................خانم /آقاي

 عنـوان  بـه  ......................................................... شماره گذرنامه اتبـاع خـارجي  /يخارج اتباع اختصاصي شماره/ملي کد

 شـماره  رسـمي  روزنامـه  .......................................... شماره آگهي طبق شرکت مهر با و شرکت ........................................

....... ........................... نشـاني  بـه  ..................................................... کدپستي ................................. مورخ .........................................

شماره  .............................................................................................................................................................................................................

ــتتمــاس  ــراه تلفــن شــماره ............................................ ثاب  الکترونيــک پســت ......................................................... هم

 ناميـده  فروشـنده  قـرارداد  اين در پس اين از که .........................................................................................................................

  .شود مي

  :ضامنين/ ضامن ـ ج )مؤسسه اعتباري/ت حسب صالحديد بانکضمان اخذ صورت در(

  )باشد حقيقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 صـدور  محل ..................... شناسنامه شماره ....................... تولد تاريخ ........................... فرزند .......................... خانم/آقاي

 ....................................... کدپسـتي  ..................................... ملـي  کد .......................... شناسنامه سريال شماره .........................

ــه ــاني ب  .................................................................................................................................................................................................. نش

ــماره ــاس  ش ــتتم ــماره ................................ ثاب ــن ش ــراه تلف ــت ............................................ هم ــک پس  الکتروني

......................................................................................................................................   

 )باشد حقوقي شخص ضامنين/ضامن هک صورتي در(

 هـاي  شـرکت  ثبـت  اداره ......................................................... شـماره  بـه  شده ثبت .................................................. شرکت

 خـانم /آقـاي  امضاي با ............................................... ملي شناسه ...................................... اقتصادي کد ....................................

 کـد  ................................... تولد تاريخ .......................... شناسنامه شماره ....................................... فرزند ....................................

ــي ــوان   .......................................................................... مل ــه عن ــرکت ......................................................ب ــاي و ش ــانم/آق  خ

 .................................. تولـد  تـاريخ  ......................... شناسنامه شماره ......................................... فرزند ..........................................

 طبـق  شـرکت  مهـر  با و شرکت ...................................................به عنوان  .................................................................... ملي کد
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ــي ــماره آگه ــه ......................................... ش ــمي روزنام ــماره رس ــورخ ............................. ش ــتي ........................ م  کدپس

 ................................................................................................................................... نشــاني بــه ...............................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

 الکترونيـک  پسـت  ........................................................... همـراه  تلفن شماره .......................................... ثابت تماس شماره

...............................................................................................................  

 موارد همان ضامنين/ضامن و فروشنده اعتباري، مؤسسه/بانک هاي تلفن و الکترونيک پست نشاني، - تبصره

 دهد تغيير را خود هاي تلفن و الکترونيک پست نشاني، مزبور اشخاص از يكي چه چنان .است ماده اين در مندرج

 ابالغ ديگر طرف به كتباً فوق، موارد تغيير كه وقتي تا .كند ابالغ ديگر هاي طرف به کتبي صورت به را موضوع بايد

شماره  ز طريقا مورد حسبغيره،  و اجرايي هاي اخطاريه و ها ابالغيه و مراسالت و مكاتبات كليه باشد، نشده

شود و ابالغ شده تلقي  ارسال مي ،شده است قيد ماده اين در كه نشاني، پست الکترونيک و )پيامک(تلفن 

  .گردد مي

 اسمي مبلغ از کمتر بهاوراق تجاري از فروشنده /اسناد/ از خريد نقدي سند است عبارت قرارداد موضوع -٢ ماده

 )عدد به( کل بلغبه م ،شرح مشخصات جدول زير به ....................سررسيد يکسان به تاريخ با  و آن

 .  .............................................................................................................. )حروف به( ....................................................................

 کل مبلغمؤسسه اعتباري، /اوراق تجاري مزبور به بانک/اسناد/پس از ظهرنويسي و تحويل اصل سند فروشنده

  .دريافت نمود جا يک را به صورت مادهاين  موضوع

  سند متعهد نام سند اسمي مبلغ سريال شماره  سند نوع رديف

١     

٢     

٣     

٤     

٥     

٦     
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٧     

٨     

٩     

...     

  )حروف و عدد به(: اسناد اسمي مبلغ جمع

  

  .نمود ساقط و سلب خود از را »غبن خيار« خصوصاً خيارات کليه فروشنده - ٣ ماده

هاي  حسابدفاتر و صورت. مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است/هاي بانکحسابدفاتر و صورت - ٤ ماده

و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت جهت  مؤسسه اعتباري از نظر اعالم به مراجع قضايي/بانک

  .باشدمحاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد مالک عمل مي

 ضمن و بوده برگشت قابل محاسبات درمؤسسه اعتباري /بانک اشتباه هرگونه ،نمودند توافق طرفين -  تبصره

  .ندنماي اقدام مربوطه اوراق و اسناد اصالح و تنظيم به نسبت ،اصالحي محاسبات قبول

اوراق تجاري موضوع اين قرارداد در سررسيد، فروشنده قبول /اسناد/در صورت عدم پرداخت مبالغ سند - ٥ ماده

هاي مربوطه را طبق مقررات و شرايط  اوراق تجاري فوق و خسارت و هزينه/اسناد/و تعهد نمود مبالغ اسمي سند

  .اين قرارداد پرداخت نمايد

 ثالث اشخاص يا شخص طرف از فروشنده عليه قانوني و قضايي اقدام ،جهتي و علت هر به هرگاه - ٦ ماده

 ،نگردد ميسرناشي از اين قرارداد،  مؤسسه اعتباري/وصول مطالبات بانک عنوان هر هب كه نحوي به ،گيرد صورت

 زيان و ضرر جبران مسئول فروشنده و بوده فروشنده عهده هب امر مسئوليت همچنين و مانع و اشكال رفع

  .بود خواهد قرارداد اجراي در خيرتأ از ناشي عواقب و اعتباري مؤسسه/بانك

 مطلع خريد دين تسهيالت خصوص در اعتباري مؤسسه/بانک ضوابط و مقررات از نمود اظهار فروشنده -٧ ماده

 تشخيص به که صورتي در گرديد متعهد فروشنده. باشدمي تسهيالت دريافت شرايط حائز و گرديده

 عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از جمله قرارداد اين مفاد از اعتباري، مؤسسه/بانک

عالوه بر  باشد، نموده استفاده غيرمجاز نحو به تسهيالت از يا و نموده وثيقه اين قرارداد تخطي مورد
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مؤسسه اعتباري را از /تمامي خسارات وارده به بانک قرارداد،اين ) ٢(موضوع ماده  مبلغ بازپرداخت كل

ساالنه، متناسب ) به ميزان نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتی(درصد  ....تاريخ انعقاد قرارداد با نرخ 

 به خود مال مؤسسه اعتباري، بر اساس دستورالعمل محاسباتي زير از/با زمان و وجوه دريافتي از بانک

  :بپردازد اعتباري مؤسسه/بانك

  

  

  

بر مبالغ  اين قرارداد، عالوه) ٧(فروشنده متعهد گرديد در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در ماده  -٨ماده 

تحت عنوان  اعتباري، مبلغيمؤسسه /يادشده، از تاريخ اعالم تخلف تا تاريخ تسويه کامل مطالبات بانک

 مؤسسه/شود، به بانك زير محاسبه مي دستورالعمل محاسباتي طبق که وجه التزام تأخير تأديه دين را

 قرارداد، اين مفاد وفق دارد مؤسسه اعتباري حق/در صورت عدم پرداخت، بانک. اعتباري پرداخت نمايد

  .نمايد استيفا را خود مطالبات

  

  

 ........... معـادل  مجموعـاً  درصـد،  ........... متعلقه سود نرخ بعالوه درصد ٦ معادل دين، تأديه تأخير التزام وجه نرخ

  .باشدمي درصد

نشـده مبـالغ     تسـويه  مانـده  از اسـت  عبارت ماده اين دستورالعمل محاسباتي در مندرج مطالبات مانده - تبصره

   .اين قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است) ٧(مندرج در ماده 

 مؤسسه/بانکاوراق تجاري موضوع اين قرارداد در سررسيد، /اسناد/در صورت عدم پرداخت مبالغ سند - ٩ ماده

 توسط ها آن بازپرداخت عدم واسناد مزبور  از يک هر سررسيد از ماه دو حداکثر گذشت از پس اعتباري

هاي اعالمي احتمالي، به  اين قرارداد و اصالحيه) ١(مندرج در ماده نشاني از طريق  ار مراتببايد  ،فروشنده

  مبلغ دريافتي× نرخ×روزتعداد

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال   

  مطالباتمانده× دين تأديه تأخيرالتزاموجهنرخ×روزتعداد           

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال                
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دين مذکور در در غير اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه  .گذاران ارسال نمايد/گذار و وثيقه ضامنين/ضامن

  .پذير نخواهد بود گذاران امکان/گذار ضامنين و وثيقه/از ضامن) ٨(ماده 

 که دادند اختيار و اجازه اعتباري مؤسسه/بانک به رجوع غيرقابل طور به ضامنين،/ضامن و فروشنده -١٠ ماده

 و يا حال شدن ديون سررسيد از پس غيرمستقيم يا مستقيم از اعم را قرارداد اين ناشي از خود مطالبات هرگونه

 مؤسسه/بانک نزد آنان اسناد و اموال ،)ارزي و ريالي( ها حساب از يک هر موجودي از پرداخت، عدم صورت در

 به و نموده برداشت اجرايي يا قضائي حکم به نياز بدون و رأساً ،اعتباري مؤسسات و ها بانک ساير يا و اعتباري

 به را آن اعتباري مؤسسه/بانک باشد ارزي صورت به وجوه که صورتي در .نمايد منظور فروشنده بدهي حساب

 مؤسسه/بانک اقدام .نمايد مي برداشتو  محاسبه ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي از اعالمي نرخ

  .باشد مي االجرا الزم و اعتراض غيرقابل ضامنين/ضامن و فروشنده براي خصوص اين در اعتباري

 اعتبـاري  مؤسسـه /بانـک  بـه  قـرارداد  اين مطالبات شدن معوق يا سررسيد از پس که وجوهي هرگونه ـ١تبصره

 ي و کارمزدهـا قـانون  يهـا  هزينـه  بابت ابتدا شود، مي برداشت اسناد و اموال و ها حساب از يا و پرداخت

 تسـهيم  ديـن  تأديـه  تـأخير  التزام وجه و سود ،تسهيالت اصل مانده جزء سه بين مابقي و شده منظور

  .شود مي بالنسبه

پس از اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را /بانک ـ٢ تبصره

  .دهد اطالع مي ضامنين/فروشنده يا ضامنبه  حسب مورد هاي اعالمي احتمالي، اين قرارداد و اصالحيه) ١(ماده 

 تعهدات كيفيت و كميت و قرارداد اين مندرجات به راجع كامل وقوف و اطالع و علم با ضامنين/ضامن - ١١ ماده

 اين موضوع انجام با ارتباط در كه هايي بدهي پرداخت و تعهدات كليه انجام متضامناً، و مشتركاًمنفرداً،  ،فروشنده

 بر عالوه دارد حق قرارداد اين استناد به اعتباري مؤسسه/بانك و نمودند تعهد را است فروشنده عهده به قرارداد

 وجوه و مطالبه را قرارداد تعهدات ايفاي و مراجعه مشترکاًً يا و منفرداً ضامنين، از هريك به ،فروشنده به مراجعه

  .نمايد وصول را متعلقه

و حکم به نفع  نمايد اجرائيه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک هرگاه -١٢ ماده

 در الوکاله حق تعرفه نامه آيين معادل مبلغي و اجرايي هاي هزينه كليه پرداخت ،مؤسسه اعتباري صادر شود/بانک
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 و قضايي هاي هزينه گردد، قضايي اقدامات به توسل از ناگزير بانك كه صورتي در همچنين و اجرائي امور

 مؤسسه/بانك اعالم و تشخيص طبق( جهت هر از خسارات و قضايي نماينده يا وكيل الوكاله حق و دادرسي

  .باشد مي آن پرداخت به ملزم تعهدات، ساير انجام بر عالوه که بوده فروشنده ذمه بر )اعتباري

 ناشي تعهدات انجام حسن تضمين منظور به )مؤسسه اعتباري/حسب صالحديد بانک وثايق /وثيقه اخذ صورت در( - ١٣ ماده

  :ذيل مشروحهموارد  قرارداد، اين از

  )گردد ذکر مأخوذه وثايق /وثيقه کامل مشخصات(

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................خـانم /آقـاي  )باشـد  حقيقي شخص که صورتي در( انگذار/گذار وثيقه يا و فروشنده توسط

 ............................ صـدور  محـل  .......................... شناسنامه شماره ................................ تولد تاريخ .............................. فرزند

ــماره ــريال ش ــنامه س ــد ....................................... شناس ــي ک ــتي ............................................................................ مل  کدپس

ــه ................................................................... ــاني بـ  ....................................................................................................................... نشـ

............................................................................................................................................................................................................... 

 الکترونيـک  پسـت  ............................................................ همراه تلفن شماره ........................................... ثابت تماس شماره

...............................................................................................................  

 ............................................... شـماره  بـه  شده ثبت ................................................... شرکت )باشد قيوحق شخص که صورتي در(

 ملـي  شناسـه  ......................................................... اقتصـادي  کد ............................................................ هاي شرکت ثبت اداره

 شناسـنامه  شماره ...................................... فرزند ..................................... خانم/آقاي امضاي با .................................................

 .........................بـه عنـوان    ........................................................................ ملي کد ................................. تولد تاريخ ......................

 تولـد  تـاريخ  ................................. شناسنامه شماره .................................... فرزند ................................. خانم/آقاي و شرکت
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 آگهـي  طبـق  شرکت مهر با شرکت و ...........................به عنوان  ...................................................... کد ملي ...........................

  ................................... کدپستي ............................ مورخ ................................... شماره رسمي روزنامه ......................... شماره

 ................................................................................................................................................................................................... نشــاني بــه

 الکترونيـک  پسـت  ...................................................... همراه تلفن شماره ................................................. ثابت تماس شماره

.....................................................................................................................  

 عمل به ماده اين در مندرج وثيقه مورد درخصوص اقباض و قبض .گرديد مستقر اعتباري مؤسسه/بانک وثيقه در

   .شد داده مالکين يا مالک تحويل سالم و صحيح طور به حسب مورد مجدداً و آمد

، مطالبات ناشي از اين اعتباري مؤسسه/بانک تقاضاي صورت درکه حسب مورد و  نمود تعهد فروشنده -١٤ ماده

و تا زمان تسويه  آن انجام مدت در حاضر، قرارداد يامضا از پس را گيرد مي قرار وثيقه مورد چه آن هرقرارداد و 

 سيل، زلزله، انفجار، سوزي، آتش برابر در باشد اعتباري مؤسسه/بانک موافقت مورد که مبلغي بهکامل قرارداد، 

 به مجاز، بيمه هاي شرکت از يکي نزد ،کند مي تعيين اعتباري مؤسسه/بانک که مرتبطي خطرات ساير و صاعقه

 تسليم اعتباري مؤسسه/بانک به بالدرنگ را نامه بيمه و نمايد بيمه اعتباري مؤسسه/بانک نفع به و خود هزينه

 در .دهد ارايه اعتباري مؤسسه/بانک به را بيمه تجديد مدارک بيمه، مدت انقضاي از قبل روز پانزده چنين هم .کند

 از وکالتاً را قوثاي تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک ،ندهد انجام فوق شرح به را خود تعهدات فروشنده که صورتي

 .نمايد منظور وي حساب به يا مطالبه فروشنده از را شده هزينه مبلغ و نموده بيمه خود هزينه به فروشنده طرف

 در است مکلف فروشنده ضمناً .بود نخواهد فروشنده هاي مسئوليت و تعهدات نافي مذکور وکالت است بديهي

   .دهد اطالع اعتباري مؤسسه/بانک و گر بيمه به سريعاً شده، بيمه موارد به خسارت بروز صورت

 ضامنين/و يا ضامن انگذار/گذار وثيقه ياو  ، فروشندهاعتباري مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در - ١٥ ماده

 مطالبات وصول جهت اجرائيه صدور به نسبت تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمايند، تخلف قرارداد اين مفاد از

  .نمايد اقدام به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده خود

اي  گونه معامله که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ ضمن اعالم و اقرار به اين ،گذاران/گذار وثيقه - ١٦ ماده

  :که گرديدند ملتزم و متعهد، اند انجام نداده

 .نمايند خودداري وثيقه مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از -۱۶-۱
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 کـه  اقدامي هر انجام از و ننمايند ايجاد تغييري وثيقه موارد در اعتباري مؤسسه/بانک موافقت بدون -۱۶-۲

 .نمايند خودداري باشد وثيقه موارد بهاي نقصان موجب

 و مسـتحدثات  فعلـي،  تجهيـزات  و تأسيسـات  مسـتحدثات،  بر عالوه وثيقه مورد در که صورتي در -۱۶-۳

 .بود خواهد وثيقه موارد جزء شود، اضافه ديگري تجهيزات و تأسيسات

 هـاي  طـرح  اجـراي  معـرض  در وثيقـه  موارد از قسمتي يا تمام سند اين فک از قبل که صورتي در -۱۶-۴

 و مقام قائم اعتباري، مؤسسه/بانک گيرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتي هاي  شرکت و مؤسسات

 انجـام  را قـانوني  تشـريفات  تمامي که است گذاران/گذار وثيقه فوت از بعد وصييا  و بالعزل وکيل

 يا تمام تملک قبال در ربط ذي مؤسسه طرف از که را وجوهي مربوط، دفاتر و اسناد امضاي با و دهد

 و کسـر  از پس و کند دريافت قسطي يا نقدي صورت به شد، خواهد پرداخت وثيقه موارد از قسمتي

 ملـک،  بهاي هرگاه .نمايد وصول وجه، باقيمانده محل از را خود مطالبات متعلقه، هاي هزينه احتساب

 را سپرده وجوه دريافت حق اعتباري مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده دادگستري يا ثبت صندوق در

 موارد يا و شده وصول وجوه که صورتي در .داشت خواهد خود مطالبات و متعلقه هاي هزينه ميزان به

 گرديـد  متعهـد  فروشـنده  ننمايد، را اعتباري مؤسسه/بانک مطالبات تکافوي بند، اين موضوع وثيقه

 .بپردازد فوراً اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به بنا را خود هاي بدهي کليه

 بـه  کتباً را )باشد عادي سند ضمن که اين ولو( وثيقه مورد منافع به نسبت قبلي انتقال و نقل هرگونه -۱۶-۵

 اعتبـاري  مؤسسه/بانک از عنوان، هر تحت وثيقه مورد منافع انتقال از قبل نيز و رسانده بانک اطالع

  .نمايند اخذ تأييديه

 تحويل و تخليه را وثيقه مورد محل درآيد، اعتباري مؤسسه/بانک تملک به وثيقه مورد که صورتي در -۱۶-۶

 انتقـال  سـند  نيـز  و قـرارداد  ايـن  مفاد استناد به صورت اين غير در .نمايند اعتباري مؤسسه/بانک

 و تخليه را انتقال مورد امالک، و اسناد ثبت ادارات طريق از تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي،

  .نمايد تصرف
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قرارداد  ٢١و ) ٤- ١٦بند ( ١٦ ،١٤، ١٠مؤسسه اعتباري موضوع مواد /تفويضي به بانکهاي  کليه وکالت -١٧ ماده

حاضر، ضمن عقد خارج الزم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و سلب حق 

  .باشد مي اجراي مورد وکالت توسط موکل

حسب ضوابط و  اعتباري مؤسسه/بانک که صورتي در نمودند قبول گذاران/گذار وثيقه و فروشنده - ١٨ ماده

 منتقل کند، ، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگرمربوط ازجمله مقررات بانک مرکزيمقررات 

 و رهن در يافته انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نيز الحق تعهدات به قرارداد اين وثايق و تضمينات

  .باشد باقي وثيقه،

و  اوراق تجاري موضوع قرارداد/اسناد/حق تمبر سند به اين قرارداد از جمله مربوط هاي هزينه کليه - ١٩ ماده

 به رجوع حق بدون التحرير، حق و الثبت حق جمله ازوثايق  ثبت به مربوط هاي هزينه کليهو  افزايش احتمالي آن

  .است فروشنده عهده به کالً اعتباري، مؤسسه/بانک

 ايشان اطالعات و داده هرگونه تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمودند قبول ضامنين/ضامن و فروشنده - ٢٠ ماده

  .دهد قرار ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد مورد اعتبار سنجش شرکت اختيار در را

 و »)بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون« )١٥( ماده طبق بر و طرفين توافق اساس بر قرارداد اين -٢١ ماده

 و طرح هاي هزينه كاهش و بانكي تسهيالت اعطاي تسهيل قانون« )٧( ماده و آن قانوني الحاقات و اصالحات

 االجرا الزم و رسمي سند حکم در »ها بانك كارآيي و مالي منابع افزايش و توليدي هاي طرح اجراي در تسريع

 که نمودند قبول امضاکنندگان تمامي و باشد مي »االجرا الزم رسمي اسناد مفاد اجراي نامه  آيين« مفاد تابع و بوده

 و ضامنين/ضامن ،فروشنده و ندارند اختالفي گونه هيچ آن به نسبت و پذيرفته را قرارداد مندرجات کليه

 اجرايي اقدامات به نسبت نيز و قرارداد مفاد به نسبت را اعتراضي و ايراد هرگونه حق انگذار/گذار وثيقه

 از اجرايي، عمليات از مرحله هر در فروشنده تعهدات ايفاي و خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک

  .نمودند اسقاط و سلب خود

  .باشد صالح نمي مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي - ٢٢ماده 
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مؤسسه اعتباري، /بانک کامل رؤيت به و تنظيم نسخه ............................ در و تبصره ٥و  ماده ٢٢در  قرارداد اين

گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطالع و آگاهي کامل از مفاد اين قرارداد و  فروشنده، ضامنين و وثيقه

پذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين 

  .قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد

  

  گذاران وثيقه/ضامنين مهر/امضا محل                             فروشنده مهر /امضا محل     اعتباري مؤسسه/بانک مهر و امضا محل
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  تعالي بسمه
  

  

  
  »قرارداد سلف«

  

  :قرارداد طرفين   -١ ماده

 اسالمي شوراي مجلس ٨/٦/١٣٦٢ مصوب) بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون اساس بر قرارداد اين

 بـين  ،ايـران  اسـالمي  جمهـوري  مرکـزي  بانـک  سـوي  از ابالغـي  هاي بخشنامه و ها ها، دستورالعمل نامه آيين و

  :گردد مي منعقد زير کنندگان امضا

ــف ــک -الـ ــه/بانـ ــاري مؤسسـ ــعبه ................................................................. اعتبـ ــد  .......................................... شـ کـ

 با ................................................................................................................................................ نشاني به .................................................

