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 با سالم؛


��	 �������� «گونه که استحضار دارند، احترامًا، همان� � ����� ������ ������ �����������������پــس از » � ������� �

شــوراي پــول و اعتبــار، طــي بخشــنامه شــماره  ٢٣/٣/١٣٩٦تصويب در يکهزار و دويست و سي و سومين جلسه مورخ 

) دســتورالعمل مبنــي بــر ايــن ٢٧ابالغ شد. متعاقبًا با استناد به اختيارات مقرر در ماده ( ١٧/٤/١٣٩٦مورخ  ١١١٥٩٧/٩٦

هــاي شده در ايــن دســتورالعمل و نيــز روشب تعيينتواند هرکدام از ضرايبانک مرکزي، در صورت نياز و به صالحديد خود مي«که، 

، اصــالحاتي در دســتورالعمل »محاسباتي مربوط به انواع مختلف ريسک اعتباري، عملياتي و بازار را تغيير داده و يــا تعــديل نمايــد

بــاري کميسيون مقررات و نظــارت مؤسســات اعت ٦/١٢/١٣٩٦اعمال و پس از تصويب در بيست و هشتمين جلسه مورخ 
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کــه تغييــرات و اصــالحاتي را در :���66 

) دســتورالعمل، اصــالحات و ٢٧رات مقرر در مــاده (رو، مجددًا به استناد اختيانمود. از اينهاي محاسباتي ايجاب ميروش

کميســيون مقــررات و نظــارت  ٤/١٢/١٣٩٨تغييراتي در دستورالعمل اعمال شــد و در چهــل و چهــارمين جلســه مــورخ 

  و مورد تأييد قرار گرفت.مطرح ؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران م
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  باشد:آمده در نسخه اصالحی جديد ناظر بر موارد زير ميتغييرات به عمل 

هــای نامشــهود و عــدم لحــاظ ســرقفلی حذف سرقفلي محل کسب و پيشه (حق کسب و پيشه) از اقالم دارايي .١

 ؛١مذکور در کسورات سرمايه اليه 

در چــارچوب مفــاد  ٢هــا در ســرمايه اليــه مبلــغ حاصــل از تجديــد ارزيــابي دارايي %٤٥دن حداکثر لحاظ نمو .٢

  دستورالعمل و حذف دوره گذار تعيين شده؛

گذاری دستورالعمل ســرمايه«ها در جهت انطباق با گذارياعمال تغييراتی در تعديالت نظارتي مربوط به سرمايه .٣

  ؛»مؤسسات اعتباری
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هاي باالي خط ترازنامه به ويژه تسهيالت اعطايي در قالــب عقــود کاهش ضرايب ريسک برخي از اقالم دارايي .٤

 مشارکتي؛

 ؛مين آنهاو يا به تض هاي دولتيکاهش ضريب ريسک مطالبات از دولت و شرکت .٥

  .ؤسسات اعتباريکاهش ضريب ريسک مطالبات از م .٦

عالوه بر اين، برخي ديگر از سؤاالت و موارد مطروحه از سوي شبکه بانکي حاکي از برداشت و اســتنباط ناصــحيح از 

مفاد دستورالعمل بود که در ادامه، توضيحات الزم در اين خصوص با هدف رفع ابهامات و تصريح بيشــتر، بــه شــرح زيــر 

  گردد: ارايه مي
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 :اندوخته ناشي از تسعير نرخ ارز  

;;�O 	��
�;;7 0! �h>i '!��< 	� ,0�! ��# �*5/8 0! ���# 	6H&�#!) 	1 C ��;;58 ���;;7 :�;;/j �� (

 	�O 	��
�7 0! �h>i & ��D�
1 �
 k�/a
.��� 

 :کسر سود تقسيمي و پاداش هيأت مديره از سود انباشته  
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ا و هــبه ذکر است، تمامی محاسبات مربوط به دستورالعمل مذکور بايد به تأييــد مــديريت کــل نظــارت بــر بانک الزم

 مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برسد.

مراتب به قيد در پايان ضمن ايفاد يک نسخه از اصالحيه دستورالعمل مذکور، خواهشمند است دستور فرمايند 

مؤسسه /ربط آن بانک به تمامي واحدهاي ذي ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 

  م.ن/٤٦٦٦٨١١/و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد. اعتباري غيربانکي ابالغ شده
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  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

  

  

  

  پولشويي با مبارزه و بانکي مجوزهاي مقررات، کل مديريت

  بانکي قرراتم و مطالعات اداره
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  محاسبه سرمايه نظارتي و دستورالعمل

  مؤسسات اعتباريسرمايه کفايت 
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  تعالي بسمه

  

  »مؤسسات اعتباري کفايت سرمايهمحاسبه سرمايه نظارتي و  دستورالعمل«

حفظ و با هدف  ۱۳۵۱قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه ) ۱۴(ماده ) ۵(و بند  )۱۱(ماده ) ب(بند به استناد 

در راستاي  و سالمت نظام بانکي کشور از طريق نگهداري سطح مناسب سرمايه توسط مؤسسات اعتباريثبات 

که  »مؤسسات اعتباري کفايت سرمايه و نظارتي سرمايه محاسبه دستورالعمل«هاي مترتب بر عمليات بانکي،  پوشش ريسک

  .گردد ن مييشود، تدو ناميده مي »دستورالعمل«از اين پس به اختصار 

  فصل اول ـ تعاريف

  :روند مي کار به مربوط مشروح عبارات جاي به زير عناوين دستورالعمل، اين در -1 ماده

 ؛کشوربرنامه و بودجه ها و سازمان  وزارتخانه: دولت -۱- ۱

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ :انک مرکزيب -۲- ۱

کشوري مصوب منطبق با تعاريف مندرج در قانون مديريت خدمات  :هاي دولتي شرکت ومؤسسات  -۳- ۱

