
 

 

پست بانک و مؤسسات  يلت، شرکت دوي، غير دولتيدولت يجهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک ها

  .گردد يو عسکريه ارسال م يتوسعه، کوثر مرکز ياعتبار
  

  با سالم؛ 

 و رکـود بـاال  تـورم   زماِن صه همقيوجود دو ن  ر،ياخ يانسال ياحتراماً، همانگونه که استحضار دارند ط

ـ     يالعالج صعب يمارصاد ايران را با چنان بيکره اقت، پيشديد اقتصادي ـ ه درمـان ي مواجـه سـاخته بـود ک ، يک

 يسياستگذارمجموعه از اين رو، . کسالعو ب شد موجب تشديد ديگري ميبود که  يهاي استيمستلزم اتخاذ س

ـ     يها يو انجام بررس دولت يازدهمر استقراکشور پس از  ياقتصاد چنـين  ده موشـکافانه علـل و عوامـل موج

ـ   که در اين زم يها و اقدامات استمجموعه سي يبند و اولويت وضعيتي ت ينه بايد به کار گرفت، بـر لـزوم رعاي

ر و ت دشوار، تدابيز اين موقعياخروج  يو برا دکيکشور تأ يارکان اقتصاد يدر تمام يو مال يانضباط پول يجد

دولت ارکان مختلف  تا در دستور کار خود قرار داداز رکود،  يرتورمغي تحت عنوان بسته خروجرا  يهاي استيس

کاهش . آورندجامعه به اجرا در ياقتصاد يها ات و شاخصبا روند واقعي يهماهنگ در ها را به طور منسجم و آن

، زمان و به طور هم ۱۳۹۳درصد در پايان سال  ۱۵.۶به  ۱۳۹۲درصد در سال  ۳۴.۷قابل مالحظه نرخ تورم از 

ل ـ آن هـم پـس از تجربـه دو سـا      يبا تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوال يش شاخص رشد اقتصادافزاي

 ينه، در مـدت زمـان  در اين زميازدهم دولت ي يمتخذه از سو يها استـ نشان از توفيق سي  يرقام منفا يمتوال

  .ت هر چه تمامتر دنبال شوندکه بايد همچنان با جدي يهاي استسي. بوده استکمتر از دو سال 

نقـش   يفالزم اييقين مستن روند رو به رشد، به مذکور و تداوم اي يها استيز سآمي پيشبرد موفقيت

همگامي و همکاري مؤثر و ر مناسب و ها و تدابي ستااتخاذ سي ،کشور در اين عرصه يشبکه بانک يثر و جدمؤ

پول و اعتبار در يکهزار و يکصـد و نـود و    ي، شورابر همين اساس. باشد هاي کشور مي شايسته يکايک بانک

بـا رويکـرد کـاهش    را  يهـاي  استر شد، سيبرگزا ۸/۲/۱۳۹۴مورخ  که در روز سه شنبهخود ن جلسه هشتمي

اتخاذ وست پيبه شرح زمان مشکالت موجود در شبکه بانکي کشور و بازار پول  هاي تأمين مالي و حل هم هزينه

توجـه بـه   بـا   اسـت کـه   ين نکته ضروردر اين رابطه، ذکر اي. گردد يله جهت اجرا ابالغ موسي نمود که بدين

بـازدهي فعاليتهـاي بخـش     هاي غيرمتعارف و نامتناسب با بانکي با نرخمشکالت ناشي از پرداخت تسهيالت 

اعمال سقف بر نرخ سود تسهيالت شوراي پول و اعتبار بر آن شد تا از طريق  ،طي ساليان اخير واقعي اقتصاد

تعيـين  ي اقتصاد مولد يها تيفعال ياقتصاد و بازده يط واقعيرا متناسب با شرا يدامنه مجاز، عقود مشارکتي