 اعتباري مؤسسه/بانک قرارداد اين در پس اين از که ......................................................................... خانم/آقاي يندگينما

  و شود مي ناميده

 تـاريخ  ................................ فرزند .................................... خانم/آقاي )باشـد  حقيقي شخصگيرنده    تسهيالت که صورتي در( -ب

 شناسـنامه  سـريال  شـماره  .............................. صدور محل ............................... شناسنامه شماره .............................. تولد

 ............................................ رجيخـا اتباع  شماره گذرنامه/خارجي اتباع اختصاصي شماره/ ملي کد ...................................

  ......................................... نشـاني  بـه  ......................................................... کدپستي ...................................................کد اقتصادي 

................................................................................................................................................................................................................ 

پسـت الکترونيـک    ..........................................................شماره تلفن همراه  ............................................ ثابتشماره تماس 

.....................................................................................................  

 شـماره  بـه  شـده  ثبـت  ......................................................شـرکت   )باشـد  حقـوقي  شـخص گيرنـده     تسهيالت که صورتي در(

ــت اداره .......................................... ــاي شــرکت ثب ــد .................................... ه  شناســه .................................... اقتصــادي ک

 فرزنـد  .............................. خـانم /آقـاي  امضـاي  بـا  .................................................... خارجي اتباع اختصاصي شماره/ملي

  : شماره

 : تاريخ

 

  

محل الصاق 

  تمبر مالياتي
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 اتبـاع  اختصاصـي  شـماره /ملـي  کـد  ............................ تولـد  تـاريخ  ..................... شناسـنامه  شماره ..............................

 و شــرکت ......................................... عنــوان بــه .............................. شــماره گذرنامــه اتبــاع خــارجي   /يخــارج

تولـــد  تـــاريخ ........................ شناســـنامه شـــماره ................................... فرزنـــد ................................خـــانم/آقـــاي

ــاع اختصاصــي شــماره/ملــي کــد ........................................................ ــاع خــارجي/يخــارج اتب  شــماره گذرنامــه اتب

 شـماره  آگهـي  طبـق  شـرکت  مهر با و شرکت ........................................... عنوان به ..............................................................

ــماره رســـمي روزنامـــه .......................................... ــتي ................................. مـــورخ ......................................... شـ  کدپسـ

ــه .....................................................  ............................................................................................................................................ نشــاني ب

 .......................................................شماره تلفـن همـراه    ..................................... ثابتشماره تماس  ............................................

 قـرارداد  ايـن  در پـس  ايـن  از که......................................................................................................................پست الکترونيک 

  .شود مي ناميده فروشنده

  :ضامنين/ ضامن ـ ج )مؤسسه اعتباري/د بانکحسب صالحدي تدر صورت اخذ ضمان(

  )باشد حقيقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 صـدور  محل ..................... شناسنامه شماره ....................... تولد تاريخ ........................... فرزند .......................... خانم/آقاي

 ....................................... کدپسـتي  ...................................... ملـي  کد .......................... شناسنامه سريال شماره .........................

ــه ــاني ب  .................................................................................................................................................................................................. نش

پسـت الکترونيـک    ............................................................شماره تلفن همراه  .......................................... ثابتتماس  شماره

................................................................................................................  

 )باشد حقوقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

ــه شــده ثبــت ................................................ شــرکت  هــاي شــرکت ثبــت اداره ................................................ شــماره ب

ــد ....................................... ــي شناســه ......................................... اقتصــادي ک ــا .................................................. مل  امضــاي ب

 تولــد تــاريخ ............................ شناســنامه شــماره ........................................ رزنــدف ....................................... خــانم/آقــاي

 خـانم /آقـاي  و شـرکت  ....................................بـه عنـوان    .......................................................... ملي کد ....................................

 تولـــد تـــاريخ .................................. شناســـنامه شـــماره ........................................ فرزنـــد ................................................
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 مهـر  با و شرکت ...................................................به عنوان  .............................................................. ملي کد ..................................

 ........................... مـورخ  .............................. شـماره  رسـمي  روزنامـه  ....................................... شـماره  آگهـي  طبق شرکت

  .......................................................................................................... نشاني به ...................................................................... کدپستي

...................................................................................................................................................................................................................... 

پسـت الکترونيـک    .........................................................شماره تلفن همـراه   .......................................... ثابت تماس شماره

..................................................................................................................  

 مـوارد  همـان  ضـامنين /ضـامن  و فروشنده اعتباري، مؤسسه/بانک هاي و تلفن الکترونيکنشاني، پست  -تبصره

 دهد تغيير را هاي خود نشاني، پست الکترونيک و تلفن مزبور اشخاص از يكي چه چنان. است ماده اين در مندرج

 ابالغ ديگر طرف به كتباً موارد فوق، تغيير كه وقتي تا. كند ابالغ ديگر هايبه طرف به صورت کتبي را موضوع بايد

شـماره   از طريـق غيره، حسب مـورد   و اجرايي هاياخطاريه و هاابالغيه و مراسالت و مكاتبات كليه باشد، نشده

شـود و ابـالغ شـده تلقـي      ارسال مـي  ،شده است قيد ماده اين در كه نشاني، پست الکترونيک و )پيامک(تلفن 

  .گردد مي

 مشخصـات  بـه خريـد نقـدي کاالهـاي توليـدي فروشـنده       از پـيش  اسـت  عبـارت  قـرارداد  موضـوع  -٢ ماده

..........................................................................................................................................................................................................................

 وزن بـه /  تعـداد  به ..................................................................................................................................................................................

ــه  ، ................ ــتبــ ــد قيمــ ــه( واحــ ــدد بــ ــروف (.......................................................................................  )عــ ــه حــ ) بــ

  ................................................................................. )عـدد  بـه ( کل مبلغو به  ...........................................................................................

جا بـه   که بالفاصله بعد از انعقاد قرارداد به صورت يک .........................................................) .......................به حروف(

  .شود حساب فروشنده واريز می

 ...............................و محـل آن    ........................... حداكثر تا تاريخن قرارداد يموضوع ا يل کااليد تحويسررس -٣ماده 

  .است .............................. عهده به مربوطه احتمالي هاي هزينه ساير و حمل هزينه. گردد تعيين مي
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ـ د تحويبه فروشنده در سررسن قرارداد را يموضوع ا ياعتباري حق اختيار فروش کاال مؤسسه/بانک -٤ ماده ل ي

ــغ   ــه مبلــــ ــه(بــــ ــدد بــــ ــروف (  ................................................................................. )عــــ ــه حــــ ) بــــ

پـول و   يبه عالوه سود مقرر توسط شورا ٢رج در ماده معادل مبلغ مند( .......................................................................................................

  .دارد) اعتبار

 ٤اعتباري به مبلغ مندرج در ماده  مؤسسه/ن قرارداد از بانکيموضوع ا يد کااليفروشنده حق اختيار خر -٥ ماده

 .ل را دارديد تحويدر سررس

 ثالـث  اشـخاص  يـا  شـخص  طرف از فروشنده عليه قانوني و قضايي اقدام ،جهتي و علت هر به هرگاه -٦ماده 

 مـانع  و اشكال رفع ،نگردد ميسر فروشنده طرف از انجام موضوع قرارداد عنوان هر هب كه نحوي به ،گيرد صورت

 و اعتباري مؤسسه/بانك زيان و ضرر جبران مسئول فروشنده و بوده فروشنده عهده هب امر مسئوليت همچنين و

  .بود خواهد قرارداد اجراي در خيرتأ از ناشي عواقب

  .نمود ساقط و سلب خود از را» غبن خيار« خصوصاً خيارات کليه فروشنده -٧ ماده

هـاي   حسـاب  صورتدفاتر و  .است معتبر مورد هر در اعتباري مؤسسه/بانک هاي حساب صورت و دفاتر -٨ ماده

 جهت ثبت اجراي دواير و ادارات و رسمي اسناد دفاتريا  و اعالم به مراجع قضايي نظر از مؤسسه اعتباري/بانک

  .باشد مي مالک عمل مورد هر ي درياجرا عمليات جريان در بعدي محاسبات

 ضـمن  و بـوده  برگشـت  قابل محاسبات در مؤسسه اعتباري/بانک اشتباه هرگونه نمودند، توافق طرفين -تبصره 

  .ندنماي اقدام مربوطه اوراق و اسناد اصالح و تنظيم به نسبت ،اصالحي محاسبات قبول

 تسهيالت سلف مطلع خصوص در اعتباري مؤسسه/بانک ضوابط و مقررات از نمود اظهار فروشنده - ٩ ماده

 مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در. باشد مي مزبور تسهيالت دريافت شرايط حائز و گرديده

 مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از جمله قرارداد اين مفاد فروشنده از اعتباري،

 )٢(موضوع ماده عالوه بر بازپرداخت كل مبلغ  گرديد متعهد فروشنده وثيقه اين قرارداد تخطي نمايد،
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درصد  .....مؤسسه اعتباري را از تاريخ انعقاد قرارداد با نرخ /اين قرارداد، تمامي خسارات وارده به بانک

مؤسسه /زمان و وجوه دريافتي از بانکساالنه، متناسب با  )به ميزان نرخ سود عقود غيرمشارکتی(

  :مؤسسه اعتباري بپردازد/اعتباري، بر اساس دستورالعمل محاسباتي زير از مال خود به بانك

  

  

 

 

 اين قرارداد، عالوه) ٩(يا  )٥(, )٤(ماده فروشنده متعهد گرديد در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در  -١٠ماده 

 مؤسسه اعتباري، مبلغي/بر مبالغ يادشده، از تاريخ اعالم تخلف تا تاريخ تسويه کامل مطالبات بانک

  شود، به  زير محاسبه مي دستورالعمل محاسباتي طبق که تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين را

 اين مفاد وفق دارد مؤسسه اعتباري حق/صورت عدم پرداخت، بانک در. اعتباري پرداخت نمايد مؤسسه/بانك

  .نمايد استيفا را خود مطالبات قرارداد،

  

  

  

 ........... معـادل  مجموعـاً  درصـد،  ........... متعلقه سود نرخ بعالوه درصد ٦ معادل دين، تأديه تأخير التزام وجه نرخ

  .باشدمي درصد

نشـده مبـالغ     تسـويه  مانـده  از اسـت  عبارت ماده اين دستورالعمل محاسباتي در مندرج مطالبات مانده - تبصره

   .اين قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است )٩(يا ) ٥(, )٤( حسب مورد در هر يک از موادمندرج 

و عـدم   )١٠( از تاريخ اعالم تخلف مذکور در ماده دو ماه پس از گذشت حداکثر اعتباري مؤسسه/بانک -١١ماده 

) ١(منـدرج در مـاده   نشاني  طريق از ار مراتبتوسط فروشنده، بايد  مؤسسه اعتباري/مطالبات بانکبازپرداخت 

در غيـر ايـن   . ارسـال نمايـد  گذاران /گذار ضامنين و وثيقه/هاي اعالمي احتمالي، به ضامن اصالحيه اين قرارداد و

 مطالبات مانده× دين تأديهتأخيرالتزاموجهنرخ×روزتعداد            

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال                

 مبلغ دريافتي× نرخ ×روزتعداد

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال   
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پـذير   گذاران امکان/گذار ضامنين و وثيقه/از ضامن  )١٠( م تأخير تأديه دين مذکور در مادهصورت، اخذ وجه التزا

  .نخواهد بود

 کـه  دادنـد  اختيـار  و اجازه اعتباري مؤسسه/بانک به رجوع غيرقابل طور به ضامنين،/ضامن و فروشنده -١٢ ماده

 و ريـالي ( ها حساب از يک هر موجودي از پرداخت، عدم صورت در را قرارداد اين ناشي از خود مطالبات هرگونه

 به نياز بدون و رأساً ،اعتباري مؤسسات و ها بانک ساير يا و اعتباري مؤسسه/بانک نزد آنان اسناد و اموال ،)ارزي

 صـورت  به وجوه که صورتي در .نمايد منظور فروشنده بدهي حساب به و نموده برداشت اجرايي يا قضائي حکم

و  محاسبه ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي از اعالمي نرخ به را آن اعتباري مؤسسه/بانک باشد ارزي

 غيرقابـل  ضـامنين /ضـامن  و فروشـنده  بـراي  خصـوص  اين در اعتباري مؤسسه/بانک اقدام .نمايد مي برداشت

  .باشد مي االجرا الزم و اعتراض

 از يـا  و پرداخـت اعتبـاري   مؤسسـه /بانـک  بـه  قـرارداد  اين مطالباتجهت تسويه  که وجوهي هرگونه ـ١تبصره

 سه بين مابقي و شده منظور ي و کارمزدهاقانون يها هزينه بابت ابتدا شود، مي برداشت اسناد و اموال و ها حساب

   .شود مي بالنسبه تسهيم دين تأديه تأخير التزام وجهسود و  ،تسهيالت اصل مانده جزء

پس از اجرايي نمودن، از طريق نشـاني منـدرج در   مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را /بانک ـ٢ تبصره

  .دهد اطالع ميضامنين /يا ضامن فروشندهبه حسب مورد هاي اعالمي احتمالي،  اين قرارداد و اصالحيه) ١(ماده 

 تعهـدات  كيفيت و كميت و قرارداد اين مندرجات به راجع كامل وقوف و اطالع و علم با ضامنين/ضامن -١٣ ماده

 اين موضوع انجام با ارتباط در كه هايي بدهي پرداخت و تعهدات كليه انجام متضامناً، و مشتركاً ،منفرداً ،فروشنده

 بر عالوه دارد حق قرارداد اين استناد به اعتباري مؤسسه/بانك و نمودند تعهد را است فروشنده عهده به قرارداد

 وجـوه  و مطالبه را قرارداد تعهدات ايفاي و مراجعه مشترکاًً يا و منفرداً ضامنين، از هريك به ،فروشنده به مراجعه

  .نمايد وصول را متعلقه

و حکم به نفـع  نمايد  اجرائيه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک هرگاه -١٤ ماده

 در الوکالـه  حق تعرفه نامه آيين معادل مبلغي و اجرايي هاي هزينه كليه پرداخت ،مؤسسه اعتباري صادر شود/بانک
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 و قضـايي  هـاي  هزينـه  گـردد،  قضـايي  اقـدامات  به توسل از ناگزير بانك كه صورتي در همچنين و اجرائي امور

 مؤسسـه /بانـك  اعـالم  و تشـخيص  طبق( جهت هر از خسارات و قضايي نماينده يا وكيل الوكاله حق و دادرسي

  .باشد مي آن پرداخت به ملزم تعهدات، ساير انجام بر عالوه که بوده فروشنده ذمه بر )اعتباري

  :ذيل مشروحهموارد  قرارداد، اين از ناشي تعهدات انجام حسن تضمين منظور به -١٥ ماده

  )گردد ذکر مأخوذه وثايق /وثيقه کامل مشخصات(

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................خـانم /آقـاي  )باشـد  حقيقي شخص که صورتي در( انگذار/گذار وثيقه يا و فروشنده توسط

 .............................. صـدور  محل ........................... شناسنامه شماره ............................... تولد تاريخ .............................. فرزند

 کدپســـتي ..................................................................... ملـــي کـــد ................................... شناســـنامه ســـريال شـــماره

 .................................................................................................................................. نشــاني بــه ...............................................................

پسـت الکترونيـک    ..............................................................ماره تلفـن همـراه   ش .................................. ثابت تماس شماره

...............................................................................................  

 ............................................... شـماره  بـه  شده ثبت ................................................... شرکت )باشد قيوحق شخص که صورتي در(

 ملـــي شناســـه ................................................ اقتصـــادي کـــد .......................................... هـــاي شـــرکت ثبـــت اداره

 شناسـنامه  شماره ...................................... فرزند ..................................... خانم/آقاي امضاي با .................................................

بـــه عنـــوان  .......................................................................... ملـــي کـــد .................................. تولـــد تـــاريخ ......................

ــاي و شــرکت .................................... ــد ..................................... خــانم/آق  شناســنامه شــماره ...................................... فرزن

شـرکت   ...........................به عنوان ....................................................... کد ملي ........................... تولد تاريخ .................................
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 ........................ مـورخ  ................................. شـماره  رسـمي  روزنامـه  ......................... شماره آگهي طبق شرکت مهر با و

  .......................................................................................................... نشاني به ............................................ کدپستي

.............................................................................................................................................................................................................. 

پسـت الکترونيـک    ......................................................شماره تلفن همراه  ................................................. ثابت تماس شماره

......................................................................................................................  

 عمل به ماده اين در مندرج وثيقه مورد درخصوص اقباض و قبض. گرديد مستقر اعتباري مؤسسه/بانک وثيقه در

   .شد داده مالکين يا مالک تحويل سالم و صحيح طور به مجدداً موردحسب  و آمد

 وثيقـه  مورد چه آن هر ،اعتباري مؤسسه/بانکدر صورت تقاضاي حسب مورد و  که نمود تعهد فروشنده -١٦ ماده

در مـدت   حاضـر،  قـرارداد  يامضا از پس راو همچنين اموال موضوع عمليات ناشي از اين قرارداد  گيرد مي قرار

 برابـر  در باشـد  اعتبـاري  مؤسسـه /بانـک  موافقـت  مورد که مبلغي بهو تا زمان تسويه کامل قرارداد،  انجام آن

 نـزد  ،کنـد  مي تعيين اعتباري مؤسسه/بانک که مرتبطي خطرات ساير و صاعقه سيل، زلزله، انفجار، سوزي، آتش

 به بالدرنگ را نامه بيمه و نمايد بيمه اعتباري مؤسسه/بانک نفع به و خود هزينه به مجاز، بيمه هاي شرکت از يکي

 بـه  را بيمـه  تجديـد  مـدارک  بيمـه،  مدت انقضاي از قبل روز پانزده چنين هم .کند تسليم اعتباري مؤسسه/بانک

 ،ندهـد  انجـام  فـوق  شـرح  بـه  را خـود  تعهـدات  فروشـنده  کـه  صـورتي  در .دهد ارايه اعتباري مؤسسه/بانک

 به فروشنده طرف از وکالتاً را و اموال موضوع عمليات ناشي از اين قرارداد قوثاي تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک

 وکالت است بديهي .نمايد منظور وي حساب به يا مطالبه فروشنده از را شده هزينه مبلغ و نموده بيمه خود هزينه

 خسـارت  بروز صورت در است مکلف فروشنده ضمناً .بود نخواهد فروشنده هاي مسئوليت و تعهدات نافي مذکور

   .دهد اطالع اعتباري مؤسسه/بانک و گر بيمه به سريعاً شده، بيمه موارد به

 ضامنين/و يا ضامن انگذار/گذار وثيقه ياو  فروشنده ،اعتباري مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در -١٧ ماده

 مطالبـات  وصول جهت اجرائيه صدور به نسبت تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمايند، تخلف قرارداد اين مفاد از

  .نمايد اقدام به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده خود
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گونـه   ضمن اعالم و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقـه هـيچ   ،گذاران وثيقه/گذار وثيقه -١٨ ماده

  :که گرديدند ملتزم و متعهد ،اند اي انجام نداده معامله

 .نمايند خودداري وثيقه مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از -۱۸-۱

 کـه  اقدامي هر انجام از و ننمايند ايجاد تغييري وثيقه موارد در اعتباري مؤسسه/بانک موافقت بدون -۱۸-۲

 .نمايند خودداري باشد وثيقه موارد بهاي نقصان موجب

 و مسـتحدثات  فعلـي،  تجهيـزات  و تأسيسـات  مستحدثات، بر عالوه وثيقه مورد در که صورتي در -۱۸-۳

 .بود خواهد وثيقه موارد جزء شود، اضافه ديگري تجهيزات و تأسيسات

 هـاي  طـرح  اجـراي  معـرض  در وثيقـه  موارد از قسمتي يا تمام سند اين فک از قبل که صورتي در -۱۸-۴

 و مقام قائم اعتباري، مؤسسه/بانک گيرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتي هاي  شرکت و مؤسسات

 را قـانوني  تشريفات تمامي که است وثيقه مورد مالکين يا مالک فوت از بعد وصييا  و بالعزل وکيل