 و اصالحات بعدي؛ ۱۳۸۶

 و نهادها ستنهادها و مؤسساتي که به موجب قانون فهر :نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي -۴- ۱

و يا ساير قوانين تحت اين عنوان  و اصالحات بعدي ۱۳۷۳مصوب  يدولت ريغ يعموم مؤسسات

 ؛شوند اطالق مي

به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که  :مؤسسه اعتباري - ۵- ۱

  ؛تأسيس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد

و  شده تأسيس ايران از خارج در که غيربانکي اعتباري مؤسسه يا بانک : ياعتباري خارج سسهؤم -۶- ۱

  ؛دارد اشتغال بانکي عمليات به خويش متبوع کشور بانکي نظارت مرجع نظارت تحت

 ،يبازارگردانهاي کارگزاري،  اي از جمله شرکت خدمات مالي و بيمه دهنده يهارانهاد  :نهاد مالي -۷- ۱

و  ، صرافي، ليزينگو بازنشستگي گذاري سرمايه هاي صندوق ،تأمين سرمايه ،گذاري سرمايه

 شرکت بيمه؛

 بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار؛ :تهران بهادار اوراق بورس - ۸- ۱
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و  ضوابط ابالغي بانک مرکزيباري که به موجب قانون، مؤسسه اعت بخشي از سود خالص :اندوخته -۹- ۱

 تقسيم قابلو  شود ، تحت عنوان اندوخته نگهداري مييا تصميم مجمع عمومي مؤسسه اعتباري

 .نيست سهامداران نيب

  .شود ميو نگهداري  اريخريدمؤسسه اعتباري که توسط خود مؤسسه سهام : سهام خزانه -۱۰- ۱

هاي  گذاري عادي صندوق واحدهاي سرمايه ،گواهي سپردهصکوک، اوراق مشارکت، : اوراق بهادار - ۱۱- ۱

که متضمن حقوق مالي قابل  به تشخيص بانک مرکزي مشابه و ساير مواردگذاري مشترک  سرمايه

 .به استثناي سهام ،معامله براي دارنده آن باشد

 .شود ميخريداري خريد و فروش و انتفاع اوراق بهاداري که به قصد  :اوراق بهادار تجاري - ۱۲- ۱

د و فروش و يخرنشده و با هدف تحصيل پذير  کنترل نهاد سرمايهکه به قصد ي سهام :يهام تجارس - ۱۳- ۱

 .شود خريداري ميانتفاع 

از   منافع  منظور كسب به پذير نهاد سرمايه  و عملياتي  مالي  هاي سياست راهبري   توانايي : كنترل -۱۴- ۱

 .آن  هاي فعاليت

بوده  سسه اعتباريمؤ آن در مالکيت عادي درصد سهام ۵۰ از بيش  كه شخص حقوقي : واحد تابعه -۱۵- ۱

 . باشد و مشمول تلفيق با مؤسسه اعتباري مي

  .باشند واحد تابعه مي عادي درصد سهام ۵۰اشخاص حقيقي و حقوقي که مالک کمتر از : اقليت  - ۱۶- ۱

گرفتن تعديالت تابعه که با درنظر واحد   هاي دارايي  و خالص  زيان/سوداز   بخش  آن :سهم اقليت - ۱۷- ۱

 .اقليت است  بهمتعلق  تلفيقي،

 .مطالبات پرداخت يا عدم تمايل در توانايیعدم  اشي ازنوقوع زيان  احتمال :ريسک اعتباري -۱۸- ۱

 يا و تجاري اوراق بهادار سهام تجاري، قيمتنوسانات زيان ناشي از  وقوعاحتمال  :ريسک بازار - ۱۹- ۱

 .نرخ ارز

 افراد ها، روش و فرآيندها کفايت عدم و بودن نامناسب از ناشي زيان وقوع احتمال :ريسک عملياتي - ۲۰- ۱

 .اعتباري سسهؤم از رويدادهاي خارج از ناشي يا و داخلي هاي سيستم و

 از جمله المللي بين مستقل اعتبارسنجي مؤسسات توسط شده تعيين هاي رتبه  :رتبه اعتباري - ۲۱- ۱

  ).Moody's( موديز مؤسسه و) Fitch( فيچ مؤسسه ،)S&P(پورز اند استاندارد مؤسسه

  نظارتي سرمايهـ  دومفصل 

  .شود تشکيل مي )۲( اليه و )۱( اليه سرمايه مجموع از نظارتي سرمايه -2 ماده

 :باشد به شرح زير مي )۱( اليه سرمايه -3 ماده
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  ؛)شده توسط سهامداران تأمينمنابع ( شده  پرداخت سرمايه -۱- ۳

 ؛صرف سهام -۲- ۳

 انباشته؛ )زيان( سود -۳- ۳

 ؛اندوخته قانوني - ۴- ۳

 ؛احتياطياندوخته  - ۵- ۳

 .ها ر اندوختهساي -۶- ۳

 :١باشد به شرح زير مي )۱( سرمايه اليهنظارتي تعديالت  -4 ماده

 .شود سهام خزانه کسر ميبهاي تمام شده ، )۱( در محاسبه سرمايه اليه -۴-۱

تمام شده سهام مؤسسه اعتباري که در زمان انجام محاسبات کفايت سرمايه در تملک بهای  - ۴-۲

  .شود کسر مي ۱اليه واحدهاي تابعه قرار دارد، از سرمايه 

سرمايه  از» )حق کسب و پيشه(سرقفلي محل کسب و پيشه «به استثناي  هاي نامشهود دارايي - ۴-۳

  .شود ميکسر ) ۱( اليه

و يا نهادهاي اعم از داخلي و خارجي گذاري متقابل در سهام مؤسسات اعتباري  درصورت سرمايه -۴-۴

کسر ) ۱(  هاي متقابل از سرمايه اليه گذاري سرمايهبهاي تمام شده ميان مالي غيرتابعه، حداقل 

