
 

 
 
 

 
 
 

 

  ١٣٩٠سیاستھای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 

 ١٣٩٠ فروردين ١۶ 

 تعاریف: فصل اول

 :روند در این مصوبھ اصطالحات و عبارات زیر در معاني مشروح مربوط بھ کار مي -١ماده 

 بانک مرکزي جمھوري اسالمي ایران:  مرکزي بانک

بانکھاي دولتي، غیردولتي و مؤسسات اعتباري غیربانکي کھ مجوز فعالیت خ��ود را                     : مؤسسات اعتباري   

 .اند اند و سایر مؤسسات اعتباري کھ بھ موجب قانون تاسیس شده از بانک مرکزي دریافت نموده

 ھاي بلندمدت مدت و سپرده ھاي کوتاه سپرده: دار گذاري مدت سپرده سرمایھ

یا بی�ش از                              : شرکت تابعھ  شتھ  شرکتي کھ موسسھ اعتباري در آن حداقل یک کرسي عضو ھیات مدیره دا

شرکتي کھ بانک وفق مصوبھ اعتباري اولیھ، بھ منظور نظارت بر حسن                 . درصد سھام را دارا باشد      ٢٠

ئت م�دیره را ب�ھ عن��وان یک�ي از وث�ایق اعتب��اري                            اجراي موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در ھی

 .مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است

 سیاستھای پولی: فصل دوم

سپرده         الحساب ساالنھ سپرده    حداکثر نرخ سود علي     -٢ماده   ١٣٩٠گ�ذاري در س�ال       ھاي بانکي در ط�ول دوره 

  :گردد بھ شرح زیر تعیین مي

 ١٣٩٠گذاري مؤسسات اعتباري در سال  ھاي سرمایھ حداکثر نرخ سود علي الحساب ساالنھ سپرده

نرخ سود عل��ي الحس��اب       عنوان
 )درصد(

 ٠/۶ ماه ۶ماه تا کمتر از  ٣گذاري از  ھاي سرمایھ سپرده
 ٠/٨ ماه ٩ماه تا کمتر از  ۶گذاري از  ھاي سرمایھ سپرده
 ٠/١٠ ماه تا کمتر از یک سال ٩گذاري از  ھاي سرمایھ  سپرده

 ۵/١٢ گذاري یک سالھ ھاي سرمایھ سپرده

 ٠/١٣ گذاري دو سالھ ھاي سرمایھ سپرده

 ٠/١۴ گذاري سھ سالھ ھاي سرمایھ سپرده

 ۵/١۴ گذاري چھار سالھ ھاي سرمایھ سپرده

 ٠/١۵ گذاري پنج سالھ ھاي سرمایھ سپرده



 .گردد گذاري بر اساس فرمول نرخ ساده محاسبھ و پرداخت مي ھاي سرمایھ سود کلیھ سپرده -١تبصره 

شود،           گذاري مذکور زودتر از موعد مقرر از سوي سپرده           ھاي سرمایھ   چنانچھ سپرده  -٢تبصره   گ�ذار مطالب�ھ 

الحس�اب، ن��رخ متن�اظر ب��ا م�دت مان��دگاري ب�ا کس�ر               موسسھ اعتباري موظف است در خصوص نرخ سود علي     

 . کردن نیم واحد درصد را مالک تسویھ قرار دھد

ھ��اي ب��انکي را در قال�ب عق��ود اس��المي و ب��ر          مؤسس��ات اعتب�اري موظفن�د ن��رخ س�ود قطع�ي س��پرده            -٣تبص��ره  

اساس سودآوري، در پایان دوره پس از حسابرسي عملیات مالي آنھا و تایید آن توسط بانک مرک�زي تعیی�ن و                               

 .بانک مرکزي موظف است گزارش عملکرد این تبصره را بھ شوراي پول و اعتبار ارایھ کند. تسویھ نمایند