 تملـک  قبال در ربط ذي مؤسسه طرف از که را وجوهي مربوط، دفاتر و اسناد امضاي با و دهد انجام

 از پس و کند دريافت قسطي يا نقدي صورت به شد، خواهد پرداخت وثيقه موارد از قسمتي يا تمام

 بهاي هرگاه .نمايد وصول وجه، باقيمانده محل از را خود مطالبات متعلقه، هاي هزينه احتساب و کسر

 وجـوه  دريافـت  حـق  اعتباري مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده دادگستري يا ثبت صندوق در ملک،

 شده وصول وجوه که صورتي در .داشت خواهد خود مطالبات و متعلقه هاي هزينه ميزان به را سپرده

 متعهد فروشنده ننمايد، را اعتباري مؤسسه/بانک مطالبات تکافوي بند، اين موضوع وثيقه موارد يا و

 .بپردازد فوراً اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به بنا را خود هاي بدهي کليه گرديد

 بـه  کتباً را )باشد عادي سند ضمن که اين ولو( وثيقه مورد منافع به نسبت قبلي انتقال و نقل هرگونه -۱۸-۵

 اعتبـاري  مؤسسه/بانک از عنوان، هر تحت وثيقه مورد منافع انتقال از قبل نيز و رسانده بانک اطالع

  .نمايند اخذ تأييديه

 تحويل و تخليه را وثيقه مورد محل درآيد، اعتباري مؤسسه/بانک تملک به وثيقه مورد که صورتي در -۱۸-۶

 انتقـال  سـند  نيـز  و قـرارداد  ايـن  مفاد استناد به صورت اين غير در. نمايند اعتباري مؤسسه/بانک
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 و تخليه را انتقال مورد امالک، و اسناد ثبت ادارات طريق از تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي،

  .نمايد تصرف

قرارداد  ٢٢و ) ٤-١٨بند ( ١٨، ١٦، ١٢مؤسسه اعتباري موضوع مواد /هاي تفويضي به بانک کليه وکالت -١٩ ماده

و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره است  االجرا الزمبراي طرفين  شرط والزم حاضر، ضمن عقد خارج 

  .باشد و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي

ضـوابط و   حسـب  اعتبـاري  مؤسسـه /بانـک  که صورتي در نمودند قبول گذاران/گذاروثيقه و فروشنده -٢٠ ماده

 ديگـر منتقـل کنـد،    يمقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشـخاص حقـوق  

 و رهـن  در يافتـه  انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نيز الحق تعهدات به قرارداد اين وثايق و تضمينات

  .باشد باقي وثيقه،

 بـه  رجـوع  حـق  بـدون  التحريـر،  حق و الثبت حق جمله از حاضر قرارداد ثبت به مربوط هاي هزينه کليه -٢١ ماده

  .است فروشنده عهده به کالً اعتباري، مؤسسه/بانک

 ايشان اطالعات و داده هرگونه تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمودند قبول ضامنين/ضامن و فروشنده -٢٢ ماده

  .دهد قرار ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد مورد اعتبار سنجش شرکت اختيار در را

 و »)بهـره ( ربـا  بـدون  بانکي عمليات قانون« )١٥( ماده طبق بر و طرفين توافق اساس بر قرارداد اين -٢٣ ماده

هـاي طـرح و    قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه« )٧(و ماده  آن قانوني الحاقات و اصالحات

 االجـرا  الزم در حکم سـند رسـمي و   »ها توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكهاي  اجراي طرح تسريع در

 که نمودند قبول امضاکنندگان تمامي و باشد مي »االجرا الزم رسمي اسناد اجراي مفاد نامه  آيين« مفاد تابع و بوده

 و ضـامنين /ضـامن  ،فروشـنده  و ندارنـد  اختالفـي  گونـه  هـيچ  آن بـه  نسبت و پذيرفته را قرارداد مندرجات کليه

 اجرايـي  اقـدامات  بـه  نسـبت  نيـز  و قـرارداد  مفـاد  به نسبت را اعتراضي و ايراد هرگونه حق انگذار/گذار وثيقه

 از اجرايـي،  عمليـات  از مرحله هر در فروشنده تعهدات ايفاي و خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک

  .نمودند اسقاط و سلب خود



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٠٠ 

  .باشد صالح نمي اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذيمفاد  - ٢٤ماده 

  

مؤسسـه اعتبـاري،   /بانـک  کامل رؤيت به و تنظيم نسخه .................... در و تبصره )٥(و  ماده )٢٤(در  دارداقر اين

از مفـاد ايـن    گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطالع و آگـاهي کامـل   /گذار ضامنين و وثيقه/فروشنده، ضامن

قرارداد و پذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه 

  .از اين قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد

  گذارا وثيقه/ضامنين مهر/امضا محل                             فروشنده مهر /امضا محل     اعتباري مؤسسه/بانک مهر و امضا محل
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  تعاليبسمه
  

  »مرابحه«
  

  :قرارداد طرفين   -١ ماده

 و اسـالمي  شـوراي  مجلـس  ٨/٦/١٣٦٢ مصـوب ) بهـره ( ربـا  بدون بانکي عمليات قانون اساس بر قرارداد اين

 جمهـوري  مرکـزي  بانـک  سـوي  از ابالغي هاي بخشنامه و ها دستورالعمل ها، نامه آيين و نيز اصالحات بعدي آن

  :گردد مي منعقد زير کنندگان امضا بين ،ايران اسالمي

 بـه  ..................................... کـد ......................... ............. شـعبه  ..................................................... اعتباري مؤسسه/بانک -الف

 نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

..........................................................................................................................................................................................................................

 اعتباري مؤسسه/بانک قرارداد اين در پس اين از که ....................................................... خانم/آقاي نمايندگي با .............

  و شود مي ناميده

 .................................... فرزنـد  ........................................... خـانم /آقـاي  )باشد حقيقي شخصگيرنده    تسهيالت که صورتي در( -ب

 شناسـنامه  سريال شماره ............................. صدور محل ........................... شناسنامه شماره ............................. تولد تاريخ

 ....................................................... اتباع خارجي شماره گذرنامه/يخارج اتباع اختصاصي شماره /کد ملي ...........................

 نشــــاني بــــه ................................................................ کدپســــتي ............................................کــــد اقتصــــادي  

.................................................. ...................................

..........................................................................................................................................................................................................................

ــماره .......... ــاس شـــ ــت تمـــ ــراه   ................................................................... ثابـــ ــن همـــ ــماره تلفـــ شـــ

  ......................................................................................................ونيک رپست الکت ................................................................................

  : شماره

 : تاريخ

 

  

محل الصاق 
  تمبر مالياتي
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 شـماره  بـه  شـده  ثبـت  ......................................................شـرکت   )باشـد  حقـوقي  گيرنـده  شـخص    تسـهيالت  که صورتي در(

ــت اداره .......................................... ــاي شــرکت ثب ــد .................................... ه  شناســه .................................... اقتصــادي ک

 فرزنـد  .............................. خـانم /آقـاي  امضـاي  بـا  .................................................... يخارج اتباع اختصاصي شماره/ملي

 اتبـاع  اختصاصـي  شـماره /ملـي  کـد  ............................ تولـد  تـاريخ  ..................... شناسـنامه  شماره ..............................

 و شــرکت ......................................... عنــوان بــه .............................. شــماره گذرنامــه اتبــاع خــارجي   /يخــارج

تولـــد  تـــاريخ ........................ شناســـنامه شـــماره ................................... فرزنـــد ................................خـــانم/آقـــاي

ــاع اختصاصــي شــماره/ملــي کــد ........................................................ ــاع خــارجي/يخــارج اتب  شــماره گذرنامــه اتب

 شـماره  آگهـي  طبـق  شـرکت  مهر با و شرکت ........................................... عنوان به ..............................................................

 کدپسـتي  ................................. مـورخ  ............................................... شماره رسمي روزنامه .........................................................

 ............................................................................................................................................ نشاني به .........................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

پسـت   ...........................................................شماره تلفـن همـراه    ...................................................... ثابتشماره تماس  .......

 قــرارداد ايــن در پــس ايــن از کــه. ........................................................................................................................... الکترونيــک

  .شود مي ناميده متقاضي

  :ضامنين/ ضامن ـ ج )مؤسسه اعتباري/حسب صالحديد بانک تدر صورت اخذ ضمان( 

  )باشد حقيقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 صـدور  محل ..................... شناسنامه شماره ....................... تولد تاريخ ........................... فرزند .......................... خانم/آقاي

 ....................................... کدپسـتي  ...................................... ملـي  کد .......................... شناسنامه سريال شماره .........................

ــه ــاني بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..........................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................شـماره تلفـن همـراه     ................................................... ثابتتماس  شماره ...........

  ...................................................................................................................پست الکترونيک 

 )باشد حقوقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(
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ــت .............................................. شــرکت ــه شــده ثب ــماره ب ــت اداره ................................................ ش ــاي شــرکت ثب  ه

 امضــاي بــا ...................................................... ملــي شناســه ......................................... اقتصــادي کــد .......................................

 ........................... تولد تاريخ ........................ شناسنامه شماره .................................. فرزند ....................................... خانم/آقاي

ــد ــي کـ ــوان   ............................................................ ملـ ــه عنـ ــرکت ....................................بـ ــاي و شـ ــانم/آقـ  خـ

 ملي کد .......................... تولد تاريخ ....................... شناسنامه شماره ................................. فرزند ................................................

 شـماره  آگهـي  طبـق  شـرکت  مهـر  بـا  و شرکت ...............................به عنوان  ......................................................................

ــه ............................................... ــمي روزنامـ ــماره رسـ ــورخ .................................... شـ ــتي ........................... مـ  کدپسـ

ــه ....................................................................... ــاني بــ ................................. ............................................................................... نشــ

..........................................................................................................................................................................................................................

پسـت   .....................................................................شماره تلفن همـراه   ................................................... ثابت تماس شماره ...

  .....................................................................................................................الکترونيک 

 مـوارد  همـان  ضـامنين /ضـامن  و متقاضـي  اعتباري، مؤسسه/بانک هاي نشاني، پست الکترونيک و تلفن -تبصره

 دهد تغيير را هاي خود نشاني، پست الکترونيک و تلفن مزبور اشخاص از يكي چه چنان. است ماده اين در مندرج

 ابالغ ديگر طرف به كتباً موارد فوق، تغيير كه وقتي تا. كند ابالغ ديگر هايبه طرف به صورت کتبي را موضوع بايد

شـماره   طريـق غيره، حسب مـورد از   و اجرايي هاياخطاريه و هاابالغيه و مراسالت و مكاتبات كليه باشد، نشده

شـده تلقـي   شـود و ابـالغ    ارسال مـي  ،شده است قيد ماده اين در كه نشاني، پست الکترونيک و )پيامک(تلفن 

  .گردد مي

  :مشخصات زيربا  ارايه خدمات به متقاضي/ اموال از فروش است عبارت قرارداد موضوع -٢ ماده

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... ...........  

که  ......./......./.........از کميت، کيفيت و اوصاف مورد معامله مطلع بوده و حسب درخواست و تعهدنامه مورخ متقاضي 

  .مؤسسه اعتباري شده است/دريافت آن از بانک/ي وي رسيده، متعهد به خريدبه امضا
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) بـه حـروف  ( .....................................................................) ................عدد به( به متقاضي فروش مورد معامله کل بهاي -٣ماده 

معاملـه توسـط    موردشده خريد  تمام مشتمل بر قيمت ................................................................................................................

ــک ــادل  /بان ــاري مع ــه اعتب ــه(مؤسس ــدد ب ــروف( ........................................................................................) ................ع ــه ح ) ب

...........  مؤسسه اعتباري معـادل /و سود بانک ....................................................................................................................................

ــه مبلـــــــغ ــد بـــــ ــدد بـــــــه( درصـــــ ) بـــــــه حـــــــروف( ............................................) ........................عـــــ

مؤسسه اعتبـاري حسـب مـورد،    /که بانک گرديد تعيين ............................................................................................................

ــغ ــه( مبلــــــ ــدد بــــــ ــروف ( ........................................................................................) ................عــــــ ــه حــــــ ) بــــــ

متقاضي ضمن قبول  دريافت اخذ نمود و را به عنوان پيش ...........................................................................................................

) بـه حـروف  ( ...................................................................................) ................عـدد  بـه ( مبلـغ  بـه  شد مـابقي موارد فوق متعهد 

ه اقسـاطي  نسـي  نسـيه دفعـي   نقـدي  تبه صور را ..............................................................................................................

پرداخـت   مؤسسه اعتبـاري /هاي معيني به شرح ذيل به بانک/در سررسيد مساويي غيره اقساطنسي مساوي

  .نمايد

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

...  

د قراردا اين مندرج در مطالبات و هاهزينه ,بدهي از چه آن قسط آخرين سررسيد در شد متعهد متقاضي -١ تبصره

 .يدنما تسويه و پرداخت مؤسسه اعتباري/بانك به جا يك ،باشد مانده باقي وي ذمه بر

مبادرت به تسويه تمام يا قسمتي از بدهي خـود نمايـد،    اقساط سررسيد از قبل متقاضيدر صورتي که  -٢ تبصره

درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسـب بـا مـدت باقيمانـده تـا       ٩٠حداقل  اعتباري مؤسسه/ بانك

  .نمايد متقاضي مسترد ميسررسيد قسط يا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به 

  .باشد مي ........................مدت اين قرارداد از تاريخ امضاي آن لغايت  -٤ماده 
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خـدمات  /که حق انتخاب، خريد و تحويـل امـوال   موافقت ننمود اعتباري موافقت نمود مؤسسه/بانک -٥ ماده

  .اين قرارداد را به متقاضي واگذار نمايد موضوع

 خدمات موضـوع /ق انتخاب، خريد و تحويل اموالمؤسسه اعتباري با واگذاري ح/در صورت موافقت بانک -تبصره

  .باشد مي بر عهده متقاضيدر اين خصوص  الزم مجوزهاي مسئوليت اخذ کليه، اين قرارداد

  .نمود ساقط و سلب خود از را» غبن و عيب خيار« خصوصاً خيارات کليه متقاضي -٦ماده 

هـاي   حسـاب دفاتر و صورت. مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است/هاي بانکحسابدفاتر و صورت -٧ ماده

مؤسسه اعتباري از نظر اعالم به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت جهت /بانک

  .باشدمحاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد مالک عمل مي

 ضـمن  و بـوده  برگشـت  قابل محاسبات در مؤسسه اعتباري/بانک اشتباه هرگونه ،نمودند توافق طرفين - تبصره

  .ندنماي اقدام مربوطه اوراق و اسناد اصالح و تنظيم به نسبت ،اصالحي محاسبات قبول

قـرارداد بـر    اين موضوع خدمات/اموال انتقال تشريفات کليه انجام و مربوط هاي هزينه تماميپرداخت  -٨ ماده

 و سـلب  خـود  از را الوکالـه  حق جمله از مربوط هاي هزينه بابت وجهي مطالبه حقمتقاضي  وبوده  عهده متقاضي

  .نمود ساقط

 مطلـع  مرابحـه  تسـهيالت  خصـوص  در اعتباري مؤسسه/بانک ضوابط و مقررات از نمود اظهار متقاضي -٩ ماده

 از متقاضي اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در. باشدمي تسهيالت دريافت شرايط حائز و گرديده

 وثيقـه ايـن قـرارداد تخطـي     مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از جمله قرارداد اين مفاد

 به را مطالبات مانده تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک باشد، نموده استفاده غيرمجاز نحو به تسهيالت از يا و نموده

بـاقي  ننمايـد،  پرداخـت  مقرر سررسيد در را )٣( ماده در مذکور اقساط متقاضي چهچنان. نمايد تبديل حال دين

 و شـده  حـال  ديـن  به تبديل ايران، اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي از ابالغي ضوابط حسب اقساط مانده

 .داشت خواهد جايک صورت به متقاضي از را خود طلب تمامي مطالبه حق اعتباري مؤسسه/بانک

 عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از جمله قرارداد اين مفاد صورت تخطي ازمتعهد گرديد در  متقاضي  -١٠ ماده

غيرمجـاز، حسـب    نحـو  موضوع اين قرارداد به تسهيالت وثيقه اين قرارداد و يا استفاده از مورد عين به نسبت
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 نشـده  تأديـه  وجوه بر عالوهمورد از تاريخ سررسيد اقساط يا تبديل ديون به دين حال، تا تاريخ تسويه بدهي، 

  :دستورالعمل محاسباتي طبقکه  دين تأديه تأخير التزام وجه عنوان بهمبلغي  خود،

  

  

  

 درصـد  ٦ معـادل  ديـن،  تأديه تأخير التزام وجه نرخ. نمايد پرداخت اعتباري مؤسسه/بانک بهگردد،  محاسبه مي

  .باشدمي درصد ........... معادل مجموعاً درصد، ........... متعلقه سود نرخ بعالوه

 اقسـاط  مانـده  از اسـت  عبارت مورد حسب ماده اين دستورالعمل محاسباتي در مندرج مطالبات مانده -١ تبصره

 اقسـاط  و اسـت  ننمـوده  اقـدام  اعتبـاري  مؤسسـه /بانک به آن پرداخت به نسبت متقاضي که ايشده سررسيد

  .است شده تبديل حال به دين که اي نشده سررسيد

ناشـي از ارايـه    متقاضـي تخلـف   کـه  مواردي خصوص در دين تأديه تأخير التزام وجه محاسبه مبناي - ٢ تبصره

در محلي خارج از موضـوع قـرارداد    مصرف تسهيالت قرارداد و يا اين اجراي و انعقاد در مؤثر نادرست اطالعات

  .باشدمي حاضر قرارداد انعقاد تاريخ باشد،

پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر يک از اقساط و عـدم بازپرداخـت    اعتباري مؤسسه/بانک -١١ماده 

منـدرج در  نشـاني  از طريـق   ار مراتبديون متقاضي، بايد و يا بالفاصله پس از حال شدن  متقاضيها توسط  آن

در غير . ايدارسال نمگذاران /گذار ضامنين و وثيقه/هاي اعالمي احتمالي، به ضامن اين قرارداد و اصالحيه) ١(ماده 

گـذاران  /گـذار  ضـامنين و وثيقـه  /از ضـامن ) ١٠(اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مـذکور در مـاده   

  .پذير نخواهد بود امکان

 کـه  دادنـد  اختيـار  و اجـازه  اعتباري مؤسسه/بانک به رجوع غيرقابل طور به ضامنين/ضامن و متقاضي -١٢ ماده

 و يا حال شدن ديون سررسيد از پس غيرمستقيم يا مستقيم از اعم را قرارداد اين ناشي از خود مطالبات هرگونه

 مؤسسـه /بانـک  نزد آنان اسناد و اموال ،)ارزي و ريالي( ها حساب از يک هر موجودي از پرداخت، عدم صورت در

 بـه  و نموده برداشت اجرايي يا قضائي حکم به نياز بدون و رأساً ،اعتباري مؤسسات و ها بانک ساير يا و اعتباري

 نرخ به را آن اعتباري مؤسسه/بانک باشد ارزي صورت به وجوه که صورتي در .نمايد منظور متقاضي بدهي حساب

 مطالباتمانده×دين تأديهتأخيرالتزاموجهنرخ×روزتعداد              

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال                
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 اعتباري مؤسسه/بانک اقدام .نمايد مي برداشت و محاسبه ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي از اعالمي

  .باشد مي االجرا الزم و اعتراض غيرقابل ضامنين/ضامن و متقاضي براي خصوص اين در

 اعتبـاري  مؤسسه/بانک بهيا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد  سررسيد از پس که وجوهي هرگونه ـ١ تبصره

 و شده منظور و کارمزدها قانونی های هزينه بابت ابتدا شود، مي برداشت اسناد و اموال و ها حساب از يا و پرداخت

  .شود مي بالنسبه تسهيم دين تأديه تأخير التزام وجه و سود ،تسهيالت اصل مانده جزء سه بين مابقي

اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشـاني منـدرج در   مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع /بانک ـ٢ تبصره

  .دهد اطالع مي ضامنين/يا ضامن متقاضيه حسب مورد بهاي اعالمي احتمالي،  اين قرارداد و اصالحيه) ١(ماده 

 تعهـدات  كيفيت و كميت و قرارداد اين مندرجات به راجع كامل وقوف و اطالع و علم با ضامنين/ضامن -١٣ ماده

 اين موضوع انجام با ارتباط در كه هايي بدهي پرداخت و تعهدات كليه انجام متضامناً، و مشتركاًمنفرداً،  ،متقاضي

 بـر  عالوه دارد حق قرارداد اين استناد به اعتباري مؤسسه/بانك و نمودند تعهد را است متقاضي عهده به قرارداد

 وجـوه  و مطالبه را قرارداد تعهدات ايفاي و مراجعه مشترکاًً يا و منفرداً ضامنين، از هريك به ،متقاضي به مراجعه

  .نمايد وصول را متعلقه

نمايد و حکم به نفـع   اجرائيه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک هرگاه -١٤ ماده

 در الوکالـه  حق تعرفه نامه آيين معادل مبلغي و اجرايي هاي هزينه كليه مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت/بانک

 هاي هزينه گردد، قضايي اقدامات به توسل از ناگزير مؤسسه اعتباري/بانك كه صورتي در همچنين و اجرائي امور

 اعـالم  و تشـخيص  طبـق ( جهـت  هـر  از خسـارات  و قضـايي  نماينـده  يا وكيل الوكاله حق و دادرسي و قضايي

  .باشد مي آن پرداخت به ملزم تعهدات، ساير انجام بر عالوه که بوده متقاضي ذمه بر )اعتباري مؤسسه/بانك

  :ذيل مشروحه موارد قرارداد، اين از ناشي تعهدات انجام حسن تضمين منظور به -١٥ ماده

  )گردد ذکر مأخوذه وثايق /وثيقه کامل مشخصات(

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................................................................