 . شود مي

گذاري در اوراق  دستورالعمل سرمايه«گذاري تا حدود مقرر موضوع  ارزش دفتري سرمايهخالص  -۴-۵

وفق مفاد اين دستورالعمل موزون به ريسک شود و مجموع خالص ارزش دفتري  بايد »بهادار

 ۲درصد از اليه  ۵۰و به ميزان  ۱ز اليه درصد ا ۵۰گذاري خارج از حدود مقرر، به ميزان  سرمايه

  .شود کسر مي

 .ساير تعديالت به تشخيص بانک مرکزي - ۴-۶

  :شود به شرح زير محاسبه مياين ماده، ) ۵-۴(بند  موضوعسرمايه گذاري خارج از حدود مقرر  -  تبصره 

  MAX)هاي حد فردي؛ تخطي حد جمعي مجموع تخطي+ (هاي غيربانکي  گذاري مجموع سرمايه = خارج از حدود مقررگذاري  سرمايه

 :٢باشد به شرح زير مي )۲(اليه  سرمايه -5 ماده

                                                            
، كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي 1398/ 12/ 4جلسه مورخ  چهل و چهارمينطي مصوبه .  ١

فعلي ) 5-4(اين ماده در ويرايش قبلي دستورالعمل حذف و بند ) 8-4(الي ) 5-4(اين ماده، اصالح و همچنين، بندهاي ) 3-4(و ) 2-4(بندهاي
 .و يك تبصره به اين ماده اضافه گرديد

بند ، كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي 1398/ 12/ 4جلسه مورخ  چهل و چهارمينطي مصوبه .  ٢
 .اين ماده حذف گرديد 2اين ماده اصالح و نيز تبصره ) 5-2(



 

۴  

 

و  ها صرف هريک از آنبدهي توسط مؤسسه اعتباري و  اوراقبدهي ايجاد شده ناشي از انتشار  - ۵-۱

 :معيارهاي زيرمشروط به برخورداري از  ،هاي مؤسسه اعتباري دهيهمچنين ساير ب

 آن حداقل پنج سال باشد؛ سررسيدمانده تا  مدت زمان باقي -1- 5-1

 تماماً پرداخت شده باشد؛ -2- 5-1

زودتر از موعد سود اوراق مذکور را حق دريافت  شرايطي، تحت هيچ آن دارندگان -3- 5-1

 نداشته باشند؛شده  تعيين

پس ، اوراقتصفيه و ورشکستگي مؤسسه اعتباري، مطالباِت دارندگان اين  صورتدر  - 4- 5-1

و  شود اران و ساير بستانکاران مؤسسه اعتباري، پرداختذگ از مطالبات سپرده

نسبت به م موجب ايجاد حق تقدگونه ترتيبات ديگري که  هيچمشمول همچنين 

 ؛ساير بستانکاران مؤسسه اعتباري شود، قرار نگيرد

 ؛آن، تضمين نشده باشد با مرتبط حقوقي اشخاص توسط مؤسسه اعتباري و يا - 5- 5-1

. باشدپذير ن ار تحت هيچ شرايطي امکانريد اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشبازخ -6- 5-1

پذير  و با اخذ تأييديه مکتوب بانک مرکزي امکانبازخريد آن پس از مدت مذکور 

اين ) ۶(ماده در شده  حدود تعيينبازخريد، پس از  که اين ؛ مشروط برخواهد بود

 رعايت گردد؛ ، کماکان توسط مؤسسه اعتباريدستورالعمل

 ؛باشدبا مؤسسه اعتباري خريداري نشده  مرتبط حقوقي اشخاصتوسط  -7- 5-1

 .تأمين نشده باشدمؤسسه اعتباري توسط منابع مالي الزم براي خريد آن  - 8- 5-1

به  شده موزونهاي  درصد دارايي ۲۵/۱حداکثر به ميزان  عامالوصول  ذخيره مطالبات مشکوک - ۵-۲

 دستورالعمل؛اين  وفق مفاد ياعتبار سکضرايب ري

، سهام و اوراق هاي ثابت داراييها اعم از  داراييابي يتجديد ارزحاصل از  مبلغدرصد  ۴۵حداکثر  - ۵-۳

 .بهادار

لحاظ ) ۲(در سرمايه اليه  )۱(جدول شماره با اين ماده مطابق ) ۱(موضوع بند  اوراق بهادار مبلغ اسمي -۱تبصره 

  :گرددمی

  

مانده تا  باقي زمان  مدت

  سررسيد

بيش و سال  ۵

  آن از
  سال ۱  سال ۲  سال ۳  سال ۴

کمتر از 

  سال ۱

درصد مبلغ اسمي ابزار مالي، 

  )۲(لحاظ در سرمايه اليه قابل 
۱۰۰  ۸۰  ۶۰  ۴۰  ۲۰  ۰  

  

  )2(درصد مبلغ اسمي ابزار مالي قابل مالحظه در سرمايه اليه : 1 شماره جدول



 

۵  

 

 و لحاظ شده )۱(اليه  سرمايه معادل حداكثر ،)۲(اليه  سرمايه سرمايه نظارتي، مجموعسبه در محا  -۲تبصره 

  .شود نمي منظور سرمايه نظارتي در مازاد مبلغ

 نسبت كفايت سرمايه: مسوفصل 

هاي  اييدارکل عبارت است از نسبت سرمايه نظارتي به که نسبت کفايت سرمايه مؤسسه اعتباري  -6 ماده

 .درصد باشد ۸حداقل معادل بايد موزون به ريسک، 

 ، ريسک بازار و ريسکريسک اعتباري به هاي موزون دارايي ، از مجموعهاي موزون به ريسک کل دارايي - 7 ماده

 .شود محاسبه ميعملياتي 

درصد  ۵/۴، بايد حداقل معادل هاي موزون شده به ضرايب ريسک اييبه دار) ۱(نسبت سرمايه اليه  -8 ماده