 .ھا در مناطق آزاد ھمانند سرزمین اصلي خواھد بود الحساب سپرده نرخ سود علي -٤تبصره 

توان�د نس�بت س��پرده       بان��ک مرک��زي م��ي ع�الوه ب�ر برخوردھ�اي انض�باطي طب�ق مق�ررات مرب�وط،                   -٥تبص��ره  

ھ�اي    الحس�اب اعالم ش�ده ب�راي س�پرده           قانوني یک یا چند نوع سپرده مؤسسات اعتباري ک��ھ از ن��رخ س�ود عل��ي     

 . واحد درصد افزایش دھد ١٠بانکي تخلف کنند را براي حداکثر یک سال تا 

م��دت و    کوت��اه(ھ��اي مختل�ف      توان��د ب��راي مؤسس��ات اعتب��اري و ب��ر حس��ب س��پرده        م��ي الوکال��ھ ن��رخ ح��ق  -٣م��اده 

باري بای��د ن��رخ ح��ق        . درصد بیشتر باشد    ۵/٢متفاوت باشد ولي نباید از        ) بلندمدت پس       الوکال��ھ مؤسس�ات اعت  را 

 .ھاي کثیراالنتشار بھ اطالع عموم مردم برسانند از تصویب ھیئت مدیره، در ابتداي سال از طریق روزنامھ

با س�ود         الحساب اوراق مشارکت شرکتھاي دولتي و غیردولتي و شھرداري                 نرخ سود علي   -٤ماده  ھ�ا متناس��ب 

ح�داکثر ن�رخ    . گ�ردد   گذاري و در مقاطع سھ ماھھ پرداخ�ت م�ي            ھاي موضوع سرمایھ    انتظاري حاصل از طرح    

موض��وع  (الحس��اب س��پرده متن��اظر    الحس��اب ای��ن اوراق ی��ک واح��د درص��د ب��االتر از ن��رخ س�ود عل�ي             س��ود عل�ي  

اص��ل و س��ود اوراق مش��ارکت تنھ��ا در سررس��ید تض��مین و توس��ط بان��ک عام��ل             . خواھ��د ب��ود) ٢ج��دول م��اده    

ین                            . گردد پرداخت مي بازخری�د اوراق م�ذکور قب�ل از سررس�ید توس�ط بان��ک عام�ل ممن�وع ب��وده و دارن�دگان ا

الزم اس��ت س��ود قطع��ي  . توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بورس یا فرابورس معاملھ نمایند          اوراق مي

 .حاصلھ پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود بھ دارنده اوراق پرداخت شود

ن��رخ س��ود اوراق مش��ارکت منتش���ره در ب��ورس اوراق بھ���ادار ک��ھ در بردارن��ده تض��مین موسس��ات                        -تبص��ره 

 .باشد اعتباري ھستند، تابع مقررات این ماده مي

ب��راي   ١٣٩٠در س��ال  ) ب��ھ اس��تثناي بانکھ��اي تخصص��ي         (نس��بت س��پرده ق��انوني مؤسس��ات اعتب��اري           -٥م��اده  



ھ��اي مختل��ف بانکھ��اي    نس��بت س��پرده ق��انوني س��پرده   . ش��ود ھ��اي مختل��ف ب��ھ ش��رح ج��دول ذی��ل تعیی��ن م��ي           س��پرده

 .شود تخصصي معادل رقم سال قبل تعیین مي

 ١٣٩٠نسبت سپرده قانونی سپرده ھای مختلف در سال 

نماین��د، موظفن�د     گیري مبادرت م�ي    کلیھ نھادھاي فعال در بازار غیرمتشکل پولي کھ بھ عملیات سپرده             -تبصره

الحس�نھ، نس��بت ب�ھ تودی�ع س�پرده قانون��ي            ھ�اي ق��رض   با تشخیص بانک مرکزي و با لحاظ دستورالعمل صندوق          

 . مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند

سال  ٢درصد و براي سررسید بیشتر از          ١١سال معادل     ٢نرخ سود عقود غیرمشارکتي تا سررسید         -٦ماده  

قانون عملیات بانکي بدون ربا، دامنھ نرخ سود  ٢٠ماده  ٢و  ١بھ استناد بند . شود درصد تعیین مي ١٤معادل 

ین موسس�ھ اعتب��اري و مش�تري، بی��ن                         درص�د    ١٧ت�ا   ١٤مورد انتظار عقود مشارکتي قاب��ل درج در ق��رارداد ب

بدیھي است نرخ سود قطعي عقود مش�ارکتي پ��س از اتم��ام پ�روژه و ب�ر مبن�اي عملک�رد واقع�ي                   . شود تعیین مي

 .ضمنًا استفاده از عقود مشارکتي تقسیطي ممنوع است .گردد پروژه تعیین مي

حداث در قال�ب عق�ود                          - ١تبصره  نرخ سود تسھیالت مسکن مھر در خصوص قراردادھاي جدید براي دوره ا

 .شود درصد تعیین مي ١٢درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل  ١١اسالمي معادل 

ھ�اي ب��انکي و ب��ر اس�اس فرم��ول      الحساب س��پرده سود تسھیالت عقود غیرمشارکتي ھمانند سود علي  -٢تبصره 

ب�ر  . ش�ود  بان��ک مرک��زي محاس��بھ و اعم��ال م��ي     ١٨/٤/١٣٨٦مورخ  ١٥٢١/ارایھ شده در بخشنامھ شماره مب    

ساس س��ود دری��افتي تس�ھیالت عق�ود غیرمش��ارکتي و س�ود عل�ي                     الحس�اب دری�افتي عق�ود مش��ارکتي توس��ط          این ا

 .گردد محاسبھ و دریافت مي) غیرمرکب(موسسات اعتباري بر اساس فرمول نرخ ساده 

در ص��ورت تس��ویھ تس��ھیالت عق��ود غیرمش��ارکتي قب��ل از سررس��ید تعیی��ن ش��ده در ق��رارداد و در                 -٣تبص��ره  

ھ���ای لیزین���گ موظ���ف ھس���تند نس���بت ب���ھ م���دت         جھ���ت حف���ظ حق���وق مش���تري، مؤسس���ات اعتب���اري و ش���رکت           

درص��د س�ود مس��تتر در اقس��اط زودپرداخ��ت را ب��ھ عن�وان پ�اداش ب��ھ                ٩٠ح��داقل , زودپرداخ��ت توس��ط مش��تري

ھر قس��ط زودپرداخ��ت، موسس�ھ                          . مشتري برگشت دھند    تسھیالت مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و ب�ھ ازاي 

ھزار ریال ک��ارمزد دریاف��ت کن�د و بایس��تي س�ود مس�تتر در اقس�اط زودپرداخ��ت را                   ٥تواند  اعتباري صرفًا مي

نس�����بت س�����پرده قانون�����ي    سپرده
 )درصد(

 ٠/١٠ انداز قرض الحسنھ پس

ھ��اي نق��دي اعتب���ارات اس��نادي            ھ��اي دی��داري، س��پرده         س��پرده  
 ھاي بانکي و سایر نامھ ضمانت

٠/١٧ 

 ۵/١۵ مدت  گذاري کوتاه ھاي سرمایھ سپرده

 ٠/١۵ گذاري یک سالھ ھاي سرمایھ سپرده

 ٠/١١ گذاري دو و سھ سالھ سپرده ھاي سرمایھ

 ٠/١٠ گذاري چھار سالھ ھاي سرمایھ سپرده

 ٠/١٠ گذاري پنج سالھ ھاي سرمایھ سپرده



 . تمامًا بھ مشتري مسترد کند

حداکثر نرخ سود تسھیالت پرداختي توسط مؤسسات لیزینگ بانکي و غیربانکي مطابق نرخ سود                       -٤تبصره  

