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 بسمه تعالي

 

 .ارسال گرديد) تجاري ـ تخصصي(هاي دولتي  جهت اطالع کليه مديران عامل محترم بانک

 

 احتراماً؛

هزار و هشتاد و   مصوب يک“گذاري موسسات اعتباري دستورالعمل سرمايه”به پيوست 

، جهت اجرا و ) صورتجلسه٢بند ( ١٨/١/١٣٨٦يکمين جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ 

خواهشمند است دستور فرمايند دستورالعمل مذکور براي کليه . گردد رعايت مفاد آن ابالغ مي

 ب./واحدهاي ذيربط در آن بانک ارسال و بر حسن اجراي آن نظارت گردد

 

           اداره مطالعات و مقررات بانكي                                          

 کار  رهبرشمس                                     حميد تهرانفر                              صديقه

                                         ٣٨٣١-٣                                               ٣٨١٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :موارد منسوخ

 مورخ ٤٥٢/نبها و بخشنامه  ار و سهام و مشارکت بانکنامه خريد اوراق بهاد  آيين-٢-١

 ؛)١٣٥١ قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه ٣٤ ماده ٣موضوع بند  (٦/٤/١٣٥٢

 ، در رابطه با عقود “حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي” حدود مندرج در جدول -٢-٢

هاي  رصد کل سپرده د٢ درصد و ١گذاري مستقيم و مشارکت حقوقي، به ترتيب  سرمايه

 ٣٠/٣/١٣٦٣امين جلسه مورخ  مصوبه پانصد و سي(بخش خصوصي در پايان سال قبل 

 ؛)شوراي پول و اعتبار

 ؛١٨/١٠/١٣٨٢ مورخ ١٧٩٩/بخشنامه شماره مب ٣پيوست شماره  -٢-٣

ها در رابطه با دستورالعمل   شوراي عالي بانک٢١/١٢/١٣٦١ مورخ ٣٦٦٢ بخشنامه شماره -٢-٤

 بداري مشارکت حقوقي؛موقت حسا

 ٢٧/١٠/١٣٨٢ از مصوبه يکهزار و سيزدهمين جلسه مورخ ٤-٢ عبارت داخل پرانتز در بند -٢-٥

 :شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل

با صالحديد بانک مرکزي جمهوري (ها و موسسات اعتباري  گذاري در ساير بانک سرمايه

 )اسالمي ايران

 شوراي پول و اعتبار ١٣/٤/١٣٧١فتمين جلسه مورخ  مصوبه هفتصد و شصت و ه٦ ماده -٢-٦

 ؛)مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي(

الحاقيه به نکات ( شوراي پول و اعتبار ٣٠/٢/١٣٨٠ مصوبه پنجمين جلسه مورخ ٤ بند -٢-٧

 ؛)هاي غيردولتي الرعايه در اساسنامه بانک الزم

هاي ذيل آن مصوب پانصد و بيست و  ارکت حقوقي و تبصره دستورالعمل اجرايي مش٥ ماده -٢-٨

  شوراي پول و اعتبار؛١٩/١/١٣٦٣پنجمين جلسه مورخ 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
 

 

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري

 

 

 

 

  اعتبارياتگذاري موسس دستورالعمل سرمايه
 قانون پولي و بانکي کشور ٣٤ ماده ٣موضوع بند 

 ١٣٥١مصوب تيرماه 

 ١٨/١/١٣٨٦  مورخهتصويب شده در جلس

  شوراي پول و اعتبار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فهرست عناوين

 

 گذاري موسسات اعتباري  سرمايه دستورالعمل

 

 موسسه اعتباريذاري گ مصاديق سرمايه : ١پيوست شماره  •

 و مشـارکت در سـرمايه       خريداري شـده   سهامنحوه محاسبه   : ٢پيوست شماره    •

 )واسطه و با واسطه بيگذاري  سرمايه (ها توسط موسسه اعتباري  شرکت

  موسسـه اعتبـاري در سـهام      گـذاري   سـرمايه نحوه محاسبه   : ٣پيوست شماره    •

 ، اوراق مشارکت و گواهي سپرده)واسطه و با واسطه بي(

 العملدستور ٣ مقرر در ماده     هاي   و محدوديت  حدودراهنماي  : ٤پيوست شماره    •

 گذاري سرمايه

 گذاري  سرمايه دستورالعمل٣ ماده ٣-٥موضوع بند: ٥پيوست شماره  •

 استاندارد حسابداري شـماره      ، “ها  گذاري  حسابداري سرمايه ” :٦پيوست شماره    •

  ، از انتشارات کميته فني سازمان حسابرسي١٥

 موارد منسوخ: ٧پيوست شماره  •



    

 

 

 بسمه تعالي

 

 ري موسسات اعتباريگذا دستورالعمل سرمايه

 

  هدف -١ماده 

 و ١٣٥١ تيرماه ١٨مصوب ( قانون پولي و بانکي کشور ٣٤ از ماده ٣در اجراي بند 

؛ دستورالعمل اين ماده ٢ و ١و به منظور تحقق اهداف مندرج در بندهاي ) اصالحات پس از آن

شود ـ تدوين  ده ميگذاري موسسات اعتباري ـ که از اين پس به اختصار دستورالعمل نامي سرمايه

 :گردد مي

 .گذاري در بازارهاي مالي  مديريت ريسک موسسات اعتباري در زمينه سرمايهبهبود -١

ها، به منظور تداوم فعاليت  گذاري موسسات اعتباري در شرکت کنترل گستره سرمايه -٢

 .هاي عمليات بانکي ها در ساير حوزه آن

 

  تعاريف-٢ماده 

 :ه اين دستورالعمل استگستره شمول تعاريف ذيل محدود ب

بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي است که تحت عناوين مذکور از :  موسسه اعتباري -٢-١

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجوز دريافت نموده، تحت نظارت اين بانک 

 . قرار دارد

رمايه اي اعتباري است که تمام يا بخشي از س  موسسه:موسسه اعتباري خارج از کشور -٢-٢

آن متعلق به موسسات اعتباري ايراني است و در خارج از جمهوري اسالمي ايران به 

 .ثبت رسيده است

 

هر نوع ورقه يا مستندي است که متضمن حقوق مالي قابل معامله براي  :اوراق بهادار -٢-٣

ها، حق تقدم خريد سهام، اوراق مشارکت، اوراق  دارنده آن باشد از جمله سهام شرکت

 و ساير مواردي که به تشخيص بانک مرکزي  ه، اوراق بهادار اسالمي، گواهي سپردهقرض

 .شود تعيين مي

 



  
  
  
  
  
 

 ٢ 
 

هـاي   سيس شرکتأسسه اعتباري در تؤمشارکت م: )١به شرح پيوست شماره( گذاري سرمايه -٢-٤

و خريد ساير اوراق  )گذاري مستقيم مشارکت حقوقي و سرمايه(هاي موجود  جديد و خريد سهام شرکت

  .است) ارزي و ريالي(ر بهادا

  

  .سسه اعتباري به حساب خودؤگذاري م سرمايه :واسطه بيگذاري  سرمايه -٢-٤-١

 

سسـه  ؤگذاري اشخاص حقوقي تابعـه يـا وابسـته بـه م     سرمايه :گذاري با واسطه سرمايه -٢-٤-٢

  .اعتباري در سهام ساير اشخاص حقوقي

  

شده در اين دستورالعمل  راق بهادار تعريفهر گونه محيطي است که در آن بتوان او :بازار مالي -٢-٥

  .را معامله نمود

  

  :وضوع اين دستورالعمل عبارتند ازم هاي گذاري سرمايه -٢-٦

  ١.اعتباري به منظور کسب سود مؤسسهگذاري  سرمايه -٢-٦-١

اعتباري به منظور گسترش و تنـوع خـدمات بـانکي، ارائـه      مؤسسهگذاري  سرمايه -٢-٦-٢

  . اي خود ان و حفظ اسرار حرفهخدمات مالي به مشتري

هاي موضوع اين بنـد، در شـمول    خريد ساير اوراق بهادار منتشره از سوي شرکت

  .گيرد قرار مي ٢-٦-١بند 

اعتباري خـارج از کشـور،    مؤسسهعبارتند از  بنداشخاص حقوقي موضوع اين 

، صـرافي، بيمـه،    آوري اطالعات و امور چـاپ  فعال در زمينه فن  هاي شرکت

هاي مرتبط بانکي به تشـخيص بانـک    بندي و ساير فعاليت رتبه  ، شرکتينگليز

  .مرکزي

  

 ٢٧/١٠/١٣٨٢موضوع مصوبه شماره يکهـزار و سـيزدهمين جلسـه مـورخ     : سرمايه پايه -٢-٧

  .شوراي پول و اعتبار و اصالحات بعدي آن

  

سسه اعتباري به ؤها به م اوراق بهاداري هستند که انتقال مالکيت آن: بهادارتمليکي قااور -٢-٨

  .گيرد اعتباري انجام  مؤسسهمنظور استيفاي حقوق و يا مطالبات 

                                                 
هاي تأمين  شرکت ،گرديدمصوب  ٢٤/٩/١٣٩٢بيست و هشتمين جلسه کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري مورخ  در. ١

  .هستند ۲ـ۶ـ۱سرمايه از مصاديق بند 
 



 

 

 

 )٤ و ٣، ٢هاي شماره  به شرح پيوست نحوه محاسبه( تعيين حدود -٣ماده 

 

واسطه هر موسسه اعتباري در اوراق بهادار  واسطه و با هاي بي گذاري مجموع سرمايه -٣-١

 درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري مزبور ٤٠اشخاص حقوقي، نبايد از منتشره از سوي 

 .تجاوز نمايد

واسطه هر موسسه اعتباري در اوراق بهادار  واسطه و با هاي بي گذاري مجموع سرمايه -٣-٢

 درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري ١٠منتشره از سوي هر شخص حقوقي، نبايد از 

 .مزبور تجاوز نمايد

 موضوع (ي هر موسسه اعتباري  واسطه و باواسطه هاي بي اريگذ مجموع سرمايه -٣-٣

 درصد سرمايه پايه موسسه ٥در اشخاص حقوقي خارج از بورس، نبايد از ) ٢-٦-١بند 

 .اعتباري تجاوز نمايد

 

 .هاي سهامي هستند گذاري در شرکت مجاز به سرمايه" موسسات اعتباري صرفا -٣-٤

با واسطه هر موسسه اعتباري در واسطه و  هاي بي گذاري مجموع سرمايه -٣-٥

 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه ٢٠ نبايد از ٢-٦-١هاي موضوع بند  گذاري سرمايه

 )٥به شرح پيوست شماره . (شخص حقوقي مزبور تجاوز نمايد

 

واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباري در سهام هر يک از  هاي بي گذاري مجموع سرمايه -٣-٦

 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه ٤٩ نبايد از ٢-٦-٢ند اشخاص حقوقي مندرج در ب

 . تجاوز نمايدپذير شخص حقوقي سرمايه

 سرمايه اشخاص حقوقي مندرج در بند گذاري موسسه اعتباري در سرمايه :١تبصره 

، بيش از حد مقرر در اين بند، در هر مورد مستلزم ارائه گزارش ٢-٦-٢

 .ي اين بانک استتوجيهي به بانک مرکزي و اخذ مجوز قبل

 موسسه اعتباري مجاز نيست در هيچ زمان بيش از يک درصد سهام :٢تبصره 

 .موسسه اعتباري ديگري را در داخل کشور دارا باشد

 

اعم از داخل و (گذاري موسسه اعتباري در موسسات اعتباري ديگر  هر گونه سرمايه -٣-٧

 . گردد از سرمايه پايه آن کسر مي) يا خارج از کشور
 

٣ 



 

 

 

گذار به موجب الزامات مقرراتي، ملزم به  مواردي که موسسه اعتباري سرمايه :تبصره

 .گردد هاي تلفيقي است از بند فوق مستثني مي تهيه صورت

 

 اين ٢-٦-٢ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقي موضوع بند موسسه اعتباري  -٣-٨

ها مجاز به  ايد که آنقيد نم" کند، صراحتا ها مشارکت مي دستورالعمل، که در تاسيس آن

همچنين موسسه اعتباري مجاز . باشند نمي) شرکت مادر(خريد سهام موسسه اعتباري 

 .هاي تحت نفوذ خود فراهم نمايد نيست ترتيبات خريد سهام خود را از طريق شرکت

گذاري در اوراق مشارکت منتشره و يا تضمين شده از سوي دولت جمهوري  سرمايه -٣-٩

هاي  ا از شمول اين ماده مستثني بوده، تابع سياست.ا. مرکزي جاسالمي ايران و بانک

 .ا است.ا.بانک مرکزي ج

هـاي خـارجي      ي موسسـه اعتبـاري در سـرمايه شـرکت           واسـطه   گذاري بي   سرمايه -٣-١٠

، عالوه بر رعايـت حـدود مقـرر در ايـن            )گذاري مستقيم   مشارکت حقوقي و سرمايه   (

 .ا است.ا.دستورالعمل، مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزي ج

 

  نحوه حسابداري-٤ماده 

گذاري موسسه اعتباري به ترتيب مندرج در استاندارد  حسابداري سرمايهنحوه  

از انتشارات کميته فني سازمان  (“ها گذاري حسابداري سرمايه” تحت عنوان ١٥حسابداري شماره 

 )٦پيوست شماره . (و اصالحات بعدي آن است) حسابرسي

 

 ر تمليكي اوراق بهادا-٥ماده 

هاي موسسه اعتباري از حدود  گذاري در مواردي كه به دليل تمليك اوراق بهادار، سرمايه 

سال وضعيت خود را با حدود   فراتر رود، موسسه اعتباري ملزم است ظرف مدت يک٣مقرر در ماده 

عتباري، در مواردي نيز که به داليلي خارج از اختيار موسسه ا. مقرر در ماده مذکور منطبق نمايد

پذير نباشد، بانک مرکزي  تعديل وضعيت به سطح حدود مقرر، ظرف مدت تعيين شده، امکان

 .سال ديگر ـ اقدام نمايد تواند نسبت به تمديد مهلت ـ حداکثر تا يک مي

 

٤ 



 

 

 

 گذار  دوره-٦ماده 

ر در  با حدود مقر ـدستورالعمل ـ در زمان ابالغ اين  آن گذاري موسسه اعتباري که سرمايه 

اي که به تائيد بانک مرکزي  بندي شده  مطابقت ندارد، موظف است براساس برنامه زمان٣ماده 

هاي خود را با حدود  گذاري  سال از تاريخ ابالغ، وضعيت سرمايه٢حداکثر ظرف مدت  رسد ا مي.ا.ج

 .مقرر در اين دستورالعمل منطبق نمايد

 

 )٧به شرح پيوست شماره ( موارد منسوخ -٧ماده 

 مورخ ٤٥٢/ و بخشنامه نبها نامه خريد اوراق بهادار و سهام و مشاركت بانك آيين -٧-١

 قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ماه ٣٤ ماده ٣موضوع بند  (٦/٤/١٣٥٢

 ؛)١٣٥١

در رابطه با عقود ، “حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي”حدود مندرج در جدول  -٧-٢

 درصد کل ٢ درصد و ١به ترتيب گذاري مستقيم و مشارکت حقوقي،  سرمايه

امين جلسه  مصوبه پانصد و سي(هاي بخش خصوصي در پايان سال قبل  سپرده

 ؛) شوراي پول و اعتبار٣٠/٣/١٣٦٣مورخ 

 ؛١٨/١٠/١٣٨٢ مورخ ١٧٩٩/ بخشنامه شماره مب٣پيوست شماره  -٧-٣

ها در رابطه با  عالي بانک  شوراي٢١/١٢/١٣٦١ مورخ ٣٦٦٢بخشنامه شماره  -٧-٤

 مل موقت حسابداري مشارکت حقوقي؛دستورالع

 يکهزار و سيزدهمين جلسه مورخ ه از مصوب٤-٢عبارت داخل پرانتز در بند  -٧-٥

 : شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل٢٧/١٠/١٣٨٢

با صالحديد بانک مرکزي (ها و موسسات اعتباري  گذاري در ساير بانک سرمايه

 )جمهوري اسالمي ايران

 شوراي پول ١٣/٤/١٣٧١هفتمين جلسه مورخ  مصوبه هفتصد و شصت و ٦ماده  -٧-٦

 ؛)مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي(و اعتبار 

الحاقيه ( شوراي پول و اعتبار ٣٠/٢/١٣٨٠ مصوبه پنجمين جلسه مورخ ٤بند  -٧-٧

 ؛)هاي غيردولتي الرعايه در اساسنامه بانک به نکات الزم

 

٥ 



 

 

 

هاي ذيل آن مصوب پانصد و  ت حقوقي و تبصره دستورالعمل اجرايي مشارك٥ماده  -٧-٨

  شوراي پول و اعتبار؛١٩/١/١٣٦٣بيست و پنجمين جلسه مورخ 

 

  نظارت بر نحوه اجرا-٨ماده 

 به منظور نظارت اثربخش بر حسن اجراي مواد اين دستورالعمل، الزم است موسسه 

هاي مربوط را به طور  و رويهها  بيني نموده، سياست اعتباري، تمامي ساز و کارهاي مقتضي را پيش

 .ذيربط ابالغ کند) هاي(مکتوب به واحد

 

 ١٨/١/١٣٨٦ تبصره در يک هزار و هشتاد و يکمين جلسه مورخ ٣ ماده و ٨در اين دستورالعمل 

 .شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦ 



 

 موسسه اعتباريگذاري   مصاديق سرمايه-١ شماره پيوست

 

 هام شخص حقوقي س-١     

  اوراق مشارکت-٢

  اوراق قرضه-٣    واسطه بيگذاري   سرمايه-١

  اوراق بهادار اسالمي-٤ )گذاري در اوراق بهادار منتشره از سوي شخص حقوقي  سرمايه(      

  گواهي سپرده-٥          گذاري سرمايه         

  ساير موارد-٦         اعتباريهموسس         

 باواسطهگذاري   سرمايه-٢             

 )در سهام يک شخص حقوقي(    

 

 

 

 

 

١ 



 

 ها   شرکت و مشارکت در سرمايه خريداري شده سهامنحوه محاسبه -٢ شماره پيوست

 )واسطه و با واسطه گذاري بي سرمايه(توسط موسسه اعتباري 

 

 

 

شـخص حقـوقي    ” سرمايه    ٪٧٠ ،   “ي الف شخص حقوق ” بيانگر آن است که      ١بردار   -١

ــار دارد     “ب ــا مشــارکت در ســرمايه آن ـ در اختي  را ـ از طريــق خريــد ســهام ي

 ).واسطه شخص حقوقي الف در شخص حقوقي ب گذاري بي سرمايه(

 “شخص حقوقي هـ”٪ سرمايه ٥٠، “شخص حقوقي ب” بيانگر آن است که      ٤بردار   -٢

گذاري  سرمايه(مايه آن ـ در اختيار دارد  را ـ از طريق خريد سهام يا مشارکت در سر 

 نيز به طور با واسطه و       “شخص حقوقي الف  ”در نتيجه بخشي از سرمايه      ). واسطه  بي

