
 
 

 جناب آقای ابراهیمی
 مدیرعامل محترم بانک سپه

 جناب آقای فرزین
 بانک ملی ایرانمدیرعامل محترم 
 جناب آقای رضایی

 کشاورزیسرپرست محترم بانک 
 جناب آقای شایان

 مدیرعامل محترم بانک مسکن
 یآباد دولتآقای  جناب

 ملتمدیرعامل محترم بانک 
 اخالقیجناب آقای 

 تجارتمدیرعامل محترم بانک 
 جناب آقای ایمانی

 مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران
 جناب آقای حسینی

 مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران
 جناب آقای خورسندیان

 مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن
 جناب آقای شیری
 ایران بانک پستمدیرعامل محترم 

 جناب آقای مهدیان 
 مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون

  نانیهللجناب آقای 
 رفاه کارنرانمدیرعامل محترم بانک 

 ؛احترام و سالمبا 
و  "نیاشتغال آفرو  انیبن دانش د،یتول"در سال (یالعال مدظله)فرمایشات مقام معظم رهبری راستایدر 

 آحادبه نفع اصالح نظام بانکی  انداز چشمو با  محترم سیزدهم سند تحول دولتنمودن  عملیاتی باهدف
 دیتول ازجملهاعتبار بانکی به بخش مولد هدایت  ، محوریتبا  بانکیبخش  های سیاست راهبردها و ،مردم
رابطه کیفیت ی، بهبود مال نیتأم یها وهیش به یبخش تنوعانضباط مالی،  ،نیاشتغال آفر و انیبن دانش

ها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خانوار و دکنندگانیتول یدسترس لیتسهاعتباری با مردم،  مؤسسات
 .شود یمابالغ  ،بانکی شبکهخودتنظیمی و نظارتی در 

 سید احسان خاندوزی
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 های دولتی بانکی، بیمه و شرکت امور معاونت

 1401 اردیبهشت
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 اهداف
 عبارت است از:( راهبرد بعد منی)بانک بخش یها استیسو  راهبردهاهداف ا

  نیاشتغال آفر و انیبن دانش دیتول ازجملهبخش مولد هدایت اعتبار بانکی به. 

 موسسه اعتباری. انضباط مالی 

 یمال نیتأم یها وهیش به یبخش تنوع.  

 اعتباری با مردم تمؤسسا رابطهکیفیت  بهبود. 

 به منابع بانکی هاخانوار و دکنندگانیتول یدسترس لیتسه. 

  بانکی در حوزه و نظارتی خودتنظیمیساختارهای تقویت . 

 اعتبار هدایت راهبردهای

خرید  ازجملهارز، طال، سکه، امالک و مستغالت  نهیزم در 1گذاری موسسه اعتباری هرگونه سرمایه .1
 باهدفتملیک های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از زمین، خرید و ساخت مجتمع

 2تابعه هایواحداعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق  ،یاعطای تسهیالتتصفیه 
 موسسه اعتباری ممنوع است. 

موسسه اعتباری مکلف است، سیاست هدایت اعتباری سال  ،رشد اقتصادیافزایش راستای در  .2
تخصیصی هر بخش و  مبلغ اعتبار ،اقتصادی، نام استان یها بخشکیک مدیره، به تف ئتیهمصوب  1401
یک ماه از تاریخ ابالغ این راهبرد، به مدت را حداکثر ظرف  ،پول در هر استان شده تمامقیمت  و استان
گردد که عمده اعتبارات  و اجرا تسلیم نماید. سیاست هدایت اعتباری مزبور، بایستی طوری تدوین 3وزارت

 50بیش از  یکیزیف شرفتیدرصد پ و یطیمح ستیزی و اقتصاد ی،فن هیتوجبا  ها طرحموسسه اعتباری به 
 یابد. تخصیص یمحصوالت راهبرد و انیبن دانش های  بخش در ژهیو به درصد،

مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به  منظور بهستفاده بهینه از منابع تخصیصی و در راستای ا .3
به نحوی  مناسب، یها هیروموسسه اعتباری مکلف است با اجرای ، نیآفر ارزشو های سودآور  سمت فعالیت

 .باشددرصد  80، حداقل ها سپردهنسبت مانده تسهیالت اعطایی به مانده  ،هرسالاقدام نماید که در پایان 

 و اختراعات ها ینوآور یساز یتجارو  انیبن دانشو مؤسسات  ها شرکتاز  تیقانون حمادر راستای  .4
پس از احراز  ها، موسسه اعتباری مکلف است استان یتمام درخالق  عیو صنا انیبن دانشاشتغال و تقویت 

 دارایهای  با درنظرگرفتن فعالیتی طرح و و اقتصاد یمال ،یفن هیتوج دیتائمتقاضی و  اهلیت اعتباری
کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه مصرف  و با افزوده ارزش
به شرح را  4انیبن دانشها و مؤسسات  به شرکت تسهیالت اعطای، و رعایت نسبت منابع و مصارف اعتبار

 .دهد انجام جدول زیر

                                                 
1

 ،وزارتو تمام یا بخشی از مالکیت آن متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران است و  سیتأسقانون یا با مجوز بانک مرکزی  موجب بهبانکی که  ی؛موسسه اعتبار 

 است. یبانک ریغدر آن بانک یا موسسه اعتباری  دولته سهام ندینما
2

مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به موسسه  طور بهآن  یرأدرصد سهام دارای حق  50یا بیش از  شخص حقوقی که تحت کنترل موسسه اعتباری بوده واحد تابعه؛ 

 اعتباری است.
3

 (های دولتی )معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت امور اقتصادی و داراییوزارت  ؛وزارت 
4

و  ی، تحقق اهداف علممحور دانشعلم و ثروت، توسعه اقتصاد  ییافزا هم منظور بهکه  یتعاون ای یمؤسسه خصوص ایشرکت  ؛انیبن دانششرکت/موسسه  

 باارزشبرتر و  یها یفناور زهکاال و خدمات( در حو دیو تول یو توسعه )شامل طراح قیتحق جینتا یساز یتجار( و ی)شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآور یاقتصاد
 .شود یمریاست جمهوری صادر  یآور فنو مجوز آن توسط معاونت علمی و  لیمربوط تشک یافزارها نرم دیدر تول ژهیو بهافزوده فراوان 
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 1401 در پایان سال تکلیف 1400عملکرد سال  ردیف
 1401کل تسهیالت پرداختی در سال  درصد 1حداقل  فاقد عملکرد)صفر( 1

 1400درصد افزایش نسبت به سال  20حداقل  درصد کل تسهیالت پرداختی در سال 5الی  0بین  2

 1400درصد افزایش نسبت به سال  15 حداقل درصد کل تسهیالت پرداختی در سال 10الی  5بین   3

 1400درصد افزایش نسبت به سال  10حداقل  درصد کل تسهیالت پرداختی در سال 10بیش از  4

کارگزاری  روشبه درصد از اعتبارات موضوع این بند را  10موسسه اعتباری مکلف است، حداقل  -تبصره

ها و مؤسسات  شرکت، به 1یفناور توسعهصندوق  از طریقتسهیالت مستقیم، اعطای یا قرارداد عاملیت یا 
 . تخصیص دهد ،نوپا انیبن دانش

و  افزوده ارزشی بدون ها هزینه حذف منظور بهو  نقش تعهدات در تأمین مالی تولیدبه با توجه  .5
به ابزارهای  یبخش تنوع در خصوص برنامه تحقیق و توسعهاست  مکلفموسسه اعتباری  ،تأمین مالی تسهیل
برای الزم  یو اطالعات یفن یها  رساختیزو ضمن شناسایی ابزارهای نوین بانکی و  تدوینرا  ترازنامه زیرخط

 ، نتایج را به بانک مرکزی اعالم و بازخورد دریافت نماید. ها آن
دستورالعمل ناظر و  ریالی-اعتبار اسنادی داخلیبا رعایت دستورالعمل  مکلف است موسسه اعتباری .6