.....................................................  

 .......................................................خـانم /آقـاي  )باشـد  حقيقـي  شخص که صورتي در( گذاران/گذار وثيقه يا و متقاضي توسط

 .............................. صـدور  محل ........................... شناسنامه شماره ............................... تولد تاريخ .............................. فرزند

 کدپســـتي ..................................................................... ملـــي کـــد ................................... شناســـنامه ســـريال شـــماره

 .................................................................................................................................. نشــاني بــه ...............................................................

پسـت الکترونيـک    ..............................................................شماره تلفـن همـراه    .................................. ثابت تماس شماره

...............................................................................................  

 ............................................... شـماره  بـه  شده ثبت ................................................... شرکت )باشد قيوحق شخص که صورتي در(

 ملـــي شناســـه ................................................ اقتصـــادي کـــد .......................................... هـــاي شـــرکت ثبـــت اداره

 شناسـنامه  شماره ...................................... فرزند ..................................... خانم/آقاي امضاي با .................................................

بـــه عنـــوان  .......................................................................... ملـــي کـــد .................................. تولـــد تـــاريخ ......................

ــاي و شــرکت .................................... ــد ..................................... خــانم/آق  شناســنامه شــماره ...................................... فرزن

شـرکت   ...........................به عنوان ....................................................... کد ملي ........................... تولد تاريخ .................................

 ........................ مـورخ  ................................. شـماره  رسـمي  روزنامـه  ......................... شماره آگهي طبق شرکت مهر با و

......................... .......................... نشـــــــــــاني بـــــــــــه ....................................................... کدپســـــــــــتي

..........................................................................................................................................................................................................................

پسـت   ..................................................................شماره تلفن همراه  ...................................................... ثابت تماس شماره .....

 مستقر اعتباري مؤسسه/بانک وثيقه در ........................................................................................................................الکترونيک 

 طـور  بـه  مجـدداً  مـورد حسـب   و آمد عمل به ماده اين در مندرج وثيقه مورد درخصوص اقباض و قبض. گرديد

  .شد داده وثيقه مورد مالکين يا مالک تحويل سالم و صحيح

 وثيقـه  مـورد  چه آن هر ،اعتباري مؤسسه/بانکدر صورت تقاضاي حسب مورد و  که نمود تعهد متقاضي  -١٦ ماده

 موافقـت  مـورد  کـه  مبلغـي  بـه  سـاله  همـه  ،در مـدت انجـام آن   حاضر، قرارداد يامضا از پس را گيرد مي قرار
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 کـه  مرتبطـي  خطـرات  سـاير  و صـاعقه  سـيل،  زلزله، انفجار، سوزي، آتش برابر در باشد اعتباري مؤسسه/بانک

 مؤسسـه /بانـک  نفع به و خود هزينه به مجاز، بيمه هاي شرکت از يکي نزد کند، مي تعيين اعتباري مؤسسه/بانک

 از قبـل  روز پـانزده  چنـين  هـم  .کنـد  تسليم اعتباري مؤسسه/بانک به بالدرنگ را نامه بيمه و نمايد بيمه اعتباري

 تعهـدات  متقاضـي  که صورتي در .دهد ارايه اعتباري مؤسسه/بانک به را بيمه تجديد مدارک بيمه، مدت انقضاي

 خـود  هزينه به متقاضي طرف از وکالتاً را وثائق تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک ،ندهد انجام فوق شرح به را خود

 نافي مذکور وکالت است بديهي .نمايد منظور وي حساب به يا مطالبه متقاضي از را شده هزينه مبلغ و نموده بيمه

 بيمـه  موارد به خسارت بروز صورت در است مکلف متقاضي ضمناً .بود نخواهد متقاضي هاي مسئوليت و تعهدات

   .دهد اطالع اعتباري مؤسسه/بانک و گر بيمه به سريعاً شده،

 ضـامنين /يا ضامن و گذاران /گذار وثيقه ياو  متقاضي ،اعتباري مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در -١٧ ماده

 مطالبـات  وصول جهت اجرائيه صدور به نسبت تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمايند، تخلف قرارداد اين مفاد از

  .نمايد اقدام به طرفيت هريک از اشخاص يادشده خود

اي  گونه معامله ضمن اعالم و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ ،گذاران/گذار وثيقه -١٨ ماده

  :که گرديدند ملتزم و متعهد، اند انجام نداده

 .نمايند خودداري وثيقه مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از -۱۸-۱

 کـه  اقدامي هر انجام از و ننمايند ايجاد تغييري وثيقه ردمو در اعتباري مؤسسه/بانک موافقت بدون -۱۸-۲

 .نمايند خودداري باشد وثيقه ردمو بهاي نقصان موجب

 و مسـتحدثات  فعلـي،  تجهيـزات  و تأسيسـات  مسـتحدثات،  بر عالوه وثيقه مورد در که صورتي در -۱۸-۳

 .بود خواهد وثيقه ردمو جزء شود، اضافه ديگري تجهيزات و تأسيسات

 هـاي  طـرح  اجـراي  معـرض  در وثيقـه  ردمـو  از قسمتي يا تمام سند اين فک از قبل که صورتي در -۱۸-۴

 و مقام قائم اعتباري، مؤسسه/بانک گيرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتي هاي شرکت و مؤسسات

 انجـام  را قـانوني  تشـريفات  تمامي که است گذاران/گذار وثيقه فوت از بعد وصييا  و بالعزل وکيل

 يا تمام تملک قبال در ربط  ذي مؤسسه طرف از که را وجوهي مربوط، دفاتر و اسناد امضاي با و دهد
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 احتساب از پس و کند دريافت قسطي يا نقدي صورت به شد، خواهد پرداخت وثيقه مورد از قسمتي

 در ملک، بهاي هرگاه .نمايد وصول وجه، باقيمانده محل از را خود مطالبات متعلقه، هاي هزينه کسر و

 به را سپرده وجوه دريافت حق اعتباري مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده دادگستري يا ثبت صندوق

 ردمـو  يـا  و شـده  وصول وجوه که صورتي در .داشت خواهد خود مطالبات و متعلقه هاي هزينه ميزان

 کليه گرديد متعهد متقاضي ننمايد، را اعتباري مؤسسه/بانک مطالبات تکافوي بند، اين موضوع وثيقه

 .بپردازد فوراً اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به بنا را خود هاي بدهي

 بـه  کتباً را )باشد عادي سند ضمن که اين ولو( وثيقه مورد منافع به نسبت قبلي انتقال و نقل هرگونه -۱۸-۵

 از عنـوان،  هـر  تحـت  وثيقـه  مـورد  منـافع  انتقال از قبل نيز و رسانده مؤسسه اعتباري/بانک اطالع

  .دنماين اخذ تأييديه اعتباري مؤسسه/بانک

 تحويل و تخليه را وثيقه مورد محل درآيد، اعتباري مؤسسه/بانک تملک به وثيقه مورد که صورتي در -۱۸-۶

 انتقـال  سـند  نيـز  و قـرارداد  ايـن  مفاد استناد به صورت اين غير در. نمايند اعتباري مؤسسه/بانک

 و تخليه را انتقال مورد امالک، و اسناد ثبت ادارات طريق از تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي،

  .نمايد تصرف

 ٢٢و ) ٤-١٨بنـد  ( ١٨،  ١٦، ١٢مؤسسـه اعتبـاري موضـوع مـواد     /هاي تفويضي به بانک کليه وکالت -١٩ ماده

عقد خارج الزم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امـين و غيـره و   قرارداد حاضر، ضمن 

 .باشد سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي

حسـب ضـوابط و    اعتبـاري،  مؤسسـه /بانـک  کـه  صورتي در نمودند قبول گذاران/گذار وثيقه و متقاضي -٢٠ ماده

منتقـل کنـد،    مطالبات اين قرارداد را به اشـخاص حقـوقی ديگـر   ، مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي

 و رهـن  در يافتـه  انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نيز الحق تعهدات به قرارداد اين وثايق و تضمينات

  .باشد باقي وثيقه،

 بـه  رجـوع  حـق  بـدون  التحريـر،  حق و الثبت حق جمله از حاضر قرارداد ثبت به مربوط هاي هزينه کليه -٢١ ماده

  .است متقاضي عهده به کالً اعتباري، مؤسسه/بانک
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 ايشـان  اطالعات و داده هرگونه تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمودند قبول ضامنين/ضامن و متقاضي -٢٢ ماده

  .دهد قرار ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد مورد اعتبار سنجش شرکت اختيار در را

 و »)بهـره ( ربـا  بـدون  بانکي عمليات قانون« )١٥( ماده طبق بر و طرفين توافق اساس بر قرارداد اين -٢٣ ماده

هـاي طـرح و    قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه«) ٧(و ماده  آن قانوني الحاقات و اصالحات

 االجـرا  م الز سـند رسـمي و  در حکم  »ها هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك اجراي طرح تسريع در

 که نمودند قبول امضاکنندگان تمامي و باشد مي »االجرا الزم رسمي اسناد مفاد اجراي نامه آيين« مفاد تابع و بوده

 و ضـامنين /ضـامن  ،متقاضـي  و ندارنـد  اختالفـي  گونـه  هـيچ  آن بـه  نسـبت  و پذيرفته را قرارداد مندرجات کليه

 اجرايـي  اقـدامات  بـه  نسـبت  نيـز  و قـرارداد  مفـاد  به نسبت را اعتراضي و ايراد هرگونه حق گذاران/گذار وثيقه

 از اجرايـي،  عمليـات  از مرحله هر در متقاضي تعهدات ايفاي و خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک

  .نمودند اسقاط و سلب خود

  .باشد نميصالح  مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي - ٢٤ماده 

 

مؤسسه اعتباري، متقاضي، /بانک کامل رؤيت به و تنظيم نسخه .................. در و تبصره ٩ و ماده ٢٤در  قرارداد اين

از مفـاد ايـن قـرارداد و     رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطالع و آگاهي کامـل  گذاران/گذار وثيقه و ضامنين/ضامن

پذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسـخه از ايـن   

  .قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد

  گذاران وثيقه/ضامنين مهر/امضا محل                             متقاضي مهر /امضا محل     اعتباري مؤسسه/بانک مهر و امضا محل
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  بسمه تعالي

  

  »مزارعه قرارداد«

  

  :قرارداد طرفين   - ١ ماده

آيين و اسالمي شوراي مجلس ٨/٦/١٣٦٢ مصوب) بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون اساس بر قرارداد اين

 کنندگانامضا بين ايران، اسالمي جمهوري مرکزی بانک سوی از ابالغی هايبخشنامه و هادستورالعمل ها،نامه

  :گردد مي منعقد زير

 .....................................کد  ......................................... شعبه ........................................................... اعتباري مؤسسه/بانک - الف

 نشاني به

..........................................................................................................................................................................................................................

 قرارداد اين در پس اين از که مزارع عنوان به ................................................................... خانم/آقاي نمايندگي با ...............

  و شودمي ناميده اعتباري مؤسسه/بانک

 تاريخ ............................................. فرزند .............................................خانم /آقاي )باشد حقيقي شخص عامل که صورتي در( - ب

 شناسنامه سريال شماره ........................ صدور محل ........................ شناسنامه شماره ............................ تولد

 شماره گذرنامه اتباع خارجي/خارجی اتباع اختصاصي شماره/ ملي کد .....................................

 کدپستي .............................................کد اقتصادي  ...........................................................................

................................................................ .......... نشاني به ........................................................

....................... ..............................................

ثابت  تماس شماره ..................................................................................................................................................................

 پست الکترونيک ...............................................................شماره تلفن همراه  ..................................................

.......................................................................................................................................  

  : شماره

 : تاريخ

 

  
محل الصاق 
 تمبر مالياتي
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 .......................................... شماره به شده ثبت ............................................... شرکت )باشد حقوقي شخص عامل که صورتي در( 

 شماره/ملي شناسه .................................................................... اقتصادي کد ..................................... هايشرکت ثبت اداره

 ........................................ خانم/آقاي امضاي با .............................................................................. خارجی اتباع اختصاصي

 شماره/ملي کد ............................. تولد تاريخ ............................... شناسنامه شماره .............................................. فرزند

 عنوان به ....................................................................... شماره گذرنامه اتباع خارجي/خارجی اتباع اختصاصي

 شناسنامه شماره ........................................... فرزند ................................................. خانم/آقاي و شرکت ..............................

 شماره گذرنامه اتباع خارجي/خارجی اتباع اختصاصي شماره/ملي کد ............................... تولد تاريخ ......................

 طبق شرکت مهر با و شرکت .............................. عنوان به .........................................................................................................

 کدپستي ............................... مورخ ...................................... شماره رسمي روزنامه ............................................... شماره آگهي

 ...................................... نشاني به .........................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

پست  .................................................................شماره تلفن همراه  ...............................................ثابت  تماس شماره ...........

  ..............................................................................................................الکترونيک 

  .شودمي ناميده عامل قرارداد اين در پس اين از که

  :ضامنين/ ضامن ـ ج )اعتباري مؤسسه/بانک صالحديد حسب ضمانت اخذ صورت در(

  )باشد حقيقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 شناسنامه شماره .............................. تولد تاريخ ............................................ فرزند ...........................................خانم /آقاي

 ملي کد ...................................... شناسنامه سريال ارهشم ............................... صدور محل ......................

 نشاني به .............................................................................. کدپستي ...................................................................

.................................................................................................................... 

شماره  .......................................ثابت  تماس شماره.................................................................................................................... 

پست الکترونيک  ...............................................................تلفن همراه 

..................................................................................................  
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 )باشد حقوقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

شرکت ثبت اداره ........................................................ شماره به شده ثبت ................................................................. شرکت

 ملي شناسه ........................................................ اقتصادي کد ................................................. هاي

 شماره ........................................... فرزند ............................................ خانم/آقاي امضاي با .......................................................

به عنوان  ........................................................................ ملي کد .............................. تولد تاريخ ...................... شناسنامه

شناسنامه  شماره ................................................... فرزند ........................................ خانم/آقاي و شرکت ............................

به  .............................................................................................. ملي کد .................................... تولد تاريخ ..................................

 رسمي روزنامه ............................................. شماره آگهي طبق شرکت مهر با و شرکت ............................................. عنوان

 نشاني به ................................................................................. کدپستي .................................. مورخ ................................... شماره

................................................................................................................................... 

 ......................................ثابت  تماس شماره ..........................................................................................................................................

پست الکترونيک  ...................................................شماره تلفن همراه 

....................................................................................................  

 مندرج موارد همان ضامنين/ضامن و عامل اعتباري، مؤسسه/بانک هاي نشاني، پست الکترونيک و تلفن - تبصره

 تغيير را هاي خود نشاني، پست الکترونيک و تلفن مزبور اشخاص از يكي چه چنان. است ماده اين در

 به كتباً موارد فوق، تغيير كه وقتي تا. كند ابالغ ديگر هايبه طرف به صورت کتبي را موضوع بايد دهد

غيره، حسب  و اجرايي هاياخطاريه و هاابالغيه و مراسالت و مكاتبات كليه باشد، نشده ابالغ ديگر طرف

ارسال  شده است، قيد ماده اين در ، پست الکترونيک و نشاني كه)پيامک(  شماره تلفن مورد از طريق

  .گردد شود و ابالغ شده تلقي مي مي

مؤسسه اعتباري به عامل، با /واگذاري زمين مزروعي، از طرف بانک از است عبارت قرارداد موضوع -٢ ماده

  :مشخصات و شرايط زير به منظور زراعت

 مشخصات زمين - ۱
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........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................... .................................................................................................................

که عامل با امضاي اين قرارداد قبول و اقرار به قبض آن نمود و بر حسب اقرار وي، براي زرع مقصود، 

به تحويل زمين موضوع قرارداد و ساير در پايان مدت قرارداد، عامل متعهد و ملزم . قابل است

 .باشد مؤسسه اعتباري مي/مستحدثات تحويلي به بانک

 مشخصات زرع  - ۲

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................  

مين أمؤسسه اعتباري در صورت موافقت، عالوه بر زمين، عوامل الزم ديگر را به شرح زير، ت/بانک -٣ماده 

  :نمايد مي

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..............................  
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) عدد به(ثر مبلغ مؤسسه اعتباري در صورت موافقت، با توجه به سهم عامل از محصول، حداک/بانک - ٤ماده 

  .نمايد به عامل پرداخت مي .........................................................) ..........به حروف( ..........................................................

درصد و سهم عامل  ..........مؤسسه اعتباري از محصوالت زراعي موضوع اين قرارداد، معادل /سهم بانک ـ ٥ ماده

  .گردد درصد تعيين مي ..........معادل 

  .گرددتعيين مي ........................... حداكثر تا تاريخ انعقاد، زمان از قرارداد اين مدت ـ ٦ ماده

  .نمود ساقط و سلب خود از را کليه خيارات از جمله خيار غبن عامل ـ ٧ ماده

  :قرارداد اين مدت طول در كه نمود تعهد و قبول عامل ـ ٨ ماده

  .مورد مزارعه را با عقد مزارعه جديد، به ديگري واگذار ننمايد -۵- ۷

مؤسسه اعتباري فراهم /مقدمات الزم را جهت نظارت بر اجراي موضوع قرارداد براي بانک -٦- ٧

  .سازد

 طور به را حسب مورد قرارداد اين موضوع به مربوط مدارك و اسناد و هاحساب و دفاتر -٧- ٧

 توسط لزوم در مواقع كه نمايد نگهداري و ثبت نحوي به مربوط قوانين طبق مرتب و منظم

 .باشد رسيدگي قابل اعتباري مؤسسه/بانك

  نگهـداري،   سـازي، مواظبـت و    آمـاده  زنـي،   ها از قبيل استخدام كـارگر، شـخم   كليه هزينه -٨- ٧

را ) ٥-٨(بنـد   آوري و حمـل محصـول بـه محـل تعيـين شـده در       جمـع  پاشي، وجين،  سم

 .رأساً پرداخت نمايد

مؤسسـه اعتبـاري را حـداكثر ظـرف     /بعد از برداشت هر مرحله از محصـول، حصـه بانـک    -٩- ٧

ــدت  ــل  ......م ــک ............................................روز در مح ــه بان ــليم و  /ب ــاري تس ــه اعتب مؤسس

 .تحويل نمايد

باشد و در  مؤسسه اعتباري در خصوص عقد مزارعه مطلع مي/بانک عامل اظهار نمود از مقررات و ضوابط ـ ٩ماده 

صورتي که پس از ظهور محصول، به تعهد خود مبني بر تحويل آن حداکثر تا موعد مقرر در اين قرارداد 

عمل ننمايد، موظف است از تاريخ مذکور تا تاريخ تسويه کامل، عالوه بر پرداخت بهاي محصول به 
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اري در زمان و محل تعيين شده در اين قرارداد، مبلغي را به عنوان وجه مؤسسه اعتب/تشخيص بانک

متناسب با  ساالنه،) به ميزان حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی(درصد ............ التزام، معادل 

مؤسسه اعتباري /کل بهاي مذکور و نيز مدت تأخير، به شرح دستورالعمل محاسباتي زير به بانک

 :ت نمايدپرداخ

  

  

  

  

مؤسسه اعتباري /مؤسسه اعتباري، سهم بانک/عامل موظف است حسب درخواست و به وکالت از بانک -١٠ماده 

از محصوالت زراعي موضوع اين قرارداد را به قيمت مورد توافق به فروش رسانده و مبلغ آن را به 

ضوع در صورتي که عامل به تعهد خود مبني بر فروش يا واريز وجه مو. حساب تعيين شده واريز نمايد

مؤسسه اعتباري عمل ننمايد، موظف است از تاريخ /اين ماده حداکثر تا موعد مقرر مورد درخواست بانک

مؤسسه اعتباري عالوه بر پرداخت /مذکور تا تاريخ تسويه کامل، به منظور جبران خسارات وارده به بانک

به ميزان حداکثر نرخ سود مورد (د درص............ بهاي مورد توافق، مبلغي را به عنوان وجه التزام معادل 

ساالنه، متناسب با کل بهاي مذکور و نيز مدت تأخير، به شرح دستورالعمل ) انتظار عقود مشارکتی

  :مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد/زير به بانک محاسباتي

  

  

  

پس از گذشت حداکثر دو ماه از عدم ايفاي تعهد عامل از مفاد اين قرارداد در  اعتباري مؤسسه/بانک - ١١ماده 

هاي اعالمي  اين قرارداد و اصالحيه) ١(از طريق نشاني مندرج در ماده  ار مواعد مقرر، بايد مراتب

  بهاي محصول× نرخ × هاي تأخيرروزتعداد

   

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال  

 بهاي مورد توافق×نرخ  ×هاي تأخيرروزتعداد

              

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال  
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در غير اين صورت، اخذ وجه التزام مذکور در . گذاران ارسال کند/گذار ضامنين و وثيقه/احتمالي، به ضامن

