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بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و  ولتي پستد  هاي دولتي، غيردولتي، شرکت جهت اطالع مديران عامل محترم بانک

 .شود بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي

 

 با سالم؛

ها بر  ها و تمرکز فعاليت آن گذاري مؤسسات اعتباري در شرکت گستره سرمايهاحتراماً، همانگونه که مستحضرند کنترل  

 ٣٤بنا به همين ضرورت، در مـاده  . گري وجوه به عنوان شالوده و اساس عمليات بانکي، از اهميت بسياري برخوردار است واسطه

ها و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت و يـا   خريد سهام شرکتقانون پولي و بانکي کشور به اين مهم پرداخته شده و 

نمايد، ممکن  ها به حساب خود صرفاً به ميزاني که بانک مرکزي تعيين مي خريد اوراق بهادار داخلي و خارجي توسط بانک

بـه  » گذاري مؤسسات اعتبـاري  دستورالعمل سرمايه« ١٣٨٦در سال الذکر نيز، به استناد ماده قانوني اخير. دانسته شده است

پذير و  ليکن با عنايت به تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت. تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و تاکنون مبناي عمل بوده است

هـا و   کليـه بانـک  «: چنين تکليف نمـوده اسـت   آن اين) ١٦(ماده » ب«که مفاد بند  ١٣٩٤ارتقاي نظام مالي کشور در اوايل سال 

هاي تابعه خـود را   االجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ الزم

تشـخيص   .هاي تابعه واگذار کننـد  تمام شرکت هاي نيمه دهند، به استثناي طرح هاي غيربانکي انجام مي هايي که فعاليت در بنگاه

ها هستند، بـر عهـده بانـک     هاي تابعه، سهامدار آن ها، مؤسسات اعتباري و شرکت هايي که بانک بودن فعاليت بنگاه» غيربانکي«

گذاري مؤسسات اعتباري و همچنـين     لزوم محدود شدن ريسک ناشي از سرمايهو » .مرکزي جمهوري اسالمي ايران است

 گـذاري مؤسسـات اعتبـاری،    مندتر  نمودن سرمايه ضابطهداري و ايضاً  رصه بنگاهورود مؤسسات ياد شده به عپيشگيري از 

تبصره به شرح پيوسـت            ۶ماده و  ۱۸و در دستورالعمل مذکور متناسب با الزامات قانوني و اقتضائات فعلي کشور بازنگري شد 

  .    پول و اعتبار مطرح و مورد تصويب قرار گرفت شوراي  ۱۳۹۶/    ۰۲/    ۱۲در يکهزار و دويست و سي و يکمين جلسه مورخ 

گـذاري از جملـه    هاي سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق نکته قابل توجه در دستورالعمل مذکور آن که؛ سرمايه

گذاري شبکه بـانکي کشـور در    مصاديق غيربانکي احصاء شده که بايد ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامي سرمايه

  .رابطه واگذار گردد اين

و اعـالم ايـن کـه    " گـذاري در اوراق بهـادار   دستورالعمل سـرمايه " عنايت به موارد فوق، ضمن ارسال يک نسخه از با

االجرا شدن آن تمامي ضوابط مغاير با آن  باشد و از تاريخ الزم االجرا مي الذکر يک ماه پس از ابالغ الزم دستورالعمل فوق

دسـتورالعمل  "در خصـوص   ۱۳۶۳/    ۱/    ۱۹و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبـار مـورخ   از جمله مصوبات پانصد 

دسـتورالعمل  "در خصـوص    ۱۳۸۶/    ۱/    ۱۸هزار و هشتاد و يکمين جلسه مـورخ   و همچنين يک" اجرايي مشارکت حقوقي
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ضـمن تمهيـد مقـدمات اجـراي مـوارد      دستور فرماينـد،  شود، خواهشمند است  ملغي مي" گذاري مؤسسات اعتباري سرمايه

مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ و بـر حسـن اجـراي آن،    /    بانک  مطروحه، مراتب به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي ربط آن

شود تـا نسـخه اي از بخشـنامه ابالغـي بـه واحـدهاي ذي ربـط، بـه          همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ. نظارت دقيق گردد

  /    ۳۲۸۸۲۲۷/    .ارسال گردد ارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري اين بانککل نظ مديريت

 
  کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  آبادي حميدرضا غني  عبدالمهدي ارجمندنژاد   