ھاي سود نھایي باالتر از مشتریان تحت ھر          دریافت نرخ. شود تعیین مي ٦عقود غیرمشارکتي مندرج در ماده 

 . باشد عنواني از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوي این مؤسسات ممنوع مي

 سیاستھای اعتباری: فصل سوم

یدي و اش�تغال زا را در اولوی�ت ق��رار                             -٧ماده  موسسات اعتباري مکلفند اعط�اي تس�ھیالت ب�ھ بخ��ش ھ��اي تول

ھ�اي    نس��بت ١٣٩٠گردد مؤسس��ات اعتب�اري در اف��زایش مان�ده تس��ھیالت خ�ود در س��ال                ضمنًا توصیھ مي  . دھند

 :جدول زیر را رعایت نمایند

 )درصد( ١٣٩٠ھاي مختلف اقتصادي در سال  توزیع تغییر در مانده تسھیالت شبکھ بانکي کشور در بخش

درص�د تس��ھیالت خ�ود را در راس��تاي رس�الت اص�لي خ�ویش، اعط�ا                    ٩٠بانکھاي تخصصي ح�داقل      -١تبصره 

 . نمایند مي

ھاي فوق را رعایت نمایند، بنا ب�ھ تش�خیص بان��ک مرک�زي                آن دستھ از موسسات اعتباري کھ نسبت         -٢تبصره 

ھ�اي بان�ک مرک�زي برخوردار               گیري خود، از تخفیف نسبت س�پرده ق��انوني و س��ایر مش��وق               و متناسب با جھت    

 .خواھند شد

ری��زي و نظ��ارت راھ��بردي و پ��س از        ھ��اي اجرای��ي ذی��ربط ب��ا ھمک��اري معاون��ت برنام��ھ              دس��تگاه  -٣تبص��ره   

خت                                ھماھنگي با بانک مرکزي مي      با اس�تفاده از ابزارھ�اي تش��ویقي از قبی�ل وج��وه اداره ش��ده و ی�ا پردا توانن�د 

 .ھاي بخشي فوق اقدام نمایند یارانھ سود بھ تسھیالت اعطایي، در جھت تحقق سھم

توانند در صورت احراز نیاز متقاضي و اخذ تضمین کافي، تسھیالت بھ ش�رح                      مؤسسات اعتباري مي    -٨ماده  

 :ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکي بدون ربا اعطا نمایند

خری��د کاالھ��ا و خ��دمات ض��روري از قبی��ل کاالھ��اي مص��رفي ب��ادوام ن��و و دس��ت اول از مح��ل تولی��دات                     -ال��ف

 . میلیون ریال ۴٠داخلي و ھزینھ تحصیل، ودیعھ مسکن و سایر نیازھاي ضروري مشابھ حداکثر تا مبلغ 

 سھم بخش 

 ٢٠  و آبكشاورزي

 ٣٧ صنعت و معدن

 ٢۵ مسکن و ساختمان

 ١٠ صادرات و زیرساختھاي بازرگاني

 ٨ بازرگاني، خدمات و متفرقھ
 ١٠٠ جمع



 .میلیون ریال ۵٠تسھیالت جعالھ تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ  -ب

 .درصد بھاي خودرو ٨٠میلیون ریال و حداکثر معادل  ٧٠تسھیالت خرید خودرو سواري بھ میزان  -ج

میلی�ون ری��ال و ح�داکثر مع��ادل           ١٠٠تسھیالت خرید خودرو جایگزین وان�ت و تاکس�ي فرس�وده، ب��ھ م�یزان                      -د

 .درصد بھاي خودرو ٨٠

پرداخت تسھیالت براي خرید واحدھاي مسکوني اعم از عرصھ و اعیان توسط مؤسسات اعتباري و                       -٩ماده 

