
7/21/2013 

1 

 
 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

 

1 

 چاسچَب هقشسات باًکي

 اداره مطالعات و مقررات بانکی

 اميرحسين امين آزاد

  بانک  مرکزی  جمهوری  اسالمی  اریان 
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 چارچوب مقررات بانکی

 

 باًکيًظاست اّذاف 

 ّای اقتظادیبا سايش باًک ّا دس هقايسِ بش ًظاست اّويت ُ  بٌگا

 باًکيًظاست دس ًَيي سٍيکشدّای 

 باًکي هَثشًظاست اسکاى 

  باًکيدس حَصُ ًظاست هقشسات گزاسی 
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 هقشسات غيشاحتياطي

ّوچَى ضَابط تاسيس، ًحَُ اداسُ، 

 فعاليت، اًحالل ٍ ٍسشکستگي  
 

 

 هقشسات احتياطي  
هقشسات ًاظش بش کفايت سشهايِ، ًظيش 

ُ گيشی، تولک سْام هَسسات اعتباسی،  رخيش

تسْيالت ٍ تعْذات اشخاص هشتبط، تسْيالت ٍ 

 تعْذات کالى، ًقذيٌگي 

 مقررات در نظارت بانکی
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 شاخض ّاحذاقل استاًذاسدّا ٍ 

 الضام هَسسات اعتباسی بِ سعايت هقشسات

 ًظاستيًْاد اعطای اختياس کافي بِ باصسساى 

 کافي بشای بِ اجشا دسآهذى هقشساتضواًت اجشای 

 قبال تظويوات ٍ اقذاهات ًظاستي آى ّا دس باصسساى حوايت کافي اص 
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 ًظاست تطبيقي
بش سٍيکشد کٌتشلي  هبتٌي » 

ِ ًگش يا دس صهاى   «ٍقَع گزشت
 

 سيسکًظاست هبتٌي بش 
 

ُ ًگش ٍ سٍيکشد کٌتشلي با »  آيٌذ
 «پيشگيشاًِ 
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 تأسيس

 فعاليت

 انحالل و تصفيه
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 تاًه ّای
ِ ای  استػٌاع هٌطم
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اّن اقذاهات ٍ تالش ّای اًجام پزيشفتِ دس  

اداسُ هطالعات ٍ هقشسات باًکي دس سال 
1389   

 

 

 گزديذُ استاضخاظ هزتثط اس جاهؼيت تيطتزی تزخَردار هػاديك. 

 تسْيالت ٍ تؼْذات اضخاظ هزتثط وِ تِ رغن اّويت تسيار در ًسخِ پيطييي  سمف جوؼی تزای

 .ضذهغفَل هاًذُ تَد، تؼييي 

 وطيَر،  تاًىی ٍ پَلی لاًَى  43هادُ ظزفيت ّای ًسخِ جذيذ آييي ًاهِ اس رّگذر استفادُ اس تزای

 .پيص تيٌی گزديذضواًت اجزا 

 آييي ًاهِ تسْيالت ٍ تعْذات اشخاص هشتبط
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خاصِ در دگرگًَی ّای بسيار، تذٍيي ٍ تصَيب شذُ بَد ٍ با تَجِ بِ  1353پيشيي ايي آييي ًاهِ در سال ًسخِ 

ِ ای  بِ . زهيٌِ في آٍری اطالعات، با اقتضائات ٍ شرايط جذيذ هتٌاسب ًبَد بهرای  را بسهياری  کهِ هشهتالت   گًَه

در ًسهخِ جذيهذ،   . اسٌاد ٍ اٍراق خَد بِ ٍجَد آٍردُ بهَد ًگْذاری در خصَص باًک ّای دٍلتی باًک ّا بِ ٍيژُ 

رًٍهذ رٍ بهِ   ديجيتهالی،  اسٌاد بِ صَرت تصاٍير ًگْذاری از جولِ فراّن شذى اهتاى تذابيری تالش شذ با اتخار 

 .تعذيل گرددحذٍدی باًک ّا تا بايگاًی تسايذ حجن 

 آييي ًاهِ هذت ٍ طشص ًگْذاسی
 اٍساق باصسگاًي، اسٌاد ٍ دفاتش باًک ّا
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اّن اقذاهات ٍ تالش ّای اًجام پزيشفتِ دس  
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 هزوشیٍ ارايِ ّزگًَِ اطالػات ٍ آهار هَرد ًياس تاسرساى تاًه ّوىاری الشام تاًه ّا تِ تأويذ تز. 