 .باشد

هاي موزون شده به ضرايب ريسک آن کمتر از  به دارايي) ۱(نسبت سرمايه اليه  کهمؤسسه اعتباري   -۱ تبصره

جدول شماره  ساله و بر اساس  پنجموظف است نسبت مذکور را طي يک دوره گذار درصد باشد،  ۵/۴

 .درصد برساند ۵/۴، به ۲

  

  

  

  

 قانون) ۴۴( چهارم و چهل اصل كلي يها سياست ياجرا قانون«واگذاري طبق  هاي مشمول بانک  -۲ تبصره

در پايان سال  موظفندهاي مذکور  بانک. باشند اين ماده مستثني مي) ۱(از شمول تبصره  ،»اساسي

درصد  ۵/۴خود را به  هاي موزون شده به ضرايب ريسک به دارايي) ۱(نسبت سرمايه اليه  ۱۴۰۳

 .دنبرسان

ري پذي ريسکوضعيت  معيارهايي نظيرتواند براي هريک از مؤسسات اعتباري بر اساس  انک مرکزي ميب -9 ماده

  .تعيين نمايد )۸(و ) ۶(حدود مقرر در مواد از  باالتري درصدهاي، آن

  اعتباري هاي موزون به ريسك دارايي  - چهارمفصل 
ريسک اعتباري در اقالم باالي خط  هاي از حاصل ضرب وزن موزون به ريسک اعتباري هاي دارايي -10 ماده

 .آيد به دست مي) با لحاظ ضرايب تبديل(ترازنامه و اقالم زير خط ترازنامه 

  ۱۴۰۱  ۱۴۰۰  ۱۳۹۹  ۱۳۹۸  ۱۳۹۷  پايان سال مالي

  ٪ ۵/۴  ٪ ۴  ٪ ۵/۳  ٪ ۳  ٪ ۵/۲  )۱(نسبت سرمايه اليه 

 )1( اليه سرمايه نسبت افزايش به مربوط گذار دوره: 2 شماره جدول



 

۶  

 

بر اساس ، )۱۲(ماده روش موضوع  از استفاده مؤسسه اعتباري پس از تعديل باي خط ترازنامه الاقالم با -11 ماده

 :٣شود ميهاي ريسک اعتباري زير موزون  وزن

اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط بانك  هاي نقدي، مطالبات از بانك مركزي و  موجودي - ۱۱-۱

 .ضريب ريسك صفر درصدبا مركزي 

اعتباري، با ضريب  مؤسسات از) بهادار اوراق خريد و گذاري سپرده تسهيالت، قالب رد(مطالبات  - ۱۱-۲

 .  درصد ۵۰

با وزن ن دولت يا مطالبات به تضميو  )در قالب تسهيالت و خريد اوراق بهادار( لتمطالبات از دو - ۱۱-۳

   درصد؛صفر ريسک 

در قالب (غيردولتي  عمومي مؤسسات و دولتي و نهادها هاي شرکت و مطالبات از مؤسسات -۱۱-۴

  د؛درص ۵۰با وزن ريسک  مذکور ين نهادهايا مطالبات به تضميو  )تسهيالت و خريد اوراق بهادار

مشارکت مدني، مضاربه، مساقات و  مشارکتي مشتمل بر الب عقودقدر تسهيالت اعطايي اصل  -۱۱-۵

  :مزارعه

 ؛%۱۰۰  ن ريسکوز با تهران اوراق بهادار شده در بورس پذيرفته هاي شرکت به - 11-5-1

 ؛%۱۵۰ يسکبا وزن راشخاص حقيقي  و اشخاص حقوقيساير به  -11-5-2

 :)سهام کسر ذخيره کاهش ارزش بعد ازغيرتجاري گذاري در سهام  سرمايه( مشارکت حقوقي - ۱۱-۶

 ؛%۱۵۰ک با وزن ريس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده در بورس هاي شرکت در -1- 11-6

 ؛%۲۰۰ کها با وزن ريس شرکت سايردر  -2- 11-6

 ؛%۱۵۰ک با وزن ريس مؤسسه اعتباري خارجي و ديگر اعتباري مؤسسهدر  -3- 11-6

 :٤غيرمشارکتيالب عقود قدر تسهيالت اعطايي  اصل و سودمانده  - ۱۱-۷

با وزن ريسک  باشد، يدر رهن مؤسسه اعتبار يکه ملک مسکون مسکونيامالک  بابت -۱- ۱۱-۷

  د؛درص ۵۰

هاي  مجموع مانده اصل و سود بابت تسهيالت اعطايي به اشخاص حقيقي، بنگاه -۲- ۱۱-۷

که اصل ) نفر نيروي کار ۱۰۰داراي حداکثر ( يکوچک و متوسط و اشخاص حقوق

 درصد؛  ۷۵ا وزن ريسک ميليارد ريال باشد، ب ۲۰تسهيالت اعطايي حداکثر 

                                                            
، كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي 1398/ 12/ 4جلسه مورخ  چهل و چهارمينطي مصوبه .  ٣

 .اين ماده اصالح گرديد )6- 11(الي  )2-11(ضرايب مربوط به بندهاي 
كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري  1398/ 12/ 4جلسه مورخ  چهل و چهارمينشده طي مصوبه  اصالح.  ٤

 .اسالمي



 

۷  

 

