«بسمه تعالی»

دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال 4931
(الزم االجرا در نظام بانکی کشور از تاریخ )4931/2/41

 سقف نرخ سود عليالحساب سپردههاي بانکي متناسب با طول دوره سپردهگذاري (با حداکثر سررسيد
يکسال) معادل  02درصد تعيين مي گردد.


بانکها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپردههاي خود را در قالب عقود اسالمي و بر
اساس سودآوري ،در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها ،پس از تاييد بانک مرکزي و
تصويب مجمع ،تسويه نمايند.



شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار ،نرخ سود عليالحساب ،سررسيد و
 ).....در اختيار بانک مرکزي خواهد بود.

 حداکثر نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتي بانکها و موسسات اعتباري معادل  0.12درصد تعيين
ميگردد.


نرخ سود تسهيالت خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيالت بانک مسکن (عقد فروش
اقساطي) معادل .112درصد خواهد بود .نرخ سود تسهيالت خريد مسکن از محل صندوق پسانداز
مسکن بانک مسکن نيز معادل  ..12درصد تعيين ميشود.



نرخ سود تسهيالت مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود
اسالمي معادل  ..12درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث ،معادل  .012درصد تعيين
ميشود.



نرخ سود مورد عمل شرکتهاي ليزينگ معادل  0.12درصد تعيين ميشود .دريافت هرگونه وجه
اضافي از سوي شرکتهاي مزبور براي اعطاي تسهيالت ممنوع ميباشد.
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 سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانکها و موسسات اعتباري و مشتري
معادل  0.12درصد تعيين ميشود .اين نرخ متناسب با تحوالت و شرايط اقتصادي کشور هر سه ماه
يکبار توسط شوراي پول و اعتبار مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.
 نسبت سپرده قانوني براي انواع سپردهها در بانکهاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به
طور يکسان و معادل  ..12درصد تعيين ميشود .نسبت سپرده قانوني سپردههاي بانکهاي تخصصي و
شعب بانکها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل  .212درصد تعيين ميشود .نسبت سپرده قانوني
صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغيير خواهد بود .منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني ،ابتدا
صرف تسويه بدهي بانکها به بانک مرکزي خواهد شد.


نسبت سپرده قانوني سپردههاي قرضالحسنه پسانداز بانکها و موسسات اعتباري معادل .212
درصد تعيين ميشود.



مجوز اعطايي به بانکها مبني بر نگهداري تا سقف  012واحد درصد سپردههاي قانوني خود نزد بانک
مرکزي (مرتبط با منابع سپردهاي) به صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب 0..0/مورخ
 ..21/1/02بانک مرکزي) به قوت خود باقي خواهد بود.

 نرخ سود عليالحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداريها متناسب با سود
انتظاري حاصل از طرحهاي موضوع سرمايهگذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت ميگردد .حداکثر نرخ
سود عليالحساب اين اوراق معادل  0.12درصد تعيين ميشود .الزم است سود قطعي حاصله پس از
دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.


بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانکها امکانپذير نميباشد ،ليکن معامله دست دوم اوراق
مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز ميباشد.

 سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانکها ،شهرداريها و شرکتهاي دولتي) داراي
مجوز بانک مرکزي در سال  ..3.به ميزان  .22هزار ميليارد ريال خواهد بود .سقف انتشار اوراق
مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده  .قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز
سازمان بورس اوراق بهادار ،در سال  ..3.به ميزان  02هزار ميليارد ريال تعيين ميگردد.
 نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي ،متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از
سوي بانک مرکزي تعيين ميگردد.
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بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانکها امکانپذير نميباشد ،ليکن معامله دست دوم اوراق
مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز ميباشد.



نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر ميشود و داراي
ضمانت موسسات اعتباري ميباشد ،با هماهنگي بانک مرکزي تعيين ميگردد.

 بانک مرکزي مکلف است نسبت به محاسبه ريسک بانکها و موسسات اعتباري و رتبهبندي آنها و اعالم
آن به جامعه به روش مناسب اقدام نمايد.
 مديران بانک ها و موسسات اعتباري کهه نهرخ مصهوب شهوراي پهول و اعتبهار در تجهيهز و تخصهي
منابع را رعايت ننمايند ،متخلف محسوب شده و ضهمن اطهالع رسهاني بهه عمهوم ،بهه هيهات انتظهامي
بانکها معرفي خواهند شد.
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