ـ     ”، در سـرمايه     “شخص حقوقي ب  ”از طريق     درگيـر اسـت     “شـخص حقـوقي هـ

 ).گذاري باواسطه شخص حقوقي الف در شخص حقوقي هـ سرمايه(

ري با واسطه شـخص حقـوقي الـف در سـرمايه     گذا  به منظور محاسبه مقدار سرمايه     -٣

، درصـدهاي منـدرج بـر روي        )از طريـق شـخص حقـوقي ب       (شخص حقوقي هــ     

 ٪٧٠*    ٪  ٥٠=  ٪  ٣٥:  بدين صورت. شوند  در يکديگر ضرب مي٤ و ١بردارهاي 

٢ 

حقوقي الفشخص

حقوقي هـشخص

دحقوقيشخص

ب حقوقي شخص

حقوقي جشخص

٧٠٪ 
٣٠٪

٢٠٪

٥٠٪ 

٣٠٪

٢٠٪

١ 

٣

٢

٦

٤

٥



 

 

 

 

٪ از سـرمايه  ٣٥به عبارت ديگر، شخص حقوقي الف به واسطه شخص حقـوقي ب،     

 .ختيار داردشخص حقوقي هـ را در ا

 : سهيم است“هـ” از سه طريق در سرمايه شخص حقوقي “الف”شخص حقوقي  -٤

 ٪٢٠           ٢از طريق بردار : واسطه به طور بي -٤-١

 :به طور با واسطه -٤-٢

 ٪٧٠*  ٪  ٥٠=  ٪  ٣٥             ٤ و ١از طريق بردارهاي  -٤-٢-١

 ٪٣٠* ٪ ٢٠ * ٪٣٠= ٪ ٨/١             ٦ و ٥، ٣از طريق بردارهاي  -٤-٢-٢

 ٪٨/٥٦                جمع کل 

 

ـ ”در مثال فـوق، چنانکـه شـخص حقـوقي            •   از جملـه اشـخاص منـدرج در         “هـ

 ، بـا    “الـف ”گذاري نباشـد، موسسـه اعتبـاري           دستورالعمل سرمايه  ٢-٦-٢بند  

 حد مقرر در بنـد      “هـ” درصدي در سرمايه شخص حقوقي       ٨/٥٦گذاري    سرمايه

 سـرمايه منـدرج در اساسـنامه شـخص حقـوقي            ٪٢٠(  اين دستورالعمل     ٣-٥

 .است  نقض نمودهرا) مزبور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣ 



 شخص حقوقي الف

١
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٢٠
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٪ سرمايه٣٥-٨

 

 ب وقيحق شخص

 حقوقي ج شخص

هـ حقوقي شخص

 د حقوقي شخص

٩
-

٢٠
ي 
 واحد پول

ي سپرده
گواه

 

  واحد پولي گواهي سپرده٥٠٠-٤  واحد پولي اوراق مشارکت١٥-١٠

 سرمايه ٪٤٠-٥
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 گذاري موسسه اعتباري در سهام  نحوه محاسبه سرمايه -٣ شماره پيوست

 ، اوراق مشارکت و گواهي سپرده )واسطه و باواسطه بي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گـذاري بـا واسـطه تنهـا در مـورد             وري اسـت کـه سـرمايه      توجه به اين نکته ضـر      -١

 اشـخاص حقـوقي ديگـر    سرمايهگذاري متوالي و متصل اشخاص حقـوقي در     سرمايه

 .پذير است امکان

 طريق در سرمايه شخص حقوقي هـ سـهيم         ٢، شخص حقوقي الف از      سرمايه از منظر  -٢

 :است

 ٪٥٥   ٦ از طريق بردار  :واسطه  به طور بي-٢-١

 ٪٢٠*  ٪  ٤٠=  ٪  ٨  ٥ و ١از طريق بردارهاي : ور با واسطه به ط-٢-٢

       ٦٣٪ 

 

٤ 



 

 

 

واسـطه و بـا    گـذاري بـي   به عبارت ديگر، شخص حقوقي الف از دو طريـق سـرمايه        

.  درصد از سرمايه شخص حقوقي هـ را در اختيار داشته و يا بر آن اثرگـذار اسـت                  ٦٣واسطه،  

 که شـخص حقـوقي الـف بـه طـور            اي  مقدار سرمايه به  شود در محاس    گونه که مالحظه مي     همان

 ٨گـذاري کـرده اسـت، بـردار شـماره             واسطه يا با واسطه در شخص حقوقي هـ سـرمايه           بي

٪ از سرمايه شخص حقـوقي      ٣٥محاسبه نشده است زيرا هرچند که اين بردار بيانگر مالکيت           

 قطع شده ١٠ و ٩ گذاري در بردارهاي ج توسط شخص حقوقي الف است ليکن ارتباط سرمايه 

اي غيـر     بيانگر رابطه ) ١٠ و   ٩و البته در اينجا هر دو بردار        (است و حداقل يکي از اين دو بردار         

از خريد سهام يا مشارکت در سـرمايه اشـخاص حقـوقي بعـدي اسـت و در نتيجـه ارتبـاط                    

 .شود اي قطع مي سرمايه
 

بع شخص حقوقي الف که به       حداکثر مقدار منا   ليکن از منظر مقدار منابع در معرض ريسک،        -٣

هاي مربوط به شخص حقوقي هـ قـرار          واسطه يا با واسطه در معرض ريسک        طور بي 

. اسـت ) برحسب واحد پـولي  (٨ و ٧  ،٦، ٣، ٢، ١دارند برابر با حاصل جمع بردارهاي   

زيرا در صورتي که شخص حقوقي هــ در مشـکالتي جـدي از جملـه ورشکسـتگي                  

 شخص مزبور ـ به طور مستقيم يا غيرمسـتقيم ـ بـه     گرفتار شود با انتقال مشکالت

شخص حقوقي الـف، منـابعي از شـخص حقـوقي الـف کـه بـه هريـک از اشـکال                      

واسطه يا با واسطه در شخص حقوقي هـ درگير است، در معـرض               گذاري بي   سرمايه

 .گيرد تهديد قرار مي

 

 

 

 

 

 

 

 

٥ 



گذاري   ، براي سرمايه   موسسه اعتباري   پايه   درصد سرمايه  ٤٠حداکثر   -١-١
 )٣ – ١موضوع بند  (در کليه اشخاص حقوقي

گذاري   ، براي سرمايه   موسسه اعتباري   درصد سرمايه پايه   ١٠حداکثر   -١-٢
 )٣-٢موضوع بند(حقوقي  در يک شخص

گـذاري در     ، براي سـرمايه    موسسه اعتباري  ٪ سرمايه پايه  ٥حداکثر   -١-٣
 ) ٣-٣موضوع بند (اشخاص حقوقي خارج از بورس 

گـذاري موسسـه اعتبـاري در موسسـات            کسر هرگونه سـرمايه    -١-٤
. ، از سـرمايه پايـه آن    )اعم از داخل و يا خـارج از کشـور         (اعتباري ديگر   

 ) ٣-٧موضوع بند (
اتـي  گذار به موجـب الزامـات مقرر        مواردي که موسسه اعتباري سرمايه    

. گـردد   هاي تلفيقي اسـت از بنـد فـوق مسـتثني مـي              ملزم به تهيه صور   
 )٣-٧موضوع تبصره بند (

 در هـر    ٢-٦-١گـذاري موسسـه اعتبـاري موضـوع بنـد             سرمايه-٢-١
موضوع  (.٪ سرمايه مندرج در اساسنامه آن٢٠شخص حقوقي حداکثر تا 

 )٣-٥بند 
 حداکثر تـا  ،٢-٦-٢گذاري در شخص حقوقي موضوع بند          سرمايه -٢-٢

موضوع . (پذير  ٪ سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايه       ٤٩
 )٣-٦بند 
گذاري موسسه اعتبـاري در سـرمايه اشـخاص حقـوقي             سرمايه -٢-٣

 مستلزم  د، بيش از حد مقرر در اين بند، در هر مور          ٢-٦-٢مندرج در بند    
 .استارائه گزارش توجيهي به بانک مرکزي و اخذ مجوز قبلي اين بانک             

 )٣-٦ بند ١موضوع تبصره (
 درصـد   ١هـيچ زمـان بـيش از         در   مجاز نيست  اعتباري موسسه   -٢-٤

موضـوع  (.  را دارا باشـد     ديگري در داخل کشـور      سهام موسسه اعتباري  
 )٣-٦ بند٢تبصره

هـاي    گذاري در شرکت    مجاز به سرمايه  "موسسات اعتباري صرفا  -٣-١
 )٣-٣موضوع بند  (.سهامي هستند

وسسه اعتباري ملزم است در اساسنامه شخص حقوقي موضوع          م -٣-٢
ها مجاز به خريـد   قيد نمايد که آن"  اين دستورالعمل، صراحتا   ٢-٦-٢بند  

همچنـين موسسـه    . باشـند   نمـي ) شرکت مادر (سهام موسسه اعتباري    
هـاي    اعتباري مجاز نيست ترتيبات خريد سهام خود را از طريق شرکت          

 )٣-٨موضوع بند  (.تحت نفوذ خود فراهم نمايد
گذاري در اوراق مشارکت منتشره يا تضمين شده از سوي        سرمايه -٣-٤

 مسـتثني   ٣مقرر در ماده    ا از شمول حدود     .ا.ا و بانک مرکزي ج    .ا.دولت ج 
 )٣-٩موضوع بند  (.ا است.ا.هاي بانک مرکزي ج بوده، تابع سياست

ـ         واسطه  گذاري بي   سرمايه -٣-٥ ارجي ي موسسه اعتباري در سـرمايه خ
 عالوه بر رعايت حدود مقرر      ،)گذاري مستقيم   مشارکت حقوقي و سرمايه   (

ا .ا.در ايــن دســتورالعمل، مســتلزم کســب مجــوز از بانــک مرکــزي ج 
 )٣-١٠موضوع بند(.است

٦ 

هاي مربـوط بـه   محدوديت -١
 موسسه اعتبـاري پايه سرمايه

 )گذار سرمايه(

هاي مربـوط بـه   محدوديت -٢
ســـرمايه شـــخص حقـــوقي

 )پذير هرمايس(

 
 

حدود

 کلــيهاي تــ محدودي-٣

 

 گذاري  دستورالعمل سرمايه٣اده هاي مقرر در م راهنماي حدود و محدوديت -٤ شماره پيوست

 

 



 

چين نشان دهنده ارتباط با واسطه موسسه اعتباري با شخص حقـوقي مـورد بحـث                  خطوط خط  )١

 .است

 .واسطه موسسه اعتباري با شخص حقوقي مورد بحث است دهنده ارتباط بي خطوط ممتد نشان )٢

٧ 

  گذاريسرمايه  دستورالعمل٣ ماده٣-٥ موضوع بند-٥ شمارهپيوست

ــخص شـــ

“ز”حقوقي 

شــــــــخص

 “الف”حقوقي 

١٠٪ 

واسـطه يـا بـا واسـطه   بي گذاري  حداکثر ميزان سرمايه  

بنـدهـاي موضـوع       گـذاري   موسسه اعتباري در سرمايه   

ايه منــدرج در اساســنامه آن درصــد ســرم٢٠، ٢-٦-١

 .باشد شخص حقوقي مي

شــــــــخص
 “ج”حقوقي 

شــــــــخص
 “ب”حقوقي 

ــخص شـــ

 “و”حقوقي
ــخص شـــ
ــوقي حقـــ

 “هـ”

١٥٪ ٢٠٪

٢٠٪ ٢٠٪

٥٠٪ 

ي هر  واسطه و باواسطههاي بيگذاريمجموع سرمايه

 اشخاص حقوقي خارج از بورس سهامموسسه اعتباري در

 .وسسه اعتباري تجاوز نمايد درصد سرمايه پايه م٥نبايد از 

 )٣-٣موضوع بند (

 شخص حقوقي
 “د ”

١٠٪

٢٠٪



 

 

 

 

 

 :٦پيوست شماره 

 ١٥استاندارد حسابداري شماره 

 )ها گذاري حسابداري سرمايه(

 از انتشارات

کميته فني سازمان حسابرسي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٥   شماره ياستاندارد حسابدار

 گذاريها  سرمايه حسابداري



 

 

 

  مندرجات  هرستف
 

  بند شماره 

 ١ - ٤  كاربرد دامنه •

 ٥ - ٩  تعاريف •

 ١٠ - ١٢  گذاري  سرمايه انواع •

 ١٣ - ١٩ گذاريها  سرمايه بندي طبقه •

 ٢٠ - ٢٤ گذاريها  سرمايه شده  تمام بهاي •

 ٢٥  بازار   ارزش  به انعكاس •

 ٢٦ - ٢٨  المعامله  سريع وراق بازار ا  ارزش تعيين •

 ٢٩ - ٣٨ گذاريها  سرمايه  دفتري مبلغ •

 ٣٩ - ٤٤ گذاريها  سرمايه  دفتري تغيير مبلغ •

 ٤٥ - ٤٨ گذاريها  سرمايه واگذاري •

 ٤٩ - ٥٢ گذاريها  سرمايه بندي تغيير طبقه •

 ٥٣ - ٥٦   سود و زيان صورت •

 ٥٧  گذاري  سرمايه  تخصصي مؤسسات •

 ٥٨ - ٦٠ افشا •

 ٦١  اجرا تاريخ •

 ٦٢  حسابداري المللي  بين  با استانداردهاي مطابقت •





 

 

 

 

 ١٥   شماره استاندارد حسابداري

 گذاريها  سرمايه حسابداري
 

 “  حسابداري  بر استانداردهاي اي مقدمه ”   به  استاندارد بايد با توجه اين

 .مطالعه و بکار گرفته شود

   كاربرد دامنه
 
   اطالعات  افشاي گذاريها و الزامات  سرمايه  حسابداري نحوه  استاندارد به اين    .١

 .پردازد  مي مربوط

   اين  الزامات  بايد طبق  تجاري  واحدهاي  در كليه گذاري  سرمايه حسابداري    .٢

 در  گذاري  سرمايه  حسابداري  استاندارد نحوه ناي.  شود استاندارد انجام

  كند ليكن  نمي  را تعيين  تلفيقي  مالي  در صورتهاي  و وابسته  فرعي  تجاري واحدهاي

 واحد   مالي  در صورتهاي  پيشگفته گذاريهاي  سرمايه  حسابداري  نحوه درخصوص

   حسابداري دهاي در استاندار  كه  كاربرد دارد مگر در مواردي  اصلي تجاري

   ديگري  عمل  نحوه  و وابسته  فرعي  تجاري  در واحدهاي گذاري  سرمايه  به مربوط

 .  باشد تجويز شده

 :گيرد  قرار نمي  استاندارد مورد بحث موارد زير در اين .  ٣

، سود   شده  سود تضمين صورت  به  كه  درآمدهايي  شناخت مباني . الف

   شود به رجوع(شود  گذاريها عايد مي يه از سرما  و غيره سهام

 ). درآمد عملياتي  عنوان  با٣   شماره استاندارد حسابداري

   در صورتهاي  و وابسته  فرعي  تجاري  در واحدهاي گذاري سرمايه . ب

 .  تلفيقي مالي

 .  پيچيده  مالي  ابزارهاي  ازجمله  خاص گذاريهاي سرمايه .  ج

   بيمه  و مؤسسات  بازنشستگي  مزاياي  طرحهاي  توسط كه  گذاريهايي سرمايه . د

 .شود  مي عمر انجام

 .  در امالك گذاري سرمايه . ه

 

 



 

 

 

 

  اقتصادي  منافع ايجاد گذاريها، سرمايه  كليه  ويژگيهاي از  يكي  اينكه  به نظر .  ٤

 استاندارد  اين در  مندرج  حسابداري  نحوه ، است گذار سرمايه واحد  براي

 و  شناسايي  مناسب نحو به را گذار سرمايه واحد  يك  گذاري سرمايه عملكرد

   تجاري  واحدهاي مورد كليه در استاندارد،  اين لذا،. كند مي  گيري اندازه

   فعاليت و حجم  گذاري ، درصد سرمايه نظر از ماهيت گذار، صرف سرمايه

.  كاربرد دارد گذاري ايه سرم  تخصصي  شركتهاي  آنها، ازجمله گذاري سرمايه

   و گروههاي  صنايع  براي  ويژه  رهنمودهاي  تدوين  امر مانع ، اين حال  اين با

 استاندارد   در اين  مندرج  كلي  اصول  با رعايت  خاص  تجاري واحدهاي

 . نيست

  تعاريف 

 
 :  ست ا  زير بكار رفته  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل اصطالحات    .٥

   افزايش گذار براي  واحد سرمايه  كه  است  دارايي نوعي :   گذاري سرمايه •

  ، سود تضمين  سود سهام  شكل به (  منافع  توزيع طريق  از  اقتصادي منافع

  اتاز مناسب  ناشي مانند مزاياي( يا ساير مزايا   ارزش ، افزايش)  و اجاره شده

 .كند  مي نگهداري)  تجاري

  شود كه  مي گذاريها گفته  از سرمايه اي  طبقه به:   بلندمدت  گذاري سرمايه •

  يك.  شود  نگهداري  واحد تجاري  مستمر در فعاليتهاي قصد استفاده به

  شود كه  مي بندي ه طبق  غيرجاري  دارايي عنوان  به  هنگامي گذاري سرمايه

   باشد يا توانايي  اثبات  قابل وضوح  به  طوالني  مدت  براي  آن قصد نگهداري

 . باشد  محدوديتهايي گذار مشمول  سرمايه  توسط  آن واگذاري

  شود كه  مي گذاريها گفته  از سرمايه اي  طبقه به :    جاري گذاري سرمايه •

 . نباشد  بلندمدت گذاري سرمايه

   براي  كه  است گذاري  سرمايه نوعي:   در بازار  المعامله  سريع گذاري سرمايه •

   كه طوري  وجود دارد به  است دسترس  آزاد و در  كه  بازار فعالي آن

   ارزش  محاسبه  اتكا كه قابل   بازار يا شاخصي  ارزش  به  بتوان  آن طريق از

 .  يافت پذير سازد، دست بازار را امكان

 

 



 

 

 

 

