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۱ 

 

 تعالي بسمه

 

 »مؤسسات اعتباري کفايت سرمايهمحاسبه سرمايه نظارتي و  دستورالعمل«

و بـا   ۱۳۵۱قانون پولي و بانکي کشور مصـوب تيرمـاه   ) ۱۴(ماده ) ۵(و بند  )۱۱(ماده ) ب(بند به استناد 

و سالمت نظام بانکي کشور از طريق نگهداري سطح مناسب سرمايه توسط مؤسسـات  حفظ ثبات هدف 

 و نظـارتي  سـرمايه  محاسبه دستورالعمل«هاي مترتب بر عمليات بـانکي،   در راستاي پوشش ريسک اعتباري

 .گردد ن مييشود، تدو ناميده مي »دستورالعمل«که از اين پس به اختصار  »مؤسسات اعتباري کفايت سرمايه

  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 -۱-۲

منطبق بـا تعـاريف منـدرج در قـانون مـديريت خـدمات        :هاي دولتي شرکت ومؤسسات  -۱-۳

 و اصالحات بعدي؛ ۱۳۸۶کشوري مصوب 

 سـت نهادها و مؤسساتي که به موجـب قـانون فهر   :نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي -۱-۴

و يـا سـاير    و اصـالحات بعـدي   ۱۳۷۳مصوب  يدولت ريغ يعموم مؤسسات و نهادها

 ؛شوند قوانين تحت اين عنوان اطالق مي

به موجب قانون و يـا بـا مجـوز    بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که  :مؤسسه اعتباري -۱-۵

  ؛بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد

 ايـران  از خـارج  در کـه  غيربـانکي  اعتبـاري  مؤسسـه  يا بانک: ياعتباري خارج سسهؤم -۱-۶

يش  متبـوع  کشور بانکي نظارت مرجع نظارت و تحت شده تأسيس  عمليـات  بـه  خـو

 ؛دارد اشتغال بانکي

هـاي کـارگزاري،    اي از جملـه شـرکت   خدمات مالي و بيمـه  دهنده ارايهنهاد  :نهاد مالي -۱-۷

، و بازنشستگي گذاري سرمايه هاي صندوق ،تأمين سرمايه ،گذاري سرمايه ،يبازارگردان

 و شرکت بيمه؛ صرافي، ليزينگ

 بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار؛ :تهران بهادار اوراق بورس -۱-۸



 

۲ 

 

ضـوابط ابالغـي   مؤسسه اعتباري که به موجب قانون،  بخشي از سود خالص :اندوخته -۱-۹

، تحـت عنـوان اندوختـه    و يا تصميم مجمع عمـومي مؤسسـه اعتبـاري    بانک مرکزي

 .نيست سهامداران نيب تقسيم قابلو  شود نگهداري مي

و نگهـداري   اريخريـد مؤسسه اعتباري که توسـط خـود مؤسسـه    سهام : سهام خزانه -۱-۱۰

  .شود مي

گذاري عـادي   واحدهاي سرمايه ،گواهي سپردهصکوک، اوراق مشارکت، : اوراق بهادار -۱-۱۱

که  به تشخيص بانک مرکزي مشابه و ساير مواردگذاري مشترک  هاي سرمايه صندوق

 .به استثناي سهام ،متضمن حقوق مالي قابل معامله براي دارنده آن باشد

خريـداري  تفـاع  خريـد و فـروش و ان  اوراق بهاداري که بـه قصـد    :اوراق بهادار تجاري -۱-۱۲

 .شود مي

د يخرنشده و با هدف تحصيل پذير  کنترل نهاد سرمايهکه به قصد ي سهام :يسهام تجار -۱-۱۳

 .شود خريداري ميانتفاع و فروش و 

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

 .آن  هاي از فعاليت  منافع

سسـه  مؤ آن در مالکيت عادي درصد سهام ۵۰ بيش از  كه حقوقيشخص  : واحد تابعه -۱-۱۵

 . باشد بوده و مشمول تلفيق با مؤسسه اعتباري مي اعتباري

واحد تابعـه   عادي درصد سهام ۵۰اشخاص حقيقي و حقوقي که مالک کمتر از : اقليت  -۱-۱۶

  .باشند مي

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

 .اقليت است  بهمتعلق  تعديالت تلفيقي،

 پرداخـت  عدم توانايي يـا عـدم تمايـل در    وقوع زيان ناشي از احتمال :ريسک اعتباري -۱-۱۸

 .مطالبات

 اوراق بهـادار  سـهام تجـاري،   قيمتنوسانات زيان ناشي از  وقوعاحتمال  :ريسک بازار -۱-۱۹

 .نرخ ارز يا و تجاري

 و فرآينـدها  کفايـت  عـدم  و بودن نامناسب از ناشي زيان وقوع احتمال :ريسک عملياتي -۱-۲۰

 .اعتباري سسهؤم از رويدادهاي خارج از ناشي يا و داخلي هاي سيستم و افراد ها، روش



 