  .پذير نخواهد بود گذاران امکان/گذار ضامنين و وثيقه/از ضامن) ١٠(و ) ٩(مواد 

 هرگونه که دادند اختيار و اجازه اعتباري مؤسسه/بانک به رجوع غيرقابل طور به ضامنين/ضامن و عامل -١٢ ماده

 موجودي از پرداخت، عدم صورت در را غيرمستقيم يا مستقيم از اعم قرارداد، ناشي از اين خود مطالبات

 و هابانک ساير يا و اعتباري مؤسسه/بانک نزد آنان اسناد و اموال ،)ارزي و ريالي( هاحساب از يک هر

 عامل بدهي حساب به و نموده برداشت اجرايي يا قضائي حکم به نياز بدون و رأساً اعتباري مؤسسات

 از اعالمي نرخ به را آن اعتباري مؤسسه/بانک باشد ارزي صورت به وجوه که صورتي در. نمايد منظور

 اعتباري مؤسسه/بانک اقدام. نمايدمي محاسبه و برداشت ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي

 .باشدمي االجراالزم و اعتراض غيرقابل ضامنين/ضامن و عامل براي خصوص اين در

اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشـاني منـدرج در   مؤسسه /بانک ـ١ تبصره

ضـامنين اطـالع   /هاي اعالمي احتمالي، حسب مورد به عامـل يـا ضـامن    اين قرارداد و اصالحيه) ١(ماده 

  .دهد مي

 اعتباري مؤسسه/بانک به قرارداد اين مطالبات شدن معوق يا سررسيد از پس که وجوهي هرگونه ـ٢تبصره

 کارمزدها و قانونی هایهزينه بابت ابتدا شود،مي برداشت اسناد و اموال و هاحساب از يا و پرداخت

 بالنسبه تسهيم التزام وجه و) بهاي محصول/بهاي مورد توافق( مانده اصل بين مابقي و شده منظور

  .شود مي

 كيفيت تعهدات و كميت و قرارداد اين مندرجات به راجع كامل وقوف و اطالع و علم ضامنين با/ضامن - ١٣ماده 

 انجام با ارتباط در كه هاييبدهي پرداخت و تعهدات كليه انجام متضامناً، و منفرداً، مشتركاً عامل،

 قرارداد اين استناد به مؤسسه اعتباري/بانك و نمودند تعهد را عامل است به عهده قرارداد اين موضوع

از ضامنين، منفرداً و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي تعهدات  هريك عامل، به به مراجعه بر عالوه دارد حق

  .قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد
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هاي  حسابدفاتر و صورت. مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است/هاي بانکحسابدفاتر و صورت -١٤ ماده

و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي  مؤسسه اعتباري از نظر اعالم به مراجع قضايي/بانک

  .باشدثبت جهت محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد مالک عمل مي

 ضمن و بوده برگشت قابل محاسبات مؤسسه اعتباري در/بانک اشتباه هرگونه نمودند توافق طرفين - تبصره 

  .نمايند اقدام مربوطه اوراق و اسناد اصالح و تنظيم به نسبت اصالحي، محاسبات قبول

نمايد و حکم به نفع  اجرائيه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي مؤسسه اعتباري/بانک هرگاه  -١٥ ماده

حق تعرفه نامهآئين معادل مبلغي و اجرايي هاي كليه هزينه پرداخت مؤسسه اعتباري صادر شود،/بانک

 هايهزينه گردد، قضايي اقدامات به توسل از ناگزير بانك صورتيكه در همچنين و اجرائي امور در الوکاله

 اعالم و تشخيص طبق( جهت هر از خسارات و قضايي نماينده يا وكيل الوكاله حق و دادرسي و قضايي

مي آن پرداخت به ملزم تعهدات، ساير انجام بر عالوه که بوده عامل ذمه بر) اعتباري مؤسسه/بانك

  .باشد

  :ذيل مشروحه وثايق/وثيقه قرارداد، اين از ناشي تعهدات انجام حسن تضمين منظور به -١٦ ماده

  )گردد ذکر مأخوذه وثايق/ وثيقه کامل مشخصات(

.........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

 )باشد حقيقي شخص که صورتي در( گذاران/گذاروثيقه يا و عامل توسط..... .....................................................................................

 شناسنامه شماره ....................... تولد تاريخ ........................... فرزند ........................................خانم /آقاي

 ملي کد ................................... شناسنامه سريال شماره .............................. صدور محل .............................................

نشاني  به .................................................................. کدپستي ........................................................................
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......................................................................................................................................................................................................................... 

پست  ..........................................................شماره تلفن همراه  ...................................................ثابت  تماس شماره

  ..................................................................................................................الکترونيک 

 دارها .......................................... شـماره  بـه  شده ثبت ............................................ شرکت )باشد حقوقي شخص که صورتي در( 

 بـا  ......................................................... ملي شناسه ..................................... اقتصادي کد ............................... هايشرکت ثبت

 کد ......................... تولد تاريخ ................... شناسنامه شماره .............................. فرزند ........................... خانم/آقاي امضاي

 فرزند .............................. خانم/آقاي و شرکت ..................به عنوان  ...................................................................................... ملي

 ........................................................ ملـي  کد .......................... تولد تاريخ ............................ شناسنامه شماره .............................

 شـماره  رسـمي  روزنامـه  ................................... شـماره  آگهـي  طبق شرکت مهر با و شرکت ........................ به عنوان

ــورخ ................................... ــتي ........................... مـ ــه ............................................................................... کدپسـ ــاني بـ  نشـ

........................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................

پسـت   ...............................................................شـماره تلفـن همـراه     ...................................................ثابـت   تماس شماره .

 و قـبض . گرديد مستقر اعتباري مؤسسه/بانک وثيقه در ........................................................................................الکترونيک 

 تحويل سالم و صحيح طور به مجدداً حسب مورد و آمد عمل به ماده اين در مندرج وثيقه مورد درخصوص اقباض

  . شد داده مالکين يا مالک

 قرار وثيقه مورد چهآن هر اعتباري، مؤسسه/بانک تقاضاي صورت حسب مورد و در که نمود تعهد عامل  -١٧ ماده

 همه آن، انجام مدت در حاضر، قرارداد امضاي از پس را قرارداد اين موضوع محصول همچنين و گيردمي

سيل،  زلزله، انفجار، سوزي،آتش برابر در باشد اعتباري مؤسسه/بانک موافقت مورد که مبلغي به ساله

 اعتباري مؤسسه/بانک که مرتبطي خطرات ساير و صاعقه خشکسالي، آفات کشاورزي، سرمازدگي،

 نمايد، بيمه اعتباري مؤسسه/بانک نفع به خود هزينه به مجاز، بيمه هايشرکت از يکي نزد کندمي تعيين

 بيمه، مدت انقضاء از قبل روز پانزده چنينهم کند، تسليم اعتباري مؤسسه/بانک به بالدرنگ را نامهبيمه

 شرح به را خود تعهدات عامل که صورتي در. دهد ارائه اعتباري مؤسسه/بانک به را بيمه تجديد مدارک
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 عامل طرف از وکالتاً را وثائق و مزارعه محصول موضوع تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک ندهد انجام فوق

 بديهي. نمايد منظور عامل حساب به يا مطالبه عامل از را شده هزينه مبلغ و نموده بيمه خود هزينه به

 صورت در است مکلف عامل ضمناً. بود نخواهد عامل هايمسئوليت و تعهدات نافي مذکور وکالت است

  .دهد اطالع اعتباري مؤسسه/بانک و گربيمه به سريعاً شده، بيمه موارد به خسارت بروز

 از ضامنين/ضامن يا و گذاران/گذاروثيقه يا و عامل اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در -١٨ ماده

 وصول جهت اجرائيه صدور به نسبت تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک نمايند، تخلف قرارداد اين مفاد

  .نمايد اقدام يادشده اشخاص از هريک طرفيت به خود مطالبات

اي  معاملهگونه  ضمن اعالم و اقرار به اين که تاکنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ گذاران،/گذار وثيقه -١٩ ماده

  :که گرديدند ملتزم و اند، متعهد انجام نداده

 .نمايند خودداري وثيقه مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از -۱- ۱۹

 هر انجام از و ننمايند ايجاد تغييري وثيقه موارد در اعتباري مؤسسه/بانک موافقت بدون -۲- ۱۹

 .نمايند خودداري باشد وثيقه موارد بهاي نقصان موجب که اقدامي

 و مستحدثات فعلي، تجهيزات و تأسيسات مستحدثات، بر عالوه وثيقه مورد در که صورتي در -۳- ۱۹

 .بود خواهد وثيقه موارد جزء شود، اضافه ديگري تجهيزات و تأسيسات

 هايطرح اجراي معرض در وثيقه موارد از قسمتي يا تمام سند، اين فک از قبل که صورتي در -۴- ۱۹

 و مقامقائم اعتباري، مؤسسه/بانک گيرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتي هايشرکت و مؤسسات

 و دهد انجام را قانوني تشريفات کليه که گذاران است/گذار وثيقه فوت از بعد يا وصي و بالعزل وکيل

 از قسمتي يا تمام تملک قبال در ربطذي مؤسسه طرف از که را وجوهي مربوط، دفاتر و اسناد امضاء با

 کسر و احتساب از پس و کند دريافت قسطي يا نقدي صورت به شد، خواهد پرداخت وثيقه موارد

 صندوق در ملک، بهاي هرگاه. نمايد وصول وجه باقيمانده محل از را خود مطالبات متعلقه، هايهزينه

 ميزان به را سپرده وجوه دريافت حق اعتباري مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده دادگستري يا ثبت

 وثيقه موارد يا و شده وصول وجوه که صورتي در. داشت خواهد خود مطالبات و متعلقه هايهزينه
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 هايبدهي کليه گرديد متعهد عامل ننمايد، را اعتباري مؤسسه/بانک مطالبات تکافوي بند، اين موضوع

 .بپردازد فوراً اعتباري مؤسسه/بانک به اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به بنا را خود

 را) باشد عادي سند ضمن کهاين ولو( وثيقه مورد منافع به نسبت قبلي انتقال و نقل هرگونه -۵- ۱۹

 از عنوان، هر تحت وثيقه مورد منافع انتقال از قبل نيز و رسانده مؤسسه اعتباري/بانک اطالع به کتباً

  .نمايند اخذ تأييديه اعتباري مؤسسه/بانک

 و تخليه را وثيقه مورد محل درآيد، اعتباري مؤسسه/بانک تملک به وثيقه مورد که صورتي در -۶- ۱۹

 انتقال سند نيز و قرارداد اين مفاد استناد به صورت اين غير در. نمايند اعتباري مؤسسه/بانک تحويل

 و تخليه را انتقال مورد امالک، و اسناد ثبت ادارات طريق از تواندمي  اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي،

  .نمايد تصرف

قرارداد ) ٤- ١٩بند ( ١٩و  ١٧، ١٢مؤسسه اعتباري موضوع مواد /هاي تفويضي به بانک کليه وکالت -٢٠ ماده

حاضر، ضمن عقد خارج الزم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و 

 .باشد سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي

اعتباري حسب ضوابط و مقررات  مؤسسه/بانک که صورتي در نمودند قبول گذاران/گذاروثيقه و عامل - ٢١ ماده

مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگر منتقل کند، 

 در يافته انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نيز الحق تعهدات به قرارداد اين وثايق و تضمينات

  .باشد باقي وثيقه، و رهن

 را ايشان اطالعات و داده هرگونه تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک نمودند ضامنين قبول/عامل و ضامن - ٢٢ ماده

  .دهد قرار ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد مورد اعتبار سنجش شرکت اختيار در

 به رجوع حق بدون التحرير،حق و الثبتحق جمله از حاضر قرارداد ثبت به مربوط هايهزينه کليه -٢٣ ماده

  .است عامل عهده به کالً اعتباري، مؤسسه/بانک

بيني نشده است، حسب مورد، تابع مفاد مبحث اول فصل پنجم  ساير مواردي که در اين قرارداد پيش -  ٢٤ماده 

  .باشد قانون مدني مي
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 و» )بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون« ١٥ ماده مطابق و طرفين توافق اساس بر قرارداد اين -٢٥ ماده

هاي  قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه«) ٧(آن و ماده  قانوني الحاقات و اصالحات

 طرفين کهآن بدون ،»ها هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك اجراي طرح طرح و تسريع در

 اجراي نامهآيين« مفاد تابع و بوده االجراالزم در حکم سند رسمي وباشند  داشته اختالفي آن مفاد در

 را قرارداد مندرجات کليه که نمودند قبول کنندگانامضاء تمامي و باشد مي» االجراالزم رسمي مفاد اسناد

 هرگونه حق گذاران/گذاروثيقه و ضامنين/ضامن عامل، و ندارند اختالفي گونههيچ آن به نسبت و پذيرفته

 براي اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي اقدامات به نسبت نيز و قرارداد مفاد به نسبت را اعتراضي و ايراد

 اسقاط و سلب خود از اجرايي عمليات از مرحله هر در عامل تعهدات ايفاي و خود مطالبات وصول

  .نمودند

  .باشد نميصالح  مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي -٢٦ماده 

 و اعتباري مؤسسه/بانک کامل رؤيت به و تنظيم نسخه       در و تبصره ٤ و ماده ٢٦ در قرارداد اين

 اين مفاد از کامل آگاهي و اطالع به اقرار ضمن گذاران/گذار وثيقه و ضامنين/ضامن طرفين، و رسيد عامل

و  نمودند مبادرت آنتمامي صفحات  امضاي به آن، از ناشي قانوني و حقوقي تبعات پذيرش و قرارداد

  .ها تسليم گرديد يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آن

  

  گذارانوثيقه/ضامنين مهر/امضا محل     عامل مهر/ امضا محل       اعتباري مؤسسه/بانک مهر و امضا محل
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  بسمه تعالي

  

  »مساقات قرارداد«

  

  :قرارداد طرفين   - ١ ماده

آيين و اسالمي شوراي مجلس ٨/٦/١٣٦٢ مصوب) بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون اساس بر قرارداد اين

 کنندگانامضا بين ايران، اسالمي جمهوري مرکزی بانک سوی از ابالغی هايبخشنامه و هادستورالعمل ها،نامه

  :گردد مي منعقد زير

 .....................................کد  ......................................... شعبه ........................................................... اعتباري مؤسسه/بانک - الف

 نشاني به

..........................................................................................................................................................................................................................

 قرارداد اين در پس اين از به عنوان مالک که ................................................................... خانم/آقاي نمايندگي با ...............

  و شودمي ناميده اعتباري مؤسسه/بانک

 تاريخ ............................................. فرزند .............................................خانم /آقاي )باشد حقيقي شخص عامل که صورتي در( - ب

 شناسنامه سريال شماره ........................ صدور محل ........................ شناسنامه شماره ............................ تولد

 شماره گذرنامه اتباع خارجي/خارجی اتباع اختصاصي شماره/ ملي کد .....................................

 کدپستي .............................................کد اقتصادي  ...........................................................................

................................................................ .......... نشاني به ........................................................

............................................ .........................

ثابت  تماس شماره ..................................................................................................................................................................

پست الکترونيک  ...............................................................شماره تلفن همراه  ..................................................

.......................................................................................................................................  

  : شماره

 : تاريخ

 

  
محل الصاق 
 تمبر مالياتي
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 .......................................... شماره به شده ثبت ............................................... شرکت )باشد قوقيح شخص عامل که صورتي در( 

 شماره/ملي شناسه .................................................................... اقتصادي کد ..................................... هايشرکت ثبت اداره

 ........................................ خانم/آقاي امضاي با .............................................................................. خارجی اتباع اختصاصي

 شماره/ملي کد ............................. تولد تاريخ ............................... شناسنامه شماره .............................................. فرزند

 عنوان به ....................................................................... شماره گذرنامه اتباع خارجي/خارجی اتباع اختصاصي

 شناسنامه شماره ........................................... فرزند ................................................. خانم/آقاي و شرکت ..............................

 شماره گذرنامه اتباع خارجي/خارجی اتباع اختصاصي شماره/ملي کد ............................... تولد تاريخ ......................

 طبق شرکت مهر با و شرکت .............................. عنوان به .........................................................................................................

 کدپستي ............................... مورخ ...................................... شماره رسمي روزنامه ............................................... شماره آگهي

 ...................................... نشاني به .........................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

پست  .................................................................شماره تلفن همراه  ...............................................ثابت  تماس شماره ...........

  ..............................................................................................................الکترونيک 

  .شودمي ناميده عامل قرارداد اين در پس اين از که

  :ضامنين/ ضامن ـ ج )اعتباري مؤسسه/بانک صالحديد حسب ضمانت اخذ صورت در(

  )باشد حقيقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 شناسنامه شماره .............................. تولد تاريخ ............................................ فرزند ...........................................خانم /آقاي

 ملي کد ...................................... شناسنامه سريال شماره ............................... صدور محل ......................

 نشاني به .............................................................................. کدپستي ...................................................................

.................................................................................................................... 

شماره  .......................................ثابت  تماس شماره................................................... .................................................................

پست الکترونيک  ...............................................................تلفن همراه 

..................................................................................................  
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 )باشد حقوقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

شرکت ثبت اداره ........................................................ شماره به شده ثبت ................................................................. شرکت

 ملي شناسه ........................................................ اقتصادي کد ................................................. هاي

 شماره ........................................... فرزند ............................................ خانم/آقاي امضاي با .......................................................

به عنوان  ........................................................................ ملي شماره .............................. تولد تاريخ ...................... شناسنامه

شناسنامه  شماره ................................................... فرزند ........................................ خانم/آقاي و شرکت ............................

به  .............................................................................................. ملي کد .................................... تولد تاريخ ..................................

 رسمي روزنامه ............................................. شماره آگهي طبق شرکت مهر با و شرکت .............................................عنوان 

 نشاني به ................................................................................. کدپستي .................................. مورخ ................................... شماره

................................................................................................................................... 

 ......................................ثابت  تماس شماره ..........................................................................................................................................

پست الکترونيک  ...................................................شماره تلفن همراه 

....................................................................................................  

 مندرج موارد همان ضامنين/ضامن و عامل اعتباري، مؤسسه/بانک هاي نشاني، پست الکترونيک و تلفن - تبصره

 تغيير را هاي خود نشاني، پست الکترونيک و تلفن مزبور اشخاص از يكي چه چنان. است ماده اين در

 به كتباً موارد فوق، تغيير كه وقتي تا. كند ابالغ ديگر هايبه طرف به صورت کتبي را موضوع بايد دهد

غيره، حسب  و اجرايي هاياخطاريه و هاابالغيه و مراسالت و مكاتبات كليه باشد، نشده ابالغ ديگر طرف

ارسال  شده است، قيد ماده اين در ، پست الکترونيک و نشاني كه)پيامک(  شماره تلفن مورد از طريق

  .گردد شود و ابالغ شده تلقي مي مي

مؤسسه اعتباري /باغات و درختان مثمر ثابته، از طرف بانک/از واگذاري باغ است عبارت قرارداد موضوع -٢ ماده

  :عامل، با مشخصات و شرايط زير به منظور مساقات به

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

که عامل با امضاي اين .............................. .............................................................................................................................

 )نوع ثمره(انواع  از ثمره آماده و پابرجا رارداد قبول و اقرار نمود که مورد مساقات،ق

. است قابل مساقات انجام باشد و براي مي .......................................................................................................

 و تصرف به اقرار و قبول کيف آن، و کم و وجود از کامل وقوف با و رويت را مساقات مورد همچنين عامل

عامل متعهد و ملزم به تحويل مورد مساقات و ساير مستحدثات تحويلي به . نمود آن قبض

  .باشد مؤسسه اعتباري در پايان مدت قرارداد مي/بانک

ل الزم ديگر را به شرح زير، مؤسسه اعتباري در صورت موافقت، عالوه بر مورد مساقات، عوام/بانک -٣ماده 

  :نمايد مين ميأت

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..............................  

) عدد به(لغ مؤسسه اعتباري با توجه به سهم عامل از ثمره، موافقت نمود حداکثر مب/بانک - ٤ماده 

  .به عامل پرداخت نمايد .........................................................) ..........به حروف( ..........................................................