وزن ريسک مجموع مانده اصل و سود بابت تسهيالت اعطايي به اشخاص حقيقي و   -۳- ۱۱-۷

نفر نيروي  ۱۰۰داراي حداکثر ( يهاي کوچک و متوسط و اشخاص حقوق نيز بنگاه

ميليارد ريال باشد و نيز مانده اصل و  ۲۰که اصل تسهيالت اعطايي بيش از ) کار

نفر  ۱۰۰ش از يب يدارا(ر اشخاص حقوقي يسود بابت تسهيالت اعطايي به سا

 : ۳هاي ريسک به شرح جدول شماره  با وزن) کار يروين

  سيار ضعيفب ضعيف متوسط خوب بسيار خوب رتبه اعتباري

  ۱۵۰  ۱۰۰  ۷۵  ۵۰  ۲۰  ) ٪(ريسك  وزن

 وزن ريسك عقود غيرمشاركتي بر اساس رتبه اعتباري: 3جدول شماره 

مجموع مانده اصل و سود بابت ساير تسهيالت اعطايي به هر شخص، اعم از  -۴- ۱۱-۷

 درصد؛  ۱۰۰گيرد با وزن ريسک  حقيقي و حقوقي که در بندهاي فوق قرار نمي

را متناسب با شاخص  ۳- ۷-  ۱۱و  ۲-  ۷- ۱۱ميليارد ريال در بندهاي  ۲۰تواند، حد مقرر  يبانک مرکزي م -  تبصره

 .ديتورم اعالمي، تعديل و اعالم نما

 .درصد ۱۰۰با ضريب ريسک  ،گيرند قرار نمي فوق هاي كه در رديف اقالم باالي خط ترازنامهساير  -۱۱-۸

 ها، اي چندجانبه، دولت هاي توسعه بانکبه ت اعطايي تسهيالو  يگذارسپردهل بر مشتم مطالبات - ۱۱-۹

خريداري  اوراق بهادار يا و، مؤسسات اعتباري و نهادهاي مالي ساير کشورها هاي مركزي بانك

 ۴:٥جدول شماره  هاي ريسک به شرح با وزنآنها  از شده

رتبه اعتباري
*

  
AAA+

 -AAتا 
A+  تا

A- 
BBB+  تا

BBB- 
BB+  تاB-  پايينB- بدون رتبه  

هـاي مركـزي و     ها، بانك مطالبات از ساير دولت ريسك وزن
  )٪( نهادهاي عمومي غيردولتي در ساير كشورها

۰  ۲۰  ۵۰  ۱۰۰  ۱۵۰  ۱۰۰  

  ۵۰  ۱۵۰  ۱۰۰  ۵۰  ۵۰  ۲۰  )٪( **اي چندجانبه هاي توسعه مطالبات از بانكريسك  وزن

مطالبات از مؤسسات اعتباري و نهادهاي مـالي   ريسك وزن
  ۱۰۰  ۱۵۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۵۰  ۲۰  )٪( ساير كشورها

 ...و  اعتباري مؤسسات مركزي، هاي بانك ها، دولت چندجانبه، اي توسعه هاي بانك وزن ريسك اعتباري: 4 شماره جدول

شده  عيينهاي ت باشد، بديهي است در صورت استفاده از رتبه مي) S&P(هاي مندرج در اين جدول متعلق به مؤسسه اعتبارسنجي استاندارد اند پورز نمايه *

  .هاي متناظر استفاده خواهد شد نمايه )Moody's(و مؤسسه موديز ) Fitch(مؤسسه فيچ  توسط

؛ گروه بانک ٧گذاري و شرکت بيمه صادراتي و نهادهاي زيرمجموعه آن از جمله شرکت بيمه اسالمي سرمايه ٦توسعه اسالمي  مطالبات از گروه بانک **

مشمول ضريب ريسک صفر  ١١؛ بانک توسعه آفريقا١٠؛ بانک توسعه آسيا٩المللي و شرکت تأمين مالي بين ٨و توسعهالمللي ترميم  جهاني شامل بانک بين

  .باشد درصد مي

                                                            
كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري  1398/ 12/ 4جلسه مورخ  چهل و چهارمينشده طي مصوبه  اصالح.  ٥

 .اسالمي
6 . Islamic Development Bank 
7 . Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit 
8 . International Bank for Reconstruction and Development 
9 . International Finance Corporation 
10 . Asian Development Bank 
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و يا اشخاص حقوقي داخل کشور داراي رتبه  مطالبات از ساير اشخاص حقوقي ساير کشورها -۱۱-۱۰

  :۵جدول شماره  با وزن ريسک به شرح اعتباري

  بدون رتبه -BBپايين  -BBتا  +A- BBBتا  +AA- Aتا  +AAA رتبه اعتباري

  ۱۰۰  ۱۵۰  ۱۰۰  ۵۰  ۲۰ ) ٪( شخص حقوقي ريسك وزن

  وزن ريسك اعتباري ساير اشخاص حقوقي: 5جدول شماره 

، پس از فوايد مترتبه و وجه التزام تأخير تأديه دين/اصل، سود(غيرجاري مطالبات مانده خالص  -۱۱-۱۱

 :۶جدول شماره  ريسک طبقهاي  وزنبا ) کسر ذخيره اختصاصي مربوط

 ) ٪( وزن ريسك ذخاير اختصاصي مبلغ  

مطالبات مانده خالص 
  غيرجاري

  150  درصد مانده مطالبات غيرجاري 20كمتر از 

  100  مطالبات غيرجاريمانده درصد  50تا  20از 

  50  مطالبات غيرجاري و باالتر از آنمانده درصد  50
 مطالبات غيرجاريوزن ريسك مربوط به : 6جدول شماره 

 شده اخذ وثيقه ها آن بابت که ،)۱۱-۱۱(موارد مربوط به بند  يبه استثنا) ۱۱( ماده موضوع مطالبات -12 ماده

  ١٢١٣:شود مي تعديل زير فرمول طبق مأخوذه وثايق حسب است،

∗ = − ( × ( − − )) 
 گردند؛ که در فرمول فوق، متغيرهاي مختلف به صورت زير تعريف مي

  يافته تعديل مطالباتمانده : ∗

  مانده مطالبات: 

  .دنمطالبات متفاوت باشوثايق و واحد پولي ٪ در صورتي که ۸ضريب تعديل به ميزان : Hfx  . ۷جدول شماره  ضرايب تعديل طبق: H   ) ارزش اسمي براي وثايقي که ارزش بازار براي آنها وجود ندارد( ارزش بازار وثايق: 