۳ 

 

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

 مـوديز  مؤسسـه  و) Fitch( فـيچ  مؤسسـه  ،)S&P(پـورز  اند استاندارد مؤسسه جمله

)Moody's.(  

 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

  ؛)شده توسط سهامداران تأمينمنابع ( شده  پرداخت سرمايه -۳-۱

 ؛صرف سهام -۳-۲

 انباشته؛ )زيان( سود -۳-۳

 ؛اندوخته قانوني -۳-۴

 ؛اندوخته احتياطي -۳-۵

 .ها ر اندوختهساي -۳-۶

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

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

در مرحله انتشار اوليه يا افزايش سـرمايه  که سهام مؤسسه اعتباري بهاي تمام شده  -۴-۲

) ۱( شده، در محاسبه سـرمايه اليـه   خريداريواسطه توسط واحدهاي تابعه  به طور بي

  .شود مين لحاظ

 .شود ميکسر ) ۱( سرمايه اليه از هاي نامشهود دارايي -۴-۳

و اعم از داخلي و خـارجي  گذاري متقابل در سهام مؤسسات اعتباري  درصورت سرمايه -۴-۴

هـاي متقابـل از    گذاري سرمايهبهاي تمام شده ميان يا نهادهاي مالي غيرتابعه، حداقل 

 . شود کسر مي) ۱(  سرمايه اليه

 مؤسسه اعتباري سهام عاديگذاري مؤسسه اعتباري در  در صورتي که ميزان سرمايه -۴-۵

درصـد سـهام عـادي نهـاد      ۱۰نهاد مالي کمتر از يا  وديگر، موسسه اعتباري خارجي 

پـس از اعمـال   (مؤسسـه اعتبـاري   ) ۱( ه اليه درصد سرماي ۱۰کمتر از  و پذير  سرمايه

  موضوع اين بند از سرمايه اليه گذاري شده سرمايه بهاي تمامباشد، ) تعديالت نظارتي

هاي مـوزون بـه ريسـک     مشمول محاسبه دارايي مؤسسه اعتباري کسر نشده اما) ۱(

 . شود مي



 

۴ 

 

 سسه اعتباريمؤ سهام عاديگذاري مؤسسه اعتباري در  در صورتي که ميزان سرمايه -۴-۶

درصـد سـهام عـادي نهـاد      ۱۰و يا نهاد مالي کمتر از ديگر، موسسه اعتباري خارجي 

پـس از  (مؤسسـه اعتبـاري   ) ۱(  درصد سرمايه اليـه  ۱۰پذير بوده اما بيش از  سرمايه

درصـد سـرمايه    ۱۰تـا  گذاري  شده سرمايه بهاي تمامباشد، ) اعمال تعديالت نظارتي

مـازاد  شده و  هاي موزون به ريسک شمول محاسبه داراييممؤسسه اعتباري ) ۱(  اليه

  .گردد مؤسسه اعتباري کسر مي) ۱( از سرمايه اليه آن 

مؤسسـه  يـک  سـهام عـادي   مؤسسه اعتباري در گذاري  در صورتي که ميزان سرمايه -۴-۷

درصد سهام عادي نهـاد   ۱۰بيش از نهاد مالي ، موسسه اعتباري خارجي و يا اعتباري

مزبـور  درصد سـهام عـادي نهـاد     ۱۰تا گذاري  شده سرمايه بهاي تمامباشد،  مذکور

مؤسسه اعتباري ) ۱( از سرمايه اليهبه شرح زير و مازاد آن  شود موزون به ريسک مي

 :گردد کسر مي

ميزان کسورات =

⎝

⎜
⎜
⎛

گذاري شده سرمايه بهاي تمام

مازاد 

٪ سرمايه عادي ۱۰بر 

ربط نهاد ذي ⎠

⎟
⎟
⎞

× (
ربط گذاري در سهام عادي  نهاد ذي شده سرمايه بهاي تمام

ربط ذيگذاري مؤسسه اعتباري در سهام و اوراق بهادار نهاد  کل سرمايه
) 

 

اي که نهاد مالي محسوب نگـردد،   ها در واحدهاي تابعه گذاري بهاي تمام شده سرمايه -۴-۸

 .شود کسر مي) ۱(  از سرمايه اليه

 .مرکزيساير تعديالت به تشخيص بانک  -۴-۹

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

صرف هريـک  بدهي توسط مؤسسه اعتباري و  اوراقبدهي ايجاد شده ناشي از انتشار  -۵-۱

مشـروط بـه برخـورداري از     ،هـاي مؤسسـه اعتبـاري    و همچنين ساير بدهي ها از آن

 :معيارهاي زير

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

 پرداخت شده باشد؛ تماماً -5-1-2

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

 نداشته باشند؛شده  تعييناز موعد 

تصفيه و ورشکستگي مؤسسه اعتباري، مطالبات دارندگان ايـن   صورتدر  -5-1-4

ـ  ، پس از مطالبات سـپرده اوراق اران و سـاير بسـتانکاران مؤسسـه    ذگ

گونه ترتيبات ديگري که  هيچمشمول و همچنين  شود اعتباري، پرداخت



 