بھ استثناي بانک مسکن و موارد خ��اص مص��وب ش�وراي           (ھاي لیزینگ     ھاي تابعھ آنھا از جملھ شرکت      شرکت

 .ممنوع است) پول و اعتبار و شوراي مسکن

بر اس�اس          گ�ذاري نم�وده     سقف تسھیالت خرید مسکن بان��ک مس�کن ب��راي متقاض��یاني ک�ھ س�پرده           -١تبصره  ان�د 

 .گردد میلیون ریال تعیین مي ٢٠٠رساند، معادل  ضوابطي کھ بانک مسکن بھ تایید بانک مرکزي مي

میلی��ون ری��ال تعیی��ن       ٢٠٠س��قف تس��ھیالت اعط��ایي جھ��ت اح��داث واح��دھاي مس��کن مھ��ر مع��ادل                  -٢تبص��ره  

ساخت ص�نعتي اس��تفاده م��ي           این سقف براي آن دستھ از واحدھاي مسکن مھر کھ از ف�ن                . شود مي نماین��د،  آوري 

 .گردد میلیون ریال تعیین مي ٢٢٠معادل 

اعطاي تسھیالت مسکن مھر تنھا براي واحدھاي مسکوني کھ در قالب طرح مسکن مھر ساختھ و                       -٣تبصره  

 .گردند اند موضوعیت دارد و سایر واحدھاي مسکوني مشمول این نوع تسھیالت نمي عرضھ شده

ری�زي و نظ��ارت      بانکھاي دولتي مکلف و بانکھاي غیردولتي مج�از ھس�تند تضمین معاون�ت برنام��ھ                       -١٠ماده  

بھ ش��رکتھاي دول��تي ب��ھ                            راھبردي را پس از موافق��ت بان�ک مرک��زي ب��ھ عن�وان وثیق�ھ ب�راي اعطاي تس��ھیالت 

 . اي و مباشرت در تنظیم بازار، مورد پذیرش قرار دھند منظور خرید کاالھاي اساسي و یارانھ

توانند از   ھاي اقتصادي مي  ھاي متولي بخش   ھا، دستگاه در راستاي اجراي قانون ھدفمندسازي یارانھ        -١١ماده 

طری��ق تخص��یص وج�وه اداره ش�ده و تلفی��ق آن ب�ا من��ابع داخل��ي موسس��ات اعتب��اري در چ�ارچوب قراردادھ��اي                           

آوري تولید، اصالح الگوي مص��رف آب و           ھاي مرتبط با تغییر فن      عاملیت در جھت اعطاي تسھیالت بھ طرح       

ھ�اي    ھاي م�رتبط ب�ا ان�رژي       گذاري در طرح  ھاي نیمھ تمام و سرمایھ        انرژي، سرمایھ در گردش و تکمیل طرح       

 .تجدیدپذیر، اقدام نمایند

الحس�نھ اعط�ایي مؤسس��ات اعتب�اري           الحسنھ در چارچوب دستورالعمل اجرایي قرض          پرداخت قرض  -١٢ماده  

میلی�ون ری��ال و جھ�ت ازدواج ب��ھ ازاي ھ�ر            ٢٠براي رفع نیازھاي ضروري مردم از قبی�ل درمان، در س�قف              

زای�ي و توانمندس��ازي    و جھت تس�ھیالت اش�تغال        ) میلی�ون ری��ال    ٥٠زوج و زوجھ جمعًا      (میلیون ریال    ٢٥نفر 

میلی�ون ری��ال، قاب�ل انج�ام         ٧٠بھ ازاي ھر نفر معرف�ي ش�ده ت�ا      ) ره(افراد تحت پوشش کمیتھ امداد امام خمیني         

 . است

قرض       موسسھ اعتباري کھ قصد جذب و تخص��یص پ�س          -١تبصره   الحس�نھ دارد، ب�راي ای�ن منظ�ور بای�د               ان�داز 



