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 «تعالي بسمه»
 

ماده « ب»بند  ،بانکي کشورقانون پولي و  (33)ماده از « 3»بند به استناد شوراي پول و اعتبار 

نامه  آيين( 32)الي ( 33)و مواد  پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت( 61)

سستات  ؤم داري بنگتاه کنترل گستتره   منظور به و( بهره)فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا 

 ،آن مؤسستات گري وجوه به عنوان کتارکرد التلي    ها به ايفاي نقش واسطه و هدايت آناعتباري 

 شود 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  -1 ماده

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ :بانک مرکزي -1-1

بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا بتا   :اعتباري مؤسسه -1-2

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

انجتام  منظور پشتيباني و ستهولت در    هايي که به فعاليتتمامي  :فعاليت بانکي -1-3

اي مؤسسته   آن و همچنين حفظ اسرار حرفته گسترش و تنوع بانکي و  عمليات

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

 هتاي الکترونيکتي   انواع کارت ، پذيرش و پردازشلدور ،اعتبارسنجي ها، بانک

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

هتاي   و ستاير فعاليتت   امور چتا   ،اطالعات آوري فن، عمليات ليزينگلرافي، 

 ؛مرکزي به تشخيص بانک مشابه

به طور مستقيم و آن درلد سهام  ٠٥شخص حقوقي که بيش از : تابعه شرکت -1-4

يا اکثريتت اعاتاي    به مؤسسه اعتباري استمتعلق  تا دو سطح يا غيرمستقيم

 ؛نمايد ميهيأت مديره آن را مؤسسه اعتباري تعيين 

بانک يا مؤسسه اعتبتاري غيربتانکي کته در ختار  از     : يسسه اعتباري خارجؤم -1-5

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

 ؛عمليات بانکي اشتغال دارد
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واحتدهاي   ،گتواهي ستدرده  لتکو،،  مشتارکت،   اوراق ستهام، : اوراق بهادار -1-6

اوراق بهتادار   ، ستاير گذاري مشتر، هاي سرمايه گذاري عادي لندوق سرمايه

که متامن  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 -1-7

و  هتاي جديتد   شترکت  مؤسسه اعتباري در تأسيسحقوقي مشارکت  .1-7-1

 ؛ي موجودها خريد سهام شرکت

 ؛توسط مؤسسه اعتباري تحصيل اوراق بهادار قابل تبديل به سهام .1-7-2

 ؛توسط مؤسسه اعتباري (ارزي و ريالي)بهادار  اوراقساير  تحصيل .1-7-3

 موضتوع مصتوبه شتماره يکهتزار و ستيزدهمين جلسته متور         :سرمايه پايهه  -1-8

 .شوراي پول و اعتبار و الالحات بعدي آن 32/61/6333

 مجتاز بته  در چارچوب مفاد ايتن دستتورالعمل،   تابعه آن   هاي مؤسسه اعتباري و شرکت -2 ماده

  يي موجتود هتا  و خريد ستهام شترکت   هاي جديد شرکت تأسيسدر مشارکت حقوقي 

 .دهند فعاليت بانکي انجام ميلرفًا  هستند که

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

 . گردد مشمول مفاد اين ماده مي ،نيز تابعه آن

امجترا شتدن    سه ستال از زمتان مزم   حداکثر ظرف مدتموظف است  سسه اعتباريؤم -3 ماده

ختود 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  ه1تبصره 

از شمول مفاد اين ماده مستثني بوده و بايد حتداکثر  ظترف متدت سته ستال از زمتان       

 .رددبرداري واگذار گ بهره

هاي موضوع  اقدامات مزم براي واگذاري بنگاه اعتباري مؤسسه که وارديدر م  ه2تبصره 

اين ماده را به انجام رساند ولي بنا به دميلي خار  از اراده، واگتذاري آن ممکتن نشتده    

قانون  (62)هاي مقرر در ماده  از مجازات ،مرکزي بانکباشد منوط به تأييد مراتب توسط 
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ايتن  ( 61)و همچنين مفاد متاده   کشور مالي نظام ارتقاي و پذير رقابت توليد موانعرفع 

 .باشد مستثني ميدستورالعمل 

 (3)موضوع ماده  هاي سهامي شرکتدر  مشارکت حقوقيمجاز به  اعتباري لرفًا هسسؤم -4 ماده

 .باشد مي

و خريتد ستهام    هتاي جديتد   شترکت  در تأستيس تواند  مؤسسه اعتباري در لورتي مي -5 ماده