۰۲-۳۲۱۵                ۳۸۱۶  

  
 

 
 
 
 
 
  
 
  

  

  



W2 e3  
 

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

  

  مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانكي
 

 

  

  

  
  

  

گذاري  سرمايهدستورالعمل 

  در اوراق بهادار 
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  »تعالي بسمه«

  

ماده » ب«بند  ،بانکي کشورقانون پولي و  )۳۴(ماده از » ۳«بند به استناد شوراي پول و اعتبار 

نامه  آيين) ۲۷(الي ) ۲۳(و مواد  پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت) ۱۶(

سسـات  ؤم داري بنگـاه کنترل گسـتره   منظور به و) بهره(فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا 

 ،آن مؤسسـات گري وجوه به عنوان کـارکرد اصـلي    ها به ايفاي نقش واسطه و هدايت آناعتباري 

 شـود  ناميده مي دستورالعملکه از اين پس به اختصار  »در اوراق بهادارگذاري  سرمايه دستورالعمل«

  .نمود تصويب به شرح ذيل را

  و کليات تعاريف: لوافصل 

  :روند هاي مربوط بکار مي دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارتدر اين  -۱ ماده

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

بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا بـا   :اعتباري مؤسسه -۲- ۱

 دارد؛ ه و تحت نظارت بانک مرکزي قرارمجوز بانک مرکزي تأسيس شد

انجـام  منظور پشتيباني و سـهولت در    هايي که به فعاليتتمامي  :فعاليت بانکي -۳- ۱

اي مؤسسـه   آن و همچنين حفظ اسرار حرفـه گسترش و تنوع بانکي و  عمليات

مازاد  اموالعمليات فروش  الحسنه، عمليات قرض شود نظير اعتباري انجام مي

 هـاي الکترونيکـي   انواع کارت ، پذيرش و پردازشصدور ،اعتبارسنجي ها، بانک

عمليـات   انجام، )غيرهکيف پول الکترونيکي و  کارت اعتباري هاي خريد، کارت(

هـاي   و سـاير فعاليـت   امور چـاپ  ،اطالعات آوري فن، عمليات ليزينگصرافي، 

 ؛مرکزي به تشخيص بانک مشابه

به طور مستقيم و آن درصد سهام  ٥٠شخص حقوقي که بيش از : تابعه شرکت -۴- ۱

يا اکثريـت اعضـاي    به مؤسسه اعتباري استمتعلق  تا دو سطح يا غيرمستقيم

 ؛نمايد ميهيأت مديره آن را مؤسسه اعتباري تعيين 

بانک يا مؤسسه اعتبـاري غيربـانکي کـه در خـارج از     : يسسه اعتباري خارجؤم - ۵- ۱

تحت نظارت مرجع نظارت بانکي کشور متبوع خويش به  ايران تأسيس شده و

 ؛عمليات بانکي اشتغال دارد
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واحـدهاي   ،گـواهي سـپرده  صـکوک،  مشـارکت،   اوراق سـهام، : اوراق بهادار -۶- ۱

اوراق بهـادار   ، سـاير گذاري مشترک هاي سرمايه گذاري عادي صندوق سرمايه

که متضمن  به تشخيص بانک مرکزي مشابه و ساير موارد قابل تبديل به سهام

 ؛حقوق مالي قابل معامله براي دارنده آن باشد

 :عبارت است از :گذاري سرمايه -۷- ۱

و  هـاي جديـد   شـرکت  مؤسسه اعتباري در تأسيسحقوقي مشارکت  .۷-۱- ۱

 ؛ي موجودها خريد سهام شرکت

 ؛توسط مؤسسه اعتباري تحصيل اوراق بهادار قابل تبديل به سهام .۷-۲- ۱

 ؛توسط مؤسسه اعتباري )ارزي و ريالي(بهادار  اوراقساير  تحصيل .۷-۳- ۱

 موضـوع مصـوبه شـماره يکهـزار و سـيزدهمين جلسـه مـورخ        :سرمايه پايـه  - ۸- ۱

 .شوراي پول و اعتبار و اصالحات بعدي آن ۲۷/۱۰/۱۳۸۲

 مجـاز بـه  در چارچوب مفاد ايـن دسـتورالعمل،   تابعه آن   هاي مؤسسه اعتباري و شرکت -۲ ماده