را سالمت و شـفافيت بـانکي   هم  ومساعدت کرده باشد تأمين مالي بخش توليد  هم به ،نمايد تا از رهگذر آن
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ن ن ايجـاد همـاهنگي بـي   ضم - ها و خدمات د کاالهاي تمام شده تولي نهکه با کاهش هزي هم اينو  دهد ءارتقا

ا و خدمات براي توليدکنندگان کشور و کردن توليد کااله يک سو و اقتصادقتصادي از يا يها مجموعه شاخص

.   روند کاهشي نرخ تورم را تـداوم بخشـد   -گر وي دياز س يدکمک به خروج از رکود واحدهاي توليجه در نتي

و  هـا  بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخـت  يمبن يمرکز يها بانک يبا فلسفه وجود يکه در هماهنگ يموضوع

ه توجيدن روح منطق و با دميبوده و بر آن است تا  هاکشور يشد اقتصادو کمک به ر يل مبادالت بازرگانتسهي

از بـروز  شـوند،   ين مـال ميالت، تأل تسهياست از محل اين قبي که مقرر هاي اقتصادي طرحدر کالبد  ياقتصاد

کاهد و کـاهش مطالبـات   الت و تعهدات بتسهيو نکول  يسک اعتبارخصوص ري به ها سکاز انواع ري يبسيار

به سمت نه حرکت زمي  ذکور،است مآميز سي تموفقيمؤثر و  ياست که اجرا يهبدي. را به ارمغان آورد يجار رغي

 مزبـور  يهـا  استسيدر مجموعه گونه که  البته همان. آورد يکشور فراهم م يتر را برا ثباتاتر و باپوي ياقتصاد

مـات الزم  ت تا در مقام عمل، تنظيخاذ شده اسات يگرسقف مذکور در کنار مجموعه تدابير ديشود  يم  مالحظه

 ياسـالم  يجمهـور  ينک مرکزکشور توسط با ياقتصاد يها به طور هوشمندانه، مستمر و متناسب با شاخص

بنا ن مکشور بايد بر اي ينظام بانک ياصل يگير هدف لذا. کشور اعمال شود يعنوان مقام ناظر بازار پول ران بهاي

مترين که ک شوندانتخاب  هايي طرحدرصد،  ۲۴حداکثر  يبا سودآور اديهاي اقتص طرحن استوار باشد که در بي

سالمت و ثبات و پايداري نظام بانکي کشور که از اصول کلي اقتصـاد  ق، از اين طري تاريسک را به همراه دارد 

  .مقاومتي است، محقق شود

 هـاي  سياست يور در راستاکش يت به مراتب فوق و نظر به لزوم حرکت هماهنگ شبکه بانکبا عناي

ران شـبکه  يمـد  يکه تاکنون به همـت واال  يل مجموعه اقداماتظور تکمياز رکود و به من يتورم رخروج غي يکل

وسـت بـه تمـام    پي ياسـت سي ند تا مجموعـه خواهشمند است دستور فرماي آمده است، کشور به اجرا در يبانک

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

   /۲۳۷۱۶۳۳./ق اعمال شودآن نظارت دقي ياجرا

  

  

  

  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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 «بسمه تعالی»

 4931در سال  دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری

 (41/2/4931الزم االجرا در نظام بانکی کشور از تاریخ )

 

 با حداکثر سررسيد )گذاري  هاي بانکي متناسب با طول دوره سپرده الحساب سپرده سقف نرخ سود علي

 .درصد تعيين مي گردد 02معادل ( سال يک

  هاي خود را در قالب عقود اسالمي و بر  ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده بانک

اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، پس از تاييد بانک مرکزي و 

 .تصويب مجمع، تسويه نمايند

  و   الحساب، سررسيد رخ سود عليميزان انتشار، ن)شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص

 .در اختيار بانک مرکزي خواهد بود.....( 

 درصد تعيين  0.12ها و موسسات اعتباري معادل  حداکثر نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتي بانک

 .گردد  مي

  عقد فروش )نرخ سود تسهيالت خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيالت بانک مسکن