 ..........م عامل معادل درصد و سه ..........مؤسسه اعتباري از ثمره موضوع اين قرارداد، معادل /سهم بانک ـ ٥ ماده

  .گردد درصد تعيين مي

  .گرددتعيين مي ........................... حداكثر تا تاريخ انعقاد زمان از قرارداد اين مدت ـ ٦ ماده

  .نمود ساقط و سلب خود از را کليه خيارات از جمله خيار غبن عامل ـ ٧ ماده

  :قرارداد اين مدت طول در كه نمود تعهد و قبول عامل ـ ٨ ماده

  .مورد مساقات را با عقد مساقات جديد به ديگري واگذار ننمايد -۱۰- ۷

مؤسسه اعتباري فراهم /مقدمات الزم را جهت نظارت بر اجراي موضوع قرارداد براي بانک -١١- ٧

  .سازد



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٢٨ 

 طور به را حسب مورد قرارداد اين موضوع به مربوط مدارك و اسناد و هاحساب و دفاتر -١٢- ٧

 توسط لزوم در مواقع كه نمايد نگهداري و ثبت نحوي به مربوط قوانين طبق مرتب و منظم

 .باشد رسيدگي قابل اعتباري مؤسسه/بانك

ــه -١٣- ٧ ــه هزين ــارگر،   كلي ــتخدام ك ــل اس ــا، از قبي ــاده ه ــت و   آم ــي، مواظب ــم پاش ــازي، س س

ـ ٨(آوري و حمل ثمره بـه محـل تعيـين شـده در بنـد       جمع وجين،  نگهداري،   را رأسـاً  ) ٥ـ

 .نمايدپرداخت 

مؤسسـه اعتبـاري را حـداكثر ظـرف     /بعد از برداشـت هـر مرحلـه از ثمـره، حصـه بانـک       -١٤- ٧

بــــــه  .......................................................................................روز در محــــــل  ......مــــــدت 

 .مؤسسه اعتباري تسليم و تحويل نمايد/بانک

باشد و  مؤسسه اعتباري در خصوص عقد مساقات مطلع مي/مقررات و ضوابط بانک عامل اظهار نمود از ـ ٩ماده 

در صورتي که پس از ظهور ثمره، به تعهد خود مبني بر تحويل آن حداکثر تا موعد مقرر در اين قرارداد 

عمل ننمايد، موظف است از تاريخ مذکور تا تاريخ تسويه کامل، عالوه بر پرداخت بهاي ثمره به 

مؤسسه اعتباري در زمان و محل تعيين شده در اين قرارداد، مبلغي را به عنوان وجه /نکباتشخيص 

ساالنه، متناسب با ) به ميزان حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی(درصد ............ التزام، معادل 

اعتباري مؤسسه /کل بهاي مذکور و نيز مدت تأخير، به شرح دستورالعمل محاسباتي زير به بانک

 :پرداخت نمايد

  

  

  

  

مؤسسه اعتباري /مؤسسه اعتباري، سهم بانک/عامل موظف است حسب درخواست و به وکالت از بانک -١٠ماده 

از ثمره موضوع اين قرارداد را به قيمت مورد توافق به فروش رسانده و مبلغ آن را به حساب تعيين شده 

 بهاي ثمره× نرخ × هاي تأخيرروزتعداد

   

  ١٠٠* تعداد روزهاي واقعي سال  
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اده حداکثر تا در صورتي که عامل به تعهد خود مبني بر فروش يا واريز وجه موضوع اين م. واريز نمايد

مؤسسه اعتباري عمل ننمايد، موظف است از تاريخ مذکور تا تاريخ /موعد مقرر مورد درخواست بانک

مؤسسه اعتباري، عالوه بر پرداخت بهاي مورد /به بانکتسويه کامل، به منظور جبران خسارات وارده 

ميزان حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود به (درصد ............ توافق، مبلغي را به عنوان وجه التزام معادل 

 ساالنه، متناسب با کل بهاي مذکور و نيز مدت تأخير تأديه دين، به شرح دستورالعمل) مشارکتی

  :مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد/محاسباتي زير به بانک

  

  

  

پس از گذشت حداکثر دو ماه از عدم ايفاي تعهد عامل از مفاد اين قرارداد در  اعتباري مؤسسه/بانک - ١١ماده 

هاي اعالمي  اين قرارداد و اصالحيه) ١(از طريق نشاني مندرج در ماده  ار مواعد مقرر، بايد مراتب

در غير اين صورت، اخذ وجه التزام مذکور . گذاران ارسال نمايد/گذار ضامنين و وثيقه/احتمالي، به ضامن

  .پذير نخواهد بود گذاران امکان/گذار ضامنين و وثيقه/از ضامن) ١٠(و ) ٩(در مواد 

 هرگونه که دادند اختيار و اجازه اعتباري مؤسسه/بانک به رجوع غيرقابل طور به ضامنين/منضا و عامل -١٢ ماده

 موجودي از پرداخت، عدم صورت در را غيرمستقيم يا مستقيم از اعم قرارداد، ناشي از اين خود مطالبات

 و هابانک ساير يا و اعتباري مؤسسه/بانک نزد آنان اسناد و اموال ،)ارزي و ريالي( هاحساب از يک هر

 عامل بدهي حساب به و نموده برداشت اجرايي يا قضائي حکم به نياز بدون و رأساً اعتباري مؤسسات

 از اعالمي نرخ به را آن اعتباري مؤسسه/بانک باشد ارزي صورت به وجوه که صورتي در. نمايد منظور

 اعتباري مؤسسه/بانک اقدام. نمايدمي محاسبه و برداشت ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي

 .باشدمي االجراالزم و اعتراض غيرقابل ضامنين/ضامن و عامل براي خصوص اين در

 بهاي مورد توافق×نرخ  ×هاي تأخيرروزتعداد

               

  ١٠٠* ل تعداد روزهاي واقعي سا
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مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشـاني منـدرج در   /بانک ـ١ تبصره

ضـامنين اطـالع   /به عامـل يـا ضـامن   هاي اعالمي احتمالي، حسب مورد  اين قرارداد و اصالحيه) ١(ماده 

  .دهد مي

 اعتباري مؤسسه/بانک به قرارداد اين مطالبات شدن معوق يا سررسيد از پس که وجوهي هرگونه ـ٢تبصره

 کارمزدها و قانونی هایهزينه بابت ابتدا شود،مي برداشت اسناد و اموال و هاحساب از يا و پرداخت

  .شود مي بالنسبه تسهيم التزام وجه و) بهاي ثمره/بهاي مورد توافق( مانده اصل بين مابقي و شده منظور

 كيفيت تعهدات و كميت و قرارداد اين مندرجات به راجع كامل وقوف و اطالع و علم ضامنين با/ضامن - ١٣ماده 

 انجام با ارتباط در كه هاييبدهي پرداخت و تعهدات كليه انجام متضامناً، و منفرداً، مشتركاً عامل،

 قرارداد اين استناد به مؤسسه اعتباري/بانك و نمودند تعهد را عامل است به عهده قرارداد اين موضوع

از ضامنين، منفرداً و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي تعهدات  هريك عامل، به به مراجعه بر عالوه دارد حق

  .وصول نمايدقرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را 

هاي  حسابدفاتر و صورت. مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است/هاي بانکحسابصورتدفاتر و  -١٤ ماده

مؤسسه اعتباري از نظر اعالم به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي /بانک

  .باشدثبت جهت محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد مالک عمل مي

 ضمن و بوده برگشت قابل محاسبات مؤسسه اعتباري در/بانک اشتباه هرگونه نمودند توافق طرفين - تبصره 

  .نمايند اقدام مربوطه اوراق و اسناد اصالح و تنظيم به نسبت اصالحي، محاسبات قبول

نمايد و حکم به نفع  اجرائيه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي مؤسسه اعتباري/بانک هرگاه -١٥ ماده

حق تعرفه نامهآئين معادل مبلغي و اجرايي هاي كليه هزينه مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت/بانک

 هايهزينه گردد، قضايي اقدامات به توسل از ناگزير بانك صورتيكه در همچنين و اجرائي امور در الوکاله

 اعالم و تشخيص طبق( جهت هر از خسارات و قضايي نماينده يا وكيل الوكاله حق و دادرسي و قضايي

مي آن پرداخت به ملزم تعهدات، ساير انجام بر عالوه که بوده عامل ذمه بر) اعتباري مؤسسه/بانك

  .باشد
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  :ذيل مشروحه وثايق/ وثيقه قرارداد، اين از ناشي تعهدات انجام حسن تضمين منظور به -١٦ ماده

  )گردد ذکر مأخوذه وثايق/ وثيقه کامل مشخصات(

.........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

 )باشد حقيقي شخص که صورتي در( گذاران/گذاروثيقه يا و عامل توسط..... .....................................................................................

 شناسنامه شماره ....................... تولد تاريخ ........................... فرزند ........................................خانم /آقاي

 ملي کد ................................... شناسنامه سريال شماره .............................. صدور محل .............................................

نشاني  به .................................................................. کدپستي ........................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

پست  ..........................................................شماره تلفن همراه  ...................................................ثابت  تماس شماره

  ..................................................................................................................الکترونيک 

 اداره .......................................... شـماره  بـه  شده ثبت ............................................ شرکت )باشد حقوقي شخص که صورتي در( 

 بـا  ......................................................... ملي شناسه ..................................... اقتصادي کد ............................... هايشرکت ثبت

 ............................. تولـد  تاريخ ................... نامهشناس شماره .............................. فرزند ........................... خانم/آقاي امضاي

 .............................. خـانم /آقـاي  و شـرکت  .................. به عنوان ...................................................................................... ملي کد

 ملـــي کـــد .......................... تولـــد تـــاريخ ............................ شناســـنامه شـــماره ............................. فرزنـــد

 شـماره  هـي آگ طبق شرکت مهر با و شرکت ...........................................به عنوان  ...................................................................

 .......................................... کدپستي ........................... مورخ ................................... شماره رسمي روزنامه ....................................

 ..................................................................................................................................................................................................... نشـاني  به
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پسـت   ...............................................................شـماره تلفـن همـراه     ...................................................ثابـت   تمـاس  شماره

 و قـبض . گرديد مستقر اعتباري مؤسسه/بانک وثيقه در ........................................................................................الکترونيک 

 تحويل سالم و صحيح طور به مجدداً حسب مورد و آمد عمل به ماده اين در مندرج وثيقه ردمو درخصوص اقباض

  . شد داده مالکين يا مالک

 قرار وثيقه مورد چهآن هر اعتباري، مؤسسه/بانک تقاضاي صورت که حسب مورد و در نمود تعهد عامل  -١٧ ماده

 همه آن، انجام مدت در حاضر، قرارداد امضاي از پس را قرارداد اين موضوع ثمره همچنين و گيردمي

سيل،  زلزله، انفجار، سوزي،آتش برابر در باشد اعتباري مؤسسه/بانک موافقت مورد که مبلغي به ساله

 اعتباري مؤسسه/بانک که مرتبطي خطرات ساير و صاعقه خشکسالي، آفات کشاورزي، سرمازدگي،

 نمايد، بيمه اعتباري مؤسسه/بانک نفع به خود هزينه به مجاز، بيمه هايشرکت از يکي نزد کندمي تعيين

 بيمه، مدت انقضاء از قبل روز پانزده چنينهم کند، تسليم اعتباري مؤسسه/بانک به بالدرنگ را نامهبيمه

 شرح به را خود تعهدات عامل که صورتي در. دهد ارائه اعتباري مؤسسه/بانک به را بيمه تجديد مدارک

را  وثائق آن و انجام مدت در مساقات ثمره موضوع تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک ندهد انجام فوق

 عامل حساب به يا مطالبه عامل از را شده هزينه مبلغ و نموده بيمه خود هزينه به عامل طرف از وکالتاً

 عامل ضمناً. بود نخواهد عامل هايمسئوليت و تعهدات نافي مذکور وکالت است بديهي. نمايد منظور

 اطالع اعتباري مؤسسه/بانک و گربيمه به سريعاً شده، بيمه موارد به خسارت بروز صورت در است مکلف

  .دهد

 از ضامنين/ضامن يا و گذاران/گذاروثيقه يا و عامل اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در -١٨ ماده

 وصول جهت اجرائيه صدور به نسبت تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک نمايند، تخلف قرارداد اين مفاد

  .نمايد اقدام يادشده اشخاص از هريک طرفيت به خود مطالبات

  :که گرديدند ملتزم و متعهد گذاران،/گذار وثيقه -١٩ ماده

 .نمايند خودداري وثيقه مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از -۱- ۱۹

 اقدامي هر انجام از و ننمايند ايجاد تغييري وثيقه موارد در اعتباري مؤسسه/بانک موافقت بدون -۲- ۱۹

 .نمايند خودداري باشد وثيقه موارد بهاي نقصان موجب که
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 و مستحدثات فعلي، تجهيزات و تأسيسات مستحدثات، بر عالوه وثيقه مورد در که صورتي در -۳- ۱۹

 .بود خواهد وثيقه موارد جزء شود، اضافه ديگري تجهيزات و تأسيسات

 هايطرح اجراي معرض در وثيقه موارد از قسمتي يا تمام سند، اين فک از قبل که صورتي در -۴- ۱۹

قائم اعتباري، مؤسسه/بانک گيرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتي هايشرکت و مؤسسات

 را قانوني تشريفات کليه که گذاران است/گذار وثيقه فوت از بعد وصي و يا بالعزل وکيل و مقام

 تملک قبال در ربطذي مؤسسه طرف از که را وجوهي مربوط، دفاتر و اسناد امضاء با و دهد انجام

 پس و کند دريافت قسطي يا نقدي صورت به شد، خواهد پرداخت وثيقه موارد از قسمتي يا تمام

 هرگاه. نمايد وصول وجه باقيمانده محل از را خود مطالبات متعلقه، هايهزينه کسر و احتساب از

 دريافت حق اعتباري مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده دادگستري يا ثبت صندوق در ملک، بهاي

 وجوه که صورتي در. داشت خواهد خود مطالبات و متعلقه هايهزينه ميزان به را سپرده وجوه

 ننمايد، را اعتباري مؤسسه/بانک مطالبات تکافوي بند، اين موضوع وثيقه موارد يا و شده وصول

 به اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به بنا را خود هايبدهي کليه گرديد متعهد عامل

 .بپردازد فوراً اعتباري مؤسسه/بانک

 کتباً را) باشد عادي سند ضمن کهاين ولو( وثيقه مورد منافع به نسبت قبلي انتقال و نقل هرگونه -۵- ۱۹

 از عنوان، هر تحت وثيقه مورد منافع انتقال از قبل نيز و رسانده مؤسسه اعتباري/بانک اطالع به

  .نمايند اخذ تأييديه اعتباري مؤسسه/بانک

 و تخليه را وثيقه مورد محل درآيد، اعتباري مؤسسه/بانک تملک به وثيقه مورد که صورتي در -۶- ۱۹

 سند نيز و قرارداد اين مفاد استناد به صورت اين غير در. نمايند اعتباري مؤسسه/بانک تحويل

 انتقال مورد امالک، و اسناد ثبت ادارات طريق از تواندمي  اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي، انتقال

  .نمايد تصرف و تخليه را
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قرارداد ) ٤- ١٩بند ( ١٩و  ١٧، ١٢مؤسسه اعتباري موضوع مواد /هاي تفويضي به بانک کليه وکالت -٢٠ ماده

غيره و حاضر، ضمن عقد خارج الزم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و 

  .باشد سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي

حسب ضوابط و مقررات  اعتباري مؤسسه/بانک که صورتي در نمودند قبول گذاران/گذاروثيقه و عامل - ٢١ماده 

 جمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگر منتقل کند، مربوط از

 در يافته انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نيز الحق تعهدات به قرارداد اين وثايق و تضمينات

  .باشد باقي وثيقه، و رهن

 را ايشان اطالعات و داده هرگونه توانداعتباري مي مؤسسه/بانک نمودند قبول ضامنين/عامل و ضامن - ٢٢ ماده

  .دهد قرار ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد مورد اعتبار سنجش شرکت اختيار در

 به رجوع حق بدون التحرير،حق و الثبتحق جمله از حاضر قرارداد ثبت به مربوط هايهزينه کليه -٢٣ ماده

  .است عامل عهده به کالً اعتباري، مؤسسه/بانک

پنجم بيني نشده است، حسب مورد، تابع مفاد مبحث دوم فصل  ساير مواردي که در اين قرارداد پيش - ٢٤ماده 

  .باشد قانون مدني مي

 و» )بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون« ١٥ ماده مطابق و طرفين توافق اساس بر قرارداد اين -٢٥ ماده

هاي  قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه«) ٧(آن و ماده  قانوني الحاقات و اصالحات

 طرفين کهآن بدون ،»ها منابع مالي و كارآيي بانكهاي توليدي و افزايش  اجراي طرح طرح و تسريع در

 اجرايي نامهآيين« مفاد تابع و بوده االجراالزم باشند در حکم سند رسمي و داشته اختالفي آن مفاد در

 را قرارداد مندرجات کليه که نمودند قبول کنندگانامضاء تمامي و باشدمي» االجراالزم رسمي اسناد

 هرگونه حق گذاران/گذاروثيقه و ضامنين/ضامن عامل، و ندارند اختالفي گونههيچ آن به نسبت و پذيرفته

 براي اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي اقدامات به نسبت نيز و قرارداد مفاد به نسبت را اعتراضي و ايراد

 اسقاط و سلب خود از اجرايي عمليات از مرحله هر در عامل تعهدات ايفاي و خود مطالبات وصول

  .نمودند
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  .باشد صالح نمي مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي -٢٦ماده 

  

 عامل و اعتباري مؤسسه/بانک کامل رؤيت به و تنظيم نسخه  در و تبصره ٤ و ماده ٢٦ در قرارداد اين

 و قرارداد اين مفاد از کامل آگاهي و اطالع به اقرار ضمن گذاران/گذار وثيقه و ضامنين/ضامن طرفين، و رسيد

و يک نسخه از اين  نمودند مبادرت آنتمامي صفحات  امضاي به آن، از ناشي قانوني و حقوقي تبعات پذيرش

  .ها تسليم گرديد قرارداد به هريک از آن

  

  گذارانوثيقه/ضامنين مهر/امضا محل     عامل مهر/ امضا محل       اعتباري مؤسسه/بانک مهر و امضا محل
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نسـخه جديـد دسـتورالعمل اجرايـي عقـد       ابالغموضوع  ٢٧/١١/١٣٩٤مورخ  ٣٤٧٢٧٨/٩٤بخشنامه شماره «

  »مرابحه

  
 .گردد مي ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي ارسال  هاي دولتي، بانک مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  

 با سالم؛

سـاله پـنجم توسـعه     قانون برنامه پنج) ۹۸(ماده به موجب مفاد گونه که استحضار دارند؛  احتراماً، همان

قانون عمليات بانکي بدون ) ۳(جمهوري اسالمي ايران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده 

در هيـأت محتـرم    ۱۳۹۰نامه مربـوط تهيـه و در سـال     الذکر، آيين متعاقب قانون فوق. اضافه گرديد) بهره(ربا 

نيـز تهيـه و پـس از     »دستورالعمل اجرايي عقد مرابحـه «در راستاي دو مستند يادشده، . سيدوزيران به تصويب ر

، به شبکه بانکي کشـور  ٢٠/٦/١٣٩٠مورخ  ١٤١٦٩٦/٩٠تصويب در شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 

 .ابالغ گرديد

در ارتباط با عقد مرابحه شايان ذکر است، با بذل عنايت به جامعيت عقد مزبور هم در رابطه بـا امـوال و   

هاي متنوع بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب عقد يادشـده، شـامل نقـدي و     هم در خصوص خدمات و روش

اشـخاص حقيقـي و حقـوقي و    اي از نيازهـاي   تواند طيف گسـترده  ، اين عقد مي)اعم از دفعي و اقساطي(نسيه 

تواند  لذا در اين رابطه وجود ضوابط و مقرراتي شفاف و قابل اجرا مي. هاي توليدي را برآورده نمايد باالخص بنگاه

در تحقق اهداف بانکداري اسالمي و جلوگيري از انحراف مصرف تسهيالت اعطـايي در موضـوع قـرارداد کمـک     

و بـا  » دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه«ها در  وجود برخي ابهامات و ضعفاز اين رو و با توجه به . شاياني نمايد

هدف تبيين هر چه بهتر و تثبيت هر چه بيشتر اين عقد در شبکه بانکي کشور، در جهت بـرآورده سـاختن انـواع    

 ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و نيـز فـراهم نمـودن بسـتر اسـتفاده از آن در ديگـر       نيازهاي مشتريان بانک

، ايـن بانـک بـر آن شـد تـا      ...اعتباري، اعتبار اسنادي، اعتبار در حساب جاري و   ابزارهاي بانکي از جمله کارت

لذا در اين راستا با بهرمنـدي از بازخوردهـاي حاصـله در    . ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگري قرار دهد

ويـرايش جديـد   . دستورالعمل مزبور تدوين گرديدسنوات اجراي دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه، نسخه جديد 
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يکهزار و دويست در سه فصل به شرح ذيل در  تبصره و) ۹(ماده و ) ۲۸( طي» دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه«

  :مطرح و تصويب گرديدشوراي پول و اعتبار  ٢٩/١٠/١٣٩٤و سيزدهمين جلسه مورخ 

o تعاريف و کليات: فصل اول  

o ناظر بر قرارداد مرابحه حداقل الزامات: فصل دوم  

o د ساير موار: فصل سوم 

  :باشد با ضوابط قبلي به شرح زير مي »دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه« جديد نسخهاهم نقاط افتراق 

اي از تعاريف بـا هـدف درک بهتـر     جامعيت دستورالعمل، تدوين در سه فصل جداگانه و ارائه دامنه .۱

  به رأي عبارات مندرج در متن آن؛ مفاد دستورالعمل و جلوگيري از تفسير

بط مبنـي   ر الزام مؤسسه اعتباري به اعتبارسنجي دقيق متقاضي تسهيالت و استعالم از مراجع ذي .۲

  بر عدم وجود چک برگشتي و بدهي غيرجاري؛

هـاي مربـوط، از    و دسـتورالعمل   ها نامه الزام به شناسايي متقاضي تسهيالت مطابق با قوانين، آيين .۳

 هاي مبارزه با پولشويي؛ دستورالعملجمله 

  هاي وثايق قابل دريافت؛ الزام مؤسسه اعتباري به اخذ وثيقه و تعيين ويژگي .۴

هاي معتبر بيمه، به انتخاب  الزام به بيمه وثايق دريافتي به نفع مؤسسه اعتباري، نزد يکي از شرکت .۵

  گيرنده؛ تسهيالت/و هزينه متقاضي

سيه و تعيين الزاماتي در خصوص هر يک از جمله تعيـين سـود و   تفکيک مرابحه نقدي از مرابحه ن .۶