۵ 

 

نسبت به ساير بسـتانکاران مؤسسـه اعتبـاري    م موجب ايجاد حق تقد

 ؛شود، قرار نگيرد

آن، تضـمين نشـده    با مرتبط حقوقي اشخاص توسط مؤسسه اعتباري و يا -5-1-5

 ؛باشد

ـ   -5-1-6 ار تحـت هـيچ شـرايطي    بازخريد اوراق حداقل تا پنج سال پـس از انتش

و بـا اخـذ تأييديـه    بازخريد آن پس از مدت مـذکور  . باشدپذير ن امکان

پـس از   کـه  اين ؛ مشروط برپذير خواهد بود مکتوب بانک مرکزي امکان

، کماکان اين دستورالعمل) ۶(ماده -۶ ماده در شده  حدود تعيينبازخريد، 

 رعايت گردد؛ توسط مؤسسه اعتباري

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

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

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

 اين دستورالعمل؛ مفادوفق به ضرايب ريسک  شده

، هـاي ثابـت   دارايـي ها اعم از  داراييتجديد ارزيابي حاصل از  مبلغدرصد  ۴۵حداکثر  -۵-۳

 .سهام و اوراق بهادار

  اين ماده مطابق با) ۱(موضوع بند  اوراق بهادار مبلغ اسمي   -۱تبصره 

 :گردد لحاظ مي) ۲(در سرمايه اليه  ۱ شماره جدول
 

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

، ۲ شـماره  جـدول بر اساس ساله و  پنجمؤسسه اعتباري موظف است طي يک دوره گذار   -۲ تبصره

کاهش داده و بـه صـفر   ) ۲(اين ماده را در محاسبه سرمايه اليه ) ۳(درصد مذکور در بند 

 .برساند
 

 ۱۴۰۱ ۱۴۰۰ ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ ۱۳۹۷ مالي سال
 ۰ ۹ ۱۸ ۲۷ ۳۶ درصد قابل محاسبه

 ها دوره گذار مربوط به كاهش درآمد تجديد ارزيابي دارايي: 2 شماره جدول



 

۶ 

 

 )۱(اليـه   سـرمايه  معـادل  حداكثر ،)۲(اليه  سرمايه در محاسبه سرمايه نظارتي، مجموع  -۳تبصره 

 .شود نمي منظور سرمايه نظارتي در مازاد مبلغ و لحاظ شده

 نسبت كفايت سرمايه: مسوفصل 

کـل  عبارت است از نسـبت سـرمايه نظـارتي بـه     که نسبت کفايت سرمايه مؤسسه اعتباري  -6 ماده

 .درصد باشد ۸بايد حداقل معادل ن به ريسک، هاي موزو اييدار

، ريسـک  ريسـک اعتبـاري   به هاي موزون دارايي ، از مجموعهاي موزون به ريسک کل دارايي -7 ماده

 .شود محاسبه ميعملياتي  بازار و ريسک

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

 .درصد باشد

هاي موزون شده به ضرايب ريسک  به دارايي) ۱(که نسبت سرمايه اليه مؤسسه اعتباري   -۱ تبصره

سـاله و    پنجموظف است نسبت مذکور را طي يک دوره گذار درصد باشد،  ۵/۴آن کمتر از 

 .درصد برساند ۵/۴، به ۳ شماره جدول بر اساس

 

 

 چهـارم  و چهـل  اصـل  كلـي  های سياست اجرای قانون«واگذاري طبق  هاي مشمول بانک  -۲ تبصره

هـاي مـذکور    بانک. باشند اين ماده مستثني مي) ۱(از شمول تبصره  ،»اساسي قانون) ۴۴(

هـاي مـوزون شـده بـه      به دارايـي ) ۱(نسبت سرمايه اليه  ۱۴۰۳در پايان سال  موظفند

 .دندرصد برسان ۵/۴خود را به  ضرايب ريسک

وضـعيت   معيارهايي نظيـر تواند براي هريک از مؤسسات اعتباري بر اساس  انک مرکزي ميب -9 ماده

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

 اعتباري هاي موزون به ريسك دارايي  -چهارمفصل 

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

 .آيد به دست مي) با لحاظ ضرايب تبديل(خط 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: 3 شماره جدول



 

۷ 

 

مـاده  روش موضـوع   از اسـتفاده  مؤسسه اعتباري پس از تعديل بـا ي خط ترازنامه الاقالم با -11 ماده