انداز  نرخ سود تسهيالت خريد مسکن از محل صندوق پس. درصد خواهد بود112.معادل ( اقساطي

 .شود درصد تعيين مي 12.. مسکن بانک مسکن نيز معادل

  نرخ سود تسهيالت مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود

درصد تعيين  012.درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل  12..اسالمي معادل 

 .شود مي

  دريافت هرگونه وجه . شود درصد تعيين مي 0.12 هاي ليزينگ معادل نرخ سود مورد عمل شرکت

 .باشد هاي مزبور براي اعطاي تسهيالت ممنوع مي اضافي از سوي شرکت
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 ها و موسسات اعتباري و مشتري  سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک

اين نرخ متناسب با تحوالت و شرايط اقتصادي کشور هر سه ماه . شود درصد تعيين مي 0.12معادل 

 . بار توسط شوراي پول و اعتبار مورد بازبيني قرار خواهد گرفت يک

 به ( دولتي و غيردولتي)هاي تجاري و موسسات اعتباري  ها در بانک ي براي انواع سپردهنسبت سپرده قانون

هاي تخصصي و  هاي بانک نسبت سپرده قانوني سپرده. شود درصد تعيين مي 12.. طور يکسان و معادل

 نسبت سپرده قانوني. شود درصد تعيين مي 212. ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل شعب بانک

منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا . صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغيير خواهد بود

 .ها به بانک مرکزي خواهد شد صرف تسويه بدهي بانک

 212.ها و موسسات اعتباري معادل  انداز بانک الحسنه پس هاي قرض نسبت سپرده قانوني سپرده 

 .شود  درصد تعيين مي

  هاي قانوني خود نزد بانک  واحد درصد سپرده 012ها مبني بر نگهداري تا سقف  ايي به بانکمجوز اعط

مورخ  0..0/موضوع بخشنامه شماره مب)به صورت موجودي نقد ( اي مرتبط با منابع سپرده)مرکزي 

 .به قوت خود باقي خواهد بود( بانک مرکزي 21../02/1

 ها متناسب با سود  دولتي و غيردولتي و شهرداري هاي الحساب اوراق مشارکت شرکت نرخ سود علي

حداکثر نرخ . گردد گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي هاي موضوع سرمايه انتظاري حاصل از طرح

الزم است سود قطعي حاصله پس از . شود درصد تعيين مي 0.12الحساب اين اوراق معادل  سود علي

  .ه اوراق پرداخت شوددوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارند

 باشد، ليکن معامله دست دوم اوراق  پذير نمي ها امکان بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانک

 .باشد ها و بورس اوراق بهادار مجاز مي مذکور در بانک

  داراي ( هاي دولتي ها و شرکت ها، شهرداري موضوع بانک)سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک

سقف انتشار اوراق . هزار ميليارد ريال خواهد بود 22.به ميزان  .3..بانک مرکزي در سال مجوز 

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز  .مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده 

 .گردد مي  هزار ميليارد ريال تعيين 02به ميزان  .3..سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 

  نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از

 . گردد سوي بانک مرکزي تعيين مي
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 باشد، ليکن معامله دست دوم اوراق  پذير نمي ها امکان بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانک

 .باشد يها و بورس اوراق بهادار مجاز م مذکور در بانک

  شود و داراي  نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي

 .گردد باشد، با هماهنگي بانک مرکزي تعيين مي ضمانت موسسات اعتباري مي

 ها و اعالم  بندي آن ها و موسسات اعتباري و رتبه بانک مرکزي مکلف است نسبت به محاسبه ريسک بانک

 .آن به جامعه به روش مناسب اقدام نمايد

  ها و موسسات اعتباري کهه نهرخ مصهوب شهوراي پهول و اعتبهار در تجهيهز و تخصهي           مديران بانک

منابع را رعايت ننمايند، متخلف محسوب شده و ضهمن اطهالع رسهاني بهه عمهوم، بهه هيهات انتظهامي         

 .ها معرفي خواهند شد بانک
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