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 سيذ هحسي فاضلياى
 اداسُ ًظاست تش هَسسات پَلي غيش تاًىي

 1390اسديثْشت 

 
 ساماندىي

  
 باسارغيز متشكل پولي

 باسار هتشكل ٍ باسار غيز هتشكل پَلي -1

 : شاهل پَلي هتشىل غيش تاصاس 
 تؼاًٍي ٍ الحسٌِ لشض ّاي صٌذٍق هاًٌذ)پزيشي سپشدُ هَسسات- 

  خذهات وٌٌذُ اسائِ ٍ پزيش سپشدُ غيش هَسسات يا  ٍ (اػتثاس ّاي
  (ّا صشافي ٍ ّا ليضيٌگ)تاًىي

 .اًذ ًٌوَدُ دسيافت هشوضي تاًه اص فؼاليت هدَص وِ 

:باسار متشكل پولي شامل  
(مانند بانك ىا و موسسات مالي اعتباري)موسسات سپزده پذيزي  

(ليشينگ ىا و صزافي ىا)و موسسات  غيز سپزده پذيز  
.كو با مجوس بانك مزكشي فعاليت مي نمايند  
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باسار غيز )آهار تعدادي هَسسات فعال در باسار غيز رسوي پَلي -1-1
 (هتشكل

 
 ًَع هَسسِ

 
 تؼذاد ثثت شذُ

 
 تؼذاد فؼال

ًْاد صادس وٌٌذُ  
 لثلي هدَص

 ًيشٍي اًتظاهي 3.500 5.000 صٌذٍق لشض الحسٌِ  

 تؼاًٍي اػتثاس صٌفي
 تؼاًٍي اػتثاس آصاد

1.550 
150 

1.000 
90 

 ٍصاست تؼاٍى
 ٍصاست تؼاٍى

 - 100 500 ليضيٌگ ّاي غيش هداص

 - 1.000 1.000 صشافي ّاي غيش هداص

 صٌذٍق ّاي لشض الحسٌِ
 سديف ًام (هيليَى سيال)حدن هٌاتغ تؼذاد شؼة

 1 لَاهيي   130,000       510

 2 اًصاس    80,000        700

 3 تسيدياى   130,000       700

 4 هشيض ٍ سيحاًِ گستش   5,000          200

 5 تتاخا   10,000        150

 6 سسالت  8,000          60

 7 (صٌذٍق ّاي ته شؼثِ اي ٍ چٌذ شؼثِ اي)سايش  35,000        5000

 خوغ -   398,000       7320

 تؼاًٍي ّاي اػتثاس

 سديف ًام (هيليَى سيال)حدن هٌاتغ تؼذاد شؼة

 1 ثاهي االئوِ  80,000        520

 2 ػسىشيِ   12,000        250

 3 هيضاى   15,000        150

 4 واسساصاى آيٌذُ   15,000        220

 5 شْش   12,000        150

 6 هَلي الوَحذيي   18,000        220

 7 (  تؼاًٍي ّاي اػتثاس آصاد ٍ صٌفي)سايش  30,000        5000

 خوغ -   182,000       6510

 خوغ ول   580,000         13,830    
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 (باسار غيز هتشكل)اّن داليل ٍ عَاهل كالى تَسعِ باسار غيز رسوي پَل -2

 
 ضؼف دس لَاًيي ٍ همشسات -1
 

 تمش  تشخي اص ًْادّا ٍ ساصهاًْا دس اسائِ هدَص ػوليات تاًىي ٍ اػتثاسي   -2
 

 (صٌذٍق ّاي لشض الحسٌِ)ًيشٍي اًتظاهي-
 (صٌذٍق ّاي لشض الحسٌِ)ساصهاى التصاد اسالهي-
 (تؼاًٍي ّاي اػتثاس)ٍصاست تؼاٍى-

 
 ػذم تَخِ خذي ًْادّاي ريٌفغ ًظاستي تِ ًظن تاصاس غيش هتشىل پَلي -3

 
تَخِ تِ ػاهل سيسه دس سپشدُ  )ػذم تلَؽ ػوَهي دس فشٌّگ سپشدُ گزاسي -4

 (گزاسي
 
 

 آثار هٌفي رشد هَسسات باسار غيز هتشكل پَلي -3

 تحشاى هالي دس هَسسات ٍ افضايش هخاطشات اهٌيتي ٍ اختواػي -1
صٌذٍق ّاي لشض   -تدشتِ صٌذٍق لشض الحسٌِ هحوذ سسَل اهلل اصفْاى)

