بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

نکات موردنظر در تهيه برنامه عملياتي بهمنظور تاسيس موسسه اعتباري (بانک  /موسسه اعتباري غيربانکي)
در مناطق آزاد تجاري-صنعتي

متقاضيان محترم؛
همانطور که اطالع داريد ،ابعاد تاثيرات متقابل فعاليتهاي پولي و بانکي بر شرايط اقتصادي و
اجتماعي ،بانکها را بهعنوان واسطة وجوه و بانکداران را بهعنوان متخصصين اين حرفه ،در معرض
ريسکهاي متعددي قرار داده است .از اينرو الزم است متوليان امور بانکي از توانايي و تخصص کافي براي
تجهيز و تخصيص بهينه منابع و جلب اعتماد سپردهگذاران برخوردار بوده و بتوانند بازدهي مناسب با حداقل
ريسک را تامين نمايند .متقاضيان ورود به فعاليت بانکي ،بايد اشراف کامل به نوع و زواياي مختلف اين حرفه
داشته و قبل از دريافت مجوز بتوانند با ارائه يک برنامه عملياتي مشخص و جامع به بانک مرکزي به عنوان
مسئول حفظ ثبات و سالمت نظام بانکي و حافظ منافع سپردهگذاران و مجري سياستهاي پولي و اعتباري
اطمينان الزم را در زمينههاي ذيل بدهند:
-

امکان ادامه حيات بانک/موسسه اعتباري و تداوم فعاليتهاي آن در بلندمدت؛

-

حفظ سالمت بانک/موسسه اعتباري با تمهيد تدابير مديريتي و رعايت ضوابط و مقررات انضباطي؛

-

کارآمد بودن ساختار سازماني بانک/موسسه اعتباري و برخورداري آن از مديران و نيروهاي متخصص
و کارآمد؛
بطور خالصه برنامه عملياتي مورد نظر بايد به چهار سوال اساسي که در مورد هر طرح جديدي قابل

طرح است ،يعني :چه اهدافي ،چگونه ،توسط چه کساني و با چه ساختار سازماني ،پاسخ مناسب بدهد.
بدين منظور ضروري است در برنامه عملياتي که تنظيم خواهند فرمود پاسخ اين پرسشها نيز به طور
مشخص ،شفاف و در جامعترين شکل داده شود .در اين مورد توجه متقاضيان محترم را به اين نکته مهم
جلب مينمايد که بانک مرکزي در بررسي تقاضاهاي واصله و اعطاي مجوز ،اهميّت ويژهاي را براي
اطالعاتي که در برنامه عملياتي ارائه شده ،قائل است و متقاضيان محترم را متعهد به اتخاذ و اجراي
سياستها و اقدامات پيشبيني شده ميداند .لذا ضروري است اين اطالعات با دقت و احساس مسئوليت
کامل ارائه شود.

بديهي است پس از تاسيس ،عملکرد آن بانک/موسسه اعتباري با محورهاي اصلي سياستها و
اقداماتي که در برنامه پيشبيني شده است مقايسه گرديده و هرگونه انحراف غيرقابل توجيه از محورهاي
مذکور به عنوان عدم ايفاي تعهدات متقاضيان محترم تلقي خواهد شد.
اهمّ نکاتي که در برنامه عملياتي ميبايست ارائه شود ،بهشرح ذيل است:
 -1ارائة تحليل مناسبي پيرامون وضعيت اقتصادي و بخش پولي و مالي منطقه آزاد موردنظر و دورنماي
آينده منطقه؛
 -2اعالم نام پيشنهادي ،نوع و ماهيت موسسه اعتباري مورد نظر و زمينة فعاليت و تخصص موسسين؛
 -3بيان چشمانداز و ماموريت موسسه اعتباري؛
 -4تشريح اهداف بلندمدت موسسه اعتباري و استراتژيهاي اصلي در دستيابي به اين اهداف؛
 -5تشريح ساختار سازماني موسسه اعتباري؛
 -6اعالم سياستهاي مربوط به پيادهسازي نظام کنترلهاي داخلي ،حاکميت شرکتي و شفافسازي
اطالعات در موسسه اعتباري؛
 -7اعالم سياستهاي مربوط به مديريت توسعه شعب؛
 -8اعالم برنامههاي مربوط به پياده سازي بانکداري الکترونيک؛
 -9تشريح سياستهاي آتي براي مديريت انواع ريسکهاي مترتب بر فعاليت بانکي؛
 -11تشريح راهکار و برنامه موسسه اعتباري براي رعايت کفايت سرمايه؛
 -11پيش بيني صورتهاي مالي حداقل براي سه سال آتي و ارائة تحليل مناسب درخصوص چگونگي
تجهيز و تخصيص منابع و نسبتهاي مالي و بودجهبندي سرمايهاي ؛
-12ارائة تحليل مناسبي از نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها (. )SWOT