 تأثير بدون لحاظمانده مطالبات نباشد؛  ۷جدول شماره  جزء مصاديق احصاء شده در چنانچه وثايق  -۱ تبصره

  .شود موزون مي هاي ريسک مربوط بر اساس وزن ،)ضريب تعديل( وثايق

                                                                                                                                                                                     
 

11 . African Development Bank 
كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري  1396/ 12/ 6بيست و هشتمين جلسه مورخ طي مصوبه  شده اصالح.  ١٢

 .اسالمي
، كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي 1398/ 12/ 4جلسه مورخ  طي مصوبه چهل و چهارمين . ١٣

 .جايگزين آن شد 4ويرايش قبلي اصالح و تبصره  1 تبصره ، لذابه اين ماده اضافه گرديد 5و تبصره  3تبصره ، اين ماده اصالح



 

۹  

 

با استفاده از ميانگين موزون  )( در صورتي که ترکيبي از وثايق وجود داشته باشد، ضريب تعديل  -۲تبصره 

  :گردد محاسبه ميزير  فرمول طبقيب تعديل وثايق اضر

=  

  ام؛ ضريب تعديل وثيقه : 

  ازار کل وثايق؛ام نسبت به مجموع ارزش ب ارزش بازار وثيقه : 

  

 ضرايب تعديل مربوط به وثايق مختلف: 7 شماره جدول

  .اند صادر شده ۱۰/۰۴/۱۳۹۳مورخ  ۹۴۶۴۷/۹۳نامه شماره  ابالغ بخشهاي بانکي ريالي بابت تضمين تسهيالت اعطايي که قبل از  نامه ضمانت *
  

غيرجاري آن وفق بند  بخش مانده ، خالصمطالباتي که بخشي از آن غيرجاري شده است خصوصدر  -۳تبصره  

 بخش جاري مربوط به يافته شود و براي محاسبه مانده مطالبات تعديل موزون به ريسک مي) ۱۱-۱۱(

 بخش غيرجاري، مانده )c(از ارزش بازار وثايق  ،)۱۲(ر فرمول موضوع ماده د ،مطالبات مذکور

   .شود مطالبات کسر مي

موضوع (ش بازار وثايق و يا ارزش بازار وثايق پس از کسر مانده بخش غيرجاري در صورتي که ارز -۴تبصره 

وثايق پس از کسر مانده بيش از مانده مطالبات باشد، ارزش بازار وثايق و يا ارزش بازار ) ۳تبصره 

  .شود بخش غيرجاري، حداکثر به ميزان مانده مطالبات لحاظ مي

  .ا ارزش بازار وثايق بايد لحاظ گردديبراي محاسبه ارزش وثايق، اقل ميزان ارزش رهني  -۵تبصره 

  

را در ) حسب مورد( ۷جدول شماره  هر يک از وثايق موضوع سسه اعتباري موظف است ارزش بازارمؤ -13 ماده

از  فيزيکي هاي در خصوص وثايقي نظير دارايي. هاي مالي مبناي عمل قرار دهد آخرين مقطع تهيه صورت



 

۱۰  

 

باشد،   ها مستلزم ارزيابي مي تجهيزات که تعيين ارزش بازار آن و آالت ماشين مستغالت، و امالک قبيل

ز داخل و يا خارج مؤسسه اعتباري مکلف است از کارشناسان واجد صالحيت منتخب هيأت مديره، اعم ا

سال معتبر خواهد بود مشروط به اين  سه تا مدتحداکثر ارزيابي مذکور . مؤسسه اعتباري، استفاده نمايد

اعتباري مورد نظر است بر اساس تغيير  هاي مالي مؤسسه که در پايان مقاطعي که تهيه صورت

هاي  شاخص ورت عدم وجوددر ص .مورد تعديل قرار گيرد، طبق اعالم بانک مرکزي هاي مربوط شاخص

 .، ارزش آخرين ارزيابي مبناي عمل خواهد بودمربوط

اقالم  اعتباري رديف بر اساس ضرايب تبديل به شرح زير هم اقالم زير خط ترازنامه مؤسسه اعتباري - 14 ماده

به ضرايب ريسک مربوط ، )۱۲(ماده پس از تعديل با استفاده از روش موضوع باالي خط گرديده و 

 :شود موزون مي

 با ضريب تبديل صفر؛ مؤسسه اعتباري طرف از شرط و قيد بدون فسخ قابل تعهدات -۱- ۱۴

پس از کسر وجوه دريافتي از مشتريان  آن از كمترسال و   يک سررسيدتعهدات غير قابل فسخ با  -۲- ۱۴

 درصد؛ ۲۰تبديل دريافت با ضريب  تحت عناويني نظير سپرده نقدي و پيش

پس از کسر وجوه دريافتي از مشتريان تحت  سال يك از بيش سررسيدتعهدات غير قابل فسخ با  -۳- ۱۴

 درصد؛ ۵۰با ضريب تبديل  دريافت عناويني نظير سپرده نقدي و پيش

 مبلغ كسر از پس است اعتبار وثيقه آن موضوع كاالي که اي شده تاييد يا صادر اسنادي اعتبارات - ۴- ۱۴

 ؛درصد ۲۰ تبديل ضريب بامشتريان  از دريافت پيش

 مبلغ كسر از پس نيست اعتبار وثيقه آن موضوع كاالي که اي شده تاييد يا صادر اسنادي اعتبارات - ۵- ۱۴

 ؛درصد ۵۰ تبديل ضريب بامشتريان  از دريافت پيش

 درصد؛ ۵۰پس از کسر سپرده نقدي با ضريب تبديل  ارزي يا ريالي هاي نامه ضمانت -۶- ۱۴

 همنتشر مشاركت اوراقانواع صکوک از جمله  ضمينو ت معامالت منعقده قراردادهاي بابت تعهدات -۷- ۱۴