   بين  سهم  شكل  سود به  از توزيع  است عبارت) :    جايزه يا سهام ( سود سهمي •

  ها كه  يا اندوخته  نشده  سود تقسيم  از محل  واحد تجاري  يك  سهام صاحبان

   عمومي  مجمع  تصويب  به  موكول  تجارت  قانون  اصالحيه  به با توجه

 .  است العاده فوق

   نقل  قابل  است ، حقي  تجارت  قانون  اصالحيه١٦٦   ماده موجب به :    تقدم حق •

   به  واحد تجاري  سهام  صاحبان  جديد توسط  خريد سهام  در زمان  كه و انتقال

 . گيرد  مي  تعلق ايشان   مالكند به  كه  سهامي نسبت

   يا ساختماني  در زمين گذاري  از سرمايه عبارت :    در امالك گذاري سرمايه •

   ارزش جهت   و به  رسيده  اتمام  به  آن  و توسعه  ساخت  عمليات  كه است

 واحد   توسط قصد استفاده  به  دارد و نه گذاري  ازنظر سرمايه  كه يا بالقوه

 .شود  مي ، نگهداري  آن  همگروه گذار يا شركتهاي  سرمايه تجاري

 

   منافع  با قصد كسب  كه  است  اين گذاري  سرمايه  زيربنايي  ويژگي اگرچه .  ٦

   داراييها مصداق د كليهمور  در  ويژگي پذيرد، اما اين  مي  انجام  آتي اقتصادي

   از نظر مقاصد اين گذاري  سرمايه  را در تعريف  امر مشكالتي اين. دارد

 مورد  داراييهاي استاندارد قصد ندارد ساير  كند زيرا اين استاندارد ايجاد مي

 مواد و كاال   مشهود و موجودي  ثابت  داراييهاي  از قبيل  واحد تجاري استفاده

   مشابه  خصوصياتي گذاري  سرمايه  كه  در مواردي  مشكل اين.  دربر گيردرا

 خريد و   عمليات  كه مثالً در مواردي. شود  مي با ديگر داراييها دارد، مضاعف

 را   واحد تجاري  يك  روزمره  فعاليت  عمده  بخش گذاري  سرمايه فروش

و كاال در  مواد   موجودي گذاريها، مشابه  سرمايه دهد، پرتفوي  مي تشكيل

 .  است  تجاري ساير واحدهاي

  گذاريها، اين  سرمايه  براي  استاندارد حسابداري ، در تدوين  هر صورت به .  ٧

،  گذاري  سرمايه عنوان  به  شده بندي  طبقه  دارايي  وجود دارد كه  تلويحي فرض

 خود  وبهن  امر به اين.   از ساير داراييهاست متفاوتي   حسابداري  نحوه مستلزم

  وجود دارد كه  خصوصيتي گذاري  سرمايه  در ماهيت  كه  است  از اين حاكي

 



 

 

 

 

  گذاري  سرمايه متمايزكننده ويژگي. سازد  را از ساير داراييها متمايز مي  آن        

.   است  آن  اقتصادي  منافع  كسب  خاص  از داراييها، طريقه اي  طبقه عنوان به

 آنها   زير يا هر دوي  از اشكال  يكي  به  است  ممكن ي اقتصاد  منافع اين

 سود  ، از قبيل  منافع از توزيع  ناشي  دريافتهاي اول  شكل.  شود حاصل

   شكل تر، اين  گسترده در مفهومي.   است  و سود سهام  شده تضمين

  گذاري  سرمايه  يك طريق  از  كه  است  مساعد تجاري  شرايط دربرگيرنده

  كننده  منعكس  كه  است اي  سرمايه ، منفعت  دوم شكل. آيد  مي  فراهم تجاري

   آن  نگهداشت  دوره  طي گذاري  سرمايه  يك  مبادالتي  در ارزش افزايش

   براي گذاري  سرمايه  درتعريف  ويژگي ينا.   است  واحد تجاري توسط

 ساير داراييها از   ارزش اگرچه.   است  شده  استاندارد بكار گرفته مقاصد اين

   يابد، ليكن  افزايش  زمان  طي  است  نيز ممكن آالت  و ماشين  ساختمان قبيل

   تلقي گذاري  سرمايه عنوان  استاندارد به  اين  طبق مواردي  تنها در  اقالم اين

،   واحد تجاري  در عمليات قصد استفاده  به نه  و  هدف  اين  براي شود كه مي

 . باشد  شده نگهداري

  گران  معامله  توسط  شده  نگهداري گذاري  سرمايه  ادعا شود كه  است ممكن .  ٨

   فعاليتهاي  عادي  سود درجريان قصد كسب  به  كه  موجودي عنوان  به سهام

   اين  طبق گذاري  سرمايه تعريف ، در  است  گرفته  آنها صورت تجاري

 مورد   دارايي عتقاد وجود دارد كه ا  اين ليكن. گيرد استاندارد قرار نمي

   كه  را داراست  زيربنايي  خصوصيات  مزبور، همان  شيوه  به معامله

   يك  به  آن  ديگر و فروش  واحد تجاري  يك  توسط  نگهداشت درصورت

   نحوه بنابراين. بود  دارا مي  ديگري  و يا خريدار نهايي گر سهام معامله

   توسط منظور خريد و فروش  به  شده  نگهداري ايگذاريه  سرمايه حسابداري

 .  استاندارد است  اين  نيز مطابق  سهام گران معامله

 

 



 

 

 

 

   حال با اين.   است  عام  استاندارد تعريفي  اين  طبق گذاري  سرمايه تعريف . ٩

 با   مشاركت ، اوراق  سهام  اوراق  مزبور، شامل  تعريف شود كه  مي اضافه

   كه غير از آنهايي(، كاالها   خريد سهام تقدم  ، حق  شده ود تضمين س حداقل

 واحد   عادي  فعاليتهاي جريان ، در  يا خريد و فروش قصد مصرف به

  دار بانكي  مدت گذاري  سرمايه هاي و سپرده)  شود  نگهداري تجاري

 .گيرد  موارد را دربر نمي  مزبور كليه ضمناً اقالم. باشد مي

 

   گذاري سرمايه  انواع
 

   داليل  گيرد و به  صورت  مختلفي  اشكال  به  است  ممكن گذاري سرمايه . ١٠

   در قالب  است گذاريها ممكن  سرمايه برخي.  شود  نگهداري گوناگوني

  نظير برخي(، ظاهر بشوند   آنهاست  دارنده  به  پولي  بيانگر بدهي  كه اسنادي

 سود   متضمن  است گذاريها ممكن  سرمايه ين از ا برخي).   مشاركت اوراق

  قالب توانند در  مي گذاريها همچنين سرمايه.  باشند  حداقلي  شده تضمين

گذاريها   سرمايه اين.  ديگر ظاهر شوند  واحد تجاري  يك  سهام مالكيت

   نگهداري  شامل گذاري  سرمايه ساير اشكال.   است  مالي بيانگر حقوق

 گرانبها يا ديگر كاالها  ، فلزات  و ساختمان  زمين  مثل ي عين داراييهاي

   به  تبديل  ازنظر سهولت  مختلف گذاريهاي سرمايه.   است  آثار هنري ازجمله

   بازار مربوط  داد و ستد و ماهيت نقد يا ساير داراييها، ميزان  وجه

 .دهند  از خود بروز مي  متفاوتي ويژگيهاي

   آن  فعاليت  و حجم  واحد تجاري  يك گذاري مايه سر  و سطح ماهيت . ١١

   مختلف گذاريها در واحدهاي  سرمايه  و فروش  خريد، نگهداري زمينه در

  در   كه  خصوصاً واحدهايي  تجاري  واحدهاي  برخي براي. كند  مي فرق

 

 



 

 

 

 

  خش ب گذاري  سرمايه  دارند، فعاليت  فعاليت  مالي  خدمات  خاص بخشهاي        

  زمينه  در دهد و عملكرد آن  مي  را تشكيل  واحد تجاري  عمليات عمده

. گذارد  تأثير مي  آن  عمليات  برنتايج اي  مالحظه  قابل ميزان   به گذاري سرمايه

 صرفاً  گذاري  سرمايه  تخصصي  شركتهاي  ازقبيل  تجاري  واحدهاي برخي

   فعاليت  در بلندمدت گذاري يه سرما  پرتفوي  و مديريت  نگهداري در زمينه

.  آورند  فراهم  خود درآمد يا رشد سرمايه  سرمايه  صاحبان كنند تا براي مي

   منبع  يك عنوان  به  است  ممكن گذاري ، سرمايه  تجاري  ساير واحدهاي براي

 را   نقد آن  وجوه  مديريت  از فعاليت  شود و بخشي  مازاد نگهداري وجوه

 نفوذ  منظور اعمال  به  است  ممكن  واحد تجاري  يك همچنين.  دهد تشكيل

   واحد تجاري  و عملياتي  مالي  برسياستهاي  كنترل  يا اعمال  مالحظه قابل

   است  ممكن گذاري  سرمايه بعالوه.  كند گذاري  سرمايه  آن ديگر، در سهام

   نگهداري جاري ت  مزيت  يك  به  يا دستيابي  تجاري  رابطه منظور تحكيم به

 .شود

  توان ، مي  آن  برمبناي  وجود دارد كه گذاريها، بازار فعالي  سرمايه  برخي براي . ١٢

  گذاريها، ارزش  سرمايه  اين براي.  كرد  را تعيين گذاري  بازار سرمايه ارزش

مورد ساير  در.   است گذاري  سرمايه  منصفانه  ارزش بازار شاخص

 از   منصفانه  ارزش  تعيين  وجود ندارد و براي ار فعاليگذاريها، باز سرمايه

 .شود  مي  استفاده  ديگري طرق

 گذاريها  سرمايه بندي طبقه
 
  ارهـ شم  استاندارد حسابداري  الزامات  طبق  كه اريـ تج  از واحدهاي روهـ گ آن .  ١٣

  و   جاري راييهاي، دا” جاري  و بدهيهاي  جاري  داراييهاي  ارائه نحوه ” عنوان با١٤

 

 

 



 

 

 

 

   جاري گذاريهاي كنند بايد سرمايه  مي  خود تفكيك  مالي  را در صورتهاي غيرجاري            

   دارايي عنوان  را به  بلندمدت گذاريهاي  و سرمايه  جاري  دارايي عنوان را به

 . كنند  منعكس غيرجاري

 

 يا مفاد   خاص  حسابداري ستانداردهاي ا  طبق  كه  تجاري  از واحدهاي  گروه آن .  ١٤

كنند بايد   نمي  تفكيك  را در ترازنامه  و غيرجاري  جاري  داراييهاي  آمره قوانين

   شوند و مبلغ  آنها تمايز قائل گذاريها، بين  سرمايه  دفتري  مبلغ منظور تعيين به

 .ند كن  تعيين٣٨  تا٢٩   با بندهاي گذاريها را مطابق  سرمايه دفتري

  گذاري ، سرمايه٥  در بند  مندرج  بلندمدت گذاري  سرمايه  تعريف براساس . ١٥

   آن  قصد نگهداري شود كه  مي بندي  طبقه  بلندمدت عنوان  به  زماني فقط

   در عمل  باشد يا اينكه  اثبات قابل  وضوح  به  طوالني  مدت براي

  وجود داشته  واحد تجاري   توسط  آن  واگذاري  در توانايي محدوديتهايي

  المعامله  مورد نظر سريع گذاري  سرمايه نظر از اينكه  صرف  اصل اين. باشد

   بلندمدت گذاري  سرمايه بنابراين.  دارد در بازار باشد يا نباشد، مصداق

 : بر موارد زير است مشتمل

   يا تسهيالت  و وابسته  فرعي  در واحد تجاري گذاري سرمايه . الف

 . واحدها  اين بهعطاييا ندمدتبل

   فعاليت  و گسترش ، تسهيل  حفظ  اساساً جهت  كه گذاريهايي سرمايه . ب

گذاريها   سرمايه اين (  است  شده موجود انجام   تجاري يا روابط

 ).  است گرفته    نام  تجاري گذاريهاي اصطالحاً سرمايه

   تأثير عمده  كرد، يا بدون واگذار توان  نمي  را كه گذاريهايي سرمايه . ج

 .   نيست  واگذاري  قابل  واحد تجاري برفعاليتهاي

    واحد تجاري  مستمر توسط  با قصد استفاده  كه گذاريهايي سرمايه . د

 

 

 



 

 

 

 

گذاريها   از سرمايه  پرتفويي  نگهداري  آن  هدفشود و  مي نگهداري        

 واحد   سرمايه  صاحبان ي برا  درآمد و يا رشد سرمايه  تأمين جهت

 .  است تجاري

 را  گذاري  احراز شود، سرمايه  پيشگفته  معيارهاي  كه تنها در شرايطي . ١٦

   مدت  براي گذاري  سرمايه  يك  كه  واقعيت اين.  كرد  تلقي  بلندمدت توان مي

   بودن  بلندمدت معناي ، لزوماً به  است  شده  نگهداري نسبتاً طوالني

 مزبور احراز نگردد،   معيارهاي در ساير موارد كه.   نيست گذاري هسرماي

  عنوان به)  در بازار يا ساير المعامله  از سريع اعم ( گذاري سرمايه

 .شود  مي بندي  طبقه  جاري گذاري سرمايه

.   است  اصلي  دو شرط  در بازار، دربرگيرنده المعامله  سريع گذاري  سرمايه تعريف . ١٧

   قيمتهاي  اينكه  باشد و دوم  دسترس  آزاد و قابل  كه  فعال وجود بازاري  اول

   اعالم  قيمت بعالوه.  شود  اعالم علني باشد و   معلوم  بازاري  درچنين معامالتي

   معامله  آن  براساس  بتوان  باشد كه  اتكا بيانگر قيمتي  قابل اي  گونه  بايد به شده

  گذاري سرمايه”   يك گذاري ، سرمايه  شرايط  اين  تحقق درصورت. كرد

“  در بازار المعامله سريع ”   عبارت  مفهوم در عمل.   است“ در بازار المعامله سريع

  دليل  به بنابراين.  نباشد  يكسان  مختلف  تجاري  واحدهاي  براي  است ممكن

  ، يك  شده  اعالم  قيمتهاي  بودن دسترس  بازار و در  به  دسترسي  در ميزان تفاوت

،   خاص  مالي  خدمات  مؤسسات  برخي  توسط  نگهداري  هنگام  كه گذاري سرمايه

   تجاري  ديگر واحدهاي  براي  است  شود، ممكن  در بازار تلقي المعامله سريع

 . نباشد چنين اين

  گذاري يه سرما عنوان  به توان  مي  در بازار را، هم المعامله  سريع گذاري سرمايه . ١٨

  گذاري  را سرمايه  آن١٥  در بند  در موارد مندرج  كرد و هم بندي  طبقه جاري

 . كرد  تلقي بلندمدت

 

 



 

 

 

 

   استانداردهاي موجب  به  است  ممكن  تجاري  از واحدهاي برخي . ١٩

   ازپيش  فرم  خود را مطابق ، ترازنامه  آمره  يا مفاد قوانين  خاص حسابداري

شود،   نمي  قائل  تمايزي  و غيرجاري  جاري  داراييهاي  بين  كه اي  شده تعيين

   كه  بيمه ، نظير بانكها و شركتهاي  تجاري  از واحدهاي بسياري.  كنند تهيه

   قصد واگذاري  است كنند، هرچند ممكن  مي  فعاليت  مالي هاي در رشته

 معموالً   حال  اين باشند، با  نداشته  جاري  عمليات  را طي داراييهايشان

  كنند كه  مي  تلقي  منابعي عنوان  خود را به گذاريهاي  از سرمايه بسياري

.   بكار گرفت  جاري  عمليات  آنها را جهت توان ، مي  لزوم درصورت

  گذاريهايي  سرمايه  داراي  است  ممكن  تجاري  واحدهاي  اين حال  اين با

   بسياري بنابراين.  شود  تلقي  بلندمدت يگذار  سرمايه االصول  علي باشند كه

 خود و  گذاريهاي  سرمايه  و تحليل  در تجزيه  تجاري  واحدهاي از اين

 يا  نظر جاري  را از گذاري  سرمايه  آنها، خصوصيات  به  دفتري  مبلغ انتساب

 .دهند  كار قرار مي ، مبناي  بودن بلندمدت

 

 گذاريها  سرمايه  شده  تمام بهاي
 

 كارمزد  ، ازقبيل  آن  تحصيل ، مخارج گذاري  سرمايه  يك  شده  تمام بهاي . ٢٠

   شامل گيرد ليكن  را نيز دربر مي  و ماليات ها و عوارض الزحمه كارگزار، حق

.   نيست گذاري  سرمايه  يك  با ايجاد تدريجي رابطه  در شده  تحمل  مالي مخارج

   آن گذاريهاي  سرمايه تك  تك اريها برمبنايگذ  سرمايه  پرتفوي  شده  تمام بهاي

 .شود  مي تعيين

 

 

 



 

 

 

 

   شود، بهاي  غيرنقد تحصيل ازاي  مابه  كالً يا جزئاً درمقابل گذاري اگر سرمايه . ٢١

   خواهد بود كه  بهاداري  يا اوراق  دارايي  منصفانه  ارزش  معادل  آن  شده تمام

   منصفانه  ارزش  هرگاه ليكن.  ت اس ازا واگذار شده  مابه عنوان به

 اخير   باشد، مبلغ  تعيين  قابل  بيشتري  با سهولت  شده  تحصيل گذاري سرمايه

 . قرار گيرد  عمل  مالك گذاري  سرمايه  شده  تمام  بهاي  در تعيين  است ممكن

  م با خريد سها  مشابه  شده  خريداري  تقدم  حق شده  تمام  بهاي  تعيين نحوه . ٢٢

 واحد   سرمايه  افزايش  در نتيجه  واحد تجاري  چنانچه همچنين.  است

 جديد يا   سهام  بابت  پرداختي  شود وجوه  تقدم  حق پذير صاحب سرمايه

  شده  تمام  بهاي  به  بابت  از اين  نقدي  سود سهام  مطالبات واگذاري

 از   اطمينان ل از حصو در موارد باال پس. شود  مي  اضافه گذاري سرمايه

   مبلغ ، جمع  هر سهم  دفتري  مبلغ منظور تعيين  جديد به  سهام دريافت

   كل  به شده   تحصيل تقدم   حق شده  تمام  و بهاي  قبلي گذاري  سرمايه دفتري

 .شود  مي  تسهيم  مربوط گذاري  سرمايه  موجود از بابت سهام

 يا   شده  سود تضمين  حداقل ربرگيرنده د  شده  تحصيل گذاري  سرمايه چنانچه .  ٢٣

  گذاري  سرمايه  شده  تمام  باشد، بهاي  نشده  و دريافت  گرفته  تعلق سود سهام

   نشده  و دريافت  گرفته  سود تعلق  خريد بعد از كسر هرگونه  از بهاي عبارت

 .خواهد بود

،  گذاري ز سرمايه ا  حاصل امتياز و سود سهام  ، حق  شده  سود تضمين مبالغ . ٢٤

 در  حال  اين با. گردد  مي  و عموماً درآمد تلقي  است گذاري  سرمايه بازده

پذير، از   سرمايه  شركت  عادي  سود سهام  كه ، مثالً، در مواردي  شرايط برخي

   اعالم گذاري سرمايه   از تحصيل  پيش  مصوب ها يا سود انباشته  اندوخته محل

  شده   تمام  از بهاي  بخشي  بازيافت  معرف بالغ م  گونه شود اين مي

   تمام  ديگر، بهاي  بيان به. شود  نمي  و درآمد محسوب  است گذاري سرمايه

 