 :شود ميهاي ريسک اعتباري زير موزون  بر اساس وزن، )۱۲(

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

 .ضريب ريسك صفر درصدبا توسط بانك مركزي 

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

 شده حسابرسي مالي هاي صورت آخرين در مندرج »سرمايه کفايت نسبت« اساس بر

 ثبـت  تـاريخ  از کـه  اعتبـاري  مؤسسـات  از يـک  هـر  منتشره و عمومي مجمع مصوب

 شـرح  به  هاي ريسک با وزن باشد، نگذشته سال دو از بيش مذکور مجمع صورتجلسه

  P0F۱P:۴ شماره جدول

 2 از كمتر 4 از كمتر تا 2 8 از كمتر تا 4 بيشتر و 8  )درصد( سرمايه كفايت نسبت

 ۱۰۰ ۸۰ ۵۰ ۲۰ )درصد( سرمايه کفايت نسبت با متناظر وزن

 اعتباري مؤسسات از مطالبات ريسك وزن: 4 شماره جدول

 اعتباري مؤسسه عمومي مجمع مصوب شده حسابرسي مالي هاي صورت که صورتي در  – تبصره

 جهـت  آنهـا  عمومي مجمع صورتجلسه آخرين ثبت تاريخ از يا و نيافته عمومي انتشار

ال  دو از بيش مالي هاي صورت تصويب  از مطالبـات  ريسـک  وزن باشـد،  گذشـته  سـ

  .گردد  لحاظ درصد ۱۰۰ معادل اعتباري مؤسسه

  درصد؛ ۲۰با وزن ريسک  )و خريد اوراق بهاداردر قالب تسهيالت ( مطالبات از دولت -۱۱-۳

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

 درصد؛ ۱۰۰با وزن ريسک  )و خريد اوراق بهادارقالب تسهيالت 

مشارکت مـدني، مضـاربه،    مشارکتي مشتمل بر الب عقودقدر تسهيالت اعطايي اصل  -۱۱-۵

  :مساقات و مزارعه

وزن  بــا تهــران اوراق بهــادار شــده در بــورس پذيرفتــه هــاي شــرکت بــه -11-5-1

 ٪؛۱۵۰ ريسک

 ٪؛۲۰۰ با وزن ريسکاشخاص حقيقي  و اشخاص حقوقيساير به  -11-5-2
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 بعد از کسر ذخيره کاهش ارزشغيرتجاري گذاري در سهام  سرمايه( مشارکت حقوقي -۱۱-۶

 :)سهام

با وزن ريسـک   اوراق بهادار تهران پذيرفته شده در بورس هاي شرکت در -11-6-1

 ٪؛۳۰۰

 ٪؛۴۰۰ها با وزن ريسک  شرکت سايردر  -11-6-2

و يا نهاد مالي موضـوع   ، مؤسسه اعتباري خارجيديگر اعتباري مؤسسهدر  -11-6-3

 ٪؛۳۰۰با وزن ريسک  )۷-۴(الي ) ۵-۴( بندهاي

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

 درصد؛ ۵۰امالک مسکوني با وزن ريسک  بابت -۱۱-۷-۱

مجموع مانده اصل و سود بابت ساير تسهيالت اعطايي به هر شخص، اعم  -۱۱-۷-۲

 :از حقيقي و حقوقي

 درصد؛ ۷۵به ميزان يک ميليارد ريال و کمتر از آن با وزن ريسک  -11-7-2-1

ال تـا پـنج    ميليـارد  بيش از يک -11-7-2-2 ميليـارد ريـال بـا وزن ريسـک      ريـ

 درصد؛ ۱۰۰

 ۱۵۰بيش از پنج ميليارد ريال تا ده ميليارد ريـال بـا وزن ريسـک     -11-7-2-3

 درصد؛

 درصد؛ ۲۰۰بيش از ده ميليارد ريال با وزن ريسک  -11-7-2-4

تواند ارقام ريالي مندرج در اين بند را متناسب با تغييرات تورم تعديل  مي بانک مرکزي – تبصره

  .نمايد

با ضريب ريسـک   ،گيرند قرار نمي فوق هاي كه در رديف اقالم باالي خط ترازنامهساير  -۱۱-۸

 .درصد ۱۰۰

 هـا،  اي چندجانبـه، دولـت   هـاي توسـعه   به بانکمشتمل بر تسهيالت اعطايي  مطالبات -۱۱-۹

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

 :۵ شماره جدول هاي ريسک به شرح با وزنآنها  از خريداري شده
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Pرتبه اعتباري

* AAA+  تا
AA- 

A+  تاA- BBB+  تا
BBB- 

BB+  تاB-  پايينB- بدون رتبه 

هـا،   مطالبـات از سـاير دولـت    ريسك وزن
هــاي مركــزي و نهادهــاي عمــومي   بانــك

 )٪( غيردولتي در ساير كشورها
۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ 

هـــاي  مطالبـــات از بانـــكريســك   وزن
Pاي چندجانبه توسعه

**
P )٪( 

۲۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۵۰ 

مطالبات از مؤسسات اعتباري  ريسك وزن
 )٪( و نهادهاي مالي ساير كشورها

۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ 

 ...و  اعتباري مؤسسات مركزي، هاي بانك ها، دولت چندجانبه، اي توسعه هاي بانك وزن ريسك اعتباري: 5 شماره جدول