  يي موجـود هـا  و خريد سـهام شـرکت   هاي جديد شرکت تأسيسدر مشارکت حقوقي 

 .دهند فعاليت بانکي انجام ميصرفاً  هستند که

ـ    هاي تحصيل اوراق بهادار قابل تبديل به سهام توسط مؤسسه اعتباري و شرکت تبصره 

 . گردد مشمول مفاد اين ماده مي ،نيز تابعه آن

االجـرا شـدن    سه سـال از زمـان الزم   حداکثر ظرف مدتموظف است  سسه اعتباريؤم -۳ ماده

خـود و  ، سهام تحت تملک پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت

 .دهند را واگذار نمايد هاي غيربانکي انجام مي هايي که فعاليت هاي تابعه در بنگاه شرکت

هاي تابعه مؤسسه اعتباري  هاي نيمه تمام غيربانکي تحت تملک شرکت طرح  ـ۱تبصره 

از شمول مفاد اين ماده مستثني بوده و بايد حـداکثر  ظـرف مـدت سـه سـال از زمـان       

  .رددبرداري واگذار گ بهره

هاي موضوع  اقدامات الزم براي واگذاري بنگاه اعتباري مؤسسه که وارديدر م  ـ۲تبصره 

اين ماده را به انجام رساند ولي بنا به داليلي خارج از اراده، واگـذاري آن ممکـن نشـده    

قانون  )۱۷(هاي مقرر در ماده  از مجازات ،مرکزي بانکباشد منوط به تأييد مراتب توسط 
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ايـن  ) ۱۵(و همچنين مفاد مـاده   کشور مالي نظام ارتقاي و پذير رقابت توليد موانعرفع 

  .باشد مستثني ميدستورالعمل 

 )۲(موضوع ماده  هاي سهامي شرکتدر  مشارکت حقوقيمجاز به  اعتباري صرفاً هسسؤم -۴ ماده

 .باشد مي

و خريـد سـهام    هـاي جديـد   شـرکت  در تأسـيس تواند  مؤسسه اعتباري در صورتي مي -۵ ماده

بررسي و ارزيابي به عمـل آمـده حـاکي از     موجود مشارکت حقوقي نمايد کهي ها شرکت

 . موضوع مشارکت باشد سودآور بودن

هاي موضـوع   چند مؤسسه اعتباري با يکديگر در تحصيل سهام شرکتمشاركت حقوقي  -۶ ماده

  .بالمانع استاين دستورالعمل با رعايت حدود مقرر 

  گذاري حدود سرمايه: فصل دوم

درصـد سـرمايه پايـه مؤسسـه      ۲۰مؤسسه اعتباري نبايد از  هاي گذاري سرمايهمجموع  -۷ ماده

 .اعتباري تجاوز نمايد

درصـد سـرمايه پايـه     ۵حـداکثر   شخص حقوقي هردر سسه اعتباري ؤگذاري م سرمايه -۸ ماده

  .باشد مؤسسه اعتباري مي

سسـه اعتبـاري   ؤم سسه اعتباري مجاز نيست در هيچ زمان بيش از يک درصد سهامؤم -۹ ماده

 .دارا باشد تا دو سطح به طور مستقيم و يا غيرمستقيمرا ديگر 

در منـاطق آزاد   شده  ثبتاعتباري  اتمؤسسگذاري مؤسسه اعتباري در  سرمايه ـ تبصره

از شمول مفـاد ايـن   ي اعتباري خارج اتمؤسستجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران و 

 .ماده مستثني است

 شـده از سـوي دولـت جمهـوري     يا تضمينگذاري در اوراق مشارکت منتشره و  سرمايه -۱۰ ماده

دسـتورالعمل  ايـن  حدود از شمول توسط مؤسسه اعتباري اسالمي ايران و بانک مرکزي 

  .بانک مرکزي استابالغي  هاي تابع سياست و مستثني بوده

  ساير موارد: فصل سوم

 حسابداري هاي استانداردطبق مفاد  سسه اعتباريؤم هاي گذاري نحوه حسابداري سرمايه -۱۱ ماده

 .شود انجام مي و الزامات بانک مرکزي حسابرسي سازمانمصوب 
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، دسـتورالعمل هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حسن اجـراي ايـن    -۱۲ ماده