  مبناي محاسبه آن؛

تغييرات ماهوي در مدت زمان بازپرداخت تسهيالت مرابحه نسيه و درج آن به صورت يک ماده به  .۷

 صورت منسجم؛

اختيار به مؤسسه اعتباري مبني بر اعطاي وکالت به متقاضي جهت انتخاب، خريد و تحويل اموال و  .۸

  دمات موضوع قرارداد؛خ

گيرنده در صورت عدم ايفاي به موقـع   التزام تأخير تأديه دين از تسهيالت تعيين سازوکار اخذ وجه .۹

  تعهدات از جانب وي؛
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سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي مـؤثر و   الزام مؤسسه اعتباري به طراحي، ايجاد و پياده .۱۰

  کارا؛

گيرنده در صورت واريز تمام يا قسمتي  مبالغي به تسهيالت تکليف مؤسسه اعتباري مبني بر عودت .۱۱

 از بدهي قبل از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر؛

و سـاير قـوانين و    قانون پـولي و بـانکي کشـور   ) ۴۴(هاي مقرر در ماده  بيني اعمال مجازات پيش .۱۲

  .ربط براي مؤسسات اعتباري متخلف مقررات ذي

 

خواهشـمند اسـت دسـتور فرماينـد     اي از دستورالعمل جديد،  خهضمن ارسال نسبا عنايت به موارد فوق، 

مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ و بر حسن اجراي آن /ربط آن بانک مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي

اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي  نسخه همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا. تأکيد و نظارت دقيق شود

 س/٢٦٩٢٣٨٠/.اين بانک ارسال گردد ها و مؤسسات اعتباري کل نظارت بر بانک مديريتربط، به  ذي

  

  

  

  

  

  

  

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
 

  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
  

  دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه
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 »بسمه تعالي«

 »دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه«

 

و اصالحات پس از آن و نيـز  ) بهره(قانون عمليات بانکي بدون ربا ) ۳(مفاد تبصره ذيل ماده  استنادبه 

هيأت محترم وزيران و به منظـور تبيـين نحـوه     ١٢/۵/۱۳۹۰ مورخ هـ٤٦٧٣٨ ت/٩٨٢٩٧ نامه شماره تصويب

» دستورالعمل«تصار که از اين پس به اخ» دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه«اعطاي تسهيالت در قالب عقد مرابحه، 

  .گردد  شود، تصويب مي ناميده مي

  

  تعاريف و کليات: فصل اول

  :روند کار مي در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح بهـ ۱ماده 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ :ـ بانک مرکزي۱ـ۱

مرکـزي    قانون يا با مجوز بانـک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب   بانک :ـ مؤسسه اعتباري۲ـ۱

  ؛باشد تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي

کننده؛ بهاي تمام شده اموال و خدمات را بـه اطـالع    است که به موجب آن عرضه عقدي :ـ مرابحه۳ـ۱

 صـورت  به عنوان سـود، آن را بـه   يدرصدي اضاف ايبا افزودن مبلغ  سپس رساند و يم يمتقاض

ـ  ديدر سررس رمساوييغ ايبه اقساط مساوي و  ،ياقساط اي يدفع هينقدي، نس ـ  اي  دهاييسررس

  ؛کند يم واگذار يبه متقاض نيمع

شخص حقيقي يا حقوقي که درخواست وي مبني بر استفاده از تسـهيالت مرابحـه بـه    : ـ متقاضي۴ـ۱

  شود؛ مؤسسه اعتباري ارايه مي

مرابحه مؤسسه اعتباري استفاده نموده  شخص حقيقي يا حقوقي که از تسهيالت: گيرنده ـ تسهيالت۵ـ۱

  است؛

مابين مؤسسه اعتباري و متقاضي بر اساس مرابحه منعقد  قراردادي است که في :قرارداد مرابحه ـ۶ـ۱

  باشد؛ تعهدات و ساير الزامات طرفين مي  و مبين توافقات،
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  .يبهاي تمام شده اموال و خدمات بعالوه سود مؤسسه اعتبار :قيمت واگذاري ـ۷ـ۱ 

تواند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد  مي  مؤسسه اعتباري ـ٢ماده 

آالت، تأسيسات، زمين و ساير کاالها و خدمات مـورد احتيـاج ايـن     اوليه، لوازم يدکي، ابزارکار، ماشين

درخواست متقاضي، مبادرت واحدها و نيز تهيه مسکن، کاال و خدمات مورد نياز خانوارها، به سفارش و 

به تهيه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نمـوده و سـپس آن را در قالـب مرابحـه بـه      

  .متقاضي واگذار نمايد

  .قرارداد موجود باشداجراي اموال موضوع مرابحه بايد در هنگام  تبصره ـ

کننـدگان   از توليدکنندگان يا عرضـه تواند در چارچوب مرابحه با اخذ تخفيف  مؤسسه اعتباري مي ـ٣ماده 

   .اموال يا خدمات، نسبت به واگذاري آن به متقاضيان اقدام نمايد

ـ ٤ ماده و   هـا  نامـه  مؤسسـه اعتبـاري مکلـف اسـت در اعطـاي تسـهيالت مرابحـه، تمـامي قـوانين، آيـين           ـ

  .هاي مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشويي را رعايت نمايد دستورالعمل

مؤسسه اعتباري موظف است اقدام به اعتبارسنجي دقيق متقاضي نمايد، به نحـوي کـه اعتبارسـنجي     ـ٥ ماده

مؤسسه اعتباري مجاز به اعطاي تسـهيالت  . عمل آمده مبين ميزان توان و ظرفيت اعتباري وي باشد به

  .باشد مرابحه بيش از ظرفيت اعتباري متقاضي نمي

، وضعيت بدهي غيرجاري و چک انعقاد قرارداد مرابحه يا تمديد آن مؤسسه اعتباري مکلف است قبل از ـ٦ ماده

و حسب ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزي، نسبت بـه  برگشتي متقاضي را از بانک مرکزي استعالم 

  .مرابحه اقدام نمايداعطاي تسهيالت 

 يبر شخص حقوقي، شامل صاحبان امضـا  ه، عالوهشخاص حقوقي، مفاد اين مادادر خصوص  ـ  تبصره

اعـم از اشـخاص حقيقـي، حقـوقي و نماينـدگان      ( آن اشـخاص  ههيأت مـدير  ياعضا مجاز و

  .گردد ميز ني )اشخاص حقوقي
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 دام به تهيه اموال و تدارک خدمات و ضـمن قـرارداد مرابحـه    موظف است قبل از اقمؤسسه اعتباري  ـ٧ماده 

مبنـي بـر خريـد     )در چارچوب قرارداد فيمابين( مبادرت به دريافت درخواست و تعهد کتبي متقاضي

  .اموال و خدمات نمايد

بابـت   دريافـت  مابين، مبلغي را تحت عنوان پيش تواند عنداللزوم حسب توافق في مؤسسه اعتباري مي ـ۸ماده 

  .از متقاضي اخذ نمايد بخشي از ثمن معامله

  .دريافت در تسهيالت اعطايي از طريق کارت اعتباري مرابحه، ممنوع است يشاخذ پتبصره ـ 

وثـايق  و تضـامين   ر حصول اطمينان از ايفاي تعهدات متقاضـي، مؤسسه اعتباري مکلف است به منظو ـ۹ماده 

ار وثايق مأخوذه بايد معتبر، قابل نقل و انتقال قانوني، از درجه نقدشوندگي باال برخورد. كافي اخذ نمايد

گيرنده، حقوق مؤسسه اعتبـاري   و بالمعارض باشد تا درصورت عدم ايفاي تعهدات از سوي تسهيالت

  .در حداقل زمان ممکن و با کمترين هزينه، استيفاء شود

گيرنده، متناسب با کاهش بدهي وي، نسبت  مؤسسه اعتباري مکلف است حسب درخواست تسهيالت ـ١٠ماده 

  .سازي وثايق مازاد و يا تعويض وثايق اقدام نمايد به آزاد

در خصوص اموال غيرمنقول، آزادسازي وثايق مازاد منوط به تشخيص مؤسسه اعتباري خواهد ـ  تبصره 

  .بود

واند ترتيبي اتخاذ نمايد تا وثايق دريافتي، همه سـاله و در طـول مـدت اجـراي     ت مؤسسه اعتباري مي ـ۱۱ماده 

  .قرارداد، حداقل به ميزان مانده مطالبات بيمه شود

هاي بيمه داراي مجـوز از   شرکتبيمه وثايق دريافتي بايد به نفع مؤسسه اعتباري، نزد يکي از ـ  تبصره 

گيرنـده انجـام    هزينه متقاضي يا تسـهيالت ، به انتخاب و بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران

  .شود

 مرابحه نسيه و نقدي به ترتيب توسط شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي تعيينحداکثر نرخ سود در  ـ۱۲ماده 

  .گردد مي
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شده پس از  مؤسسه اعتباري موظف است در تعيين مبلغ سود مرابحه نقدي و نسيه، بهاي تمامـ   تبصره

  .تخفيف مأخوذه از فروشندگان را مبناي محاسبه قرار دهددريافت و  کسر پيش

سقف تسهيالت هر يک از انواع اموال و خدمات موضوع مرابحه، عنداللزوم توسط بانک مرکزي تعيين ـ ۱۳ماده 

  .شود و ابالغ مي

عاريف مؤسسه اعتباري موظف است بهاي تمام شده اموال و خدمات موضوع قرارداد را با استفاده از ت ـ۱۴ماده 

  . هاي حسابداري مربوط محاسبه نمايد و احکام مندرج در استاندارد

جهت گسترش بخش مسکن، به طرق زير تسهيالت مرابحه بـه خانوارهـا    تواند مي مؤسسه اعتباري ـ۱۵ماده 

  :اعطاء نمايد

  خريد و واگذاري واحدهاي مسکوني موجود به درخواست کتبي متقاضي؛ ـ۱ـ۱۵

يك از انواع تسهيالت بانكي  طريق اعطاي هراز واحدهاي مسكوني كه مستقيماً يا واگذاري  ـ۲ـ۱۵

  .گونه واحدها بر خريد اين مبني بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضي، احداث شده
  

  حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه: فصل دوم

شده و قيمت واگذاري اموال و يا خدمات    تماممؤسسه اعتباري موظف است در قرارداد مرابحه، بهاي  ـ۱۶ماده 

  .را به اطالع متقاضي برساند

بازپرداخت تسهيالت اعطايي را بـه صـورت نقـدي،    تواند در قرارداد مرابحه، نحوه  مؤسسه اعتباري مي ـ۱۷ماده

نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معـين، تعيـين   

  .دنماي

  :گردد مدت زمان بازپرداخت تسهيالت مرابحه نسيه به شرح زير تعيين مي ـ۱۸ماده 

 تسهيالت اعطايي مسکن خانوار، حداکثر به مدت پانزده سال؛ـ ۱ـ۱۸
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تسهيالت اعطايي جهت تأمين اموال دست اول داراي عمر مفيد معين، حداکثر به ميزان عمر  ـ۲ـ۱۸

دستورالعمل معامالت فروش اقساطي وسايل توليد، «) ۲(مفيد مندرج در جدول موضوع ماده 

  ؛»آالت، وسايل حمل و نقل، کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل کشور و تأسيسات ماشين

ها در جدول موضوع  تسهيالت اعطايي جهت تأمين ساير اموال دست اولي که عمر مفيد آن ـ۳ـ۱۸

آالت، وسايل حمل و نقل، کاالهاي  دستورالعمل معامالت فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين«) ۲(ماده 

  ذکر نشده است، حداکثر سه سال؛ »مصرفي بادوام ساخت داخل کشور و تأسيسات

ي جهت تأمين اموال دست دوم داراي عمر مفيد معين، حداکثر به ميزان تسهيالت اعطاي ـ٤ـ١٨

  ربط؛ باقيمانده عمر مفيد آن به تشخيص مؤسسه اعتباري ذي

تسهيالت اعطايي به منظور تدارک خدمات مورد نياز خانوار و واحدهاي توليدي، بازرگاني و  ـ٥ـ١٨

  خدماتي حداکثر سه سال؛

بـا تصـويب هيـأت مـديره مؤسسـه اعتبـاري،        ٥ـ١٨و  ٣ـ١٨هاي  مدت زمان مندرج در بندـ   ١تبصره 

  .باشد حداکثر برابر با مدت مذکور در بندهاي يادشده، قابل افزايش مي

ـ ١٨هـاي   باقيمانده عمر مفيد اموال موضوع بند/مبدأ محاسبه عمر مفيدـ   ٢تبصره  ـ ١٨و  ٢ـ تـاريخ   ،٤ـ

  .ربط است سه اعتباري ذيبرداري به تشخيص مؤس شروع بهره

تواند در قرارداد مرابحه به متقاضي جهت انتخاب، خريد و تحويل اموال و دريافت  مؤسسه اعتباري مي ـ۱۹ماده 

  .خدمات وکالت دهد

مؤسسه اعتباري مکلف است در متن قرارداد مرابحه، تعهدي مبني بر صوري نبودن خريـد امـوال يـا     ـ۲۰ماده 

  .مايدخدمات، از متقاضي اخذ ن

مؤسسه اعتباري موظف است در قرارداد مرابحه به صورت شرط ضمن عقد متني را با ايـن مضـمون    ـ٢١ماده 

گيرنده به تعهدات خويش در قبال مؤسسـه اعتبـاري عمـل ننمايـد،      چه تسهيالت درج نمايد که چنان

مقـررات ابالغـي از   التزام تأخير تأديه دين، بر اساس ضوابط و  مکلف است مبلغي را تحت عنوان وجه

  .سوي بانک مرکزي پرداخت نمايد
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مؤسسه اعتباري مكلف است در قرارداد مرابحه قيد نمايند كه قرارداد مذكور بر اساس توافق طرفين  ـ۲۲ماده 

  .باشد نامه اجراي اسناد رسمي مي االجرا بوده و تابع مفاد آيين در حكم اسناد رسمي و الزم

انين و مقررات موضوعه در مورد وثايق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي معامالتي كه طبق قوـ  تبصره 

  .انجام شود، كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد

  

  ساير موارد: فصل سوم

گيرنده قبل از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر، مبادرت به واريز تمام يا  در صورتي که تسهيالت ـ۲۳ماده 

در چارچوب ضوابط ابالغي از سوي بانک قسمتي از بدهي خود نمايد، مؤسسه اعتباري مکلف است 

گيرنده تخفيف الزم را بدهد و مبلغ وصولي را بين مانده اصل و سود تسهيالت  به تسهيالتمرکزي، 

  .عطايي تسهيم بالنسبه نمايدا

  .مؤسسه اعتباري مکلف است اطالعات تسهيالت مرابحه اعطايي را به بانک مرکزي ارسال نمايد ـ٢٤ماده 

سازي ساختار کنترل داخلي مؤثر و کارا جهت کسب  مؤسسه اعتباري موظف به طراحي، ايجاد و پياده ـ٢٥ ماده

ها، تفکيک وظايف، تصـويب درسـت معـامالت،     تورالعملاطمينان از رعايت مفاد قوانين، مقررات و دس

چارچوب مطابق با ... ثبت صحيح و به موقع رويدادها و نيز جابجايي کارکنان در مقاطع زماني مناسب و 

  .باشد در مراحل مختلف اعطاي تسهيالت مرابحه ميضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزي، 

تسهيالت اعطايي در موضوع قرارداد مرابحه اطمينان کـافي   مؤسسه اعتباري مکلف است از مصرف ـ  ۲۶ماده 

  .حاصل نمايد

تواند در چارچوب مقررات ابالغي از سوي بانک مرکزي، از مرابحه جهت صـدور   مؤسسه اعتباري مي ـ۲۷ماده 

  .کارت اعتباري استفاده نمايد

قانون پـولي و  ) ٤٤(مقرر در ماده هاي  تخطي از مفاد مقرر در اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات ـ۲۸ماده 

  .شود ربط مي بانکي کشور و ساير قوانين و مقررات ذي
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 مين جلسه مورخيکهزار و دويست و سيزدهتبصره در ) ۹(ماده و ) ۲۸(در  »دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه«

بوده و اين مصوبه االجرا  ماه پس از ابالغ، الزميک و شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد  ٢٩/١٠/١٣٩٤

دستورالعمل در خصوص  ۲۵/۵/۱۳۹۰مورخ  هزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه ه يکجايگزين مصوب

  .گردد مي اجرايي عقد مرابحه
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هاي جديد سود بانکي در شـبکه بـانکي    موضوع ابالغ نرخ ٢٩/١١/١٣٩٤مورخ  ٣٥١١٨٩/٩٤بخشنامه شماره «

  »کشور

  
 .گردد مي ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي ارسال  هاي دولتي، بانک کليه بانکمديران عامل محترم  جهت اطالع 

  با سالم،

رساند شوراي پول و اعتبار در يکهزار و دويست و پـانزدهمين جلسـه    وسيله به استحضار مي احتراماً؛ بدين

مـودن و تمهيـد   ، ضمن تأييد و حمايت کامل از اقدامات و تدابير بانک مرکزي در فـراهم ن ٢٧/١١/١٣٩٤مورخ 

هاي سود بانکي همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کـالن و بـه ويـژه نـرخ تـورم و       شرايط براي کاهش نرخ

هـاي   الحسـاب سـپرده   هاي سود علي استقبال از تفاهم و توافق اخير شبکه بانکي کشور در خصوص تعديل نرخ

 ١٠ساله و حـداکثر   دار يک گذاري مدت رمايههاي س درصد براي سپرده ١٨تأييد و تصويب نرخ حداکثر بانکي و 

 :، مقرر نمودماه مدت کمتر از سه گذاري کوتاه هاي سرمايه درصد براي سپرده

درصد و سقف نرخ سـود   ٢٠ها و مؤسسات اعتباري معادل  حداکثر نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتي بانک"

درصـد   ٢٢ا و مؤسسات اعتباري و مشتري معـادل  ه مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک

اعطاي تسهيالت در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود باالتر از سقف تعيين شده، منـوط بـه   . شود تعيين مي

 ."ها و مؤسسات اعتباري و تأييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود ارايه طرح توجيهي الزم توسط بانک

مـورخ   ٣١٤٩٣١/٩٤هـاي شـماره    آن مقام محتـرم بـه مفـاد بخشـنامه     ضمن تأکيد دوباره و عطف توجه

و اعالم اين که کليـه قراردادهـاي افتتـاح حسـاب      ٢٤/١١/١٣٩٤مورخ  ٣٤٢٤٧٣/٩٤و شماره  ٣٠/١٠/١٣٩٤

هاي فوق منعقد شود، خواهشمند است دسـتور   بايد در چارچوب نرخ ١/١٢/١٣٩٤سپرده و اعطاي تسهيالت از 

مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ و بـر حسـن   /ربط آن بانک تسريع به تمامي واحدهاي ذي فرمايند مراتب به قيد

اي از بخشنامه ابالغي به  همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه. اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود

  .دداين بانک ارسال گر مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباريربط، به  واحدهاي ذي

کل بانک مرکزي مبني بر اين که با پايبنـدي و   در خاتمه، ضمن تأسي به فرمايش اخير مقام محترم رياست

ها و توافقات به عمل آمده و تمکين به ضوابط و منويات شوراي محترم پـول و اعتبـار بـه عنـوان      تقيد به تفاهم
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ها و حيثيت نظام بانکي کشور  خدمات، تالشمرجع عالي سياستگذاري پولي و بانکي در کشور، نبايد اجازه دهيم 

نمايد که بانک مرکزي براي حسن اجراي مصوبه شـورا   الشعاع قرار گيرد، بر اين مهم تأکيد مي مخدوش و تحت

هـا   هاي سود عزم و اهتمام جدي داشته و يقيناً با موارد نقض آن از طريق هيأت انتظامي بانـک  در خصوص نرخ

  /غ۲۷۱۸۱۳۰/ . نمود برخورد قاطع خواهد

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
  اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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 ٥هاي بزرگ مندرج در بنـد   موضوع تعريف اصطالح بنگاه ٠٣/١٢/١٣٩٤مورخ  ٣٥٤٦٠٧/٩٤بخشنامه شماره «

) ج(از بخـش   ٥و  ٤، ٣بانک مرکزي پيرامون ابالغ بندهاي  ١٧/١٠/١٣٩٣مورخ  ٢٧٧٤٢٦/٩٣بخشنامه شماره 

  »هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود سياست هاي بانکي و اعتباري مجموعه سياست

  
 .گردد مي ارسال ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي  هاي دولتي، بانک مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  

 باسالم؛

از ) ۵(و ) ۴(، )۳(هاي  ابالغ بندموضوع  ۱۷/۱۰/۱۳۹۳مورخ  ۲۷۷۴۲۶/۹۳احتراماً، با اشاره به بخشنامه شماره 

هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکـود مصـوب جلسـه     هاي بانکي و اعتباري مجموعه سياست سياست) ج(بخش 

هـاي   بنگاه« ها در خصوص تعريف اصطالح و طرح برخي ابهامات و پرسش ت محترم وزيرانأهي ۲۰/۷/۱۳۹۳مورخ 

در اين رابطه پس از استفسار از مراجع ذيصـالح و    رساند، بخشنامه مذکور، به استحضار مي) ۵(مندرج در بند  »بزرگ

  : به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد  بررسي مراتب در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران،

  

  »باشد مي نفر کارکن و بيشتر ۱۰۰اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي  بزرگ مشتمل بر تماميهاي  بنگاه« 