R*R هاي مندرج در اين جدول متعلق به مؤسسه اعتبارسنجي استاندارد اند پورز نمايه)S&P ( باشـد، بـديهي اسـت در صـورت اسـتفاده از       مـي
 .هاي متناظر استفاده خواهد شد نمايه )Moody's(و مؤسسه موديز ) Fitch(مؤسسه فيچ  شده توسط عيينهاي ت رتبه

R**R توسعه اسالمي  مطالبات از گروه بانکP1F

۲
P گذاري و شرکت بيمه صادراتي و نهادهاي زيرمجموعه آن از جمله شرکت بيمه اسالمي سرمايهP2F

۳
P ؛

P2Fصادراتي

۳
Pالمللي ترميم و توسعه ؛ گروه بانک جهاني شامل بانک بينP3F

٤
P المللي و شرکت تأمين مالي بينP4F

٥
P  ؛ بانک توسـعه آسـياP5F

٦
P   ؛ بانـک توسـعه

P6Fآفريقا

۷
P باشد ک صفر درصد ميمشمول ضريب ريس. 

و يا اشخاص حقـوقي داخـل کشـور     مطالبات از ساير اشخاص حقوقي ساير کشورها -۱۱-۱۰

 :۶جدول شماره  با وزن ريسک به شرح داراي رتبه 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: 6جدول شماره 

فوايد مترتبه و وجه التـزام تـأخير تأديـه    /اصل، سود(غيرجاري مطالبات مانده خالص  -۱۱-۱۱

 :۷جدول شماره  هاي ريسک طبق وزنبا ) ، پس از کسر ذخيره اختصاصي مربوطدين

 ) ٪( 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

 مربوط به مطالبات غيرجاريوزن ريسك : 7جدول شماره 

 طبـق  مـأخوذه  وثايق حسب است، شده اخذ وثيقه ها آن بابت که) ۱۱( ماده موضوع مطالبات -12 ماده

 P7F۸:شود مي تعديل زير فرمول

𝑬∗ = 𝑬 − (𝑪 × (𝟏 − 𝑯 − 𝑯𝒇𝒙)) 
                                                           

2 . Islamic Development Bank 
3 . Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit 
4 . International Bank for Reconstruction and Development 
5 . International Finance Corporation 
6 . Asian Development Bank 
7 . African Development Bank 

كميسيون مقررات و نظـارت مؤسسـات اعتبـاري بانـك      1396/ 12/ 6بيست و هشتمين جلسه مورخ شده طي مصوبه  اصالح.  ۸
 .مركزي جمهوري اسالمي
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 گردند؛ که در فرمول فوق، متغيرهاي مختلف به صورت زير تعريف مي

𝑬∗ : يافته تعديل مطالباتمانده 

𝑬 : مطالباتمانده 

𝑪 :ارزش اسمي براي وثايقي که ارزش بازار براي آنها وجود ندارد( ارزش بازار وثايق (  

H : ۸ شماره جدولضرايب تعديل طبق 

Hfx : دنمطالبات متفاوت باشوثايق و واحد پولي ٪ در صورتي که ۸ضريب تعديل به ميزان. 

صورتي که ارزش بازار وثايق بيش از مانده مطالبات باشد، ارزش بازار وثايق حـداکثر  در   -۱تبصره 

 .شود به ميزان مانده مطالبات لحاظ مي

بـدون  مانده مطالبـات  نباشد؛  ۸ شماره جدول جزء مصاديق احصاء شده در چنانچه وثايق  -۲ تبصره

 .شود موزون مي هاي ريسک مربوط اساس وزنبر  ،)ضريب تعديل( وثايق تأثير لحاظ

بـا اسـتفاده از    )𝑯( در صورتي که ترکيبي از وثايق وجود داشـته باشـد، ضـريب تعـديل      -۳تبصره 

 :گردد محاسبه ميزير  طبق فرموليب تعديل وثايق اميانگين موزون ضر

𝑯 = �𝒘𝒊𝑯𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

 

𝑯𝒊 : ضريب تعديل وثيقه𝒊 ام؛ 

𝒘𝒊 : ارزش بازار وثيقه𝒊 ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثايق؛ 

 )H(ضريب تعديل  نوع وثيقه
الحسـنه   نظيـر مسـكوكات و شـمش طـال، سـپرده قـرض      ) اعم از ريالي و ارزي(وثايق و تضامين نقد و شبه نقد 

گـذاري عـام و    سپرده سـرمايه گذاري بلندمدت، گواهي  مدت، سپرده سرمايه گذاري كوتاه انداز، سپرده سرمايه پس
 خاص

0 

 0 مركزي بانك يا ايران اسالمي جمهوري دولت توسط شده تضمين يا و منتشره بهادار اوراق
 06/0 ها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي شهرداري توسط شده تضمين يا و منتشره بهادار اوراق