 



 

 

 

 

   كاهش  يا دريافتني  دريافتي  سود سهام  بابت  تنها هنگامي گذاري  سرمايه  شده       

گذار از   سرمايه ت شرك  مزبور مازاد بر سهم  سود سهام شود كه  مي داده

 . باشد گذاري  سرمايه  از تحصيل پذير پس  سرمايه  شركت  مصوب سودهاي

  بازار  ارزش  به انعكاس
 

 در بازار عمالً  المعامله  سريع گذاري مورد سرمايه  بازار در  از ارزش استفاده . ٢٥

  ي در صورتها گذاري  بازار سرمايه  در ارزش  تغييرات شود كليه  مي موجب

   فروش  به گذاري  سرمايه نظر از اينكه  شود صرف  شناسايي عملكرد مالي

   دفتري  مبلغ  در تعيين گيري  اندازه  مبناي كاربرد اين.  باشد  يا نرسيده رسيده

   داراييهاي عنوان  به  در بازار كه المعامله  سريع گذاريهاي  از سرمايه  گروه آن

 :  است  زير مناسب داليل  شوند به  مي بندي  طبقه جاري

  شود چون  مي  منعكس تري  بنحو مطلوب  واحد تجاري  عمليات نتيجه .الف

   مستند بودن  سبب ، به گذاري  بازار سرمايه ارزش  در  افزايش هرگونه

 نقد،   وجه  دريافت  به  يقين  به  نقد و يا انتظار قريب  وجه  دريافت به

 از   بهتري مبنا ارزيابي  مضافاً اين.   است ره دو  يافته  سود تحقق معرف

 .كند  مي  فراهم عملكرد مديريت

 ابزار  ترين ، عيني  عمل  و يكنواختي  اقتصادي نظر واقعيت از نقطه . ب

 و   خريد، فروش  به  مربوط  تصميمات  تأثير مالي گيري  اندازه براي

 در   است  ممكن ان سود يا زي اگرچه.   است  دوره  طي  سهام نگهداري

   است  اين  اقتصادي  واقعيت  باشد، ليكن  متبلور نشده  ترازنامه تاريخ

 تبلور آنها را  ، توانايي گذاري  سرمايه  فروش طريق  از  مديريت كه

 .  است  نخواسته عمد چنين  به  ليكن داشته

 

 

 



 

 

 

 

  طريق  از  واحد تجاري  مديريت  توسط  عمليات  نتيجه دستكاري .  ج

 .شود  مي  ناممكن گذاري  سرمايه  فروش  زمان انتخاب

 واحد   مديريت  براي  كه  است  از دارايي اي  بازار خاصه ارزش . د

 را   اهميت  بيشترين  مالي  صورتهاي كنندگان  و ساير استفاده تجاري

  گيري  در اندازه  اشكال  روش  از اين ، استفاده  بر اين افزون. دارد

   خريد در زمانهاي لحاظ  تنها به  را كه  متفاوت  با قيمتهاي  مشابه ماقال

 .برد  مي ، از بين  است  ايجاد شده مختلف

 

  المعامله  سريع  بازار اوراق  ارزش تعيين
 

  المعامله  سريع  اوراق  ارزيابي  براي ، دو قيمت  زماني هر مقطع ، در در عمل . ٢٦

 انتظار   كه  است“پيشنهاد خريد ”  قيمت:  اول.  بازار وجود دارد ارزش  به

پيشنهاد  ”  قيمت:   واگذار شود و دوم  قيمت  آن  به گذاري رود سرمايه مي

   تحصيل گذار براي  سرمايه رود يك  انتظار مي  كه  است“ فروش

 بكار   مقاصد ارزيابي تواند براي  مي  كه  سومي قيمت.  بپردازد گذاري سرمايه

 و “ پيشنهاد خريد ”   قيمت  ميانگين  بازار، يعني  ميانگين شود، قيمت  گرفته

مورد   مزبور در  دو قيمت  بين ، تفاوت در عمل.   است“  پيشنهاد فروش ”

   در اين درنتيجه.   است  در بازار نسبتاً كم المعامله  سريع گذاري  سرمايه يك

   متناسب ، قيمت  تجاري واحدهاي. شود  تجويز نمي  خاصي استاندارد قيمت

،  تجاري   بيشتر واحدهاي براي. كنند  مي  خود را انتخاب  خاص با شرايط

   قيمت  در عمل  ليكن  پيشنهاد خريد است ، قيمت تئوري  در  صحيح قيمت

 طور   شود به  انتخاب  كه  هرمبنايي هرحال به.   است  قبول  قابل نيز ميانگين

 

 

 



 

 

 

 

  طريق  از توان  را مي  ترازنامه  تاريخ قيمتهاي.  خواهد شد مال اع يكنواخت       

  ارزش.  نمود  بهادار كسب  اوراق  بورس طريق  و يا از  كارگزار رسمي يك

  گذاريها محاسبه  سرمايه تك   تك  براساس گذاري  سرمايه بازار پرتفوي

 .شود مي

   و اغلب  است  ميانگين قيمتي بازار   شده  اعالم  قيمت  كه  داشت بايد توجه . ٢٧

   قابل  راهنماي  است  ممكن اين بنابر.   است  از معامالت  معيني بر حجم مبتني

  اين.  نباشد  آن  خاص شرايط  در  واحد تجاري  توسط  استفاده  براي اتكايي

از    معمول  از اندازه گذار، بيش  سرمايه  دارد كه  مصداق  هنگامي امر بويژه

   واگذاري  شرايطي چنين در.  باشد اختيار داشته  را در گذاري رمايه س يك

   قيمت  و بنابراين پذير نيست  امكان  تغيير در قيمت  بدون گذاري  سرمايه كل

   ترازنامه  در تاريخ  شناسايي  درآمد قابل  شود كه  تعديل مزبور بايد درحدي

   توسط  واگذاري  معمول  نحوه البته.  باشد گيري  اندازه  اتكاپذير قابل نحوي به

   عادي  فعاليت روال بايد در)   بخش  يكجا يا بخش صورت به ( واحد تجاري

 . شود نظر گرفته  در آن

   بنحو قابل  است  مؤثر ممكن  باشد، قيمت  اجباري  واگذاري  كه در شرايطي . ٢٨

   سهام  حجم ينهمچن.  بازار باشد  شده  اعالم  كمتر از قيمت اي مالحظه

.   بازار است  قيمت  در تعيين  مهمي  نيز عامل  معامله موجود در بازار براي

   خاص  بازار مورد توجه  قيمت  در تعيين  فوق  بايد مراتب  شرايط دراين

 .قرار گيرد

 

 

 

 



 

 

 

 

 گذاريها  سرمايه  دفتري مبلغ
 

   نگهداري  جاري  دارايي عنوان  به  در بازار هرگاه المعامله  سريع گذاري سرمايه .  ٢٩

 : شود  زير منعكس  از دو روش  يكي  به ترازنامه شود بايد در

  بازار، يا ارزش .  الف

 .  فروش  ارزش  و خالص شده  تمام  بهاي اقل .   ب

 

   توسط  آن  جذب  باشد كه اي گونه  به گذاري  سرمايه  و ميزان  ماهيت چنانچه .  ٣٠

 بازار   جاري  نباشد، قيمت ، ممكن  بازار آن  در نرخ اهميت  ثير با تأ بازار، بدون

طور   به  واحد تجاري  باشد كه  عوايدي كننده  منعكس  شود كه  تعديل بايد طوري

   در روال گذاري  سرمايه  واگذاري  را درصورت  آن ، انتظار كسب بينانه  واقع

 . باشد  داشته  تجاري  فعاليت عادي

شود، بايد   مي بندي  طبقه  جاري  دارايي  عنوان  تحت  كه گذاريهايي ير سرمايهسا .  ٣١

 : شود  زير منعكس  از دو روش  يكي  به در ترازنامه

 ، يا  فروش  ارزش  و خالص  شده  تمام  بهاي اقل . الف

 .  فروش  ارزش خالص . ب

 

 و   اتكاپذيري ت با خصوصيا  كه  تا ميزاني  جاري  از ارزشهاي استفاده . ٣٢

   شده  ارائه گردد اطالعات  مي  سازگار باشد، موجب  و هزينه  منفعت مالحظات

 و   مالي  وضعيت  ارزيابي راستاي ، در كنندگان  استفاده  براي  مالي در صورتهاي

 ذكر   داليل  به  و باتوجه لحاظ بدين.  شود  مفيد واقع  واحد تجاري عملكرد مالي

   دارايي عنوان  به  در بازار را كه المعامله  سريع گذاري ، سرمايه٢٥ در بند  شده

 كرد و   منعكس  در ترازنامه  بازار آن  ارزش  به توان شود مي  مي  نگهداري جاري

    از نتايج  بخشي عنوان  را به  دوره  طي  آن  در ارزش  يا كاهش  افزايش هرگونه

 

 

 



 

 

 

 مجاز  رويه.  شود  شناسايي  سود و زيان صورت در   واحد تجاري مليات        ع

   ارزش  و خالص شده  تمام  بهاي  اقل  مزبور به گذاريهاي  سرمايه ديگر، انعكاس

 .  است  در ترازنامه فروش

   بهاي  اقل به)  در بازار المعامله غير از سريع (  جاري گذاريهاي ساير سرمايه . ٣٣

  اين. شود  مي منعكس  در ترازنامه فروش   ارزش  وخالص  اوليه  شده تمام

  مواردي يابد مگر در  مي  انعكاس  شده تمام   بهاي گذاريها، معموالً به سرمايه

 مجاز ديگر،  رويه. باشد   تشخيص  قابل گذاري  سرمايه  در ارزش  كاهش كه

  اي گونه  به  آن  مبلغ  كه  هنگامي  است  فروش  ارزش  از خالص استفاده

   شود، هرگونه  اخير انتخاب اگر رويه.  باشد گيري  اندازه پذير قابلاتكا

   درآمد يا هزينه عنوان  به گذاري  سرمايه  دفتري  مبلغ  و كاهش افزايش

   شناسايي  سود و زيان صورت  در  عادي  فعاليتهاي گذاريها در زمره سرمايه

 .شود مي

شود بايد در   مي بندي  طبقه  غيرجاري رايي دا  عنوان  تحت  كه گذاريهايي سرمايه .  ٣٤

 : شود  زير منعكس از روشهاي   يكي  به ترازنامه

 .  در ارزش  دائمي  كاهش  ذخيره  از كسر هرگونه  پس  شده  تمام بهاي  .الف

 .   مجاز جايگزين  عمل  نحوه  يك عنوان  به  تجديد ارزيابي مبلغ  . ب

   شماره  استاندارد حسابداري ، مطابق د ارزيابي تجدي  مبلغ  به  انعكاس درصورت

   كه  تفاوت شود با اين  مي عمل  “ مشهود  ثابت  داراييهاي حسابداري ”  عنوان  با١١

 . خواهد بود  سال  يك  تجديد ارزيابي  تناوب دوره

   نگهداري  طوالني  مدت  براي  بلندمدت گذاريهاي  سرمايه از آنجا كه . ٣٥

   سود و زيان گيري  اندازه  به  بودن  بازار آنها از نظر مربوط رزششوند، ا مي

   قصد و يا توان  واحد تجاري  مديريت  ندارد زيرا كه  چنداني ، اهميت دوره

  اين  به.  آنها متبلور سازد  فروش طريق  را از  ارزش  اين  را ندارد كه آن

   از كسر ذخيره ، پس  شده م تما  بهاي  به  بلندمدت گذاريهاي ، سرمايه دليل

  مجاز   عمل در نحوه. يابد  مي ، انعكاس  آن  در ارزش  دائمي كاهش

 



 

 

 

 آنها   تجديد ارزيابي  مبلغ  براساس توان گذاريها را مي سرمايه  ، اين ايگزين        ج

 در   افزايش گونه  هر  شود، احتساب  انتخاب  رويه اگر اين.  نمود منعكس

  ، مبلغ درعوض.   نيست  مناسب  دوره  يافته  درآمد تحقق نوانع  به ارزش

  شود و در سرفصل  مي  تلقي  مازاد تجديد ارزيابي عنوان  به  افزايش هرگونه

 تجديد   مبلغ  به  انعكاس درصورت. يابد  مي  انعكاس  سهام  صاحبان حقوق

   داراييهاي سابداريح  عنوان  با١١   شماره  استاندارد حسابداري ، طبق ارزيابي

 تجديد  مورد تناوب  در  كه  تفاوت شود با اين  مي  عملمشهود  ثابت

 .گيرد  قرار مي  عمل  مالك٣٤ مفاد بند  ارزيابي

   مبلغ  را به  بلندمدت گذاريهاي ، سرمايه  واحد تجاري  مديريت چنانچه . ٣٦

.  شود  انجام له سا  بايد همه  ارزيابي  كند، اين  منعكس تجديد ارزيابي

 را   بلندمدت گذاريهاي  مجاز نيستند سرمايه  تجاري  واحدهاي  كه معني بدين

،   است  شده تمام   بهاي  معرف  و نه  جاري  ارزش  معرف  نه  كه  مبلغي به

   غير از بهاي  به  كه  است  نظريه  اين كننده  امر منعكس اين.  كنند منعكس

  كنندگان  استفاده دار براي  و معني  مربوط  ارزش، تنها  اوليه  شده تمام

 .  است  جاري ، ارزش  مالي صورتهاي

   دارايي عنوان  به“ در بازار المعامله   سريع گذاري سرمايه ”   يك چنانچه . ٣٧

   محدوديت  آن  در واگذاري  واحد تجاري  شود، چون  نگهداري غيرجاري

   در عمل  آن  در ارزش  ندارد تا افزايش  آن  واگذاري  به دارد يا تمايلي

،   يافته  تحقق عنوان  به  بازار آن  در ارزش  افزايش  هرگونه متبلور شود، تلقي

   سود و زيان  را در صورت  تغييرات  نبايد اين  و درنتيجه  نيست مناسب

 . كرد منعكس

   نگهداري  جاري  دارايي عنوان  به  كه المعامله  سريع گذاريهاي  سرمايه  كل مبلغ .  ٣٨

  .  شود  مزبور تعيين گذاريهاي سرمايه)  پرتفوي (  مجموعه مبناي شود بايد بر مي

 

 

 



 

 

 

 

  ، عبارت  جاري گذاريهاي  و ساير سرمايه  بلندمدت گذاريهاي  سرمايه  كل مبلغ            

   تعيين اگانه جد  كه  است  مربوط گذاريهاي  سرمايه تك   تك  دفتري  مبلغ ازجمع

 .شود مي

 گذاريها  سرمايه  دفتري تغيير مبلغ
 

   نگهداري  جاري  دارايي عنوان  به  كه اي المعامله  سريع گذاريهاي  سرمايه هرگاه .  ٣٩

   در مبلغ  يا كاهش  افزايش گونه  شود، هر  بازار منعكس ارزش  ، به  است شده

 . شود  شناسايي د يا هزينه درآم عنوان  بايد به گذاري  سرمايه دفتري

  به)  در بازار المعامله  غير از سريع يعني (  جاري گذاريهاي  ساير سرمايه هرگاه .  ٤٠

   دفتري  مبلغ  و كاهش  افزايش  شود، هرگونه  منعكس  فروش  ارزش خالص

 . شود  شناسايي  درآمد يا هزينه عنوان  بايد به گذاري سرمايه

   شود، نحوه  ثبت  تجديد ارزيابي  مبلغ  به  بلندمدت گذاري  سرمايه هرگاه .  ٤١

  حسابداري”  عنوان  با١١   شماره  استاندارد حسابداري  بايد طبق  آن حسابداري

   بلندمدت گذاري  سرمايه  دفتري  مبلغ افزايش. باشد“  مشهود  ثابت داراييهاي

   و در ترازنامه  ثبت  ارزيابي مازاد تجديد عنوان  بايد به  تجديد ارزيابي درنتيجه

 مزبور   افزايش هرگاه.  شود  منعكس  سرمايه  صاحبان  از حقوق  بخشي عنوان به

   هزينه عنوان  به  باشد كه از تجديد ارزيابي  ناشي  قبلي  كاهش  يك عكس

   در رابطه  شده  شناسايي  هزينه  بايد تا ميزان  افزايش ، اين  است  شده شناسايي

   قلم  يك  دفتري  مبلغ كاهش.  شود  درآمد شناسايي عنوان  به  دارايي همانبا 

   هزينه عنوان  بايد به  تجديد ارزيابي نتيجه  در  بلندمدت گذاري سرمايه

از تجديد   ناشي  قبلي  افزايش  يك  مزبور عكس  كاهش چنانچه.  شود شناسايي

،   است  منظور شده يابي مازاد تجديد ارز  حساب  به  باشد كه ارزيابي

   همان  به  مربوط  مازاد تجديد ارزيابي  بايد تا ميزان  كاهش  اين صورت دراين

   بدهكار گردد و باقيمانده  مازاد تجديد ارزيابي حساب   به گذاري سرمايه

 . شود  شناسايي  هزينه عنوان به

   درآمد مستند به  اينكه  به  از الزام  است  عبارت  كه  تحقق  مفهوم  به باتوجه .  ٤٢

   به  آن  انتظار تبديل  معقول  با قطعيت  كه  ديگري دارايي يا( نقد   وجه دريافت

  مستند شود، مازاد   يقين  به  باشد و يا با انتظار قريب شده)  نقد وجود دارد وجه

 

 



 

 

 

 

  بنابراين. گردد  مي قي تل  نيافته ، درآمد تحقق٤١ مذكور در بند  تجديد ارزيابي            

   و تنها در زمان  مازاد مزبور مجازنيست  از محل طور مستقيم  به  سرمايه افزايش

 .شود  مي  منتقل  انباشته  سود و زيان  حساب  به٤٥ بند  ، طبق تحقق

   دفتري  تغيير در مبلغ موجب)   جايزه يا سهام (  سود سهمي دريافت .  ٤٣

  ، مبلغ  هر سهم  دفتري  مبلغ منظور تعيين  به  بلكهشود  نمي گذاري سرمايه

 سود   موجود بعد از دريافت  سهام  تعداد كل  بايد به گذاري  سرمايه دفتري

 . شود  تقسيم سهمي

   نقد يا داراييهاي  ورود وجه  منجر به  جايزه  يا سهام  سود سهمي دريافت . ٤٤

   ديگر واحد تجاري  بيان به. شود گذار نمي  سرمايه  واحد تجاري ديگر به

  ، تحصيل  است  داشته  جز آنچه  چيزي  سود سهمي گذار با دريافت سرمايه

 درآمد  توان  نمي  سود سهمي  دريافت  در زمان  دليل همين به. كند نمي

 را  گذاري  سرمايه شده  تمام  كرد و يا بهاي  را شناسايي گذاري سرمايه

 در   تعداد سهام  افزايش  تنها باعث  سهمي سود دريافت.  داد افزايش

 موجود   هر سهم  دفتري  مبلغ  كاهش  و در نتيجه  مربوط گذاري سرمايه

   سرمايه  افزايش  نقد و سپس  شكل  سود به  ديگر، تقسيم از سوي. شود مي

 در  العاده  فوق  عمومي  مجمع  با تصويب  سهامداران  مطالبات از محل

   اينكه گيرد، ضمن  استاندارد قرار نمي  اين  طبق ي سود سهم تعريف

 سود   مطالبه گذار حق ، واحد سرمايه  تجارت  قانون  اصالحيه موجب به

   كسب قبال  را در  حق ، اين  تمايل صورت  را دارد و تنها در  نقدي سهام

 و   سود سهام  دريافت منزله  امر به  اين كند كه  جديد واگذار مي سهام

   سود سهام  ترتيب بدين.   جديد است  سهام  در قبال  مجدد آن داختپر

   استاندارد و استاندارد حسابداري  اين  الزامات  مزبور با رعايت نقدي

 .شود  مي  شناسايي درآمد عملياتي  عنوان با٣شماره

 

