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دارد

»ﺳﺎل  ،1392ﺳﺎل ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدي«
»ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪ«.

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣ ﹰﺎ ،ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﮏ "ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣـﺪﺕ ﻭ ﻃـﺮﺯ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﺍﻭﺭﺍﻕ

ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ" ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۸۹/۸۰۲۲۳ﻣـﻮﺭﺥ  ۱۳۸۹/۴/۱۵ﻭ ﺍﺻـﻼﺣﻴﻪﻫـﺎﻱ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺩﺭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۳۹۲/۸/۱۲ﻣﻘﺮﺭ ﻧﻤـﻮﺩ ﻣـﻮﺍﺭﺩ
ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﮔﺮﺩﺩ:
 ﻋﺒﺎﺭﺕ "ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﻣﺴﺘﻘﻞ" ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﻨﺪ »ﺙ« ﺫﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺳﻄﺢ ﺍﻭﻝ؛
 ﻋﺒﺎﺭﺕ "ﻓﺮﻡﻫﺎﻱ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ" ﺑـﻪ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﻨﺪ »ﺍﻟﻒ« ﺫﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﻡ.
ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻔﺎﺩ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ،ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨـﺪ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮔﺮﺩﺩ١٨٢٠٦٥٧/.ﺏ/

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ،ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ۸ :ﺑﺮﮒ.

ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻧﮋﺍﺩ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳﺘﺎﮎ

٣٢١٥-٠٢

٣٨١٦

«بسمه تعالي»
«آيين نامه مدت وطرز نگاهداری اوراق بازرگانی ،اسناد ودفاتر بانکها»

شورای پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و چهاردهمين جلسه مورخ  ،9331/3/52به استناد بند "و"
از ماده  ٣3قانون پولي و بانکي کشور مصوب  ٨١تيرماه " ،٨٣٣٨آييننامه مدت و طرز نگاهددار

اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها"را که از اين پس به اختصار آييننامه ناميده ميشوود ،در 95
ماده و  99تبصره ،به شرح ذيل تصويب نمود.

فصل اول –گستره شمول

ماده  -1اسناد موضوع اين آييننامه مشتمل بر :اسناد ،اوراق بازرگانی ،مدارک و دفاتر بانکهوا ،در
پنج سطح به شرح ذيل تعريف ميشود:
 -9-9اسناد سطح اول شامل:
الف -اسناد و مدارک مالکيت اموال منقول و غيرمنقول بانک
ب -اساسنامه ،سوابق و مدارک مربوط به تاسيس بانک
پ -دفاتر سهام بانک
ت -صورتجلسات مجامع و هيات مديره بانک
ث -نسخ اصلي ترازنامه بانک و ضمايم مربوطه که به تصوويب مجموع عموومي رسويده و
گزارش عملکرد هيات مديره و گزارشهاي حسابرس مستقل
 -5-9اسناد سطح دوم شامل:
الف -دفترکل
ب -دفتر روزنامه
 -3-9اسناد سطح سوم شامل:
الف -کارتهاي نمونه امضاء ،مدارک احراز هويت و افتتاح انواع حسابهاي ارزي و ريوالي
مشتريان و فرمهاي پاسخ استعالم افتتاح حساب جاري از سامانه بانک مرکزي
ب -الشه انواع چکها از جمله چک عادي اشخاص ،چکپول ،ايرانچوک ،چوک بوانکي و
غيره ،سفتهها و بروات واگذاري و ساير اسناد اعم از خريداري يا وصولي ارزي و ريالي

 - 1اصالحيه مصوب در بيست و پنجمين جلسه کميسيون مقرررا و نظررر مؤسسرر اتبارررب برنرر مرکرمب جم رورب
اسالمي ايران مورخ 1931/8/11
 - 1اصالحيه مصوب در بيست و پنجمين جلسه کميسيون مقرررا و نظررر مؤسسرر اتبارررب برنرر مرکرمب جم رورب
اسالمي ايران مورخ 1931/8/11

پ -گواهينامه هاي عدم پرداخت چکهاي برگشتي و مدارک رفوع سووء ا ور چوکهواي
برگشتي
ت -کليه قراردادهاي منعقده و موافقتنامههاي بين بانک و اشخاص (به غير از قراردادهاي
مربوط به تسهيالت اعطايي)
ث -اسناد مربوط به عمليات حسابهاي معامالت داخلي بانوک کوه از طريوق مناقصوه يوا
مزايده انجام شده
ج -الشه ضمانتنامهها و اسناد ذيربط
چ -مدارک نقل و انتقال سهام
ح -نسخ دوم گواهينامههاي سپردههاي سرمايهگذاري مودتدار و همچنوين انوواع اوراق
گواهي سپرده بانکها