 ؛درصد ۵۰ تبديل ضريببا 

 .درصد ۱۰۰ تبديل ضريببا  تعهدات ساير - ۸- ۱۴

   هاي موزون به ريسك بازار داراييـ  پنجمفصل 
در عدد  بازار سکيپوشش ر ياز برايه مورد نياز حاصل ضرب سرماسک بازار يموزون به ر يها ييدارا -15 ماده

 .شود يمحاسبه م) ٪۸ معادل سرمايه کفايت نسبت حداقل احتساب با( ۵/۱۲

 تمام شده يبهامجموع % ۸برابر است با ، يتجار سک بازار سهاميپوشش ر ياز برايه مورد نيسرما -16 ماده

 .خريداري شده يسهام تجار
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از مجموع سرمايه مورد نياز براي  تجاري اوراق بهاداربازار  سکيپوشش ر ياز برايه مورد نيسرما -17 ماده

 :شود ميمحاسبه  پوشش ريسک خاص و عام به شرح زير

درصد مجموع بهاي تمام شده اوراق  ۵ برابر است باسرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک خاص  - ۱۷-۱

 .خريداري شده تجاري بهادار

سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک عام برابر است با حاصل ضرب ضريب ريسک متناظر با  - ۱۷-۲

 تمام شده اوراق بهاداردر بهاي  ،۸جدول شماره  به شرح مدت زمان باقي مانده تا سررسيد

 :خريداري شده تجاري

  )٪(ضريب ريسك  خريداري شدهتجاريمدت زمان باقي مانده تا سررسيد اوراق بهادار
  0  يك ماه يا كمتر از آن

  2/0  ماه 3تا  1
  4/0  ماه 6تا  3
  7/0  ماه 12تا  6
  25/1  سال 2تا  1
  75/1  سال 3تا  2
  25/2  سال 4تا  3
  75/2  سال 5تا  4
  25/3  سال 7تا  5
  75/3  سال 10تا  7

  5/4  سال 15تا  10
  25/5  سال 20تا  15

  6  سال 20بيش از 
  سررسيد تا مانده باقي زمان مدت با متناظر ريسك ضريب: 8جدول شماره 

 يا ارزها تمامي مثبت باز  وضعيت٪ ۸ با است برابر ارز نرخ بازار ريسک پوشش براي نياز مورد سرمايه -18 ماده

 ١٤.باشد بيشتر که کدام هر ارزها تمامي منفي باز وضعيت مطلق قدر

 مازاد برابر که ارزها مثبت باز وضعيت خالص مجموع از است عبارت ارزها تمامي مثبت باز وضعيت  -۱تبصره 

 معادل به نسبت ارز هر به آن مشتريان تعهدات و اعتباري مؤسسه هاي دارايي مجموع ريالي معادل

  .باشد مي ارز همان به اعتباري مؤسسه تعهدات و ها بدهي مجموع ريالي

 مازاد برابر که ارزها منفي باز وضعيت خالص مجموع از است عبارت ارزها تمامي منفي باز وضعيت  -۲تبصره 

 مجموع ريالي معادل به نسبت ارز هر به اعتباري مؤسسه تعهدات و ها بدهي مجموع ريالي معادل

  .باشد مي ارز همان به آن مشتريان تعهدات و اعتباري مؤسسه هاي دارايي

                                                            
، كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي 1396/ 12/ 6بيست و هشتمين جلسه مورخ طي مصوبه .  ١٤

 .اصالح و دو تبصره به آن اضافه گرديد) 18(ماده 
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  هاي موزون به ريسك عملياتي  داراييـ  ششمفصل 
در  عملياتيسک يپوشش ر ياز برايه مورد نياز حاصل ضرب سرما عملياتيسک يموزون به ر يها ييدارا -19 ماده

 .شود يمحاسبه م) ٪۸ معادل سرمايه کفايت نسبت حداقل احتساب با( ۵/۱۲عدد 

سه  هايدرآمد مجموع تمامي ميانگين% ۱۵برابر است با  عملياتيسک يپوشش ر يبرا ازيه مورد نيسرما -20 ماده

 .سال اخير مؤسسه اعتباري

  دهي و گزارش الزامات كنترل داخليفصل هفتم ـ 
تدوين و  ، نسبت بهدستورالعملمديره مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حسن اجراي اين  هيأت -21 ماده

هاي  وظايف آن، روش اجرايي داخلي مشتمل بر واحد سازماني مسئول انجام کار، شرح هاي رويهتصويب 

 .اقدام نمايد غيره سازماني و انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطالعات مابين واحدهاي

ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل  حداکثر موظف است هيأت مديره مؤسسه اعتباري -22 ماده

هاي موزون به  مانده دارايي ،۲و  ۱اجزاي سرمايه نظارتي اليه  ي نظيردعاتي حاوي موارسامانه اطال

را به نحوي اين دستورالعمل  مفاد ريسک، ضرايب ريسک، نوع، ارزش و ضرايب تعديل وثايق حسب

 .پذير باشد در هر زمان امکانارايه اطالعات مورد درخواست بانک مرکزي  نمايد کهايجاد 

هاي موزون به ريسک و  سرمايه نظارتي، دارايي به مربوط اطالعات تمامي است موظف يتباراع ؤسسهم -23 ماده

در مقاطع زماني سه ماهه و حداکثر ظرف مدت يک  دستورالعمل، اين ادنسبت کفايت سرمايه مطابق مف

 .نمايداي که بانک مرکزي اعالم خواهد نمود، به آن بانک گزارش  هفته پس از پايان هر سه ماه، به شيوه

 مجازات – هشتم فصل

هاي مالي از حدود  غيردولتي در مقطع تهيه صورت نسبت کفايت سرمايه مؤسسه اعتباري که صورتيدر  -24 ماده

اقداماتي به شرح ربط،  و با رعايت قوانين و مقررات ذيمقرر در اين دستورالعمل کمتر شود، حسب مورد 