 



 

 

 

 

 گذاريها  سرمايه واگذاري
 

   و مبلغ  از واگذاري  عوايد حاصل ت واگذار شود، تفاو گذاري  سرمايه  يك هرگاه .  ٤٥

مورد  در.  شود  شناسايي  درآمد يا هزينه عنوان  بايد به دفتري

 و   شده  بازار ثبت  يا ارزش  فروش  ارزش  خالص  به  كه  جاري گذاريهاي سرمايه

،   است  يافته  انعكاس  تجديد ارزيابي  مبلغ  به  كه  بلندمدتي گذاريهاي سرمايه

  مورد سرمايه  و در  دفتري  مبلغ  آخرين  به  بايد نسبت  واگذاري يانسود يا ز

   بهاي  اقل  به گذاري  سرمايه  پرتفوي  براساس  كه المعامله  سريع  جاري گذاريهاي

   واگذاري شود، سود يا زيان  مي  داده  نشان  فروش  ارزش  و خالص شده تمام

   كه گذاريهايي مورد سرمايه در.  شود  تعيين شده  تمام  بهاي  به بايد نسبت

 بايد  از واگذاري  ناشي ، تفاوت  است  شده  نگهداري  جاري  دارايي عنوان به

  گذاريهاي مورد سرمايه  و در گذاري  سرمايه  درآمد يا هزينه عنوان به

.  شود  شناسايي  واگذاري  سود يا زيان عنوان  مذكور بايد به ، تفاوت بلندمدت

 قبالً در   كه گذاري  سرمايه  يك از تجديد ارزيابي  مازاد ناشي  خالص هگون هر

، بايد   است  شده  نگهداري  منظور و در آن  مازاد تجديد ارزيابي حساب

   سود و زيان  بستانكار حساب ، به  سرمايه  صاحبان  حقوق  تغيير در اجزاي عنوان به

 . منظور شود انباشته

   بهاي  به  كه  واحد تجاري  خاص گذاري  سرمايه  يك  از مجموع شي تنها بخ هرگاه .  ٤٦

   بهاي  ميانگين  برمبناي  دفتري ، واگذار شود، مبلغ  است  شده  منعكس  شده تمام

 . خواهد شد  محاسبه گذاري  سرمايه  مجموع  شده تمام

  گذار به  سرمايه  واحد تجاري  توسط  خريد سهام  تقدم  حق  كه در مواردي . ٤٧

   اسمي  از كسر مبلغ  پس  مربوط گذاري  سرمايه  دفتري رسد مبلغ  مي فروش

 .شود  مي  موجود تسهيم  و سهام  تقدم  حق  تعداد بين  نسبت  موجود به سهام

   و دريافت  گرفته  ممتاز تعلق  و يا سود سهام  شده  سود تضمين هرگونه . ٤٨

   گرفته  حساب  به طور جداگانه  به فروش از   در عوايد حاصل  مندرج نشده

 .خواهد شد

 

 



 

 

 

 

 گذاريها  سرمايه بندي تغيير طبقه
 
   از دو مبناي  يكي  بايد براساس  جاري  به  بلندمدت گذاريهاي  سرمايه بندي تغيير طبقه .  ٤٩

 : گيرد زير صورت

   به  جاري ذاريهايگ  سرمايه ، چنانچه  دفتري  و مبلغ شده  تمام  بهاي  اقل به .  الف

اگر . شود  مي  منعكس  فروش  ارزش  و خالص شده  تمام  بهاي  اقل روش

  گونه  هر  است  شده  مزبور قبالً تجديد ارزيابي گذاريهاي سرمايه

 از  بندي  تغيير طبقه  بايد هنگام  مربوط  مازاد تجديد ارزيابي باقيمانده

 يا شود،   داده  برگشت گذاري  سرمايه حساب

   بازار يا خالص  ارزش  به  جاري گذاريهاي  سرمايه ، چنانچه  دفتري  مبلغ به .  ب

 بازار   در ارزش  تغييرات  كه در مواردي. شود  مي  منعكس  فروش ارزش

  گونه شود بايد هر  منظور مي  سود و زيان  به  جاري گذاريهاي سرمايه

   انباشته  سود و زيان  حساب به را   مربوط  مازاد تجديد ارزيابي باقيمانده

 . كرد منتقل

 و  شده  تمام  بهاي  اقل  بايد به  بلندمدت  به  جاري گذاريهاي  سرمايه بندي تغيير طبقه .  ٥٠

  ثبت)   فروش  ارزش يا خالص( بازار   ارزش  قبالً به ، يا چنانچه  فروش  ارزش خالص

 . يابد  انتقال  ارزش  اين  به  است شده

   است ، ممكن١٥ در بند   ذكر شده  معيارهاي  به ، باتوجه  خاص در شرايط . ٥١

   تحصيل  جاري  دارايي عنوان  ابتدا به  كه گذاري  سرمايه  يك بندي تغيير طبقه

  ازبين ١٥ در بند   مندرج  شرايط  است ممكن ، برعكس.  باشد ، مناسب شده

   حسابداري  نحوه  صورت اين در. يد بوجود آ بندي  تغيير طبقه برود و نياز به

 .  است٥٠ و ٤٩   بندهاي  طبق بندي تغيير طبقه

  و  جاري  طبقات  بين گذاري  سرمايه  يك  انتقال  به  موارد، تصميم در كليه . ٥٢

 

 

 



 

 

 

 

  اين.  مستند شود  واحد تجاري  داخلي  در سوابق طور رسمي ، بايد به  بلندمدت

 . كند  را مشخص  مؤثر انتقال  بايد تاريخ مستندسازي

   سود و زيان صورت
 

 منظور   سود و زيان  زير بايد به  باال، اقالم  در بندهاي  بر موارد ذكر شده عالوه .  ٥٣

 : شود

  گذاريهاي  سرمايه  فروش  ارزش  خالص از كاهش  ناشي  هزينه هرگونه .  الف

   ارزيابي  فروش  ارزش الص و خ  شده  تمام  بهاي اقل   به  كه مدتي كوتاه

 شود، مي

   كه  بلندمدتي گذاريهاي  سرمايه  در ارزش  دائمي  كاهش  هزينه هرگونه . ب

 شود، و  مي  ارزيابي  شده  تمام  بهاي  روش به

   به توجه  با“  ب ”  و “  الف ” موارد   قبلي  كاهشهاي  برگشت هرگونه  .   ج

 . تغيير در شرايط

 

   دارايي عنوان  به  در بازار كه المعامله  سريع  اوراق  به  مربوط داريسود نگه . ٥٤

  كننده شود، منعكس  مي  بازار ارزيابي  ارزش  روش  و به  شده  نگهداري جاري

. باشد  مي  يافته  و درآمد تحقق  است  دوره  بازار طي  در ارزش افزايش

 از   درآمد حاصل عنوان  به  درآمد مزبور در سود و زيان بنابراين

   بازار طي  در ارزش  كاهش هرگونه. شود  منظور مي  دوره  طي گذاري سرمايه

 .شود  مي  شناسايي  هزينه عنوان  نيز به دوره

 كمتر   فروش  ارزش  خالص ، هرگاه  جاري گذاريهاي مورد ساير سرمايه در . ٥٥

  به. شود  ايجاد مي ، ذخيره  مربوط  زيان  گردد، براي  شده  تمام از بهاي

،   بلندمدت گذاريهاي  سرمايه  در ارزش  دائمي  كاهش  براي  مشابه اي گونه

  شرايط  تغيير در دليل  به كه ذخاير مزبور درصورتي. گردد  ايجاد مي ذخيره

 .شود  مي مورد نياز نباشد، برگشت

 



 

 

 

 

   باشد هرگونه  شده ثبت   تجديد ارزيابي  مبلغ  به  بلندمدت گذاري  سرمايه هرگاه . ٥٦

   به نحوه. شود  مي گيري  اندازه  تجديد ارزيابي  مبلغ به   نسبت  در ارزش كاهش

  عنوان  با١١   شماره  استاندارد حسابداري  طبق  مبالغ  اين  گرفتن حساب

 . خواهد بود مشهود  ثابت  داراييهاي حسابداري

  گذاري  سرمايه  تخصصي مؤسسات

   از واگذاري  سود حاصل  از توزيع  كه گذاري  سرمايه  تخصصي مؤسسات .  ٥٧

  گذاري  سرمايه  از واگذاري  حاصل اند، بايد سود يا زيان  شده  منع گذاري سرمايه

 سود   استاندارد به  اين  الزامات  طبق گذاريها را كه  سرمايه  ارزش و نيز تغييرات

  طريق  از  و سپس  منعكس و زيان سود   درصورت شود، نخست  منظور مي و زيان

 . كنند  منتقل  تقسيم  غيرقابل هاي  اندوخته  حساب  سود به تخصيص

 افشـا

 : افشا شود  مالي  زير بايد در صورتهاي اطالعات .  ٥٨

 بر  گذاريها مشتمل  سرمايه  براي  مورد استفاده  حسابداري هاي رويه .  الف

 ، فتري د  مبلغ  تغييرات  حسابداري نحوه

   جاري  دارايي عنوان  به بازار كه  در المعامله  سريع گذاريهاي  سرمايه مبلغ . ب

 ،  است  شده نگهداري

   در بازار كه المعامله  سريع گذاريهاي  از سرمايه  درآمد حاصل مبلغ . ج

   شده  بازار ارزيابي  ارزش  روش  و به  نگهداري  جاري  دارايي عنوان به

   جداگانه  بازار و تفكيك  از تغيير در ارزش  درآمد حاصل ، شامل است

 ،  و بلندمدت  جاري  بين گذاري  سرمايه از انتقال  ناشي سود و زيان

   دارايي عنوان  به  در بازار كه المعامله  سريع گذاريهاي  بازار سرمايه ارزش . د

   ارزش لص و خا شده  تمام  بهاي  اقل  روش  و به  شده  نگهداري جاري

 ،  است  شده  ارزيابي فروش

 

 

 

 



 

 

 

 

   دارايي عنوان  به  در بازار كه المعامله  سريع گذاريهاي  بازار سرمايه ارزش . ه

 ،  است  شده  نگهداري غيرجاري

  گذاريهاي  سرمايه از واگذاري  ناشي  سود يا زيان گونه  هر مبلغ . و

 ، بلندمدت

  گذاريهاي  سرمايه  در ارزش  دائمي  كاهش  براي  ذخيره  هرگونه مبلغ . ز

 ، بلندمدت

 نقد  گذاريها به  سرمايه  تبديل  با امكان  در رابطه  توجه  قابل محدوديتهاي . ح

  آنها، و  درآمد و عوايد واگذاري يا وصول

   در اوراق گذاري  آنها سرمايه  عمده  فعاليت  كه مورد مؤسساتي در .  ط

 . گذاري  سرمايه  پرتفوي تحليلي  ، صورت بهادار است

 

  گذاري  سرمايه  براي  مورد استفاده  حسابداري هاي ، رويه  مالي در صورتهاي . ٥٩

 از   هريك  در آن  كه  و شرايطي  ارزيابي  مباني  كه اي گونه  شود به افشا مي

   مزبور شامل افشاي.  باشد  شده  مشخص وضوح ، به  شده ها اعمال رويه

گذاريها   سرمايه  دفتري  مبلغ  تغييرات  حسابداري نحوه  به  مربوط هاي رويه

 .باشد نيز مي

 تأثير   ميزان ، افشاي  سود و زيان  صورت ، بويژه  مالي  صورتهاي  درك براي . ٦٠

   از اهميت  دوره  طي  واحد تجاري  عمليات  برنتايج گذاري عملكرد سرمايه

 ديگر   تجاري  و واحدهاي  قبل  با سالهاي ايسه امر، مق اين.  برخوردار است

  گذاري  سرمايه ، مبلغ  اهميت ، درصورت  اساس براين. كند  مي را تسهيل

 با  ، همراه  شده  نگهداري  جاري  دارايي عنوان  به  در بازار كه المعامله سريع

 بازار درآمد   ارزش  از روش  استفاده  از آنها و در صورت درآمد حاصل

 .شود  افشا مي آنها، جداگانه  بازار  در ارزش از تغييرات ناشي

 

 

 



 

 

 

 

  اجرا تاريخ
 
   آنها از تاريخ  مالي  دوره  كه  مالي  صورتهاي مورد كليه  استاندارد در  اين الزامات .  ٦١

 . االجراست شود، الزم  مي  شروع از آن  و بعد١/١/١٣٨٠

   حسابداري المللي  بين  با استانداردهاي مطابقت
 

   حسابداري المللي  استاندارد، مفاد استاندارد بين  اين  الزامات با اجراي . ٦٢

 .شود  مي  نيز رعايتگذاريها  سرمايه حسابداري  عنوان  با٢٥  شماره



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :٧پيوست شماره
 

 موارد منسوخ 



 

 

 ٤٥٢/نب: شماره

 ٦/٤/١٣٥٢: تاريخ

            ش

 

 ها  بهادار و سهام و مشارکت بانکنامه خريد اوراق  آئين

 ١٣٥١ تيرماه ١٨ قانون پولي و بانکي کشور مصوب ٣٤ ماده ٣موضوع بند 

 

 خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک بانک يا يک موسسه اعتباري غيربـانکي و      -١ماده  

يا خريد اوراق قرضه صادره و اسناد وام هريک از موسسات مـذکور حـداکثر تـا                 

 .هاي بانک رمايه و اندوخته درصد س١٥معادل 

 خريد سهام يک شرکت سهامي غيربانکي يا يک شرکت تعاوني و يا خريد اوراق               -٢ماده  

 درصـد سـرمايه و      ١٠قرضه صادره هريک از موسسات مذکور حـداکثر معـادل           

 .هاي بانک اندوخته

 درصد سرمايه پرداخت    ٣٠ حداکثر مشارکت بانک در سرمايه يک شرکت نبايد از           -تبصره

هـاي دولتـي      مشـارکت در شـرکت    . هاي آن شرکت تجـاوز کنـد        شده و اندوخته  

 .مشمول اين محدويت نخواهد بود

هاي غيرسهامي يا ساير موسسات، به         خريد سهام و مشارکت در سرمايه شرکت       -٣ماده  

 .ها ممنوع است استثناء موسسات دولتي و موسسات وابسته به دولت، براي بانک

ه و سهام خريداري شده و مشارکت يک بانک به شرح مذکور در  جمع اوراق قرض-٤ماده 

 .هاي بانک تجاوز نمايد  درصد سرمايه و اندوخته٣٠ فوق نبايد از ٢ و ١موارد 

 خريد اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره يا تضمين شـده از طـرف دولـت ايـران                -١تبصره

 .ها محدوديتي ندارد براي بانک

کننـد مشـمول      انداز قبـول نمـي      هاي جاري و پس      سپرده هاي تخصصي که     بانک -٢تبصره  

 ٤چنين محدوديت مـذکور در مـاده           و هم  ٢هاي مذکور در تبصره ماده        محدوديت

 .نامه نخواهند بود اين آيين

ها در هر مورد  خريد سهام، اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار خارجي از طرف بانک -٥ماده 

 .باشد ايران ميموکول به موافقت قبلي بانک مرکزي 



 

 

 دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي

 

 شـرکتهاي  تـامين قسـمتي از سـرمايه         از عبارتسـت منظور از مشارکت حقوقي      -١ماده 

 .سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شرکتهاي سهامي موجود

 بخشـهاي  ايجاد تسهيالت الزم براي گسـترش فعاليـت          بمنظور ميتوانند بانکها -٢ماده 

 شـرکتهاي  توليدي، بازرگاني و خدماتي قسمتي از سـرمايه مـورد نيـاز              ، مختلف

 . تامين نمايندميشوندسهامي را که براي امور مذکور تشکيل شده و يا 

 درصورتي مجاز است که ضـرورت آن در         بانکهامشارکت در بخش خدمات براي       - ١تبصره

 . شده باشدتائيدهر مورد توسط بانک مرکزي ايران 

 سـهامي را کـه سـهام آنهـا          شـرکتهاي  موظفند قبل از مشارکت وضعيت       کهابان -٣ماده 

موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشارکت را از لحاظ فنـي، مـالي و                  

مشارکت هر بانک از محـل      . بررسي و ارزيابي نمايند   ) در حد نياز بانک   (اقتصادي  

ه نتيجه بررسي و    گذاري درصورتي مجاز است ک      هاي سرمايه   منابع بانک و سپرده   

 .بيني سودآور بودن طرح باشد ارزيابي مشارکت حاکي از پيش

. خواهدشدمورد انتظار توسط شوراي پول و اعتبار تعيين ) بازده(حداقل نرخ سود  -٢تبصره

پس از کسر ماليـات بـر       ) بازده( سود   از  عبارتمورد انتظار   ) بازده(منظور از سود    

 .ميباشددرآمد شرکت 

رکت يک يا چند بانک با اشخاص حقيقي يا حقوقي در يک شرکت سـهامي               مشا -٤ماده 

 .بالمانع است

 درصـد   ٤٩ميزان مشارکت يک يا چند بانک در هر شرکت سهامي جديد نبايد از               -٥ماده 

 سهامي موجود توسط يک يا      شرکتهايکل سرمايه شرکت و ميزان خريد سهام        

 .يد درصد کل سرمايه شرکت تجاوز نما٢٠چند بانک از 

 موجود براي امر تکميل، توسعه و يا تبديل مطالبات بانک           شرکتهايخريد سهام    -٣تبصره

درهرصـورت مجمـوع    . ميباشـد  درصد سـرمايه جديـد مجـاز         ٤٩به سرمايه تا    

 درصـد کـل سـرمايه شـرکت         ٤٩مشارکت بانک در يک شرکت موجود نبايد از         

 .تجاوز نمايد

 

 



 

 

 

 