٣

خ -کليه اوراق و اسناد مربوط به خريد و فروش ارزهاي خارجي ،حوالجات ارزي ،کارتهاي
اعتباري ارزي و پيماننامههاي ارزي
د -کليه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات ،اتاق پاياپاي ،صندوق امانات و اوراق مشارکت
ذ -اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و صادراتي
ر -کليه اسناد حسابداري اعم از ارزي و ريالي ،نقدي و انتقالي
 -4-9اسناد سطح چهارم شامل:
الف -قراردادها ،اوراق و اسناد مربوط به تسوهيالت اعطوايي و اعتبوارات اسوتفاده شوده
مشتريان
ب -اوراق مربوط به فروش ا اث و وسايل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده
پ -اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزيل شده
ت -اوراق مربوط به خريد ملزومات و اموال منقول و غيرمنقول بانک
 -2-9اسناد سطح پنجم شامل:
الف -دفاتر بت نامههاي صادره و وارده
ب -دفاتر ارسال مراسالت
پ -تهچکهاي صادره ادارات و واحدهاي بانک
تبصره -تعيين سطح ساير اسناد حسب مورد بنا به پيشنهاد بانکها و تأييد بانک مرکوزي انجوام
خواهد شد.

 - 9اصالحيه مصوب در هشبرد و هفبمين جلسه کميسيون اتباررب برنر مرکمب جم ورب اسالمي ايران مورخ 1983/11/12
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فصل دوم– مدت نگهدار اطالعات مربوط به اسناد:

ماده  -2بانک ها موظفند اطالعات مربوط به اسناد سطح اول ،دوم ،سوم و بندهاي الف از سوطوح
چهارم و پنجم را به صورت الکترونيکي و براي هميشه نگهداري نمايند.

فصل سوم– مدت و نحوه نگهدار اسناد
ماده  -3مدت نگهدار اسناد

 -9-3بانکها مکلفند عين اسناد سطح اول را براي هميشه نگهداري نمايند.
 -5-3بانک ها مکلفند عين اسناد سطح دوم را حداقل به مدت  91سال پس از پايان سوال موالي
نگهداري نمايند.
 -3-3بانکها مکلفند اسناد سطح سوم را حداقل به مدت  2سال پس از زمانهاي مقرر در جدول
ضميمه اين آييننامه نگهداري نمايند.
 -4-3بانکها مکلفند اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت  3سال پوس از زموانهواي مقورر در
جدول ضميمه اين آييننامه نگهداري نمايند.
 -2-3بانکها مکلفند اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت  9سال پس از زمانهاي مقرر در جدول
ضميمه اين آييننامه نگهداري نمايند.
تبصره  -1بانک ها مکلفند هر يک از اسنادي را که قبل از اتمام مدت نگهداري آنها ،دعوايي نسبت
به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوي و تعيين تکليف نهايي نگهداري نمايند.
تبصره  -2الزم است ساير اسنادی که به موجب قوانين بايد تا مدت معيني نگهداري شوند ،بوراي
همان مدت نگهداري گردند.

ماده  -4نحوه نگهدار اسناد
 -1-4به صورت فيزيکي:

بانک ها موظفند با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي به گونه اي عمل نمايند که ضمن حفظ امنيوت و
کيفيت اسناد  ،امکان دسترسي به عين آن اسناد در مواقع مورد نياز به سهولت فراهم شود.
 -2-4به صورت تصاوير ديجيتالي:

بانکها مي توانند اسناد سطوح سوم ،چهارم و پنجم را عالوه بر نگهداري به صورت فيزيکوي ،در
چارچوب نظامي يکپارچه و مبتني بر دستورالعملي مدون که به تصوويب هيوأت موديره هور بانوک
میرسد ،به صورت تصاوير ديجيتالي نيز نگهداري نمايند.
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تبصره  -1در صورت تهيه تصاوير ديجيتالي ،نگهداري فيزيکي اسناد در محل تهيه و توليود آنهوا
الزامي نميباشد.
تبصره  -2در صورت نگهداري فيزيکي اسناد در مکاني غير از محل تهيه و توليد آنها ،هيأت مديره
بانک موظف است شرايط و تمهيداتي را فراهم نمايد که امکان دسترسي به اصل اسوناد حوداک ر
ظرف مدت چهار روز کاري ،فراهم باشد.
 -3-4به صورت ميکروفيلم:

بانکها مي توانند کليه اسناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده  ،7به صوورت ميکوروفيلم
نگهداري نمايند.