 (الحسٌِ استاى فاسس ٍ اخيشا دس تؼاًٍي ّاي تْوي ايثاس ٍ ٍحذت گلستاى
 

اػالم ًشخْاي تاالتش اص )استفادُ اص اّشم ّاي ضذ سلاتتي تشاي سشذ  -2
ًشخْاي هصَب ٍ ٍسٍد تِ شثىِ ّاي ّشهي هالي اص طشيك سپشدُ پزيشي 

 (ششطي
 

 ػذم شفافيت دس ًحَُ تدْيض ٍتخصيص ٍخَُ تِ صَست تخشي -3
 

 افضايش احتوال پَلشَيي ٍ واّش ثثات پَلي -4
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 (باسار غيز هتشكل پَلي)هباًي قاًًَي ٍضزٍرت ساهاًدّي باسار غيز رسوي پَل -4

  اًذاص اًذاص چشن سٌذ -1

 پَلي هتشىل غيش تاصاس تٌظين لاًَى ٍ تاًىي ٍ پَلي لاًَى -2

 (96 هادُ)تَسؼِ پٌدن تشًاهِ -2

 

 

ـ اداسُ اهَس تاًه هشوضي خوَْسي اسالهي ايشاى تش اساس لاًَى پَلي ٍ 96هادُ
 .تاًىي ٍ هصَتات شَساي پَل ٍ اػتثاس است

 
ـ ايداد ٍ ثثت ًْادّاي پَلي ٍ اػتثاسي اص لثيل تاًىْا، هؤسسات اػتثاسي،  1تثصشُ

ٍ ( ليضيٌگْا)الحسٌِ، صشافيْا ٍ ششوتْاي ٍاسپاسي  تؼاًٍيْاي اػتثاس، صٌذٍلْاي لشض
ّوچٌيي ثثت تغييشات ًْادّاي هزوَس فمط تا أخز هدَص اص تاًه هشوضي خوَْسي  

 .  پزيش است  اسالهي ايشاى اهىاى

 (NBFI)بزرسي ادبيات ًْادّاي هالي غيز باًكي -5

 :تؼاسيف هتٌَع
 
 ّش ًْاد هالي وِ تاًه تلمي ًوي گشدد اها دس هَضَع تاهيي هالي

 .هشتثط هي تاشذ
 
 ًُْادّاي هالي وِ سپشدُ ديذاسي لثَل ًوي وٌٌذٍ دس هماتل سپشد

 .  ّاي هذت داس هي پزيشًذ
 
ًْادّاي هالي وِ ّيچ گًَِ سپشدُ اي ًوي پزيشًذ. 
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 طبقِ بٌدي ًْادّاي هالي غيز باًكي بز هبٌاي ًَع خدهت  -5-1

(   هَسسات ٍام ٍ پس اًذاص -تؼاًٍي ّاي اػتثاس -تشيفت)ًْادّاي سپشدُ پزيش 
 

  (ششوتْاي تيوِ ) ًْادّاي تَصيغ وٌٌذُ سيسه 
 

(  صٌذٍق ّاي تاصًشستگي ٍ سايش ًْادّاي سشهايِ گزاسي -صٌذٍق ّاي سشهايِ گزاسي هشتشن)هَسسات پس اًذاص ق 
 

   يا تاًه سشهايِ گزاسي ٍ ششوت ّاي واسگضاسي)تاصاس ساصّا ِ  (هَسسات تاهيي سشهاي
 

(ششوت ّاي تاهيي هالي هسىي ٍ ششوت ّاي تاهيي هالي خشد ٍ  -ششوت ّاي ليضيٌگ)تاهيي هالي وٌٌذگاى تخشي.. 
 

(ششوت ّاي هشاٍس سشهايِ گزاسي)ًْادّاي تاهيي وٌٌذُ خذهات هالي 

 خدهات هالي
شزكت ّاي  
 تاهيي هالي

 باسارساساى
هَسسات ٍام ٍ 

 پس اًداس
 بيوِ

سپزدُ 
 پذيز

 ّستِ خدهات هالي 

 (Payments)پزداخت    *

 ((Liquidity/Creditsًقديٌگي * * * * *

* * * * 
 تقسين پذيزي

(Divisibility) 

* * * 
 تسْين ريسك

(Risk Poolimg) 