Pنامه بانكي اعتبارات اسنادي و ضمانت

*
P 06/0 دولتي هاي بانكشده توسط  ، اوراق بهادار منتشره و يا تضمين 

Pنامه بانكي اعتبارات اسنادي و ضمانت

*
P 12/0 شده توسط مؤسسات اعتباري غيردولتي ، اوراق بهادار منتشره و يا تضمين 

 15/0 توسط اشخاص حقوقي دولتي شده و يا تضمين منتشره بهادار اوراق
 25/0 توسط اشخاص حقوقي غيردولتي شده و يا تضمين منتشره بهادار اوراق

 15/0 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران 50سهام 
 25/0  تهران بورس اوراق بهادارساير سهام پذيرفته شده در 

 15/0 تهران بورس اوراق بهادارگذاري مشترك قابل معامله در  هاي سرمايه گذاري عادي صندوق واحدهاي سرمايه
 30/0 آالت و تجهيزات هاي فيزيكي نظير امالك و مستغالت، ماشين دارايي

 ضرايب تعديل مربوط به وثايق مختلف: 8 شماره جدول

R*R اند صادر شده ۱۰/۰۴/۱۳۹۳مورخ  ۹۴۶۴۷/۹۳نامه شماره  هاي بانکي ريالي بابت تضمين تسهيالت اعطايي که قبل از ابالغ بخش نامه ضمانت. 
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حسـب  ( ۸ شـماره  جدول هر يک از وثايق موضوع سسه اعتباري موظف است ارزش بازارمؤ -13 ماده

در خصـوص وثـايقي   . هاي مالي مبناي عمل قرار دهـد  را در آخرين مقطع تهيه صورت) مورد

تجهيزات که تعيين ارزش  و آالت ماشين مستغالت، و امالک از قبيل فيزيکي هاي نظير دارايي

باشد، مؤسسـه اعتبـاري مکلـف اسـت از کارشناسـان واجـد         ها مستلزم ارزيابي مي بازار آن

. صالحيت منتخب هيأت مديره، اعم از داخل و يا خـارج مؤسسـه اعتبـاري، اسـتفاده نمايـد     

طعي سال معتبر خواهد بود مشروط به اين که در پايان مقا سه تا مدتحداکثر ارزيابي مذکور 

هـاي   اعتباري مورد نظر است بـر اسـاس تغييـر شـاخص     هاي مالي مؤسسه که تهيه صورت

هـاي   شـاخص  در صورت عدم وجود .مورد تعديل قرار گيرد، طبق اعالم بانک مرکزي مربوط

 .، ارزش آخرين ارزيابي مبناي عمل خواهد بودمربوط

ـ  اقالم زير خط ترازنامه مؤسسه اعتباري -14 ماده  رديـف  ه شـرح زيـر هـم   بر اساس ضرايب تبديل ب

بـه  ، )۱۲(مـاده  پس از تعديل با استفاده از روش موضوع اقالم باالي خط گرديده و  اعتباري

 :شود ضرايب ريسک مربوط موزون مي

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

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

 ۲۰تبـديل  دريافـت بـا ضـريب     از مشتريان تحت عناويني نظير سپرده نقدي و پيش

 درصد؛

پس از کسـر وجـوه دريـافتي از     سال يك از بيش سررسيدتعهدات غير قابل فسخ با  -۱۴-۳

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

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

 ؛درصد ۲۰ تبديل ضريب بامشتريان  از دريافت پيش مبلغ كسر

ـس  نيست اعتبار وثيقه آن موضوع كاالي که اي شده تاييد يا صادر اسنادي اعتبارات -۱۴-۵  پ

 ؛درصد ۵۰ تبديل ضريب بامشتريان  از دريافت پيش مبلغ كسر از

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

 اوراقانـواع صـکوک از جملـه     ضـمين و ت معـامالت  منعقده قراردادهاي بابت تعهدات -۱۴-۷

 ؛درصد ۵۰ تبديل ضريببا  همنتشر مشاركت

 .درصد ۱۰۰ تبديل ضريببا  تعهدات ساير -۱۴-۸
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  هاي موزون به ريسك بازار داراييـ  پنجمفصل 

 سـک يپوشـش ر  ياز بـرا يه مورد نياز حاصل ضرب سرماسک بازار يموزون به ر يها ييدارا -15 ماده

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

 يبهـا مجمـوع  % ۸برابر است با ، يتجار سک بازار سهاميپوشش ر ياز برايه مورد نيسرما -16 ماده

 .خريداري شده يسهام تجار تمام شده

از مجموع سرمايه مورد نيـاز   تجاري اوراق بهاداربازار  سکيپوشش ر ياز برايه مورد نيسرما -17 ماده

 :شود محاسبه مي براي پوشش ريسک خاص و عام به شرح زير

درصـد مجمـوع بهـاي     ۵ برابر است بـا سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک خاص  -۱۷-۱

 .خريداري شده تجاري تمام شده اوراق بهادار

رمايه مورد نياز براي پوشش ريسک عام برابر است با حاصل ضرب ضريب ريسک س -۱۷-۲

در بهـاي تمـام    ،۹جدول شماره به شرح  متناظر با مدت زمان باقي مانده تا سررسيد

 :خريداري شده تجاري شده اوراق بهادار

 )٪(ضريب ريسك  خريداري شده تجاري مدت 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: 9جدول شماره 