  

مؤسسه اعتباري /ربط آن بانک لذا خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي

اي از بخشـنامه ابالغـي بـه     همچنين مقتضي است نسـخه . غيربانکي ابالغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت شود

  ل/۲۷۰۶۲۸۸./گرددارسال  ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي مديريت کل نظارت بر بانک
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 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

٣٨١٦ ٣٢١٥- ٠٢ 
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   هاي بخشنامه :ومدبخش 

 مجوزهاي بانکي
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 ١٣٩٤اداره مجوزهاي بانکي در سال «
  »اي صادر نکرده است  بخشنامه
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هاي  بخشنامه: دومبخش 

 مبارزه با پولشويي
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  »٩ شيکارت آماموضوع  ١٨/٠١/١٣٩٤مورخ  ٦٨٢٥/٩٤بخشنامه شماره «
  

  هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و جهت اطالع مديران عامل محترم بانك
  .شود مركزي و عسكريه ارسال ميموسسات اعتباري توسعه، كوثر 

  
  با سالم؛

رساند؛ بـه موجـب نامـه     به استحضار مي 24/12/1393مورخ  346971/93احتراماً، پيرو نامه شماره 

) 9(اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، اعتبار كـارت آمـايش   5/1/1394مورخ  36/74شماره 

از اين رو، خواهشمند است دستور فرماينـد مراتـب بـه    . د شده استتمدي 31/02/1394اتباع خارجي تا تاريخ 

  2341026./ربط رسانده شود نحو شايسته به اطالع واحدهاي ذي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
 اداره مبـارزه با پولشـويي

  فــريــد کــيــان عبدالمهدي ارجمندنژاد 
٢٣١٦ ٣٢١٥ -٠٢ 
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  »کارت هوشمند یکنترل یها یژگيوموضوع  ٢٤/٠٣/١٣٩٤مورخ  ٧٢٤٠٣/٩٤بخشنامه شماره «

  

جهت اطالع مديران عامل محترم بانك هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسات 

 .اعتباري توسعه، كوثر مركزي و عسكريه ارسال مي شود

  
 

  با سالم؛
ويژگي هـاي كنترلـي كـارت    « در خصوص 16/2/1389مورخ  32532/89پيرو بخشنامه شماره  احتراماً،

آيين نامه اجرايي قـانون مبـارزه بـا پولشـويي، بـه      ) 3(ماده ) الف(و بند ) 2(و به منظور اجراي دقيق ماده » ملي
ارسـال  » جديـد هاي طرح  شناسنامه«  و» كارت  هوشمند ملي« هاي كنترلي  پيوست تصوير مشخصات و ويژگي

  .گردد مي
  .خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به نحو شايسته به اطالع واحد هاي ذي ربط رسانده شود
موسسـه  /بديهي است مسئوليت احراز صحيح هويت مشتريان و اجراي مقررات مربوط، بر عهده آن بانك

  2414215 ./باشد اعتباري مي
  
  

  مبارزه با پولشويي مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و    
 اداره مبـارزه با پولشـويي                                

 فـريـد كـيـان     عبدالمهدي ارجمندنژاد

02- 3215 2316 

    
  

  
  دارد: پيوست
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٦٥٦ 
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٦٥٧ 
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 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه
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  »حساب ها و مشتريان تعدادموضوع آمار مربوط به  ٠١/٠٥/١٣٩٤مورخ  ١٠٩٦٨١/٩٤بخشنامه شماره «

  
هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست  جهت اطالع كليه مديران ادارات مبارزه با پولشويي بانك

 .شود بانك و موسسات اعتباري توسعه، كوثر مركزي و عسكريه ارسال مي

  
  با سالم؛

ل را يموارد مندرج در جداول ذان هر ماه، آمار به روز شده يد در پاييخواهشمند است دستور فرما ،احتراماً

 2455126./ندين اداره ارسال نمايبه ا

 
  

 ......... )خ يبه روز شده در تار.........  يمؤسسه اعتبار/ان بانكيها و تعداد مشتر آمار مربوط به تعداد حساب( 

 ها آمار بر حسب تعداد حساب

 ها كل حساب شخصيت
داراي

 شناسه/شماره

فاقد
 شناسه/شماره

فعال فاقد 
 شناسه /شماره

مسدود فاقد 
 شناسه /شماره

      حقيقي ايراني

      حقوقي ايراني

      حقيقي خارجي

      حقوقي خارجي

      نامشخص* 

      جمع
  

هـا اقـدامات الزم    است در اسرع وقت نسبت به اصالح آن يشود و ضرور يراد محسوب ميا ييها ن حسابين اداره وجود چنياگرچه از نظر ا *

 ي،  حقـوق يخـارج /يرانيا يقيحق(ها  ت آنيکه نوع شخص ييها ها، آمار تعداد حساب تر حساب قيک و کنترل دقيبه منظورتفک يرد، وليصورت پذ

  . درج گردد»  نامشخص« است در قسمت  نشدهمشخص  يليستم به هر دليدر س) يخارج/يرانيا
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 مشتريان آمار بر حسب تعداد

 ها كل حساب شخصيت
داراي

 شناسه/شماره

فاقد
 شناسه/شماره

فعال فاقد 
 شناسه /شماره

مسدود فاقد 
 شناسه /شماره

      حقيقي ايراني

      حقوقي ايراني

      حقيقي خارجي

      حقوقي خارجي

      نامشخص* 

      جمع
  

اسـت در   نشدهدر سيستم به هر دليلي مشخص ) خارجي/خارجي، حقوقي ايراني/حقيقي ايراني(ها  آمار تعداد مشترياني که نوع شخصيت آن *

  .درج گردد» نامشخص«قسمت 

 
 

 ا پولشـوييـاداره مبـارزه ب

 عليـرضا مظـفري رضا محمدزاده قره باغي

٢٣٣١ -٠١ ٢٣٢١-٠١ 

  
  
  

  
  
  
  

   



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٦٣ 

موضوع آسيب شناسي مقوله مبارزه با پولشويي در کشـور   ٠٧/٠٥/١٣٩٤مورخ  ١١٥١٠٤/٩٤بخشنامه شماره «

  »ها و نهادهاي پولي بايد در اين زمينه انجام دهند و طرح اقداماتي که بانک

  

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسات اعتباري  جهت اطالع مديران عامل بانک

  .شود ارسال ميه توسعه، کوثر مرکزي و عسکري
  

  

  با سالم؛

احتراماً، همانگونه كه مستحضرند، همگام با توسعه فناوري در حوزه خـدمات بـانكي و همچنـين رقابـت     

هاي جديدي از جمله ريسك پولشويي و تامين مـالي   موسسات پولي در ارائه خدمات و محصوالت نوين، ريسك

  .ارزيابي قرار گيرند كنند كه بايد مورد شناسايي و تروريسم بروز پيدا مي

: خـود اعـالم مـي دارد    "مديريت مناسب ريسك پولشويي و تامين مالي تروريسـم "كميته بال در سند 

هاي كافي شوند تا از اين رهگـذر بتواننـد اسـتانداردهاي عـالي      ها و رويه مشي ها بايد ملزم به داشتن خط بانك

 ـهاي مجرمانـه   ها براي فعاليت استفاده از بانك انع سوءاي در بخش بانكي را ارتقاء بخشيده و م اخالقي و حرفه

اين الزام بخشي از وظيفه كلي بانك براي داشتن مديريت موثر ريسك . بصورت عامدانه يا غير عامدانه ـ شوند 

  . ها از جمله ريسك پولشويي و تامين مالي تروريسم است جهت كنترل انواع ريسك

المللي با دقت و توجه ويژه آن  ريسك جديد ـ كه نظام مالي بين  بدون شك اولين گام براي مديريت اين

تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد و از اين منظـر بـه    پذيري است كه مي كند ـ شناسايي نقاط آسيب  را دنبال مي

  .موسسات پولي، بويژه به ريسك شهرت آنها، آسيب وارد كند

انـد بخشـهاي    گروه ويژه اقدام مالي ـ همواره تالش كرده  همچون ـ  الدولي المللي و بين هاي بين سازمان

گيرنـد را شناسـايي كـرده و در قالـب      هايي كه ممكن است مورد سوء استفاده مجرمان قـرار   پذير و خالء آسيب

در مورد نحوه مقابلـه كشـورها بـا     ـها   ضمن آگاهي بخشي در خصوص آن ـ "اسناد بهترين رويه"يا  "راهنما"

  .يز اطالعات مفيدي را ارائه دهندها ن اين ريسك

هايي همچون موقعيت جغرافيايي، نـوع نظـام    با وجود اين، از آنجا كه شرايط كشورها بر حسب مشخصه

مالي و شرايط اقتصادي، با يكديگر تفاوت دارند، ضروري است كه موضـوع ريسـك پولشـويي و تـامين مـالي      
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موردي نيز مورد بررسي قرار گيرد تا ضـمن اسـتفاده از    پذير كشورها به صورت تروريسم و همچنين نقاط آسيب

  .المللي، در خصوص مشكالت داخلي نيز تمهيداتي انديشيده شود تجربيات بين

تواند سهم مهمي در موفقيت  روز بودن دانش مديران ارشد و سياستگذار موسسات پولي مي از آنجا كه به

نظور از جنابعالي به اتفاق اعضاء هيـات مـديره و مـدير اداره    كشور در اين امر خطير داشته باشد، لذا به همين م

صـبح مـورخ    9اي كـه در سـاعت    موسسه اعتباري دعوت مـي شـود تـا درجلسـه    /مبارزه با پولشويي آن بانك

شناسي مقوله مبارزه بـا پولشـويي در كشـور و     آسيب "در طبقه هجدهم ساختمان ميرداماد با موضوع 15/5/94

ها و نهادهاي پولي بايـد در ايـن زمينـه انجـام      هاي مختلف به خصوص بانك كه دستگاه همچنين طرح اقداماتي

  .شركت فرماييد"دهند

شايان ذكر است اين جلسه با حضور رياست كل محترم، معاونت محترم نظارتي و مـديران ارشـد ايـن    

  2451253/.بانك، برگزار خواهد شد
  

 پولشوييمديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با 
 اداره مبـارزه با پولشـويي

 انفـريـد کـيـ عبدالمهدي ارجمندنژاد 
٢٣١٦ ٣٢١٥ -٠٢ 
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٦٦٥ 

در  یيمقررات مبـارزه بـا پولشـو    تيبر رعا ديتاک موضوع  ١١/٠٦/١٣٩٤مورخ  ١٥٣١٢٦/٩٤بخشنامه شماره «

  »یموسسات اعتبار انيمشتر یيشناسا رابطه با

  

هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي  بانك ادارات مبارزه با پولشويي جهت اطالع مديران محترم

  .شود پست بانك و موسسات اعتباري توسعه، كوثر مركزي و عسكريه ارسال مي

  
  با سالم؛

بر اساس اطالعات رسيده از مراجع نظـارتي و امنيتـي، گروهـي از كالهبـرداران بـا شناسـايي         احتراماً،

ها  هاي پردرآمد و يا مقامات استاني، طي تماس با آن هاي مختلف و يا مديران شركتسرمايه داران كالن در شهر

... و جعل عنوان و تقليد صداي مقامات، مساعدت آنان را براي كمك به يك بيمار يا پرداخت ديه يـك زنـداني و   

ر بسياري از ايـن مـوارد   نمايند كه د خواستار شده و با ارائه شماره حساب مورد نظر خود، از آنان كالهبرداري مي

هاي سرقتي افتتاح شده و يا مربـوط بـه    هاي مورد استفاده كالهبرداران يا با مشخصات شناسنامه شماره حساب

افراد معتاد و بي بضاعتي است كه در مقابل دريافت مبلغي اندك، كارت حساب بانكي خود را در اختيار متخلفـان  

  . دهند قرار مي

ات مبارزه با پولشويي بخصوص شناسايي كامل مشتريان، موجب كاهش چنين از آنجاييكه رعايت مقرر

تخلفاتي خواهد شد، خواهشمند است دستور فرمايند در جهت پيشگيري از اين موارد توجه به مفاد دستورالعمل 

  2385832./چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري بيش از پيش مورد تاكيد قرار گيرد

 ا پولشـوييـمبـارزه باداره 

 عليـرضا مظـفري رضا محمدزاده قره باغي

٢٣٣١ -٠١ ٢٣٢١-٠١ 
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 ٢مـاده   ٢تبصـره  مفـاد   یاجـرا  موضوع گزارش عملکرد ٠٦/٠٧/١٣٩٤مورخ  ١٨١٧١٣/٩٤بخشنامه شماره «

  »یا پوسته یها بانک یيو شناسا یدر روابط کارگزار یيمقررات مبارزه با پولشورعايت دستورالعمل لزوم 
  
  

دولتي  هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  کليه بانکادارات مبارزه با پولشويی  مديران محترم جهت اطالع 

 .شود مي نور ارسال  کوثر مرکزي و بانک و موسسات اعتباري توسعه، عسگريه ،  پست

 

  
 با سالم؛

 2مـاده   2اجـراي تبصـره   ، درخصـوص  11/05/1390مـورخ   108742/90شـماره    احتراماً، پيرو نامه

اي،  هـاي پوسـته   ي و شناسـايي بانـك  دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابـط كـارگزار  

  2520986. /خواهشمند است دستور فرمائيد از نتيجه اقدامات به عمل آمده اين اداره را مطلع نمايند

  
 ا پولشـوييـاداره مبـارزه ب

 عليـرضا مظـفري رضا محمدزاده قره باغي

٢٣٣١ -٠١ ٢٣٢١-٠١ 
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٦٦٧ 

و  یپسـت  یکـدها  یدر خصـوص بـه روز رسـان   موضـوع   ٢٣/٠٧/١٣٩٤مورخ  ٢٠٤٠٨٩/٩٤بخشنامه شماره «

  »اتباع ايراني یها ینشان

  

و بانک   دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  مديران عامل محترم بانک جهت اطالع کليه 
 .شود توسعه، کوثر مرکزي، عسکريه و نور ارسال ميموسسات اعتباري 

  
  با سالم؛

آيـين نامـه قـانون     14هيات ماده 19/5/1394مورخ  86054به پيوست تصويرمصوبه شماره  احتراماً،
ها و كـدهاي   نشانيالزام اختصاص شماره ملي و كدپستي به كليه اتباع ايراني، در خصوص اصالح و بروز رساني 

هـاي   ايراني و همچنين لزوم برقراري ارتباطات سيستمي بين بانـك هـاي اطالعـاتي دسـتگاه    پستي كليه اتباع 
  .شود اجرايي و پايگاه اطالعات سازمان ثبت احوال و شركت پست، جهت بهره برداري و اجرا ايفاد مي

از اين رو، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ شود تا اطـالع رسـاني مناسـب و راهنمـايي هـاي الزم بـه       
فرايند اصالح كد پستي توسط اشخاص حقيقي از طريق سامانه اعالم تغييـر نشـاني در    "ريان در خصوصمشت

  2540700./در اسرع وقت صورت پذيرد "پرتال سازمان ثبت احوال و تبعات عدم اصالح آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .دارد: پيوست

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
 اداره مبـارزه با پولشـويي

 انفـريـد کـيـ عبدالمهدي ارجمندنژاد 
٢٣١٦ ٣٢١٥ -٠٢ 
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٦٦٨ 
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٦٦٩ 

  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٧٠ 

  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٧١ 
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٦٧٢ 
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٦٧٣ 

  »یاشخاص خارج یشناسه اختصاص موضوع  ٢٦/١١/١٣٩٤مورخ  ٤٥١٩٧/٩٤بخشنامه شماره «

  
هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسات  جهت اطالع مديران عامل محترم بانك 

 .شود توسعه، كوثر مركزي، عسكريه و نور ارسال مياعتباري 

  
  با سالم؛

احتراماً، با عنايت به اين كه درصد بااليي از مشتريان خارجي شبكه بانكي كشور را اتباع افغاني تشكيل 

دهند و به منظور تسريع در فرآيند احراز هويت و تخصيص شماره اختصاصـي بـه اشـخاص مـذكور، ضـمن       مي

شركت پژواك و ضـمائم آن، خواهشـمند اسـت     01/09/1394مورخ  94/ت ص/27شماره  ارسال تصوير نامه

  .مراتب را جهت اجرا امر به ابالغ نمايند

در خصوص اشخاص حقيقي تبعه ساير كشورها كه داراي مدارك اقامتي معتبر بوده، ليكن فاقد شناسه 

ها به پايگاه شناسه اختصاصي اتباع  باشند نيز ضروري است طبق رويه قبلي، مشخصات هويتي آن اختصاصي مي

  2647334. / ها اقدام شود خارجي ارسال و نسبت به دريافت شناسه اختصاصي براي آن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .دارد: پيوست

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
 اداره مبـارزه با پولشـويي

  فــريــد کــيــان عبدالمهدي ارجمندنژاد 
٢٣١٦ ٣٢١٥ -٠٢ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٧٤ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٧٥ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٧٦ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٧٧ 

  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٧٨ 

  »یمل یياعتبار کارت شناسا موضوع  ٢٥/١٢/١٣٩٤مورخ  ٣٨٧٥٢٥/٩٤بخشنامه شماره «

  
  

هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و  جهت اطالع كليه مديران عامل محترم بانك
 .شود موسسات اعتباري توسعه، كوثر مركزي، عسكريه و نور ارسال مي

  
  با سالم؛

رساند؛ بنا به اعـالم معـاون اول    احتراماً، درخصوص مهلت اعتبار كارت شناسايي ملي به استحضار مي

، هيئت محترم وزيران 16/12/1394هـ مورخ  52938ت /165528محترم رئيس جمهور به موجب نامه شماره 

و بـه اسـتناد   وزارت كشـور   02/12/1394مورخ  161824و به پيشنهاد شماره  12/12/1394در جلسه مورخ 

ـ تصـويب    1376قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايرانـي ـ مصـوب    ) 6(مفاد ماده

  : نمود

اصالحي آيين نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي موضوع تصـويب نامـه   ) 9(مهلت مقرر در ماده"

  ".شود تمديد مي 1396، تا پايان سال 01/10/1392هـ مورخ  49523ت /155320شماره 

از اين رو، با توجه به اهميت مقوله شناسايي مشتريان در فرآيند مبارزه با پولشويي و از آن جايي كه بر 

» چگونگي شناسـايي مشـتريان ايرانـي موسسـات اعتبـاري     «دستورالعمل ) 12(از ماده) 1ـ1ـ12(پايه مفاد بند

ت ملي به عنوان يكـي از مـدارك شناسـايي معتبـر     كار شوراي عالي مبارزه با پولشويي،  20/11/1389مصوب 

ربـط رسـانده    قلمداد شده است؛ خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به نحو مقتضي به اطالع واحدهاي ذي

  2753003./شود
  
  
  
  
  
  
  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٧٩ 

نامه و فهرست شعب دفاتر کفالـت   یارسال معرفموضوع  ٢٦/١٢/١٣٩٤مورخ  ٣٨٨٩٦٠/٩٤بخشنامه شماره «

  »یاتباع افغان

  

هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسات  جهت اطالع مديران عامل محترم بانك

 .شود اعتباري توسعه، كوثر مركزي، عسكريه و نور ارسال مي

  

  

  با سالم؛ 

ت /39به پيوست تصوير نامه شماره  26/11/1394مورخ  345197/94احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 

 ،دفاتر كفالتنامه صادره  معرفينمونه فرم و ضمايم مربوط، شامل شركت پژواك  11/12/1394مورخ  94/ص

  .شود ارسال مياستحضار فهرست شعب دفاتر مذكور جهت و اقامت و اشتغال اتباع خارجي 

رساني و پيگيري جهت تكميـل اطالعـات و ثبـت شـماره      خواهشمند است دستور فرمايند ضمن اطالع

الزم دريافت و تكميل اطالعات ساير اتباع خارجي نيـز اقـدام   ، نسبت به )افاغنه(اختصاصي اتباع خارجي مذكور

  2745909/.صورت پذيرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .دارد: پيوست

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
 ه مبـارزه با پولشـوييادار

  فــريــد کــيــان عبدالمهدي ارجمندنژاد 
٢٣١٦ ٣٢١٥ -٠٢ 



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٨٠ 

  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٨١ 

ـ ارسـال تغ موضوع  ٢٦/١٢/١٣٩٤مورخ  ٣٨٩٨٧١/٩٤بخشنامه شماره « پايگـاه شناسـه اختصاصـي     IP راتيي

  »IP FTPو  اشخاص خارجي

  
  
  

هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي  اطالع مديران محترم ادارات مبارزه با پولشويي كليه بانكجهت 
  .شود پست بانك و موسسات اعتباري توسعه، كوثر مركزي، عسكريه و نور ارسال مي

  
  

  با سالم؛

شركت پژواك در خصـوص   17/12/1394مورخ  94/در/5015احتراماً، به پيوست تصوير نامه شماره 

ـ  FTP IPو پايگاه شناسه اختصاصي  IPرات آدرس تغيي سـال  ار ت استحضـار و هرگونـه اقـدام مقتضـي    جه

  2758531./شود مي

 ا پولشـوييـاداره مبـارزه ب

 رضا محمدزاده قره باغي  فـريـد کـيـان

٢٣٢١-٠١ ٢٣١٦ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .دارد: پيوست

  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٨٢ 

  

  

  
  
  
  
  
  



 ۱۳۹۴هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سال  بخشنامه

٦٨٣ 

  

  

  »پايان«

 