 اقداهات باًك هزكشي در حَسُ ساهاًدّي باسار غيز رسوي پَلي -6

 1386 سال اص پَلي تاصاس ساهاًذّي تشًاهِ تذٍيي -1
 
 

 غيش تاصاس)سسوي غيش پَلي تاصاس دس فؼال ػوذُ هَسسات شٌاسايي -2
 هداص اػتثاسي هَسسات تِ آًْا تثذيل ٍ تطثيك ٍ (پَلي هتشىل

 
 

 تاًىي غيش پَلي هَسسات سايش ساهاًذّي -3
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 تشىيل ستاد والى تحَل ساختاس تاصاس غيش هتشىل ايشاى -6-1

 ِ  لَُ لضائي
 

 ًيشٍي اًتظاهي
 

 تاًىْا ٍ هَسسات هالي ٍ اػتثاسي
 ٍصاست وشَس ٍ استاًذاسي ّا

 

 صذا ٍ سيوا
 

 ٍصاست تؼاٍى
 

 
 تاًه هشوضي 

 

 ستاد تحَل ساختاس 
 تاصاس غيش هتشىل پَلي

 راّبزد كلي -6-2

ِساهاًذّي فشض پيش ػٌَاى ت: 
تايذ  ّا تاًه هشاتِ پزيش سپشدُ تاًىي غيش هالي هَسسات 

 تشاي تال اساسي اصَل) .گشدًذ لاًًَوٌذ ّا تاًه هاًٌذ
 (BCP – تاًىي هَثش ًظاست
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   ساهاًدّي هَسسات عودُ -6-3 

ي رمسي غري بازار از درصد 90 حدود    قزض صهدَق 12 اختّار در شدٍ جتًّش مهابع حجم حلاظ بٌ پول
ًار در اِزاى اصالمْ مجًُرٓ مزكشٓ بانك كٌ باشد مْ اعتبار تعاَنْ َ احلضهٌ  رمسْ غري باسار صامانديْ چُب چ
  كٌ اصت منُدٍ اعطاء مزكشٓ بانك نظارت حتت َ جماس مُصضات بٌ تبدِل َ تطبّق اَلٌّ اصُلْ مُافقت اخذ بٌ اقدام

 مْ ادارٓ مزاحل طْ حال در مُصضات چزدٓ َ نًاِْ جمُس اخذ بٌ مُفق حاضز حال در مُصضات اِو اس بضّارٓ
 :اس يضتهد عبارت مُصضات اِو .باشهد

 صٌذٍق ّاي لشض الحسٌِ

 :تطثيك ٍ تثذيل تِ ًام سديف

 تاًه اًصاس اًصاس  1

 تاًه حىوت ايشاًياى تتاخا 2

 تاًه/دس طي هشاحل اداسي تثذيل تِ هَسسِ اػتثاسي  لَاهيي 3

 تاًه/دس طي هشاحل اداسي تثذيل تِ هَسسِ اػتثاسي  تسيدياى 4

 دس طي هشاحل اداسي تثذيل تِ هَسسِ هالي اػتثاسي هشيض ٍ سيحاًِ گستش 5

 دس طي هشاحل اداسي تثذيل تِ تاًه لشض الحسٌِ سسالت 6

 تؼاًٍي ّاي اػتثاس

 تاًه شْش شْش 1

 تاًه ايشاى صهيي هَلي الوَحذيي 2

 تاًه/دس طي هشاحل اداسي تثذيل تِ هَسسِ اػتثاسي  ثاهي االئوِ 3

 دس طي هشاحل اداسي تثذيل تِ هَسسِ هالي اػتثاسي ػسىشيِ 4

 دس طي هشاحل اداسي تثذيل تِ هَسسِ هالي اػتثاسي هيضاى 5

 تاًه/دس طي هشاحل اداسي تثذيل تِ هَسسِ اػتثاسي  واسساصاى آيٌذُ 6

 تؼاًٍي ّاي اػتثاس -الف
 تؼاًٍي 100حذٍد : تؼاًٍي اػتثاس آصاد-
 تؼاًٍي 1.000حذٍد : تؼاًٍي اػتثاس صٌفي-

 
 (صٌذٍق 3500حذٍد )صٌذٍق ّاي لشض الحسٌِ -ب

 
 ( ششوت ليضيٌگ غيش هداص 100حذٍد )ليضيٌگ -ج

 
 (صشافي غيش هچاص 2.000حذٍد )صشافي ّا -د

 اّن الذاهات ػولياتي تِ تفىيه ًَع هَسسات -6-4 
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 تؼاًٍي ّاي اػتثاس -الف