 مثبـت  بـاز   وضـعيت ٪ ۸ بـا  اسـت  برابر ارز نرخ بازار ريسک پوشش براي نياز مورد سرمايه -18 ماده

 P8F۹.باشد بيشتر که کدام هر ارزها تمامي منفي باز وضعيت مطلق قدر يا ارزها تمامي

                                                           
كميسـيون مقـررات و نظـارت مؤسسـات اعتبـاري بانـك مركـزي         1396/ 12/ 6بيست و هشتمين جلسه مـورخ  طي مصوبه .  ۹

 .اصالح و دو تبصره به آن اضافه گرديد) 18(، ماده جمهوري اسالمي



 

۱۳ 

 

 کـه  ارزهـا  مثبت باز وضعيت خالص مجموع از است عبارت ارزها تمامي مثبت باز وضعيت  -۱تبصره 

 هر به آن مشتريان تعهدات و اعتباري مؤسسه هاي دارايي مجموع ريالي معادل مازاد برابر

 ارز همـان  بـه  اعتبـاري  مؤسسـه  تعهـدات  و هـا  بدهي مجموع ريالي معادل به نسبت ارز

 .باشد مي

 کـه  ارزهـا  منفي باز وضعيت خالص مجموع از است عبارت ارزها تمامي منفي باز وضعيت  -۲تبصره 

 بـه  نسـبت  ارز هر به اعتباري مؤسسه تعهدات و ها بدهي مجموع ريالي معادل مازاد برابر

 ارز همـان  بـه  آن مشـتريان  تعهدات و اعتباري مؤسسه هاي دارايي مجموع ريالي معادل

 .باشد مي

 موزون به ريسك عملياتي هاي  داراييـ  ششمفصل 

سک 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( ۵/۱۲در عدد  عملياتي

 مجمـوع تمـامي   ميانگين% ۱۵برابر است با  عملياتيسک يپوشش ر ياز برايه مورد نيسرما -20 ماده

 .سه سال اخير مؤسسه اعتباري هايدرآمد

 دهي و گزارش الزامات كنترل داخليفصل هفتم ـ 

 ، نسبت بهدستورالعملمديره مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حسن اجراي اين  هيأت -21 ماده

 اجرايي داخلي مشتمل بر واحد سازماني مسئول انجام کار، شـرح  هاي رويهتدوين و تصويب 

 انجام کار، نحوه ارتباط، تبـادل و گـردش اطالعـات مـابين واحـدهاي     هاي  وظايف آن، روش

 .اقدام نمايد غيره سازماني و

ظرف مدت شش ماه پـس از ابـالغ ايـن     حداکثر موظف است هيأت مديره مؤسسه اعتباري -22 ماده

مانـده   ،۲و  ۱اجزاي سرمايه نظارتي اليـه   ي نظيردسامانه اطالعاتي حاوي مواردستورالعمل 

 مفاد ن به ريسک، ضرايب ريسک، نوع، ارزش و ضرايب تعديل وثايق حسبهاي موزو دارايي

در ارايه اطالعات مورد درخواست بانک مرکـزي   کهايجاد نمايد را به نحوي اين دستورالعمل 

 .پذير باشد هر زمان امکان

هـاي مـوزون    سرمايه نظارتي، دارايي به مربوط اطالعات تمامي است موظف اعتباري مؤسسه -23 ماده

ـ  زماني مقاطع در ،دستورالعمل اين مفادبه ريسک و نسبت کفايت سرمايه مطابق   و هسه ماه

 اعـالم  مرکـزي  بانـک  کـه  اي شيوه به ماه،سه  هر پايان از پس هفته يک مدت ظرف حداکثر

 .نمايد گزارش بانک آن به نمود، خواهد



 

۱۴ 

 

 مجازات – هشتم فصل

هـاي   غيردولتي در مقطع تهيـه صـورت   نسبت کفايت سرمايه مؤسسه اعتباري که صورتيدر  -24 ماده

و با رعايت قوانين و مقـررات  مالي از حدود مقرر در اين دستورالعمل کمتر شود، حسب مورد 

 :گردد اقداماتي به شرح زير اعمال ميربط،  ذي

ـ  ،باشـد درصـد   ۵ تـا  ۸کمتر از  سرمايه کفايت نسبت چنانچه -۲۴-۱  مؤسسـه  مـديره  تأهي

ها و يا افـزايش سـرمايه    الزم جهت اصالح ترکيب داراييبرنامه  است موظف اعتباري

حـداکثر   بانک مرکزي. نمايدارايه  مرکزي بانک بهرا روز کاري  ۱۵حداکثر ظرف مدت 

روز کاري برنامه مزبور را بررسي و مراتب را به مؤسسه اعتباري اعالم  ۱۰ظرف مدت 

 مؤسسه اعتباري حسب موردتواند  بانک مرکزي مي ،تا زمان تحقق حدود مقرر. کند مي

 .نمايد را از انجام برخي عمليات مجاز بانکي به طور موقت محروم

عالوه بر اقـدامات موضـوع    درصد باشد، ۳تا  ۵چنانچه نسبت کفايت سرمايه کمتر از  -۲۴-۲