 تخطی اًجام تزای ٍاجذ ضزايط ٍ هؼتوذ ضزوت ّای حساتزسی خذهات ايجاد اهىاى تْزُ گيزی اس

 . هؤسسات اػتثاری در هَالغ لشٍماس حضَری اس ٍظايف خَيص در ًظارت 

 دستَسالعول باصسسي هالي ٍ عولياتي ٍ اخز اطالعات اص هَسسات اعتباسی
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 گذاراى در تحػيل ٍ ػذم ُ  ًگْذاری دارايی ّای غيزدرآهذسااستفادُ اس هٌاتغ سپزد

 درغذ تزای ًسثت هذوَر 70الشام تاًه ّا تِ رػايت سمف 

دستَسالعول ًسبت هاًذُ خالض داسايي ّای ثابت بِ حقَق  
 طاحباى سْام
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    در راستای گستزش ٍ تزٍيج تاًىذاری الىتزًٍيىی ٍ واّص هؼضيالت ًاضيی اس غيذٍر

چه ّای تالهحل يىی ديگز اس همزراتی وِ در سال گذضيتِ تػيَية ٍ اتيالؽ گزدييذ،     

تذٍى دستِ چه ٍ اهىياى تزداضيت اس آى تَسيط ويارت     جاری افتتاح حساب همزرات 

 .الىتزًٍيىی تَد
 

 تاًيه ّيای   ضيؼة  تؼطيلی ، فؼاليت، ًظارت ٍ تأسيسًحَُ ّوچٌيي آييي ًاهِ اجزايی

. وطَر اتيالؽ ضيذ  تاًىی ضثىِ گزفتِ ٍ تِ لزار تاسًگزی در خارج اس وطَر هَرد ايزاًی 

ًويی تَاًسيت پاسيخگَی    تَد وِ طثؼاً  1355ًسخِ پيطيي ايي آييي ًاهِ هػَب سال 

 .تاًه ّا تاضذًياسّای فؼلی ضزايط ٍ 
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 هقذهات تشتيل صٌذٍق ضواًت سپردُ ّا

ِ ای ٍ لغَ هجَز ٍ هحتَهيت بِ پرداخت جريوِ فعاالى حَزُ  سلب صالحيت حرف
 پَلی ٍ باًتی کشَر کِ از قَاًيي ٍ هقررات توتيي ًوی کٌٌذ

ِ ّای ًقذی هقرر در هادُ  قاًَى پَلی ٍ باًتی کشَر از دٍيست   44تغيير هيساى جريو
 ّسار ريال بِ دٍيست هيليَى ريال

ِ ای  لسٍم تاييذ صالحيت هذيراى باًک ّای دٍلتی تَسط باًک هرکسی ٍ سلب صالحيت حرف
 اعضای ّيات هذيرُ ٍ هذيراى عاهل هَسسات اعتباری غيرباًتی
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پيص ًَيس 

دستَرالؼول ًاظز تز 

تاسيس، فؼاليت ٍ 

ًظارت تز تاًه ّای 

ِ ای  هٌطم

پيص ًَيس آييي ًاهِ 

ٍ تأسيس ًاظز تز 

فؼاليت ٍ ّوچٌيي 

اساسٌاهِ غٌذٍق 

 ضواًت سپزدُ ّا

پيص ًَيس 

دستَرالؼول    

هطتزن  تاًه ّای 

 خارجی -ايزاًی

دستَرالؼول اػطای 

ُ ّای  جَايش تِ سپزد

لزؼ الحسٌِ ريالی ٍ 

 ارسی

دستَرالؼول ًحَُ 

تطخيع ٍ حذف 

هطالثات غيزلاتل  

ٍغَل اس دفاتز  

 هَسسات اػتثاری 

... 
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ه  يم ب ل س ط و ت ضواب س  وي يش ن پ
 (1389در سال ) مراجع ذيربط براي تصويب
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