نک، نس�بت ب�ھ تاس�یس                          ظرف سھ ماه با اخذ مجوز از بانک مرکزي و در چاچوب دستورالعمل ابالغي ای�ن با

خایر قانون�ي          انداز قرض الحسنھ اقدام کرده و منابع حاصل از پس یک صندوق قرض الحسنھ را پ�س از کس��ر ذ

ان�داز    پ�س از مھل��ت مزب��ور، افتت�اح حس�اب و دریاف�ت پ��س                . الحسنھ اختصاص دھد  و نقد در صندوق، بھ قرض    

موسس��ھ  . باش��د الحس��نھ ن��دارد، ممن��وع م��ي       الحس��نھ توس��ط موسس��ھ اعتب��اري ک��ھ ماھی��ت ص��ندوق ق��رض             ق��رض

بور       . الحسنھ خود را بھ ای�ن صندوق انتق��ال دھ��د          اندازھاي قرض اعتباري الزم است مانده قبلي پس    موسس�ھ مز

نده پ��س      در دوران انتقال نمي      قرض       توان�د ما قرض           ان�داز  افتت�اح   . الحس�نھ اختص��اص دھ��د     الحس�نھ را ب�ھ غ�یر از 

 . باشد شعبھ جدید بھ این منظور ممنوع مي

الحسنھ، اعطاي این جوایز ب��ر اس��اس       گذاران قرض  در جھت ساماندھي بھ جوایز اعطایي بھ سپرده             -٢تبصره  

دس��تورالعملي خواھ��د ب��ود ک��ھ ظ��رف دو م��اه از اب��الغ ای��ن مجموع��ھ ض��وابط از س��وي بان��ک مرک��زي اع��الم                       

 .گردد مي

یاز مؤسس�ات اعتب��اري در کوت�اه                       -١٣ماده   م�دت، برق��راري انضباط        با ھدف تسھیل تامین م�الي من��ابع م�ورد ن

پولي مناسب در سیستم بانکي کشور و کاھش بدھي مؤسسات اعتباري بھ بانک مرک�زي، الزم اس��ت ھرگون��ھ                  

معامل��ھ بی��ن مؤسس��ات اعتب��اري ب��ا یک��دیگر و ھمچنی��ن بی��ن مؤسس��ات اعتب��اري و بان��ک مرک��زي ب��ھ ش��کل                              

بانکي ریالي در قالب عق�د جعال�ھ ب��ا ح��داکثر ن�رخ س��ود تس��ھیالت           مندي در چارچوب عملیات بازار بین ضابطھ

 .ھاي مربوط انجام گیرد عقود غیرمشارکتي و دستورالعمل

 سیاستھاي نظارتي: فصل چھارم 

باري در ص��ورت تص��ویب ھیئ�ت م�دیره خ��ود م�ي                -١٤ماده  ال�تزام    توانن�د نس��بت ب�ھ بخش��ش وج�ھ      مؤسسات اعت

یھ دی��ن من��درج در ق��رارداد             تاخیر تأدیھ دین مشتریان، حداکثر بھ میزان مابھ             التفاوت نرخ وجھ التزام ت��اخیر تاد

در م�واردي ک��ھ بدھ��ي   . مربوط و نرخ سود تسھیالت اعطایي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نماین��د                 

پس از پرداخ�ت اقس��اط و تس��ویھ                           معوق تعیین تکلیف و تقسیط مي      گردد، بخش�ش وجھ ال�تزام ت��اخیر تادی�ھ دی�ن 

ید، مش��مول                   . باش�د  پ�ذیر م��ي   کام��ل ب��دھي امک�ان     ب�دیھي اس��ت چنانچ��ھ مش�تري در بازپرداخ��ت اقس�اط قص�ور نما