فصل چهارم -امحاء اسناد
ماده  -5امحاء پس از موعد

امحاء اسناد سطوح دوم ،سوم ،چهارم و پنجم پس از سپري شدن مدت هواي مقورر در بنودهاي
 4-3 ،3-3 ،5-3و  2-3و در چارچوب مقررات داخلی بانکها بالمانع است.

ماده  -6امحاء پيش از موعد

بانکها ميتوانند پيش از سپري شدن مدتهاي مقرر در ماده  ،3اسناد سوطوح سووم ،چهوارم و
پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده  7امحاء نمايند.

ماده  -7فرآيند تبديل اسناد به ميکروفيلم به" روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم"

امحاء اسناد سطوح سوم ،چهارم و پنجم پيش از مدتهاي مقرر در ماده  ،3منوط به انجام مراحل
ذيل مجاز ميباشد:
الف -تعيين يک واحد سازماني براي انجام فرآيند تبديل اسناد بوه ميکوروفيلم بوه "روش تلفيقوي
ديجيتال و ميکروفيلم".
ب -اختصاص يک مکان مناسب براي اجراي کليه مراحول مربووط بوه "روش تلفيقوي ديجيتوال و
ميکروفيلم".
پ -انتقال کليه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند "ب".
ت -آمادهسازي اسناد مورد نظر براي انجام عمليات تصويربرداري ديجيتالي از آنها.
ث -تهيه تصاوير ديجيتالي از اسناد.
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ج -کنترل ،ويرايش و استاندارد نمودن تصاوير ديجيتالي تهيه شده به نحوي که امکوان بازيوابي،
دستهبندي يا تجزيه و تحليل اطالعات آنها به سهولت امکانپذير باشد.
چ -فيلم برداري از تصاوير ديجيتالي بر روي رولهاي ميکروفيلم توسط دستگاههاي آرشويو رايتور
(.)Archive writer
ح -کنترل دقيق ميکروفيلم تهيه شده از حيث وضوح تصوير و خوانا بودن مطالب انتقال يافتوه .در
صورتي که مندرجات ميکروفيلمي خوانا نباشد ،الزم است از نسخه مربوط مجددا" تصوير ديجيتالي
تهيه شده و پس از فيلمبرداري به انتهاي رول ميکروفيلم اضافه گردد.
خ -تهيه صورتجلسه انطباق اسناد با ميکروفيلم و امضاء آن توسط هيأتي متشکل از اعضاي ذيل:
 رئيس يا معاون بايگاني کل رئيس يا معاون واحد سازماني مسئول انجام فرآيند تبديل اسناد به ميکروفيلم نماينده اداره بازرسي نماينده اداره حقوقي نماينده اداره حراست نماينده واحد خدمات ماشيني يا انفورماتيک يا حسابرسي فنآوري اطالعاتد -تهيه تصوير ديجيتالي از صورتجلسه ذکر شده در بند "خ" و فيلمبرداري از آن تصوير در ابتدا و
انتهاي هر رول ميکروفيلم.
تبصره  -1در صورت وجود مطلب يا نوشتهاي ظهر اسناد ،بايد از آن مندرجات نيز ميکروفيلم تهيوه
شود.
تبصره  -2نگهداري عين صورت جلسات مذکور در بند "خ" تا زموان امحواء ميکوروفيلمهوا الزاموي
ميباشد.
تبصره  -3رياست هيأت مذکور در بند "خ" بر عهده رئيس يا معاون بايگاني کول بووده و جلسوات
هيأت ،زير نظر وي تشکيل و اداره ميگردد.
تبصره  -4چنانچه در نمودار سازماني بانک ،اشخاص يا واحدهاي مذکور در بند "خ" وجود نداشوته
باشند ،هيأت مديره آن بانک موظف است اشخاص يا ادارات جايگزين را تعيين کند.
تبصره  -5تعيين ميزان و حدود اختيارات و صالحيتهاي هيأت مذکور در بند "خ" بر عهوده هيوأت
مديره بانک ميباشد.
تبصره  -6حضور تمامی اعضای هيأت مذکور در بند "خ" بورای اجورای فرآينود تبوديل اسوناد بوه
ميکروفيلم به "روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم" الزامی است.
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ماده  -8ميکروفيلمهاي تهيه شده مطابق با اين آيينناموه در حکوم اصوول اسوناد مربووط تلقوي
ميگردد و در کليه دادگاهها قابل استناد ميباشد.