در مبلغ هریک از نماید که  را اجرا ییها هیرو ی مصوب شورای پول و اعتبار،الیر- ینامه بانک بر ضمانت

 .داشته باشد به شرح جدول زیر رشد ی،الیر- ینامه بانک ضمانتو  ریالی-اعتبار اسنادی داخلی یها بخش

 تکلیف  پایان سال
 قبل درصد نسبت به سال 20رشد حداقل  1401

 درصد نسبت به سال قبل 15رشد حداقل  1402

 درصد نسبت به سال قبل 10رشد حداقل  1403

 درصد نسبت به سال قبل 5رشد حداقل  1404

های فنی و اطالعاتی  زیرساختتوسعه  منظور بهو  یا رهیزنجتوسعه نقش تأمین مالی در راستای  .7
یندهای مرتبط با احراز هویت دیجیتالی آزنجیره، پیشبرد فربارسنجی اعضای ، اعتها رهیزنج شناساییبرای 

جریان فیزیکی و  یساز همگامذینفعان و صورتحساب الکترونیکی، توسعه ابزارهای پرداخت مناسب جهت 
اوراق گام  ازجملهبزارهای مذکور استفاده از کلیه ا با مکلف است موسسه اعتباریجریان مالی زنجیره تأمین، 

و ارائه  ها رهیزنجشناسایی  نسبت به ،پول و اعتبار یمصوب شورا تورالعمل گواهی اعتبار مولددسبا رعایت  و
نسبت اوراق گام عملکرد در  که یطور بهاقدام نماید  به وزارت یا رهیزنجمالی  نیتأمبرنامه عملیاتی توسعه 

 :باشدرشد داشته به شرح جدول زیر  در گردش هیسرما یپرداخت التیتسه کل بهصادره 

 ردیف
تسهیالت پرداختی سرمایه در  کل بهنسبت اوراق گام صادره 

 1400در سال  گردش
 1401در پایان سال  تکلیف

 تسهیالت پرداختی سرمایه در گردش درصد کل 1حداقل  فاقد عملکرد)صفر( 1

 1400درصد افزایش در مبلغ اوراق گام نسبت به سال  10حداقل  درصد 5کمتر از  2

 1400درصد افزایش در مبلغ اوراق گام نسبت به سال  5حداقل  درصد 10الی  5بین  3

 1400درصد افزایش در مبلغ اوراق گام نسبت به سال  3حداقل  درصد 10بیش از  4

                                                 
1

، از قبیل شوند یمیا  شده لیتشک یآور فنو  انیبن دانش یها شرکتتسهیل گری توسعه  باهدفقانون  موجب بهکه  ییها صندوق ی؛صندوق توسعه فناور 

و شکوفایی و سایر  ینوآورر، صندوق کشو ینظام مال یو ارتقا ریپذ رقابت دیموانع تول قانون رفع( 44غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده ) یها صندوق
 مرتبط. یها صندوق
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  را از شرکت ت و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباراعطای تسهیال منظور بهموسسه اعتباری مکلف است  .8
 بدون لحاظ مراتباعطای هرگونه تسهیالت  .نمایداخذ  دارای مجوز از بانک مرکزی اعتبارسنجی

استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در  .ممنوع استاعتبارسنجی 
 .نیستتر اهلیت اعتباری متقاضی   بررسی دقیق

اجتناب از هرگونه شائبه صوری بودن  منظور بهدر راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و  .9
موسسه اعتباری در فرآیند تخصیص  گردد یم دیتأک، ها بانکقراردادهای مشارکتی و کاهش ریسک حقوقی 

معطوف شود و اعطای تسهیالت در قالب عقود مشارکتی صرفاً با  یمشارکت ریغمنابع عمدتاً به عقود 
است،  ریپذ امکانسود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن  سازوکارهای مقتضی که محاسبه یریکارگ به