 . گردد بخشش مذکور نمي

ھر ذي         -١٥ماده  حدھاي تولی��دي و غیرتولی�دي ب�ھ ترتی�ب                    مجم��وع تس��ھیالت و تعھ��دات ب�ھ  نف�ع واح��د ب�راي وا

اعطاي تسھیالت خارج از سقفھاي اش�اره       . شود درصد سرمایھ پایھ موسسھ اعتباري تعیین مي           ۵و  ١۵معادل 

 . شده، منوط بھ کسب موافقت بانک مرکزي خواھد بود

نف�ع واح��د     مجم��وع تس�ھیالت و تعھ��دات ب�ھ ھ�ر ذي        ترتیبی اتخاذ کنند کھ     مؤسسات اعتباري موظفند      -١تبصره  

میلیارد ریال تجاوز    ٣٠برابر سرمایھ پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقیقي از       ١٠براي اشخاص حقوقي از 

 .اعطاي تسھیالت بیش از سقف فوق منوط بھ مجوز بانک مرکزي خواھد بود. نکند

سقف مانده تسھیالت س��رمایھ درگ�ردش اعط��ایي ب�ھ اش��خاص حقوق��ي از سوي مؤسس��ات اعتب�اري                          -٢تبصره 



درصد باالترین میزان فروش ھر دوره، مندرج در صورتھاي مالي حسابرسي ش��ده در                   ۶٠مختلف کشور، تا     

در خص��وص اش��خاص حقوق��ي جدی��د و اش��خاص حقوق��ي ک��ھ ط��رح              . ش��ود ط��ول س��ھ س��ال گذش��تھ تعیی��ن م��ي       

. محاسبھ خواھد ش�د " بیني فروش پیش"اند براي سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس          اي اجرا کرده توسعھ

قراردادھاي صادراتي از این محدودیت مستثني ھستند و حداکثر نسبت مذکور ب��ھ تش��خیص موسس�ھ اعتب��اري                      

 . عامل تعیین خواھد شد

موسسات اعتباري مکلف ب��ھ اعتبارس�نجي مش�تریان خ��ود ھس��تند و بای�د در اعتبارسنجي مش�تریان                               -٣تبصره 

در اعتبارس��نجي اش��خاص حقوق��ي ع��الوه ب��ر اخ��ذ       . خ��ود گواھ��ي انج��ام ترتی��ب پرداخ��ت مالی�ات را اخ��ذ نماین�د              

بھ ارای�ھ            ١٠گواھي مالیاتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسھیالت بیش از                     میلیارد ریال من�وط 

لتي ن�یز ب�ھ عن��وان دارای�ي در                ضمنًا گواھي مطالبات از دستگاه          . صورتھاي مالي حسابرسي شده است         ھاي دو

 .اعتبارسنجي مشتریان منظور خواھد شد

ب��ھ ص��ورت مس��تقیم و     (اعط��اي تس��ھیالت توس��ط موسس��ات اعتب��اري ب��ھ ش��رکتھاي تح��ت پوش��ش               -٤تبص��ره  

  .باشد و تحت ھر عنوان ممنوع مي) غیرمستقیم

ھ�اي م�ازاد و        موسسات اعتباري موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابالغ این مجموعھ، کلیھ دارای��ي                   -١٦ماده 

تملیکي خود و شرکتھاي انتفاعي کھ بھ صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنھا مشارکت دارند را در چ�ارچوب                       

 . واگذار نمایند) شوراي پول و اعتبار ١٣٨۶مصوب سال (گذاري موسسات اعتباري  دستورالعمل سرمایھ

ھایي کھ عملیات پول��ي و ب�انکي و      ھا، سازمانھا و صندوق     فعالیت شرکتھا، موسسات اعتباري، بنگاه          -١٧ماده 

. دھند، صرفًا بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مق�ررات بان��ک مرک�زي مج�از اس�ت                    اعتباري انجام مي  

ھا  ھاي اعتبار، شرکتھاي لیزینگ، صرافي        بانک مرکزي بھ عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني               