فصل پنجم -اسناد الکترونيکي

ماده  -9اسنادي که مطابق با ماده  5قانون تجارت الکترونيکي؛ با وسايل الکترونيکي ،نووري و يوا
فناوري هاي جديد اطالعات ،توليد ،ارسال ،دريافت ،ذخيره يا پردازش ميشوند ،منوط بوه رعايوت
ماده  3قانون مذکور در حکم اصول اسناد ميباشند .بانکها مکلفند اسناد الکترونيکوي مربووط بوه
سطوح دوم ،سوم ،چهارم و پنجم را براي هميشه نگهداري نمايند.

ماده  -11بانکها ملزم به تهيه نسخه پشتيبان از کليه اسناد الکترونيکي ميباشند به گونوهاي کوه
در صورت هرگونه آسيب ،خدشه و اختالل براي يک نسخه ،نسخه ديگر مصون بماند.

فصل ششم -ساير مقررات

ماده  -11بانک ها مکلفند اسناد و مدارکي را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تواريخي دارنود،
مطابق با قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران نگهداري نمايند.

ماده  -12مفاد اين آييننامه در خصوص مؤسسات اعتباري غيربوانکي کوه داراي مجووز از بانوک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران بوده و تحت نظارت اين بانک قرار دارند نيز نافذ ميباشد.
با تصويب اين آييننامه ،آييننامه مصوب مورخ  9323/95/6و مصووبات موورخ  9369/91/91و
 9361/91/3اين شورا در خصوص آييننامه مذکور منسوخ اعالم ميگردد.
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رديف

زمان پايه

نام سند

اسناد سطح سوم

الف

کارت هاي نمونه امضاء ،مدارک احراز هويت و افتتاح انواع حسابهاي
ارزي و ريالي مشتريان

از تاريخ بسته شدن حساب يا تغيير
دارندگان حق امضا يا تغيير امضا

الشه انواع چکها از جمله چک عادي اشخاص ،چکپول ،ايرانچوک،
ب

چک بانکي و غيره ،سفته ها و بروات واگذاري و سواير اسوناد اعوم از

از تاريخ تسويه

خريداري يا وصولي ارزي و ريالي

پ

ت

ث

گواهينامههاي عدم پرداخت چکهاي برگشتي و مدارک رفع سوء ا ر
چکهاي برگشتي
کليه قراردادهاي منعقده و موافقت نامه هاي بين بانک و اشخاص (بوه
غير از قراردادهاي مربوط به تسهيالت اعطايي)

مناقصه يا مزايده انجام شده

ج
چ

مدارک نقل و انتقال سهام

ح

خ

د

از تاريخ انقضاء قرارداد و تسويه
حساب

اسناد مربوط به عمليات حسابهاي معامالت داخلي بانک که از طريق

الشه ضمانتنامهها و اسناد ذيربط

از تاريخ صدور

از تاريخ انجام معامله
از تاريخ انقضاء يا تسويه حساب
از تاريخ نقل و انتقال

نسخ دومگواهينامههاي سپردههايسرمايهگذاري مدتدار و همچنين
انواع اوراق گواهي سپرده بانکها
کليه اوراق و اسناد مربوط به خريد و فروش ارزهاي خارجي ،حوالجات
ارزي ،کارتهاي اعتباري ارزي و پيماننامههاي ارزي
کليه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات ،اتاق پاياپاي ،صندوق امانات و
اوراق مشارکت

از تاريخ بستهشدن حساب

از تاريخ خاتمه عمليات بانکي

از تاريخ خاتمه عمليات بانکي

ذ

اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و صادراتي

از تاريخ خاتمه عمليات بانکي

ر

کليه اسناد حسابداري اعم از ارزي و ريالي ،نقدي و انتقالي

از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
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رديف

زمان پايه

نام سند

اسناد سطح چهارم

الف

ب
پ
ت

قراردادهووا ،اوراق و اسووناد مربوووط بووه تسووهيالت
اعطايي و اعتبارات استفاده شده مشتريان
اوراق مربوط به فروش ا واث و وسوايل فرسووده و
مستعمل و اسقاط شده
اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزيل شده
اوراق مربوط به خريد ملزومات و امووال غيرمنقوول
بانک

از تاريخ تسويه حساب و فک رهن از و ايق

از تاريخ فروش
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
از تاريخ خريد

اسناد سطح پنجم

الف

دفاتر بت نامههاي صادره و وارده

از تاريخ بستهشدن دفتر

ب

دفاتر ارسال مراسالت

از تاريخ بستهشدن دفتر

پ

تهچکهاي صادره ادارات و واحدهاي بانک
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از تاريخ اتمام دسته چکها