 :را انجام دهدزير  بايد يک يا چند مورد از مواردبانک مرکزي ، )۱-۲۴(بند 

ود احتياطي نظير تسهيالت و تعهدات کالن و اشخاص کاهش حد -24-2-1

 ؛براي مؤسسه اعتباري مرتبط

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

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

 ؛مؤسسه اعتباريمديره  هيأتموظف 

 ويـژه  سـود  درصـد  ۱۰ صرفاً معادل سهامدارانبه پرداخت سود  -24-2-4

پاداش به ممنوعيت پرداخت و  اعتباري مؤسسه تقسيم قابل ساالنه

 .مؤسسه اعتباري مديران

مؤسسـه  مديره و يـا مـديرعامل    هر يک از اعضاي هيأت اي حرفه در صورت سلب صالحيت -تبصره

عنوان عضو  توانند تا مدت دو سال به ، اشخاص مزبور نمي)۳-۲-۲۴(، موضوع بند اعتباري

 .تعيين شوند مؤسسات اعتباريمديره و يا مديرعامل هيچ يک از  هيأت

 اعتبـاري  مؤسسـه  مـديره  هيأتدرصد شود،  ۳کمتر از  سرمايه کفايت نسبت چنانچه -۲۴-۳

و در غير  اقدام به افزايش سرمايه نمايد روز کاري ۹۰حداکثر ظرف مدت است  موظف

همچنين بانک مرکزي تا . فراهم نمايد ، تشريفات قانوني انحالل مؤسسه راصورت اين

يـک يـا    مؤسسه اعتباري را از انجـام  بايدزمان ثبت افزايش سرمايه در مراجع ثبتي، 

 :منع نمايدچند مورد از موارد زير 



 

۱۵ 

 

 سـاالنه  ويژه سود درصد ۱۰بيش از  پرداخت سود به سهامداران -24-3-1

و افـزايش حقـوق    پاداش به مديران ،اعتباري مؤسسه تقسيم قابل

 کارکنان مؤسسه اعتباري؛

و عـدم ايجـاد    انواع تسهيالت ياعطا ، عدمدريافت انواع سپرده -24-3-2

 ؛انواع تعهدات

 .فعاليت در بازار بين بانکي -24-3-3

را انجـام ندهـد   ) ۳-۲۴(کدام از اقدامات موضـوع بنـد    در صورتي که مؤسسه اعتباري هيچ -تبصره

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

 پنجـاه  از هـاي مـالي،   در مقطع تهيه صـورت  دولتي هاي بانک سرمايه کفايت نسبت چنانچه -25 ماده

بانک مرکزي موظف است بالفاصله مراتب  شود، مترک اعتبار و پول شورايمقرر  ميزان درصد

 .وزيران گزارش نمايد  تأهي را به منظور افزايش سرمايه به

 ساير موارد – نهم فصل

باشد؛ چنانچه نسبت کفايت سـرمايه محاسـبه    االجرا مي اين دستورالعمل از تاريخ ابالغ الزم -26 ماده

درصد باشد، مؤسسه اعتبـاري   ۸شده مؤسسه اعتباري در چارچوب اين دستورالعمل کمتر از 

 .برساند درصد ۸ساله به  نسبت مذکور را طي يک دوره گذار پنجموظف است 

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

 .خواهد شد دستورالعمل

شـده در   تواند هرکدام از ضرايب تعيـين  بانک مرکزي، در صورت نياز و به صالحديد خود مي -27 ماده

هاي محاسباتي مربوط به انواع مختلف ريسک اعتباري، عمليـاتي   اين دستورالعمل و نيز روش

 .ر را تغيير داده و يا تعديل نمايدو بازا

 

مين جلســه مــورخ يکهــزار و دويســت و ســي و ســوتبصــره در  ۱۲مــاده و  ۲۷در  دســتورالعملايــن 

هـا و   سـرمايه پايـه بانـک   نامه  آئين به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و جايگزين ۲۳/۰۳/۱۳۹۶

 يکهزار وصوب به ترتيب م) غيردولتي و هاي دولتي بانک( کفايت سرمايهنامه  مؤسسات اعتباري و آيين

و  ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ مــورخپــول و اعتبــار محتــرم چهــاردهمين جلســه شــوراي  ســيزدهمين و يکهــزار و

 ۱۹۶۷/و مـب  ۱۹۶۶/مب ،۱۶/۱۱/۱۳۸۲مورخ  ۱۹۱۱/مب هاي شماره بخشنامهموضوع  ۲۵/۱۱/۱۳۸۲

 .گردد ميپول و اعتبار  يشورا ۲۹/۱۱/۱۳۸۲مورخ 
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