الحس��نھ، ب��ر چگونگ��ي فعالی��ت و ن��یز حس��ن اج��راي مق��ررات ابالغ��ي ب��ھ آنھ��ا نظ��ارت                   ھ��اي ق��رض  و ص��ندوق

 .نماید مي

توانند در ارایھ تسھیالت، اعتبارات و سایر خدمات بانکي، شرکتھاي پذیرفتھ                     مؤسسات اعتباري مي    -١٨ماده 

شده در بورس اوراق بھادار تھران، بورس کاالي ایران یا فرابورس ایران را با توجھ ب�ھ م�یزان نقدش��وندگي                               

 .و شفافیت در اولویت قرار دھند

حساب خود را بھ طور مستمر بھ بانک          موسسات اعتباري موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش         -١٩ماده 

جاد                    . مرکزي اعالم نمایند    بانک مرکزي موظف است بر اساس اطالعات دریافتي از موسس��ات اعتب��اري ب�ا ای

بھ موسس�ات                             بانک اطالعاتي از مشتریان محروم از خدمات بانکي و موارد محرومیت، موضوع را مس�تمرًا 

 .اعتباري اعالم نماید

 ھاي پرداخت و بانکداري الکترونیک نظام: فصل پنجم 



بانک مرک��زي ب�ا اس�تفاده از ریش��ھ الکترونیک��ي کش�ور مس��تقر در وزارت بازرگ�اني نظ��ام مدیری�ت                          -٢٠ماده 

بانکي و پایگاه داده اطالعات جامع ھویتي را ب�ھ منظ��ور ایج�اد ھوی�ت دیجیت��الي ب�راي                         ) نماد(امضاي دیجیتال 

کرد         راه ١٣٩٠ھاي بانکي تا پایان خ��رداد س�ال       مشتریان، کارکنان و سامانھ     تم��امي مؤسس�ات    . ان�دازي خواھ��د 

ھ�اي امض��اي دیجیت�ال، تطبی�ق و ثب�ت ن�ام               ھ�اي اجرای��ي ب�راي ص�دور گواھینام�ھ              اعتباري کشور مکلفند برنامھ    

ھا و درج اطالعات مربوط بھ مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندي بان�ک مرک��زي ب�ھ اج�را                           سامانھ

 . درآورند

ھاي بانكي و فراھم آوردن امكان نظارت مؤثر مطاب�ق                 ھاي پذیرش كارت  بھ منظور ساماندھي پایانھ   -٢١ماده 

جاد م��ي       رس��د، ش��بكة الكترونیك��ي پرداخ�ت       با ضوابطي كھ بھ تایید رئیس كل بانك مرك��زي م�ي   . گ�ردد    ك�ارتي ای

ھ�اي ب��انكي در مراك��ز ف�روش ك�اال و            تمامي امور مربوط ب�ھ پ�ذیرش ك�ارت      ١٣٩٠ھا مكلفند تا پایان سال    بانك

ھ�اي ك�ارتي واگ��ذار نم��وده و          ارایھ خدمات را بھ ارایھ دھندگان خدمات پرداخت عضو شبكة الكترونیكي پایانھ                 

 . در شبکة مزبور مشارکت نمایند

 سایر

بانک مرکزي موظف است ھر سھ ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعھ را بھ شوراي پ�ول و                        -٢٢ماده  

 .اعتبار ارایھ نماید

ق�انون برنام�ھ پن��ج س�الھ پنج��م توس�عھ، نس�بت ب��ھ                   ٩٨بانک مرکزي موظف است در چ�ارچوب م�اده       -٢٣ماده 

 .ابالغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خرید دین توسط موسسات اعتباري اقدام نماید

 .االجرا خواھد بود روز پس از زمان ابالغ الزم ١٥این مجموعھ ضوابط  -٢٤ماده 
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