 بيش از ميزان تعيـين شـده    جديد سهامي   تهايشرک در سرمايه    بانکهامشارکت   -٤تبصره

 .ميباشد بانک مرکزي قبليدر اين ماده موکول به موافقت 

مشارکت بانکها در سرمايه شرکتهاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايـران             -٥تبصره  

اين شرکتها تابع ضوابط قانوني مربـوط         بمنظور تبديل مطالبات بانکها به سرمايه     

 .ميباشد

بـا احتسـاب    ( سهامي که نسبت سـرمايه آنهـا         شرکتهايکها به مشارکت در     بان -٦ماده 

 ٣٠در بدو مشارکت، به کل منابع مـالي شـرکت کمتـر از              ) بانکهاسهم مشارکت   

 شـرکتهاي  درصـد در مـورد       ٢٠ توليـدي و کمتـر از        شـرکتهاي درصد در مـورد     

 .باشد نميشود مجاز  بازرگاني و خدماتي مي

 بصـورت  موضوع مشـارکت بايـد       شرکتهايري ثابت براي    گذا  صددرصد سرمايه  -٦تبصره

 .تامين شود) اعم از سرمايه و يا ساير منابع(منابع مالي بلندمدت 

هـاي مختلـف بـا         براي مشارکت حقوقي در رشـته      بانکهاتخصيص منابع توسط     -٧ماده 

 .خواهدبودهاي تعيين شده توسط دولت  رعايت اولويت

 توسعه  و جديد   طرحهايرف منابع موضوع مشارکت در       مکلفند برنحوه مص   بانکها -٨ماده 

 . آورندبعملو تکميل نظارت الزم و کافي 

 سـهامي موضـوع ايـن دسـتورالعمل را          شرکتهاي سهام خود در     ميتوانند بانکها -٩ ماده

 .برسانند بفروش

 با ضـوابط    ١٣٦٥ بانکها ملکفند، مشارکتهاي موجود خود را حداکثر تا پايان سال            -١٠ماده  

 . دستورالعمل تطبيق دهنداين

 

پانصد و بيسـت و پنجمـين جلسـه          اين دستورالعمل مشتمل بر ده ماده و شش تبصره در         

 . به تصويب رسيد١٩/١/١٣٦٣شوراي پول و اعتبار مورخ 

 



 

 

 »بسمه تعالي«

 

 

 صورتجلسه

 

 ١٣ روز يکشـنبه     ١٦:٤٥امين جلسه شوراي پول و اعتبـار سـاعت            پانصد و سي   

 عمران قـرآن مجيـد و بـه           از سوره مبارکه آل    ٤٥ الي   ٤١ا تالوت آيات     ب ١٣٦٣خرداد ماه   

رياست جناب آقاي دکتر محسن نوربخش و بـا حضـور آقايـان حسـن فـاخري، ابـراهيم             

نسب، اسداله اميراصـالني و مجتبـي خسـرو تـاج              کاردر، ميرمصطفي عالي    زاده، علي   عرب

 .اعضاء شورا تشکيل گرديد

اکبر حدادزادگان از ادارات نظـارت بـر امـور     اني و عليآقايان خسرو نايبي اهرنج   

 .ها و دبيرخانه نيز در اين جلسه شرکت داشتند بانک

پس از بحث و مذاکره پيرامون مسائل طرح شده تصميماتي به شرح ذيل اتخـاذ           

 :گرديد

 دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي که در پانصـد و بيسـت و پنجمـين               ٥ ماده   ٢تبصره  

 به تصويب رسـيده بـود       ١٣٦٣ فروردين ماه    ١٩ي پول و اعتبار مورخ يکشنبه       جلسه شورا 

 :مورد تجديد نظر قرار گرفت و به شرح ذيل اصالح گرديد

هاي سهامي بيش از ميـزان تعيـين          ها در سرمايه شرکت     مشارکت بانک  ”٥ماده   -٢تبصره

 .“باشد شده در اين ماده موکول به موافقت قبلي بانک مرکزي مي

ها در مورد حـدود        اداره نظارت بر امور بانک     ١٣/٣/١٣٦٣ مورخ   ١٠٥٥/شماره نب گزارش  

 :تسهيالت بانکي مطرح و مقرر گرديد

ها در صورتي که  هاي وابسته به بانک حد تسهيالت اعطايي ـ مضاربه ـ به شرکت -الف 

ون  ميلي ١٠٠٠ها باشد معادل      ها متعلق به بانک      درصد سرمايه اين قبيل شرکت     ٤٩بيش از   

 .شود ريال تعيين مي

رضـواني از نظـر عـدم       ... ا   گزارش موکول به تائيد حضـرت آيـت        ٦تصويب بند    -ب 

 .مغايرت با موازين شرعي گرديد



 

 

بقيه مندرجات گزارش عيناً به صورت مشروط تصويب شد و مقرر گرديـد بـراي                

ها نتيجه  انک ماه به صورت آزمايشي به مرحله اجرا گذاشته شود و اداره نظارت بر ب        ٦مدت  

 .ماهه را براي بازنگري و تصويب نهايي به شورا گزارش نمايد عملکرد شش

 ص./ خاتمه پذيرفت١٩جلسه مقارن ساعت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١٣٢٠/نب: شماره

 ٢٩/٣/١٣٦٣: تاريخ

 

 بسمه تعالي

 بانک

 

  خـود حـدود  ١٣/٣/١٣٦٣امين جلسه مورخ  شوراي پول و اعتبار در پانصد و سي      

مواد مصوبه مذکور جهت اقدام     . قانوني و شرايط اعطايي تسهيالت بانکي را تصويب نمود        

 .گردد الزم به ترتيب زير ابالغ مي

 .گردد حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي به شرح جدول ضميمه تعيين مي -١

مجموع تسهيالت اعطايي هر بانک کماکان بر اساس مصوبات پانصد و بيسـت و         -٢

 ١٤/١٢/١٣٦٢ و   ٢/١٢/١٣٦٢ و بيست و سومين جلسات مورخ        يکمين و پانصد  

 مــورخ ٦٥٤٠/شــوراي پــول و اعتبــار کــه بــه موجــب بخشــنامه شــماره نــب

 .باشد ها ابالغ گرديده، مي  به بانک٢٥/١٢/١٣٦٢

کـه    ها در صـورتي     هاي وابسته به بانک     به شرکت ) مضاربه(حد تسهيالت اعطايي     -٣

ها باشد، معادل يک      ها متعلق به بانک      درصد سرمايه اين قبيل شرکت     ٤٩بيش از   

 .شود ميليارد ريال تعيين مي

) ١(هاي تخصصي از شمول حداکثرهاي تعيين شده در جدول موضـوع بنـد      بانک -٤

 .باشند گذاري مستقيم و مشارکت حقوقي معاف مي براي موارد سرمايه

 مجموع تسهيالت اعطايي اعم از تسهيالت اعطايي جديد و يا تسهيالت اعطايي            -٥

گذشته، به هر شخص حقيقي، حداکثر پانصد ميليـون ريـال و بـه هـر شـخص                  

گردد مشروط بر اينکـه مجمـوع ايـن           حقوقي حداکثر سه ميليارد ريال تعيين مي      

 درصد سرمايه پرداخت شده و      ١٥قبيل تسهيالت اعطايي به هر مشتري حداکثر        

 .هاي آن بانک تجاوز ننمايد اندوخته

هاي دولتي  موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتمرکز تهيه و توزيع کاال و       

از شمول حکم اين بنـد و حـد         )  قانون عمليات بانکي بدون ربا     ٢٢مشمول ماده   (

 .باشند تعيين شده براي هر يک از انواع تسهيالت اعطايي معاف مي

 



 

 

 

هر يک از انواع تسهيالت اعطايي و همچنين مجموع انـواع تسـهيالت اعطـايي                -٦

ي استان به هر شخص حقيقي و يا حقوقي با رعايت حدود تعيـين              ها  توسط بانک 

 درصد مجموع سـرمايه و      ٢٥تواند حداکثر از      نمي) ١(شده در جدول موضوع بند      

در احتساب اين حد ميزان تسـهيالت       . هاي هر بانک استان تجاوز نمايد       اندوخته

 .هاي استان در گذشته نيز منظور خواهدشد اعتباري اعطايي بانک

ها و ظهرنويسـي، از       نامه صدور ضمانتنامه     آيين ٥ و   ٤ تعيين شده در موارد      حدود -٧

نامـه     آيـين  ٤حدود مذکور در ماده     . ها کماکان به قوت خود باقي است        طرف بانک 

 .يابد  درصد افزايش مي٤٠ درصد به ٣٠هاي استان از  مذکور در مورد بانک

زان قيمـت احـداث     شرايط اعطاء تسهيالت به متقاضيان واحدهاي مسـکوني ار         -٨

ها و همچنين حداقل و يا حداکثر نـرخ سـود معـامالت مربـوط              شده توسط بانک  

ابـالغ  " جداگانه توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب خواهـد رسـيد و متعاقبـا              

 .خواهد شد

ها تعاوني مسکن، بيش از يـک         تسهيالت اعطايي براي احداث مسکن به شرکت       -٩

منوط به کسب مجـوز قبلـي از     ) ١(موضوع بند   ميليارد ريال تعيين شده در جدول       

در هر حال، مجموع تسـهيالت      . بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود      

 .اعطايي به هر شرکت تعاوني مسکن نبايد از ده ميليارد ريال تجاوز نمايد

 

 :در رابطه با مراتب فوق، خواهشمند است يادداشت فرمايند

هاي قبلي در حدي که مغـاير   مه مفاد دستورات و بخشنامه از تاريخ وصول اين بخشنا  -الف

 .باشد کان لم يکن تلقي گردد مفاد اين بخشنامه مي

بايد حداکثر تا      نتايج حال از عملکرد آن بانک در رابطه با اجراي مفاد اين بخشنامه مي              -ب

 به اين اداره گزارش شود تا مراتب به استحضار شـوراي پـول و               ١٠/٩/١٣٦٣تاريخ  

 .بار برسداعت

 ها            اداره نظارت بر امور بانک

         هادي عسگري خسرو نايبي 



 

 

 
 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

 )ارقام به ميليون ريال(

 خدمات و بازرگاني  صنعت و معدن  

 متفرقه بازرگاني خدمات تمانخمسکن و سا معدن صنعت کشاورزي شرح

  يکحداکثر مجموع ميزان هر 

  اعطايياز انواع تسهيالت

         : مضاربه-١

 )درصد در سال(نرخ سود مورد انتظار بانک  حداقل

 واردات و بازرگاني داخلي

 صادرات

 نسبت سهم سود

 حداکثر تسهيالت اعطايي

 به هر شخص حقيقي

 :به هر شخص حقوقي

 ها هاي سهامي عام و تعاوني شرکت

 ساير

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

 

١٢ 

٨ 

 تشخيص بانک به

 

 

٥٠ 

٥٠٠ 

٢٠٠ 

  

        - : مشارکت مدني-٢

   -- ١٢ ١٠ ٨ ٨ ٦ )درصد در سال(حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک 

   ١٢ -- -- -- -- --  بازرگاني داخلي-واردات

   ٨ -- -- -- -- -- صادرات



 

 

 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

 )ارقام به ميليون ريال(

  خدمات و بازرگاني  صنعت و معدن  

 متفرقه بازرگاني خدمات وساختمان مسکن معدن صنعت کشاورزي شرح
  يکحداکثر مجموع ميزان هر 

 ت اعطايياز انواع تسهيال

 بـــــــــــــــــــه تشخيـــــــــــــــص بانــــــــــــــــــک :ادامه مشارکت مدني

         :ت سهم سودنسب

 :حداکثر تسهيالت اعطايي

 به هر شخص حقيقي

 :به هر شخص حقوقي

 ها هاي سهامي عام و تعاوني شرکت

 ساير

 

٥٠ 

 

١٠٠٠ 

١٠٠٠ 

 

٥٠ 

 

١٠٠٠ 

١٠٠٠ 

 

٥٠ 

 

١٠٠٠ 

١٠٠٠ 

 

٥٠ 

 

١٠٠٠ 

١٠٠٠ 

 

٥٠ 

 

٥٠٠ 

٢٠٠ 

 

٥٠ 

 

٥٠٠ 

٢٠٠ 

 

-- 

 

   ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٥ ٩٠٠٠ )درصد(الشرکه بانک در سرمايه  حداکثر سهم

         :گذاري مستقيم  سرمايه-٣

   -- -- ٨ ٦ ٦ ٤ ) درصد در سال(مورد انتظار ) بازده( نرخ سود حداقل

   -- -- ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ حداکثر ميزان در هر مورد 

 هاي بخش خصوصي در پايان سال قبل سپردهيک درصد کل  -- -- -- -- -- -- -- گذاري مستقيم توسط هر بانک حداکثر مجموع مصارف به صورت سرمايه

٢ 



 

 

 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

 )ارقام به ميليون ريال(

  خدمات و بازرگاني  صنعت و معدن  

 متفرقه بازرگاني خدمات مسکن و ساختمان معدن صنعت کشاورزي شرح
  يکحداکثر مجموع ميزان هر 

  اعطايياز انواع تسهيالت

         وقي مشارکت حق-٤

 )درصد در سال(حداقل سود مورد انتظار 

 حداکثر مشارکت بانک در هر مورد

 حداکثر مجموع تسهيالت اعطايي توسط هر بانک

٦ 

١٠٠٠ 
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١٠ 

١٠٠٠ 
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١٢ 

٥٠٠ 

-- 

١٢ 
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 هاي بخش خصوصي در پايان سال  درصد کل سپرده٢

          وسايل و تاسيسات-آالت ماشينوسائل توليد :  فروش اقساطي-٥

   -- ١٠ -- ٨ ٨ ٦ )درصد در سال(حداقل نرخ سود 

   -- ١٢ -- ١٠ ١٠ ٨ )درصد در سال(حداکثر نرخ سود 

         :حداکثر تسهيالت اعطايي

   -- ١٠٠ -- ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ به هر شخص حقيقي

   -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ به هر شخص حقوقي 

   -- ٢٠ -- ١٥ ١٥ ١٠ )درصد(دريافت   پيشحداقل
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 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

 )ارقام به ميليون ريال(

 خدمات و بازرگاني  ومعدن صنعت  

 متفرقه بازرگاني خدمات وساختمان مسکن معدن صنعت کشاورزي شرح

  يکحداکثر مجموع ميزان هر 

  اعطايياز انواع تسهيالت

         يدکي و ابزار کار قساطي مواد اوليه و لوازم فروش ا-٦

  ـ ـ ـ ـ ٨ ٨ ٤ )سال درصددر(سود ميزان به حداقل

  ـ ـ ـ ـ ١٢ ١٢ ٨ )سال درصددر(سود ميزان حداکثر

  ـ ـ ـ ـ    :حداکثر تسهيالت اعطايي

  ـ ـ ـ ـ ٥٠ ٥٠ ٥٠ به هر شخص حقيقي

  ـ ـ ـ ـ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ به هر شخص حقوقي

          اجاره به شرط تمليک-٧

  ـ ـ ١٠ ـ ٨ ٨ ٦ )درصد در سال(سود  ميزان حداقل

  ـ ـ ١٢ ـ ١٠ ١٠ ٨ )سال درصددر(حداکثر ميزان سود 

         :حداکثر تسهيالت اعطايي

  ـ ـ ٥٠ ـ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ به هر شخص حقيقي

  ـ ـ ٥٠٠ ـ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ به هر شخص حقوقي

  ـ ـ ٢٠ ـ ٢٠ ٢٠ ٢٠ )درصد(دريافت  حداقل پيش

 

 



 

 

 

 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

 )ارقام به ميليون ريال(

 خدمات و بازرگاني  ومعدن صنعت  

 متفرقه بازرگاني خدمات ساختمان و مسکن معدن صنعت کشاورزي شرح

  يکحداکثر مجموع ميزان هر 

  اعطايياز انواع تسهيالت

         :  سلف-٨

   ـ ـ ـ ٨ ٨ ٤ )سال درصد در(ميزان سود  حداقل

   ـ ـ ـ ١٢ ١٢ ٨ )سال در درصد(سود ميزان حداکثر

         :تسهيالت اعطايي حداکثر

   ـ ـ ـ ٥٠ ٥٠ ٥٠ حقيقي                   به هر شخص

   ـ ـ ـ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ حقوقي                   به هر شخص

         : جعاله-٩

  ـ ـ ١٠ ١٠ ٨ ٨ ٦ )درسال درصد(سود ميزان حداقل

   ـ ١٢ ١٢ ١٠ ١٠ ٨ )درسال درصدر(سود ميزان حداکثر

         :اعطايي تسهيالت ميزان حداکثر

   ـ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ به هر شخص حقيقي

   ـ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ به هر شخص حقوقي

 

٥ 

 



 

 

 

 

 جدول حدود قانوني اعطاي تسهيالت بانکي

 ) ميليون ريالارقام به(

 خدمات و بازرگاني  ومعدن صنعت  

 متفرقه بازرگاني خدمات ساختمان و مسکن معدن صنعت کشاورزي شرح

  يکحداکثر مجموع ميزان هر 

  اعطايياز انواع تسهيالت

   ـ ٢٠ ٢٠ ١٠ ١٠ ١٠ دريافت حداقل پيش

  ــکبــــــــه تــــشـــــخـــيــص بـــــانـــــ پرداخت حداکثر پيش

         :الحسنه اعطايي  قرض-١٠

  طـــــبــــــــق دســـتـــــورالـــعـــمـــــــل اجرايـــــــــــي حداکثر کارمزد دريافتي

  " " " " " " " ميزان تسهيالت اعطايي در هر مورد و مجموع تسهيالت اعطايي

         : خريد دين-١١

   ١٢ ـ ـ ـ ـ ـ )درسال درصد(حداکثر نرخ تنزيل 

         :اعطايي تسهيالت ميزان حداکثر

   ٥٠ ـ ـ ـ ـ ـ به هر شخص حقيقي

   ١٠٠٠ ـ ـ ـ ـ ـ به هر شخص حقوقي
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 ١٨/١٠/١٣٨٢ مورخ ١٧٩٩/پيوست بخشنامه شماره مب

 
 
 

 ٣پيوست شماره 
 

 

 

 گذاري در سهام نحوه شناسايي سود ناشي از سرمايه

 توسط بانكها) ي مستقيمگذار مشاركت حقوقي، سرمايه(

 
 

 گذاري در سهام ساير شرکتها توسط بانکها بندي سرمايه  طبقه-الف

گذاري در سهام ساير شركتها توسط بانكها، برحسب ميزان نفوذ و كنترل به سه گروه  سرمايه 

 :شود، كه نحوه گزارشگري و حسابداري هر يك متفاوت خواهدبود بندي مي زير طبقه

در اين حالت فرض بر اين است كه  : درصد در سهام با حق راي٢٠اري كمتر از گذ سرمايه -١-الف

اين گروه خود به دو . پذير ندارد  بر شركت سرمايه١اي گذار نفوذ قابل مالحظه شركت سرمايه