 :گردد زير اعمال مي

 موظف اعتباري مؤسسه مديره تأهي ،باشددرصد  ۵ تا ۸کمتر از  سرمايه کفايت نسبت چنانچه -۲۴-۱

روز  ۱۵حداکثر ظرف مدت ها و يا افزايش سرمايه  الزم جهت اصالح ترکيب داراييبرنامه  است

روز کاري برنامه مزبور را  ۱۰حداکثر ظرف مدت  بانک مرکزي. نمايدارايه  مرکزي بانک بهرا کاري 

بانک مرکزي  ،تا زمان تحقق حدود مقرر. کند ميتباري اعالم بررسي و مراتب را به مؤسسه اع

 را از انجام برخي عمليات مجاز بانکي به طور موقت محروم مؤسسه اعتباري حسب موردتواند  مي

 .نمايد
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، )۱- ۲۴(عالوه بر اقدامات موضوع بند  درصد باشد، ۳تا  ۵چنانچه نسبت کفايت سرمايه کمتر از  -۲۴-۲

 :را انجام دهدزير  چند مورد از مواردبايد يک يا بانک مرکزي 

براي  کاهش حدود احتياطي نظير تسهيالت و تعهدات کالن و اشخاص مرتبط - 2-1- 24

 ؛مؤسسه اعتباري

 ممنوعيت فعاليت در بازار بين بانکي؛ - 2-2- 24

موظف اعضاي  يک يا چند نفر از و يا مديرعامل اي حرفه سلب صالحيت - 2-3- 24

 ؛مؤسسه اعتباريمديره  هيأت

 قابل ساالنه ويژه سود درصد ۱۰ صرفاً معادل ارانسهامدبه پرداخت سود  - 2-4- 24

مؤسسه  پاداش به مديرانممنوعيت پرداخت و  اعتباري مؤسسه تقسيم

 .اعتباري

، مؤسسه اعتباريمديره و يا مديرعامل  هر يک از اعضاي هيأت اي حرفه در صورت سلب صالحيت -تبصره

مديره و يا  عنوان عضو هيأت سال بهتوانند تا مدت دو  ، اشخاص مزبور نمي)۳-۲- ۲۴(موضوع بند 

  .تعيين شوند مؤسسات اعتباريمديرعامل هيچ يک از 

است  موظف اعتباري مؤسسه مديره هيأتدرصد شود،  ۳کمتر از  سرمايه کفايت نسبت چنانچه - ۲۴-۳

، تشريفات صورت و در غير اين اقدام به افزايش سرمايه نمايد روز کاري ۹۰حداکثر ظرف مدت 

همچنين بانک مرکزي تا زمان ثبت افزايش سرمايه در . مؤسسه را فراهم نمايدقانوني انحالل 

 :منع نمايديک يا چند مورد از موارد زير  مؤسسه اعتباري را از انجام بايدمراجع ثبتي، 

 تقسيم قابل ساالنه ويژه سود درصد ۱۰بيش از  پرداخت سود به سهامداران - 3-1- 24

 حقوق کارکنان مؤسسه اعتباري؛ و افزايش پاداش به مديران ،اعتباري مؤسسه

و عدم ايجاد انواع  انواع تسهيالت ياعطا ، عدمدريافت انواع سپرده - 3-2- 24

 ؛تعهدات

 .فعاليت در بازار بين بانکي -3-3- 24

را انجام ندهد مشمول مفاد ) ۳- ۲۴(کدام از اقدامات موضوع بند  در صورتي که مؤسسه اعتباري هيچ - تبصره

  .  گردد قانون پولي و بانکي کشور مي) ۳۹(ماده 

 ميزان درصد پنجاه از هاي مالي، در مقطع تهيه صورت دولتي هاي بانک سرمايه کفايت نسبت چنانچه - 25 ماده

بانک مرکزي موظف است بالفاصله مراتب را به منظور افزايش  شود، مترک اعتبار و پول شورايمقرر 

 .وزيران گزارش نمايد  تأهي سرمايه به
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  ساير موارد – نهم فصل

باشد؛ چنانچه نسبت کفايت سرمايه محاسبه شده مؤسسه  االجرا مي اين دستورالعمل از تاريخ ابالغ الزم -26 ماده

نسبت مذکور د، مؤسسه اعتباري موظف است درصد باش ۸اعتباري در چارچوب اين دستورالعمل کمتر از 

  .برساند درصد ۸ساله به  را طي يک دوره گذار پنج

 اين دستورالعملمقرر در هاي  مشمول مجازاتتحقق حد موضوع اين ماده پس از دوره گذار در صورت عدم  -تبصره

  .خواهد شد

شده در اين  ضرايب تعيينتواند هرکدام از  بانک مرکزي، در صورت نياز و به صالحديد خود مي - 27 ماده

هاي محاسباتي مربوط به انواع مختلف ريسک اعتباري، عملياتي و بازار را تغيير  دستورالعمل و نيز روش

  .داده و يا تعديل نمايد

  

به  ۲۳/۰۳/۱۳۹۶مين جلسه مورخ يکهزار و دويست و سي و سوتبصره در  ۱۲ماده و  ۲۷در  دستورالعملاين 

کفايت نامه  ها و مؤسسات اعتباري و آيين سرمايه پايه بانک نامهآئين ر رسيد و جايگزينتصويب شوراي پول و اعتبا

چهاردهمين جلسه  سيزدهمين و يکهزار و يکهزار وصوب به ترتيب م) غيردولتي و هاي دولتي بانک( سرمايه

مورخ  ۱۹۱۱/مب هاي شماره بخشنامهموضوع  ۲۵/۱۱/۱۳۸۲و  ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ مورخپول و اعتبار محترم شوراي 

  .گردد ميپول و اعتبار  يشورا ۲۹/۱۱/۱۳۸۲مورخ  ۱۹۶۷/و مب ۱۹۶۶/مب ،۱۶/۱۱/۱۳۸۲
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