انجام شود. همچنین استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیالت سرمایه در گردش و کلیه مواردی که 
 نیست، اکیداً ممنوع است. ریپذ امکانامکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن 

، مؤسسه اهبردراین  بالغاز تاریخ ا ،وزارت 29/10/1400مورخ  180492/62 شماره بخشنامه یروپ .10
 سهیالت خرد تا سقف دوت ،در چارچوب ضوابط ابالغی شورای پول و اعتبار ،ستا کلفماعتباری 

امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار  شرایطبا  ار (ریال 2.000.000.000)میلیارد ریال
تملیک، مرابحه، جعاله و  شرط به جارهافروش اقساطی،  یدر قالب قراردادها صرفاً و مشتری

دارای سابقه و امتیاز  انبه مشتری سهیالت مذکورتدر اعطای  مشتری پرداخت نماید. هب الحسنه قرض
تناسب با امتیاز ملف است کم، ت مرتبطتکالیف قانونی و مقررا ا رعایتباعتباری، مؤسسه اعتباری 

، حداکثر شده ارائهق و تضامین یوثا ینقد شوندگ ی و درجهیخرد اعطا سهیالتت، میزان اعتباری مشتری
 د.ینما ریافتد سهیالت گیرندهتاز  را یرزبه شرح  تضامین/قیوثا از وردمدو 

  بیل چک یا سفته مشتری؛وراق تجاری از قا .1001

  در بازار سرمایه و غیر آن؛ شده رفتهیپذاوراق بدهی اعم از اوراق  .1002

  سهام عدالت؛ ازجمله ورسبدر  شده رفتهیپذهای  سهام شرکت .1003

 ؛سگذاری قابل معامله در بور سرمایه های صندوق یگذار هیسرماواحدهای  .1004

  چک یا سفته توسط ضامن؛ .1005

 ؛الطعرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات  باارزشاموال عینی  .1006

 ؛صحساب یارانه اشخا .1007

  گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛ .1008

دارای فعالیت  سهیالتتضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای  .1009
  باشد؛دایر  قتصادیا

 سطوتوی  الحیتصر ساکن روستا که اهلیت و در مناطق روستایی ضمانت یک نف .10010
  روستا؛ سالمیاور به مهر شورای همم ،روستا مورد تأیید واقع گردد ورای اسالمیش

  تحت مالکیت مشتری؛ شده ثبت یدائم کارت میس .10011

برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه  .10012
  ؛یا رهیزنجمالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت  ندس، شاورزیک

سهیالت تضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون  .10013
  ؛گیرنده
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 .زم اجراالقرارداد  .10014

 تواند یمخرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری  سهیالتتدر اعطای  :1 تبصره

و  قیوثامورد از  ، با اخذ حداکثر دویشانااقساط توسط  تسطح درآمد مشتری و توان بازپرداخ ابتناسب م
در سطح تمامی مؤسسات اعتباری  الیمیلیارد  کیتا سقف  تبرای بار نخس (10) دربندتضامین مقرر 

 .دینما عطاا سهیالت خردت

 شده نیتدوخرد  سهیالتتتسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای  ظورمن به (10)بندمفاد  :2 تبصره

 بر اساس سهیالتتو اعطای  یستنمؤسسه اعتباری  حق و تعهد برای مشتری و وجب ایجادماست و 
 .ردیپذ یمهای مؤسسه اعتباری صورت  منابع و اولویت ،رایطش

 . تممنوع اس ، سپردهانواع  البقخرد، در  سهیالتتاعطای  رایبدریافت وثیقه نقدی از مشتری  :3تبصره 

 راهبردهای انضباط مالی

 مؤسساتاموال مازاد  یدستورالعمل نحوه واگذار»اعتبار با عنوانشورای پول و  هراستای مصوبدر  .11
امالک، به تفکیک نوع خود،  مازاد اموالفروش  عملیاتی ، موسسه اعتباری مکلف است برنامه«یاعتبار
حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این را  و ... مالی خریدار نیتأمنحوه  ،ششرایط فرو ونحوه  ،یبند زمان