 آن مشخص و معلوم ٢آن دسته از سهام كه ارزش متعارف: گردد، دسته اول دسته تقسيم مي

گذاري در اوراق قرضه و سهام   استاندارد حسابداري سرمايهاست، اين دسته از سهام طبق

(SFASB-١١٥) بايد به ارزش متعارف در تاريخ ترازنامه شناسايي و در صورتهاي مالي ثبت 

توان ارزش متعارف آنها را تعيين نمود که روش  آن دسته از سهام كه نمي: دسته دوم. گردد

 .از سهام خواهدبودبهاي تمام شده مالك عمل ارزيابي اين دسته 

است كه  براين در اين حالت فرض : درصد در سهام با حق راي٥٠ تا ٢٠گذاري بين  سرمايه -٢-الف

پذير است و بنابراين روش  گذار داراي نفوذ قابل مالحظه بر شركت سرمايه شركت سرمايه

را در حالت االشاره باشد، زي حسابداري آن بايد متفاوت با روش حسابداري مندرج بند يک فوق

داراي دو ) پذير گذار و سرمايه شركت سرمايه(الذکر فرض بر اين است كه دو شركت  فوق

 گذار در شركت  شخصيت حسابداري جداگانه هستند، درحالي كه زماني كه شركت سرمايه

 

                                                 
 رهنمودهاي – اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي ٢٠ اصطالح نفوذ قابل مالحظه طبق بيانيه شماره -١

: به اين شرح تعريف شده است“ گذاري در واحدهاي تجاري وابسته مايهحسابرسي سر”حسابداري، تحت عنوان 
گيريهاي مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري، ولي  نفوذ قابل مالحظه عبارتست از مشاركت در تصميم"

 ."نه در حد كنترل سياستهاي مزبور
شبهه بين  اي حقيقي و بي هادار در معاملهتواند براساس آن اوراق ب  ارزش متعارف، معرف مبلغي است كه مي-٢

 .خريدار و فروشنده مايل و آگاه مبادله شود
 

١١ 



 

 

 

 ١٨/١٠/١٣٨٢ مورخ ١٧٩٩/پيوست بخشنامه شماره مب

 
 

 )ادامه (٣پيوست شماره 
 

دارد فرض اين است كه اين دو شركت از بعد حسابداري داراي   مالحظه  لپذير نفوذ قاب سرمايه 

گذار به نحوي عمل نمايد كه حساب  اي هستند لذا بايد شركت سرمايه شخصيت يگانه

گذار از ارزش دفتري خالص دارائيهاي  گذاري همواره معرف سهم نسبي واحد سرمايه سرمايه

گذار از درآمد واحد  معرف سهم نسبي واحد سرمايهگذاري  پذير و درآمد سرمايه واحد سرمايه

 )اين نحوه حسابداري همان روش ارزش ويژه است. (پذير باشد سرمايه

در اين حالت فرض بر اين است كه  : درصد در سهام با حق راي٥٠گذاري بيشتر از  سرمايه-٣-الف

پذير  كت سرمايهدر اين صورت شر. پذير دارد  بر شركت سرمايه١گذار كنترل شركت سرمايه

گذار، شركت اصلي خواهدبود و به لحاظ مقاصد گزارشگري مالي  شركت فرعي و شركت سرمايه

 .اصلي الزامي خواهدبود مالي تلفيقي براي شركت تهيه صورتهاي

 

 )گذاري مستقيم حقوقي، سرمايه مشاركت(گذاري درسهام  شناسايي درآمدسرمايه  نحوه-ب

ي در سهام، درآمد ناشي از توزيع سود به اشكال مختلف پس از گذار منظور از درآمد سرمايه 

تواند به صورت نقدي،  پذير است كه مي پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي شركت سرمايه

 :باشد سهمي و يا غيرنقدي بوده و همچنين درآمد ناشي از واگذاري سهام که بشرح زير مي

 

 :در سهام با حق راي درصد ٢٠گذاري كمتر از   سرمايه-١-ب

 : سود نقدي سهام-١-ب-١

 ماه بايستي پرداخت ٨سود نقدي سهام پس از اعالم تصويب مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت  

 گذاري در سهام كه حسابداري آن طبق روش ارزش متعارف يا  سود نقدي سرمايه. شود

 

                                                 
 :است نموده راچنين تعريف كنترل) مذكور درصفحه قبل (٢٠در استاندارد شماره -١

كنترل عبارتست از توانايي هدايت سياستهاي مالي و عملياتي يك واحد تجاري به منظور كسب منافع "
 "اليتهاي آناقتصادي از فع

 
 
 

١٢ 



 

 

 

 ١٨/١٠/١٣٨٢ مورخ ١٧٩٩/پيوست بخشنامه شماره مب

 

 

 )ادامه( ٣پيوست شماره 
 

 

 .شود شود در تاريخ اعالم سود نقدي سهام، به عنوان درآمد شناسايي مي روش بهاي تمام شده انجام مي

 ):سهام جايزه( سود سهمي -١-ب-٢

كه راه ديگر توزيع سود بين صاحبان سهام است ) سود سهمي(توزيع سود به شكل سهم  

توزيع سود به شكل سهم موجب . شود سايي نميگذاري شنا كننده به عنوان درآمد سرمايه توسط دريافت

گردد بلكه موجب تغيير در  پذير نمي تغيير در دارائيها و بدهيها يا حقوق صاحبان سهام شركت سرمايه

 .گردد اجزاي متشكله حقوق صاحبان سهام مي

كننده سود سهمي  گذار باتوجه به اثر آن بر شركت توزيع ماهيت سود سهمي از ديدگاه سرمايه 

و ثبتي هم از (كند  گونه دارايي دريافت نمي گذار هنگام دريافت سود سهمي هيچ سرمايه. گردد عيين ميت

كند بلكه  پذير نيز تغيير نمي گذاري آن در شركت سرمايه و ميزان نسبي سرمايه) اين بابت نخواهدداشت

بنابراين، دريافت سود . تتنها تعداد سهام بيشتري را با همان نسبت مالكيت قبلي در اختيار خواهد داش

 .دهد دهد اما بهاي تمام شده هر سهم را كاهش مي گذاري را افزايش نمي سهمي ارزش ثبت شده سرمايه

 

 : سود غيرنقدي سهام-١-ب-٣

هاي غير از وجه نقد  يك واحد تجاري ممكن است سود سهام اعالم شده را به شكل دارايي 

اينگونه سود غيرنقدي در تاريخ اعالم سود . پرداخت نمايد..) .آالت و  زمين، محصوالت، ماشين: مانند(

پذير  چون شركت سرمايه. سهام و قبل از ثبت سود سهام بايد به ارزش متعارف بازار ارزشيابي شوند

همانند پرداخت سود نقدي تمامي امكان استفاده از دارائيهايي را كه بايد توزيع شود در تاريخ تصويب و 

دهد، بنابراين ارزش متعارف بازار دارايي در تاريخ مزبور بايد مبنا قرار گيرد و  ت مياعالم سود از دس

پذير بايد سود يا زيان حاصل از واگذاري دارايي را در تاريخ اعالم سود غيرنقدي سهام  شركت سرمايه

ر را پذي سهام با حق راي شركت سرمايه% ٢٠گذاريي كه زير  شناسايي نمايد و همچنين شركت سرمايه

 .گذاري شناسايي نمايد داراست بايستي سود غيرنقدي سهام را به ارزش متعارف در حساب درآمد سرمايه

 

١٣ 



 

 

 

 ١٨/١٠/١٣٨٢ مورخ ١٧٩٩/پيوست بخشنامه شماره مب

 

 

 )ادامه (٣پيوست شماره 
 

 

 : درصد در سهام با حق راي٥٠ و بيشتر از ٥٠ تا ٢٠گذاري بين   سرمايه-٣ و ٢-ب

گذار تعداد   اشاره شد روش ارزش ويژه بر اين فرض مبتني است كه واحد سرمايههمانگونه كه 

هاي مالي و عملياتي  تواند بر خط مشي اي كه مي گونه پذير را در مالكيت دارد به كافي از سهام واحد سرمايه

سود سهام واحد يكي از آثار نفوذ موثر، تاثير بر سياستهاي توزيع . پذير نفوذ موثر اعمال كند واحد سرمايه

تواند معيار مناسبي  پذير ديگر نمي بنابراين سود سهام قابل توزيع توسط واحد سرمايه. پذير است سرمايه

زيرا فرض بر اين است كه واحد . گذار محسوب شود گذاري واحد سرمايه در مورد بازده سرمايه

در . پذير اثر بگذارد حد سرمايهتواند بر سياستهاي اعالم و توزيع سود سهام توسط وا گذار مي سرمايه

پذير ممكن است بجاي اين كه معياري براي  چنين حالتي، سياست توزيع سود سهام توسط واحد سرمايه

پذير يا  گذاري تلقي شود، بيانگر مالحظاتي نظير حفظ نقدينگي واحد سرمايه گيري سودآوري سرمايه اندازه

 .شدگذار با تامين نيازمنديهاي نقدي واحد سرمايه

گذاري  گذاري در تاريخ خريد به بهاي تمام شده سرمايه در روش ارزش ويژه، حساب سرمايه 

 :گردد شود و سپس براساس ثبتهاي زير در زمانهاي مناسب اين حساب تعديل مي بدهكار مي

 .پذير ثبت سهم مناسبي از سود خالص گزارش شده شرکت سرمايه -١

 .پذير شرکت سرمايهثبت پرداخت هرگونه سود نقدي سهام توسط  -٢

گذار از ارزش  گذاري بر سهم واحد سرمايه ثبت سهم مناسبي از مازاد بهاي تمام شده سرمايه -٣

 .پذير دفتري خالص دارائيهاي واحد سرمايه

 .ثبت استهالک هرگونه سرقفلي خريداري شده -٤

 .گذاري ثبت هرگونه سود يا زيان حاصل از فروش بخشي از سرمايه -٥

گذار و  يان بين شرکتها که ناشي از مبادالت بين شرکتهاي سرمايهحذف هرگونه سود يا ز -٦

 .پذير است سرمايه

 

 

١٤ 



 

 

 ١٨/١٠/١٣٨٢ مورخ ١٧٩٩/پيوست بخشنامه شماره مب

 
 
 

 )ادامه (٣پيوست شماره 
 

گذار، ارزش ويژه است، سود  گذاري شركت سرمايه بنابراين زماني كه روش حسابداري سرمايه

گذاري را  نقدي را بايد به مثابه برگشت سرمايه خود بداند و حساب سرمايهسهام دريافتي نقدي و غير

پذير اقدام به توزيع سود  اما همانطوركه در بخش قبل ذكر شد زماني كه شركت سرمايه. بستانكار نمايد

نمايد و فقط بهاي تمام  گذار ثبتي در حسابها درج نمي نمايد، شركت سرمايه مي) سهام جايزه(سهمي 

پس از صدور (يابد يعني ارزش ثبت شده سهام به تعداد جديد سهام  ر واحد سهم كاهش ميشده ه

گردد تا بهاي تمام شده هر واحد بدست بيايد كه بالطبع در قياس با قبل از صدور  تقسيم مي) سهام جايزه

 .سهام جايزه كاهش خواهديافت

 

 )سهام(گذاري   واگذاري سرمايه-٤-ب

 واگذار شود، تفاوت عوايد حاصل از واگذاري و مبلغ دفتري بايد به گذاري هرگاه يك سرمايه 

" ذخيره کاهش ارزش سهام"بديهي است در اين حالت حساب . عنوان درآمد يا هزينه شناسايي شود

گذاريهاي جاري كه به خالص ارزش فروش يا ارزش  در مورد سرمايه. مربوطه بايد تسويه و صفر شود

گذاريهاي بلندمدتي كه به مبلغ تجديد ارزيابي انعكاس يافته است، سود يا زيان  بازار ثبت شده و سرمايه

المعامله كه براساس  گذاريهاي جاري سريع واگذاري بايد نسبت به آخرين مبلغ دفتري و در مورد سرمايه

شود، سود يا زيان  گذاري به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش نشان داده مي پرتفوي سرمايه

گذاريهايي كه به عنوان دارايي جاري  در مورد سرمايه. گذاري بايد نسبت به بهاي تمام شده تعيين شودوا

گذاري و در مورد  نگهداري شده است، تفاوت ناشي از واگذاري بايد به عنوان درآمد يا هزينه سرمايه

هرگونه . ناسايي شودگذاريهاي بلندمدت، تفاوت مذكور بايد به عنوان سود يا زيان واگذاري ش سرمايه

گذاري كه قبالً در حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور و در  خالص مازاد ناشي از تجديد ارزيابي يك سرمايه

آن نگهداري شده است، بايد به عنوان تغيير در اجزاي حقوق صاحبان سرمايه، به بستانكار حساب سود و 

 .زيان انباشته منظور شود

 تحت عنوان درآمد ٣ استاندارد حسابداري شماره ٣٣ الي ٢٩اي الزم به ذكر است كه بنده 

. پرداخته است“ سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام”عملياتي به مقوله نحوه شناسايي 

 كميته فني ١٥گذاريها در استاندارد حسابداري شماره  همچنين نحوه حسابداري سرمايه

 .شده است اختصار توضيحاتي داده درسطور قبل بهاست كه  حسابرسي به تشريح آمده سازمان

 

١٥ 



 

 

 
 
 

 ٣٦٦٢/ ش :شماره

 ٢١/١٢/١٣٦١: تاريخ

 

 

 دستورالعمل موقت حسابداري مشارکت حقوقي

 

هاي سهامي جديد و يا خريـد         عمليات حسابداري مربوط به تامين قسمتي از سرمايه شرکت         

قوقي توسط بانک اعم از اين که       هاي سهامي موجود تحت عنوان مشارکت ح        قسمتي از سهام شرکت   

 باشد به صورت زير در دفاتر بانک ثبت خواهـد           ∗اين مشارکت در امور توليدي، بازرگاني و يا خدماتي        

 :گرديد

 اول ـ تامين سرمايه مشارکت

 )در حال تاسيس (  هاي سهامي  الف ـ تامين سرمايه شرکت

سرمايه توسط شرکاء سهم پس از انجام تشريفات مربوط به تاسيس شرکت جديد و تعهد           -١

 :سرمايه تعهد شده بانک در حساب انتظامي به شرح ذيل ثبت خواهد گرديد

 بدهکار ـ حساب انتظامي تعهدات سرمايه مشارکت حقوقي

 بستانکار ـ طرف حساب انتظامي
 

 مبالغي بابت تعهد خريـد سـهام پرداخـت گـردد، اسـناد               در صورتي که قبل از ثبت شرکت       -٢

 :گردد  به شرح ذيل ثبت ميها مربوط در حساب

 بدهکار ـ حساب بدهکاران موقت

 گيرنده وجه بستانکار ـ حساب صندوق و يا حساب

زمانيکه شرکت سهامي بـه ثبـت رسـيد مبلغـي کـه در حسـاب بـدهکاران موقـت بابـت                       -٣

 :شود پرداخت خريد سهام ثبت شده بود از اين حساب به شرح زير برگشت مي پيش

 وقيبدهکار ـ حساب مشارکت حق

 بستانکار ـ حساب بدهکاران موقت

 

                                                 
 .باشد  مشارکت در امور خدماتي منوط به کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي ايران مي- ∗
 



 

 

 
 

 

گيـرد بـا    پرداخت سرمايه تعهد شده توسط بانک دفعتاً واحده و يا به تدريج که صورت مـي               -٤

 .ها ثبت خواهد شد صدور اسناد حسابداري الزم به شرح ذيل در حساب

 بدهکار ـ حساب مشارکت حقوقي

 بستانکار ـ حساب صندوق و يا حساب گيرنده وجه

 فوق اسناد الزم براي برگشت معـادل مبلـغ          ٤ و   ٣هاي    با صدور و ثبت اسناد رديف     زمان    هم -٥

 :گردد مذکور از حساب انتظامي به شرح ذيل صادر و در دفاتر منعکس مي

 بدهکار ـ طرف حساب انتظامي

 بستانکار ـ حساب انتظامي تعهدات سرمايه مشارکت حقوقي
 

 امي موجودهاي سه ب ـ تامين منابع براي خريد سهام شرکت

هاي ذيربط به شرح ذيـل        پس از خريد سهام مبلغ سهام به ميزان پرداخت شده در حساب            -١

 :گردد ثبت مي

 بدهکار ـ حساب مشارکت حقوقي

 بستانکار ـ حساب صندوق يا حساب گيرنده وجه

در صورتي که تمام قيمت سهام فوق پرداخت نشده باشـد، تعهـد فروشـنده بابـت قيمـت            -٢

هـاي    بند الـف قسـمت اول در حسـاب        ) ١(گردد که به شرح رديف         مي سهام به بانک منتقل   

 .انتظامي عمل خواهد شد

در صورت مطالبه سرمايه تعهد شده توسط شرکت از بانک و پرداخت آن توسط بانک اسناد        

بند الف قسمت اول ثبت و اسناد انتظامي آن نيز برگشـت خواهـد              ) ٤(مربوط به شرح رديف     

 .شد

 

  مشارکت داردهاي سهامي که بانک در آنها وط به شرکتمربدوم ـ تغييرات 

هاي سهامي که سـهام آنهـا خريـداري           هاي مربوط به تغييرات سرمايه شرکت       ثبت حساب  

 :باشد شده به شرح ذيل مي

 الف ـ انتشار سهام جديد

 هاي سهامي که سهام آنها توسط بانک خريداري شده سهام جديدي             در صورتي که شرکت    
 

٢ 



 

 

 
 

فزايش سرمايه منتشر نمايند و بانک اين سهام را خريداري نمايد، سهام خريـداري شـده بـه                  براي ا 

 :ها منعکس خواهد شد قيمت تمام شده به شرح زير در حساب

 بدهکار ـ حساب مشارکت حقوقي 

 جاري گيرنده بستانکار ـ حساب صندوق يا حساب

 بدهکار ـ حساب مشارکت حقوقي

 جاري گيرنده وجه اببستانکار ـ حساب صندوق يا حس

هاي مربوط    چنانچه قسمتي از قيمت سهام به صورت تعهد به بانک منتقل گردد ثبت حساب              

بند الف قسمت اول خواهد بود و در صورت مطالبه سرمايه تعهـد شـده               ) ١(به شرح مندرج در رديف      

بند الـف و    ) ٥(و  ) ٤(هاي    توسط شرکت از بانک و پرداخت تعهدات بانک اسناد مربوط به شرح رديف            

 .اسناد انتظامي آن نيز برگشت خواهد شد

 ب ـ انتشار سهام جايزه

هاي   جاري و يا اندوخته     هاي سهامي معموالً قسمتي از سود حاصل از عمليات سال           در شرکت  

يابد که به صورت سهام جايزه به سهامداران        سنوات قبل، براي افزايش سرمايه شرکت تخصيص مي       