اجرايي داخلي مشتمل بر واحـد سـازماني مسـئول     هاي رويهتدوين و تصويب  نسبت به

ادل و گردش اطالعات هاي انجام کار، نحوه ارتباط، تب وظايف آن، روش انجام کار، شرح

 .اقدام نمايد غيره سازماني و مابين واحدهاي

هاي موضوع اين دستورالعمل بايد به تصـويب هيـأت مـديره مؤسسـه      گذاري سرمايه -۱۳ ماده

 . اعتباري برسد

و مشارکت  ياعتباري خارج اتمؤسس ها و  شرکت درمؤسسه اعتباري  حقوقيمشارکت  -۱۴ ماده

مجـوز از بانـک   پـس از کسـب   ، ايرانيهاي  شرکتسهام  درصد ۵۰بيش از حقوقي در 

 .بالمانع است دستورالعملاين  )۸(و ) ۷(مواد در چارچوب حدود مقرر در ، مرکزي

ـ  ، صـدور هـا   هـايي کـه فعاليـت آن      شرکتدر مؤسسه اعتباري  حقوقيمشارکت  تبصره 

کيـف   کـارت اعتبـاري   هاي خريد، کارت( هاي الکترونيکي انواع کارت پذيرش و پردازش

ايــن ) ۸(و ) ۷(، در چــارچوب حــدود مقــرر در مــواد اســت )غيــرهپــول الکترونيکــي و 

 . باشد ميها  تابع مقررات خاص ناظر بر آن ،دستورالعمل

جمعي مقرر در اين دستورالعمل،  يا در صورت تخطي مؤسسه اعتباري از حدود فردي و -۱۵ ماده

پايه مؤسسه اعتباري جهت آن، از سرمايه   گذاري تا زمان واگذاري مجموع مازاد سرمايه

  .شود هاي احتياطي کسر مي محاسبه ساير نسبت

مؤسسـه   ،استيفاي حقوق و مطالباتو يا به منظور  به دليل عوامل قهريکه در مواردي  -۱۶ ماده

اشـخاص   اوراق بهادار قابل تبديل به سـهام سهام و ، هاي تابعه آن اعتباري و يا شرکت

نمايند و يا مؤسسات اعتباري از حدود مقرر در  تمليك داراي فعاليت غيربانکي راحقوقي 

وضعيت از تاريخ نقض حدود سال  اين دستورالعمل را نقض کنند، موظفند ظرف مدت يک

ظرف مـدت   مؤسسه اعتباري موظف است. خود را با مفاد اين دستورالعمل منطبق نمايند

 . دهد يک ماه، مراتب فوق را طي گزارشي با ذکر داليل به بانک مرکزي اطالع

حدود مقرر، با ارايه داليل  انطباق باتمديد مهلت مذکور در اين ماده در خصوص  ـ تبصره

 .باشد پذير مي امکانسال ديگر  حداکثر تا يکمستند و تأييد بانک مرکزي 
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 موضوع اين دسـتورالعمل را  هاي گذاري سرمايهمؤسسه اعتباري مکلف است فهرست  -۱۷ ماده

در چارچوبي  ،ظرف مدت يک هفته پس از پايان هر ماهماهانه و حداکثر  در مقاطع زماني

 .کنداين بانک گزارش به  ،نمايد ميكه بانک مرکزي تعيين 

قـانون  ) ۴۴(هاي مقرر در مـاده   تخطي از مفاد اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات -۱۸ ماده

  .شود ميربط  و ساير قوانين و مقررات ذيپولي و بانکي کشور 

  

سي در يکهزار و دويست و تبصره  )۶( ماده و )۱۸(در  »در اوراق بهادارگذاري  سرمايه دستورالعمل«

ماه پس از ابالغ  شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و يک ۱۲/۰۲/۱۳۹۶جلسه مورخ و يکمين 

از جمله  ،مامي ضوابط مغاير با آناالجرا شدن اين دستورالعمل ت از تاريخ الزم. باشد مياالجرا  الزم

در  ۱۹/۱/۱۳۶۳پنجمين جلسه شـوراي پـول و اعتبـار مـورخ     و پانصد و بيست مصوبات جلسات 

شوراي پول  جلسه يکمين و هشتاد و هزار يکو  »دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي«خصوص 

ملغـي   ،»گذاري مؤسسـات اعتبـاري   دستورالعمل سرمايه«در خصـوص   ١٨/١/١٣٨٦ مورخ و اعتبار

  . گردد مي
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