 طبق برنامه مذکور نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام نماید.و  تسلیم به وزارتراهبرد، 

موسسه  ،مصوب شورای پول و اعتبار «در اوراق بهادار یگذار هیسرمادستورالعمل »در راستای  .12
، به تفکیک نوعخود،  یبانک ریغدر سهام  یگذار هیسرمافروش  عملیاتی برنامه ،اعتباری مکلف است

حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این را  ...و  مالی خریدار نیتأمنحوه  ،ششرایط فرو وو نحوه  یبند زمان
 اقدام نماید. یبانک ریغدر سهام  یگذار هیسرماطبق برنامه مذکور نسبت به فروش و  ارائه به وزارتراهبرد، 

 یاعتبار مؤسسات یجار ریغوصول مطالبات  نامه نییآدر راستای  مکلف استاعتباری  هموسس .13
، اقدام تا زمان ورود مطالبات به طبقه مشکوک الوصولحداکثر  ،پول و اعتبار یمصوب شورا (یو ارز یالی)ر

  .را انجام دهد یجار ریغ قضایی و یا اجرایی برای وصول مطالبات

به تفکیک خود،  یجار ریغمطالبات  ساله وصول 3 عملیاتی برنامهموسسه اعتباری مکلف است  .14

طبق و تسلیم  به وزارتاز تاریخ ابالغ این راهبرد،  حداکثر ظرف یک ماهرا  وصولو نحوه  یبند زمان، نوع
 یجار ریغنسبت مانده مطالبات  که یطور بهاقدام نماید،  یجار ریغبرنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات 

  .ارقام مندرج در جدول زیر کاهش یابد بر اساس( NPLبه مانده تسهیالت اعطایی)
 1401 سالتکلیف در پایان  1400( در پایان سال NPLبه مانده تسهیالت اعطایی) یجار ریغمطالبات  نسبت

 واحد درصد نسبت مذکور 5کاهش حداقل  درصد 15بیش از 

 واحد درصد نسبت مذکور 4کاهش حداقل  درصد 15تا  10بین 

 واحد درصد نسبت مذکور 3کاهش حداقل  درصد 10تا  5بین 

 حداقل حفظ وضعیت قبلی درصد 5کمتر از 

 ریغامهال مطالبات  ز طریقا( NPL)ییاعطا التیبه مانده تسه یجار ریغنسبت مطالبات کاهش  :تبصره
  یرفته نیست.ذپ ،یجار

، یالملل نیبتعامالت با سیستم بانکی  منظور بهو  یالملل نیبدر راستای استفاده از ظرفیت بازارهای  .15
ساله برای بهبود در  2سال جاری، برنامه عملیاتی  خردادماهحداکثر تا پایان موسسه اعتباری مکلف است 
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و اقدامات  ، برای تسهیل در مراودات جهانی را تسلیم وزارت نمایند1در چارچوب الگوی کملز رتبه خود
 .عملیاتی را در راستای برنامه مزبور انجام دهد

به ( یوروبه واحد )در نقل و انتقاالت ارزی را بکار بگیرد که ییها هیرواست موسسه اعتباری مکلف  .16
 .داشته باشد شرح جدول زیر، رشد

 تکلیف  سالپایان 
 درصد نسبت به سال قبل 20رشد حداقل  1401

 درصد نسبت به سال قبل 15رشد حداقل  1402

 درصد نسبت به سال قبل 10رشد حداقل  1403

 درصد نسبت به سال قبل 5رشد حداقل  1404

اعتباری  ه، موسسافزوده ارزشبدون  یها نهیهز حذفو  یانسان یروین یور بهرهبهبود  منظور به .17
به  تاریخ ابالغ راهبرد بعد ازحداکثر تا یک ماه خود را  مازاد ساله تعدیل شعب 3مکلف است برنامه عملیاتی 