توجه داشت که انعکاس اين سهام در دفاتر بانک فقط جنبه آماري داشته و تعداد               بايد  . گيرد  تعلق مي 

 .دهد هاي مربوط نشان مي سهام را بدون ذکر مبلغ در حساب

 

 سوم ـ دريافت سود سهام

 :گردد هنگام دريافت سود سهام اسناد زير صادر و در دفاتر بانک ثبت مي 

 هاميجاري شرکت س بدهکار ـ حساب صندوق و يا حساب

 بستانکار ـ حساب درآمد مشارکت حقوقي

 

 چهارم ـ فروش سهام

هاي مربوط در دفاتر به شرح زير صورت خواهد  پس از فروش سهام هر شرکت ثبت حساب 

 :گرفت

 جاري خريدار بدهکار ـ حساب صندوق يا حساب

 بستانکار ـ حساب فروش سهام

٣ 



 

 

 

 
 

 معادل متوسط قيمـت سـهام خريـداري         به منظور تعيين سود و يا زيان سهام فروخته شده          

بابت قيمت اين سهام از حساب مشارکت حقوقي خارج و به حساب فروش سهام به شرح ذيل منتقل  

 :گردد مي

 ) تمام شده∗به قيمت متوسط(بدهکار ـ حساب فروش سهام 

 بستانکار ـ حساب مشارکت حقوقي

قبالً در نظر گرفته شده باشد      اي از بابت کاهش ارزش اين سهام          ضمناً در صورتي که ذخيره     

 :بايد ذخيره مذکور به حساب فروش سهام به شرح زير منتقل گردد

 بدهکار ـ حساب ذخيره کاهش ارزش مشارکت حقوقي

 بستانکار ـ حساب فروش سهام

پس از ثبت سه فقره اسناد فوق در حساب فروش سـهام، در صـورتي کـه مانـده حسـاب                      

ربط بـه شـرح زيـر ثبـت           هاي ذي   فروش سود بوده و در حساب     فروش سهام بستانکار باشد، حاصل      

 :گردد مي

 بدهکار ـ حساب فروش سهام

 بستانکار ـ حساب درآمد مشارکت حقوقي

 بـوده و در      لکن چنانچه مانده حساب فروش سـهام بـدهکار باشـد حاصـل فـروش زيـان                 

 :گردد هاي مربوط به شرح زير ثبت مي حساب

 روش سهامف) زيان(بدهکار ـ حساب هزينه 

 بستانکار ـ حساب فروش سهام

در صورتي که قسمتي از مبلغ اسمي سهام فروخته شده کماکان به صورت تعهد باقي مانده                 

باشد، تبعاً اين تعهد به خريدار منتقل و مبلغ تعهد به ميزان رقم منتقل شده از حساب انتظامي مربوط                   

 :به شرح زير برگشت خواهد شد

 ظاميبدهکار ـ طرف حساب انت

 بستانکار ـ حساب انتظامي تعهدات سرمايه مشارکت حقوقي

                                                 
 قيمت تمام شده يک سهم عبارت است از تقسيم کل مبلغ سهام خريداري شده و سهام دريافتي بابت جايزه به - ∗

 .تعداد آن
٤ 



 

 

 

 

 

 پنجم ـ ارزيابي سهام مشارکت حقوقي

بايست مجموع سهام خريداري شده توسط بانـک          در پايان سال به منظور تهيه ترازنامه مي        

چـه  چنان. بابت مشارکت بررسي و در صورتي که امکان ارزيابي وجود داشته باشد سهام ارزيابي گردد       

هـا ثبـت      قيمت ارزيابي شده از قيمت دفتري کمتر باشد ذخيره الزم برآورد و به شرح زير در حسـاب                 

 :شود مي

 بدهکار ـ حساب سود و زيان

 بستانکار ـ حساب ذخيره کاهش ارزش مشارکت حقوقي

 

 ششم ـ انعکاس مشارکت حقوقي در ترازنامه

هـاي    گـذاري   هاي حقوقي و سـرمايه      در پايان سال و هنگام تهيه ترازنامه، مجموع مشارکت         

 :مستقيم به شکل ذيل در ترازنامه منعکس گردد

       :گذاري مستقيم مشارکت و سرمايه

     **  مشارکت حقوقي 

     **  مستقيم گذاري سرمايه 

     **   
        :شود کسرمي

   **    مزبور هاي دارايي کاهش ذخيره 

       ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

٥ 



 

 

 
 

 ٣٧٢٢/ ش :ارهشم

 ٢٥/١٢/١٣٦١: تاريخ

 

 گذاري مستقيم دستورالعمل موقت حسابداري سرمايه

 

گـذاري    هـاي سـرمايه     عمليات حسابداري مربوط به تامين سرمايه الزم براي اجراي طـرح           

 که منحصراً بـه      )گذاري در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي باشد         اعم از اين که اين سرمايه     (مستقيم  

گردد به ترتيـب ذيـل در دفـاتر بانـک مـنعکس               ت سهامي و مستقل از بانک تشکيل مي       صورت شرک 

 :شود مي

 اول ـ ثبت سرمايه شرکت سهامي

در صورتي که قبل از ثبت شرکت مبالغي به منظور تاسيس شـرکت پرداخـت گـردد اسـناد                    -١

 :گردد ها ثبت مي مربوط به شرح ذيل در حساب

 )ر حال تاسيسشرکت د(بدهکار ـ حساب بدهکاران موقت 

 بستانکار ـ حساب صندوق يا حساب گيرنده وجه

پس از انجام تشريفات مربوط به تاسيس شرکت و ثبـت آن، تعهـد بانـک بابـت سـرمايه              -٢

 :گردد هاي انتظامي به صورت زير ثبت مي شرکت در حساب

 گذاري مستقيم بدهکار ـ حساب انتظامي تعهدات بانک بابت سرمايه

 نتظاميبستانکار ـ طرف حساب ا

پس از تشکيل شرکت مبلغي که در حساب بدهکاران موقت به منظور تاسيس شرکت ثبـت                 -٣

 :شود شده بود، به شرح زير برگشت مي

 گذاري مستقيم بدهکار ـ حساب سرمايه

 )شرکت در حال تاسيس(بستانکار ـ حساب بدهکاران موقت 

بانـک معـادل مبلـغ      همزمان با صدور و ثبت سند مذکور، اسناد الزم براي برگشـت تعهـد               

پرداخت شده از حساب انتظامي تعهدات بانک به شرح ذيل صادر و در دفاتر بانک منعکس                

 :گردد مي

 بدهکار ـ طرف حساب انتظامي

 گذاري مستقيم بستانکار ـ حساب انتظامي تعهدات بانک بابت سرمايه

٦ 



 

 

 

 

 

يا به تدريج باشـد بـا       پرداخت سرمايه تعهد شده توسط بانک اعم از اين که دفعتاً واحده و               -٤

 :ها ثبت خواهد شد صدور اسناد حسابداري الزم به شرح ذيل در حساب

 گذاري مستقيم بدهکار ـ حساب سرمايه

 بستانکار ـ حساب صندوق و يا گيرنده وجه

همزمان با ثبت اين سند، تعهد بانک به ميزان مبلغ پرداخت شده فوق، طبق قسـمت اخيـر                  

 .شود مربوط برگشت ميهاي انتظامي   از حساب٣بند 
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 : از صورتجلسه يکهزار و سيزدهمين جلسه شوراي پول و اعتبار٤بند 

 

 کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار منضم به         ٢١/١٠/١٣٨٢ صورتجلسه مورخ    ١ بند   -٤

رار ها و موسسات اعتباري مطرح و مورد بررسي ق          نامه مربوط به سرمايه پايه بانک       آيين

 . گرفت

نامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و         شوراي پول و اعتبار مصوبه کميسيون فرعي و آيين        

 .مورد تصويب قرار داد" موسسات اعتباري را عينا

 

 : صورتجلسه کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار١بند ”

ه،  پاي هاي سرمايه   نامه  گزارش بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در مورد آيين         -١

کفايت سرمايه، تسهيالت و تعهدات کالن و تسهيالت و تعهدات بـه اشـخاص              

کميسـيون  . مرتبط بانکها و موسسات اعتباري مطرح و مورد بررسي قرار گرفـت           

ي مربوط بـه سـرمايه پايـه بانکهـا و موسسـات اعتبـاري را بـا         نامه  فرعي آيين 

ـ            ي در مـورد سـاير   اصالحاتي به شرح پيوست مورد تاييد قرار داد و ادامـه بررس

 “.ها به جلسه آينده موکول گرديد نامه آيين

 

 



 

 

 

 

 

 بسمه تعالي

 

 نامه مربوط به سرمايه پايه بانكها و موسسات اعتباري آئين 

 

 

به منظور نيل به اهداف نظارتي در كليه مواردي كه براي آنها مقررات احتياطي  

 :شود ميتدوين شده است از مفهوم سرمايه به ترتيب زير استفاده 

 

 :  تعريف سرمايه پايه- ١ماده 

طبق (ها و موسسات اعتباري، حاصل جمع سرمايه اصلي  سرمايه پايه بانك 

پس از ) ٣طبق تعريف ارائه شده در ماده (و سرمايه تكميلي ) ٢تعريف ارائه شده در ماده 

 .است) ٤طبق توضيحات ارائه شده در ماده (انجام كسور الزم 

 

 :اصلي سرمايه - ٢ماده 

 : اقالم تشكيل دهنده سرمايه اصلي عبارتند از-٢-١

 سرمايه پرداخت شده؛ -

  قانوني؛ اندوخته -

ذخيره تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت و سهام / به جز اندوخته (ها  ساير اندوخته -

 ؛)متعلق به بانك و موسسه اعتباري

 صرف سهام؛ -

ز جمع سرمايه اصلي کسر در صورت وجود زيان انباشته، اين مبلغ ا(سود انباشته  -

 ؛)گردد مي

 

 : سرمايه تكميلي- ٣ماده 

 :شود اقالم زير بعنوان سرمايه تكميلي منظور مي 



 

 

 

 

 

 :الوصول عمومي  ذخاير مطالبات مشكوك-٣-١

الوصول براي اهداف اين  حداكثر ميزان قابل قبول ذخيره مطالبات مشكوك 

طبق ضوابط مندرج در (ب ريسك  درصد دارائيهاي موزون شده برحس٢٥/١نامه،  آئين

 .باشد مي) نامه مربوط به كفايت سرمايه آئين

 

 :ذخيره تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت/  اندوخته -٣-٢

ذخاير، حاصل تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانك و موسسه / ها اين اندوخته 

 ارزيابي در دفاتر ذخيره تجديد/ از طي مراحل قانوني بعنوان اندوخته اعتباري است كه پس

بانك و موسسه اعتباري منعكس شده يا مستقيماً به حساب سرمايه پرداخت شده اضافه 

 .شده است

 

  اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي سهام-٣-٣

التفاوت بين قيمت تمام شده و قيمت تجديد ارزيابي  اين اندوخته كه از محل مابه 

شود در صورتي قابل استفاده در  حاصل ميسهام متعلق به بانكها و موسسات اعتباري 

 ٥٥باشد كه پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي الزم، حداقل  سرمايه تكميلي مي

التفاوت مزبور به   درصد كاهش در مابه٥٥. التفاوت مزبور كاهش داده شود درصد از مابه

 .دباش دليل نوسان قيمت سهام و احتمال كاهش در قيمت تجديد ارزيابي مي

 

 

 : كسور از مجموع سرمايه اصلي و تكميلي-٤ماده 

در مواردي كه بانكها و موسسات اعتباري سهامدار بانكها و موسسات اعتباري  

باشند، الزم است موارد ذيل از مجموع سرمايه اصلي و سرمايه تكميلي كسر  ديگر مي

 .شود

 

٢ 



 

 

 

 

 

ه حسابهاي آنها با حسابهاي گذاري در بانكها و موسسات اعتباري ديگر ك سرمايه -٤-١

اين بند در مواردي كاربرد دارد كه . بانك يا موسسه اعتباري مادر تلفيق نشده است

 .براساس استانداردهاي حسابداري ارائه صورتهاي مالي تلفيقي الزامي است

 

با صالحديد بانك مركزي (گذاري در ساير بانكها و موسسات اعتباري  سرمايه -٤-٢

 ). ايرانجمهوري اسالمي

 

  سقف سرمايه تکميلي-٥ماده 

تواند معادل سرمايه اصلي باشد و مبلغ مازاد  مجموع سرمايه تكميلي، حداكثر مي 

 .شود در سرمايه پايه منظور نمي

 

 

 بند ٦ ماده و ٥نامه مربوط به سرمايه پايه بانكها و موسسات اعتباري در  آئين 

 شوراي پول و اعتبار به تصويب ٢٧/١٠/١٣٨٢در يکهزار و سيزدهمين جلسه مورخ  فرعي

 .رسيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣



 

 

 
 
 

 بسمه تعالي

 

 مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي

 

 بخش اول ـ تعاريف

 از نظر اين مقررات موسسه اعتباري غيربانکي که از اين پـس موسسـه اعتبـاري                 -١ماده  

هاي غيرديداري، اخـذ      ردهاي است که از طريق جذب سپ        شود موسسه   ناميده مي 

تسهيالت و استفاده از ساير ابزارهاي مالي به تجهيز منابع مبادرت نموده و ايـن               

منابع را به اعطاي تسهيالت اعتباري اختصاص داده و يا به هر نحو ديگـري بـه                 

تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران که از ايـن پـس بانـک مرکـزي                

 . کنندگان و متقاضيان منابع مالي باشدشود واسطه بين عرضه ناميده مي

در قالب يکي از تسهيالت اعتبـاري يـا يـک رشـته از              "  موسسه اعتباري که صرفا    -٢ماده  

 شـناخته   “موسسـه اعتبـاري تخصصـي     ”نمايد    هاي اقتصادي فعاليت مي     فعاليت

 .شود مي

ز انـواع   هاي اقتصادي يـا چنـد نـوع ا           موسسه اعتباري که در چند رشته از فعاليت        -٣ماده  

 .شود  شناخته مي“موسسه اعتباري عمومي”نمايد  تسهيالت اعتباري فعاليت مي

 تخصصي يا عمومي بودن و تعيين محدوده فعاليت موسسه اعتباري بـا             تشخيص -٤ماده  

 .بانک مرکزي است

 

 بخش دوم ـ تاسيس 

 .ت فعاليت هر يک از موسسات اعتباري منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزي اس-٥ماده 

 .باشند  هيچ يک از بانکها مجاز به تاسيس موسسه اعتباري نمي-٦ماده 

توانند بصورت شرکتهاي سهامي عام يـا خـاص            موسسات اعتباري تخصصي مي    -٧ماده  

 .تاسيس و فعاليت نمايند

 



 

 

 

 

 الرعايه در اساسنامه بانک غيردولتي الحاقيه به نکات الزم

  شوراي پول و اعتبار٣٠/٢/١٣٨٠ مصوبه نهصد و پنجاه و پنجمين جلسه مورخ

 

هدف بانک نبايد صرفاً تامين منابع مالي براي سهامداران خـود يـا اشـخاص و گروههـاي                   -١

 .خاص باشد

اشخاص حقوقي غيربانکي که بخشي از سرمايه و يـا سـهام آنهـا متعلـق بـه دولـت و يـا                     -٢

ات عمـومي    قـانون محاسـب    ٥شرکتهاي دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده          

هاي  توانند در بانک بوده و يا تحت مديريت بخش دولتي و يا نهادهاي عمومي قرار دارند نمي

 .غيردولتي سهامدار باشند

٪ از شـمول    ١٥مشارکت صندوق تعاون در تاسيس بانک تعاون حداکثر تا سـقف             :تبصره

 .باشد مفاد اين تبصره مستثني مي

اً واحده و يا به تدريج به يک شخص حقيقـي يـا              درصد سهام بانک دفعت    ١٠انتقال بيش از     -٣

 .حقوقي ديگر موکول به اطالع ساير سهامداران و تاييد قبلي بانک مرکزي است

در سقف فوق براي شخص حقيقي سهام او بعالوه سهام متعلق بـه افـراد تحـت                  :تبصره

در مورد شخص حقوقي نيز سهام آن بعـالوه         . شود  تکفل و همسر وي نز منظور مي      

 درصد سهام آن را دارند و همچنين اشخاص حقوقي کـه          ١٠اصي که بيش از     اشخ

 .شود  درصد سهامشان در مالکيت آن است منظور مي١٠بيش از 

تواند در هيچ     ها اعم از دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي نمي            هيچيک از بانک   -٤

 .بانک مرکزيزمان بيش از يک درصد سهام بانک را دارا باشد مگر با مجوز 

 .سرمايه بانک نبايد از محل تسهيالت دريافتي از بانکها و موسسات اعتباري تامين شود -٥

تواند سهام خود را که متعلق به سهامداران آن بانک است براي تسهيالت اعطائي                بانک نمي  -٦

 .ها به وثيقه بگيرد و يا تعهدات و تضمين

 قائم مقام مديرعامل بانـک بايـد داراي         البدل هيات مديره، مديرعامل و      اعضاي اصلي و علي    -٧

 :هاي تخصصي به تشخيص بانک مرکزي و شرايط ذيل باشند صالحيت

 



 

 

 

 

 

 ٩٨ قانون پولي و بانکي کشور و ماده         ٣٥عدم سوء پيشينه طبق مفاد بند الف ماده          -٧-١

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و            

 .حسن شهرتدارا بودن 

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي بـراي مـديرعامل و قـائم مقـام مـديرعامل و                  -٧-٢

يک نفر از اعضاي هيات مـديره درصـورت دارا بـودن سـاير       . اعضاي هيات مديره  

 .تواند از اين شرط معاف باشد شرايط مي

 سـرمايه    سال سابقه در امور مديريت بانک و يا بـازار پـول و             ٥دارا بودن بيش از      -٧-٣

 .براي اکثريت اعضاي هيات مديره و همچنين مديرعامل و قائم مقام وي

 .انتخاب مجدد افراد موضوع اين ماده موکول به تائيد قبلي بانک مرکزي است :تبصره

 .حسابرس بانک بايد از ميان حسابرسان مورد تائيد بانک مرکزي انتخاب شود -٨

الرعايه   تنظيم شود که موارد فوق و نکات الزم  هيچيک از مواد ديگر اساسنامه نبايد به نحوي        -٩

 رانفی نموده و يـا      ٣٠/٢/١٣٨٠در اساسنامه بانکهاي غيردولتي موضوع مصوبه جلسه مورخ         

 .به آن خدشه وارد سازد

 بانک مرکزي عنداللزوم مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبـار در مـورد سياسـتهاي پـولي و                   -١٠

انکهاي دولتي و موسسات اعتباري غيربانکي تصـويب        اعتباري و ساير مقرراتي را که براي ب       

 .شده است، با وضعيت بانکهاي غيردولتي تطبيق داده و به آنها ابالغ خواهدکرد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

٢ 



 

 

 
 