 تؼاٍى تخش تَسؼِ ٍ (44 اصل)اساسي لاًَى-1
 

 پٌدن تشًاهِ افك دس وشَس التصاد دس ّا تؼاًٍي دسصذي 25 سْن-2
 6 حذٍدا 1383 -دسصذ 3 حذٍدا 1375 سال دس ًسثت)تَسؼِ
 (دسصذ 9 حذٍدا 1388 سال دس آهاس تشخي تِ تٌا ٍ دسصذ

 
 تؼاٍى تخش تَسؼِ دس خْاًي هَفك تدشتِ اص استفادُ -3

 
  اػطاي ٍ اػتثاس ّاي تؼاًٍي اص حوايت دس هشوضي تاًه لاطغ حواتت-4

 صٌفي اػتثاس ّاي تؼاًٍي تِ فؼاليت هدَص 1.000 حذٍد

 ساهاًذّي تؼاًٍي ّاي اػتثاس هتَسط -الف
 (تؼاًٍي ّاي اػتثاس آصاد 80ادغام حذٍد )

 وضعيت فعلي نام تعاوني اعتبار رديف

 چْمتقاضْ تبدِل بٌ مُصضٌ اعتبارٓ غريباى صالحيي 1
 چْمتقاضْ تبدِل بٌ مُصضٌ اعتبارٓ غريباى فششتگاى 2
 چْمتقاضْ تبدِل بٌ مُصضٌ اعتبارٓ غريباى افضل تَس -اػتواد ايشاًياى 4
 چْمتقاضْ تبدِل بٌ مُصضٌ اعتبارٓ غريباى ثاهي الحدح 5
 چْمتقاضْ تبدِل بٌ مُصضٌ اعتبارٓ غريباى پيشگاهاى وَيش 6
 چْمتقاضْ تبدِل بٌ مُصضٌ اعتبارٓ غريباى فشدٍسي 7
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 ساهاًذّي صشافي ّا -ب

 
هداص صشافي 650 حذٍد هشاسوت تا وشَس ّاي صشافي واًَى ايداد 

 
 
وشَس ّاي صشافي ػولياتي ٍ هالي هتوشوض ٍ ٍاحذ ساهاًِ ايداد 

 
  
آييي ًاهِ   5هادُ )ساّىاسّا ٍ هداسي سسوي دس تثادالت  اسصي وشَس

 (هستٌذ ساصي ٍخَُ
 
 
 
 
 

 :1390تشًاهِ ساهاًذّي سال  -ج
 صٌذٍق ّاي لشض الحسٌِ:  1-ج

تِ تداسي ٍ هصشفي خشد اػتثاسات تاهيي دس تسْيل ٍ خشد هالي تاهيي هَضَع  
 .تاشذ هي ًظش هذ اختواػي ػذالت ٍ اًساًي تَسؼِ دس اساسي اصَل اص يىي ػٌَاى

 
هَضَع اسالهي سٍيىشد تا تاًىي تحَل تشًاهِ تذٍيي ٍ اسالهي پَلي ًظام ساختاس  

 .ًوايذ هي تاويذ سا خشد اػتثاسات الَصَل سْل تاهيي
 

ايي تَسؼِ دس الحسٌِ لشض ّاي تاًه آى تثغ تِ ٍ الحسٌِ لشض ّاي صٌذٍق 
 .ّستٌذ داسا هحَسي ٍ اساسي ًمش ديذگاُ

 
فؼاليت تِ هشغَل وِ داسد ٍخَد دسوشَس فؼال الحسٌِ لشض صٌذٍق 3.500 حذٍد  

 .تاشٌذ هي الحسٌِ لشض ػوليات حَصُ دس
 

اسالهي التصاد ساصهاى تا ساصًذُ تؼاهل 
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 ساهاًذّي ليضيٌگ ّا -2-ج

ًِليضيٌگ ّاي ششوت هتوشوض ػولياتي ٍ هالي اطالػات خاهغ ساها 
 
 ايشاى ليضيٌگ واًَى تشىيل   

 
ايي ًمش استماء  ٍ ليضيٌگ ّاي ششوت دستَسالؼول دس تاصًگشي  

 وشَس التصاد دس ّا ششوت
 

 

 :1390تشًاهِ ساهاًذّي سال  -ج
 

 تا تشىش ٍ اهتٌاى 
 


