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دارد

"ﺳﺎل  ١٣٩٣ﺳﺎل ا ﺼﺎد و ﮓ ﺑﺎ م ﻣ ﯽ و ﺪ

ﮫﺎدی"

ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﮐﻮﺛﺮ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻭ ﻋﺴﮑﺮﻳﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ ،ﺑﺪﻳﻦﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺘﺨﺬﻩ ﺩﺭ ﻳﮏﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳـﮏﺻـﺪ ﻭ ﻫﻔﺘـﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻤـﻴﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣـﻮﺭﺥ
 ١٣٩٣/٤/٣ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ،ﺩﺭ ) (٧ﻣﺎﺩﻩ ﻭ )(٩
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ،ﺑﺮ
ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻮﺩ/٢٠٥٢٣٠٣/.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ،ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻧﮋﺍﺩ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳﺘﺎﮎ

٣٢١٥-٠٢

٣٨١٦

«بسمهتعالي»

سياستاهيپوليواعتباري
شوراي پول و اعتبار در ادامه تصميمات اتخاذ شده در جلسه روز سهشنبه مورخ  ،3333/3/72در يکهزاار و
يکصد و هفتاد و نهمين جلسه خود در تاريخ  ،3333/4/3سياستهاي پولي و اعتباري را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده -1

شوراي پول و اعتبار با توجه به تفاهم بهعمل آمده توسط بانکها و مؤسسزات اعتبزاري و بانزک مر زاي در
مورخ  3333/7/8در مورد نرخ سود عليالحساب سپردههاي بانکي ،با اعمال نرخهاي مورد تفاهم (حزدا رر
 77درصد براي سپردههاي يکساله) سود عليالحساب موافقت نمود.
تبصره  -1بانک ها و مؤسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده هاي خود را در قالب عقود اسزممي و
براساس سودآوري ،در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مزالي آنهزا ،پزس از تيييزد بانزک
مر اي و تصويب مجمع ،تسويه نمايند.
تبصره  -2شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (مياان انتشار ،نرخ سود عليالحساب ،سررسيد و
 )...در اختيار بانک مر اي خواهد بود.

ماده  -2حدا رر نرخ سود تسهيمت عقود غيرمشار تي بانکها و مؤسسزات اعتبزاري معزادل  77/0درصزد تعيزين
ميگردد .حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشار تي هنگام عقد قرارداد بين بانکها و مؤسسات اعتبزاري و
مشتري معادل  73/0درصد تعيين ميشود.
تبصره  -1نرخ سود تسهيمت خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيمت بانزک مسزکن (عقزد فزرو
اقساطي) معادل  31/0درصد خواهد بود .نرخ سود تسزهيمت خريزد مسزکن از محزل صزندوق
پسانداز مسکن بانک مسکن نيا معادل  34/0درصد تعيين ميشود.
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تبصره  -2نرخ سود تسهيمت مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد بزراي دوره احزداد در قالزب عقزود
اسممي معادل  33/0درصد و براي فرو

اقساطي پس از احداد ،معزادل  37/0درصزد تعيزين

ميشود.
تبصره  -3نرخ سود مورد عمل شر تهاي لياينگ معادل  77/0درصد تعيين ميشود .دريافت هرگونزه وجزه
اضافي از سوي شر تهاي مابور براي اعطاي تسهيمت ممنوع ميباشد.
ماده  -3نسبت سپرده قانوني براي انواع سپردهها در بانکهاي تجاري و مؤسسزات اعتبزاري (دولتزي و غيردولتزي)
بهطور يکسان و معادل  33/5درصد تعيين ميشود .نسبت سپرده قانوني سپردههاي بانکهزاي تخصصزي و
شعب بانک ها و مؤسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل  30/0درصد تعيين ميشود .نسبت سزپرده قزانوني
صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغيير خواهد بود .منابع آزاد شده از محل تعديل سزپرده قزانوني ،ابتزدا
صرف تسويه بدهي بانکها به بانک مر اي خواهد شد.
تبصره  -1نسبت سپرده قانوني سپرده هاي قرضالحسنه پسانداز بانکها و مؤسسات اعتباري معزادل 30/0
درصد تعيين ميشود.
تبصره  -2مجوز اعطايي به بانکها مبني بر نگهداري تا سقف  7/0واحد درصد سپردههاي قزانوني خزود نزاد
بانک مر اي (مرتبط با منابع سپردهاي) بزه صزورت موجزودي نقزد (موضزوع بخشزنامه شزماره
مب 7437/مورخ  3382/1/78بانک مر اي) به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده  -4نرخ سود عليالحساب اوراق مشار ت شر تهاي دولتي و غيردولتي و شهرداريها متناسب با سود انتظاري
حاصل از طرحهاي موضوع سرمايه گذاري و در مقاطع سزهماهزه پرداخزت مزيگزردد .حزدا رر نزرخ سزود
علي الحساب اين اوراق معادل  77/0درصد تعيين ميشود .الزم اسزت سزود قطعزي حاصزله پزس از دوره
مشار ت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره-

بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانکها امکانپذير نميباشد ،ليکن معاملزه دسزت دوم
اوراق مذ ور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز ميباشد.

ماده  -5سقف قابل انتشار اوراق مشار ت و صکوک (موضوع بانکها ،شهرداريها و شر تهاي دولتي) داراي مجزوز
بانک مر اي در سال  3333به مياان  300هاار ميليارد ريزال خواهزد بزود .سزقف انتشزار اوراق مشزار ت
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موضوع تبصره ذيل ماده  4قانون نحوه انتشار اوراق مشار ت براي اوراق منتشره با مجزوز سزازمان بزورس
اوراق بهادار ،در سال  3333به مياان  50هاار ميليارد ريال تعيين ميگردد.
ماده  -6به بانک مر اي اجازه داده ميشود در سال  3333و به منظور اجراي سياستهاي پولي تا سقف  300هزاار
ميليارد ريال ،اوراق مشار ت منتشر نمايد .شرايط انتشار اوراق مشار ت بانک مر زاي از قبيزل نزرخ سزود
علي الحساب ،سررسيد ،جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه از سوي رئزيس زل بانزک
مر اي تعيين ميگردد.
ماده  -7نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مر اي ،متناسب با ارز

دارايي پايه صزکوک و سررسزيد اوراق از

سوي بانک مر اي تعيين ميگردد .بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره ذيزل مزاده 4
خواهد بود.
تبصره-

نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول ه با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صزادر مزيشزود و
داراي ضمانت مؤسسات اعتباري ميباشد ،با هماهنگي بانک مر اي تعيين ميگردد.
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