بررسي و ارزيابي به عمتل آمتده حتاکي از     موجود مشارکت حقوقي نمايد کهي ها شرکت

 . موضوع مشارکت باشد سودآور بودن

هاي موضتوع   چند مؤسسه اعتباري با يکديگر در تحصيل سهام شرکتمشاركت حقوقي  -6 ماده

 .بالمانع استاين دستورالعمل با رعايت حدود مقرر 

 گذاري حدود سرمايه: فصل دوم

درلتد سترمايه پايته مؤسسته      31مؤسسه اعتباري نبايد از  هاي گذاري سرمايهمجموع  -7 ماده

 .اعتباري تجاوز نمايد

درلتد سترمايه پايته     1حتداکثر   شخص حقوقي هردر سسه اعتباري ؤگذاري م سرمايه -8 ماده

  .باشد مؤسسه اعتباري مي

سسته اعتبتاري   ؤم سسه اعتباري مجاز نيست در هيچ زمان بيش از يک درلد سهامؤم -9 ماده

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

در منتاطق آزاد   شده  ثبتاعتباري  اتمؤسسگذاري مؤسسه اعتباري در  سرمايه ه تبصره

از شمول مفتاد ايتن   ي اعتباري خارج اتمؤسستجاري لنعتي جمهوري اسالمي ايران و 

 .ماده مستثني است

 شتده از ستوي دولتت جمهتوري     يا تامينگذاري در اوراق مشارکت منتشره و  سرمايه -11 ماده

دستتورالعمل  ايتن  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 -11 ماده

 .شود انجام مي و الزامات بانک مرکزي حسابرسي سازمانمصوب 
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، دستتورالعمل هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حسن اجتراي ايتن    -12 ماده

اجرايي داخلي مشتمل بر واحتد ستازماني مست ول     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 تصتويب هيتأت متديره مؤسسته      گذاري سرمايه -13 ماده

 . اعتباري برسد

و مشارکت  ياعتباري خارج اتمؤسس ها و  شرکت درمؤسسه اعتباري  حقوقيمشارکت  -14 ماده

مجتوز از بانتک   پتس از کستب   ، ايرانيهاي  شرکتسهام  درلد 11بيش از حقوقي در 

 .بالمانع است دستورالعملاين  (3)و ( 2)مواد در چارچوب حدود مقرر در ، مرکزي

، لتدور هتا   هتايي کته فعاليتت آن      شرکتدر مؤسسه اعتباري  حقوقيمشارکت  تبصره ه 

کيتف   کتارت اعتبتاري   هاي خريد، کارت) هاي الکترونيکي انواع کارت پذيرش و پردازش

ايتتن ( 3)و ( 2)، در چتتارچوب حتتدود مقتترر در متتواد استتت (غيتترهپتتول الکترونيکتتي و 

 . باشد ميها  تابع مقررات خاص ناظر بر آن ،دستورالعمل

جمعي مقرر در اين دستورالعمل،  يا در لورت تخطي مؤسسه اعتباري از حدود فردي و -15 ماده

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

  .شود هاي احتياطي کسر مي محاسبه ساير نسبت

مؤسسته   ،استيفاي حقوق و مطالباتو يا به منظور  به دليل عوامل قهريکه در مواردي  -16 ماده

اشتخاص   اوراق بهادار قابل تبديل به ستهام 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 متدت   مؤسسه اعتباري موظف است. خود را با مفاد اين دستورالعمل منطبق نمايند

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

حدود مقرر، با ارايه دميل  انطباق باتمديد مهلت مذکور در اين ماده در خصوص  ه تبصره

 .باشد پذير مي امکانسال ديگر  حداکثر تا يکمستند و تأييد بانک مرکزي 
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 موضوع اين دستتورالعمل را  هاي گذاري سرمايهمؤسسه اعتباري مکلف است فهرست  -17 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 

قتانون  ( 33)هاي مقرر در متاده   تخطي از مفاد اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات -18 ماده

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

 

سي در يکهزار و دويست و تبصره  (1) ماده و (63)در  «در اوراق بهادارگذاري  سرمايه دستورالعمل»

ماه پس از ابالغ  شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و يک 63/13/6311جلسه مور  و يکمين 

از جمله  ،مامي ضوابط مغاير با آنامجرا شدن اين دستورالعمل ت از تاريخ مزم. باشد ميامجرا  مزم

در  61/6/6313پنجمين جلسه شوراي پتول و اعتبتار متور     و پانصد و بيست مصوبات جلسات 

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

ملغتي   ،«گذاري مؤسسهات اعتبهاري   دستورالعمل سرمايه»در خصتوص   81/8/8811 مور  و اعتبار

 . گردد مي

 