  .دهدبه شرح جدول زیر کاهش  را که مازاد هستندداخلی خود شعب  وزارت تسلیم و تعداد

 تکلیف  پایان سال
 درصد نسبت به سال قبل 3کاهش حداقل  1401

 درصد نسبت به سال قبل 2کاهش حداقل  1402

 درصد نسبت به سال قبل 1کاهش حداقل  1403

های بانکی،  و در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها ییدارااستفاده بهینه از  منظور به .18
و استانداردهای  مصوب شورای پول و اعتبارابالغی با رعایت مقررات موسسه اعتباری مکلف است 

 یابد: ردستیزبه اهداف  1401در پایان سال  ،حسابداری ملی

در پایان سال  ها ییدارامجموع  میانگینبه  2نسبت سود)زیان( عملیاتی

1400  
 1401تکلیف در پایان سال 

 خروج از زیان عملیاتی منفی

 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل 4حداقل  درصد 2صفر الی 

 نسبت به سال قبل واحد درصد افزایش 3حداقل  درصد 4الی  2بین  

 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل 2حداقل  درصد 6الی  4بین 

 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل 1حداقل  درصد 6بیش از 

 آورانه راهبردهای فن
، مردم آحاد همسویی خدمات بانکی به نفع باهدفو  نوین یها یآور فنمندی از  در راستای بهره .19

 ،"یرحضوریغ صورت به یبانک هیارائه خدمات پا"موسسه اعتباری مکلف است در چارچوب دستورالعمل
کلیه فرآیندهای اعطای تسهیالت خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی  تاترتیبی اتخاذ نماید 

 . رددگغیرحضوری انجام  صورت به

شمند وزارت واطالعات و توسعه اقتصاد ه یآور فنمرکز موسسه اعتباری مکلف است با همکاری  .20
 یانداز راهو  یساز ادهیپ، حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابالغ این راهبرد، نسبت به امور اقتصادی و دارایی

                                                 
1
 CAMELS 

2
مورخ  11654/01)ابالغی طی بخشنامه شماره اعتباری مؤسسات نمونهی مال یها صورتسود )زیان( عملیاتی مندرج در صورت سود و زیان  سود )زیان( عملیاتی؛ 

 (.مصوب شورای پول و اعتباربانک مرکزی،  21/1/1401
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های مالی،  کل و معین صورت یها سرفصلوزارت )ازجمله  ازیموردنپایگاه داده اطالعات مالی و غیرمالی 
 تسهیالت و تعهدات، شعب و ...(، اقدام نماید.

تا  ، موسسه اعتباری مکلف استدر راستای حمایت از حقوق مردم و تقویت بانکداری اسالمی .21
در را  ،شده انجام یها بازپرداختبه همراه جدول اقساط و  ،از قرارداد تسهیالت اعطایی الکترونیکی یا نسخه

خصوص  نیدر ا یمانع از حق مکتسبه مشتر ،ی مشتریبده هیتسو .دهدقرار  رندهیگ التیتسهاختیار 
 .نخواهد بود

ارتقا و بهبود کیفیت خدمات بانکی به نفع مردم، موسسه  و نوین یها یآور فندر راستای استفاده از  .22
و اجرای  یساز ادهیپاعتباری مکلف است ضمن تسلیم برنامه تحول بانکداری دیجیتال به وزارت، نسبت به 

 .شود یم دیتأکی مال نوین یها یفناوربر  یتوسعه مبتن بر نهیزم نیدر ا .برنامه مذکور اقدام نماید

 تنظیمیخودراهبردهای 
موسسه اعتباری مکلف کل کشور،  1401قانون بودجه سال  (16)تبصره  (د)در راستای تکلیف بند  .23

و  توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیالت و تعهدات کالن شده نییتعتعاریف و مصادیق  بر اساساست 
حقیقی یا حقوقی به تفکیک اصل،  هر یک از اشخاص برایرا  مانده تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط

وضعیت بازپرداخت)جاری، سررسید  ،)ماهانه(، دوره تنفس)ماهانه(بازپرداخت دورهنرخ سود،  سود و وجه التزام،
به بانک مرکزی  و تارنمای خود منتشر در را اخذشده وثایق ارزشمشکوک الوصول(، نوع و  یامعوق گذشته، 

فصلی  صورت بهو  قرارگرفتهکامل در دسترس عموم  صورت بهد اطالعات بای نیز ارسال نماید. این
  شود. یروزرسان به

)اعم از اصل، سود و وجه ها آنموسسه اعتباری مکلف است فهرست بدهکارانی که مانده بدهی  :تبصره
 التیتسهنام به تفکیک التزام( بیش از هزار میلیارد ریال است و در طبقه مشکوک الوصول قرار دارد را 

، )ماهانه(بازپرداخت دورهنرخ سود،  نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ سود، مبلغ وجه التزام، ،ناسه ملی، شرندهیگ
 صورت بهاین اطالعات باید  منتشر نمایند.بر تارنمای خود  را اخذشده وثایقو ارزش نوع ، )ماهانه(دوره تنفس

 .شود یروزرسان بهنیز  فصلی صورت بهو  قرارگرفتهکامل در دسترس عموم 

 مبلغ ندبدر این )کالن نظارت بر نحوه مصرف تسهیالته ژویاعتباری مکلف است کمیته موسسه  .24

را تشکیل دهد.  (شود یمتسهیالت کالن شناخته  عنوان به است میلیارد ریال هزار کیاز  که بیش اعطایی سهیالتتاصل 
 ،داخلیحسابرسی فعالیت خواهد نمود و مدیر  موسسه اعتباری حسابرسی داخلیمدیر  نظر ریزمزبور کمیته 

مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است  است. کالن نظارت بر نحوه مصرف تسهیالته ژویرئیس کمیته 
را برای کمیته نیروی انسانی  ازجملهمرتبط برای رصد تسهیالت مذکور و سایر امکانات  یها یدسترسکلیه 

پرونده اعتباری مرتبط با اطالعات و کلیه مدیره  ئتیهمصوبات لیه کنسخه از یک ذکور فراهم نماید. م
مذکور . کمیته در اختیار کمیته مذکور قرار گیرد ،قبل از پرداخت تسهیالت ایدب ،تسهیالت کالناعطای 

گزارشی از عملکرد  ،موضوع قراردادمحل تسهیالت اعطایی در مصرف ضمن بازرسی و رصد  ،مکلف است
 ئتیه رئیس ارسال نماید. رعاملیمدو  مدیره ئتیه تهیه و به رئیس را اعطایی کالن تسهیالت مصرف
 از ریغدر محلی  النکتسهیالت  که یدرصورت ستندهمکلف  ،منفرداً مزبور کمیتهرئیس  ،رعاملیمد ،مدیره

سازمان )به مراجع نظارتی را نآ اقدام قانونی انجام داده و گزارش بالفاصله ،مصرف شود موضوع قرارداد
 .مایندن رسالاو وزارت  (بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور
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های  موسسه اعتباری مکلف است صورت ،آزاد به اطالعات یقانون انتشار و دسترسدر راستای  .25
به گزارش  منضم های مالی ساالنه و صورت ماهه نه، ماهه شش، ماهه سه صورت بهرا  یا دوره انیم اصلیمالی 

 .بارگذاری نماید نیز در سامانه کدالو  را به وزارت ارسالحسابرس مستقل 

دیوان عالی عمومی  ئتیه ۷94وحدت رویه شماره  یرأحمایت از تولید و در راستای  منظور به .26
)مازاد سود قرارداد نسبت به نرخ کشور، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به استرداد سود مازاد دریافتی

ورخ م 165586/62، مطابق بخشنامه شماره به تسهیالت گیرندگان سود مصوب شورای پول و اعتبار(
 . اقدام نماید وزارت، 12/10/1400

کامل رعایت  طور به راخود  اصالحی/ارقام بودجه مصوب لف است،کم 1موسسه اعتباری دولتی .27
 .نماید

 
مدیره  ئتیهاعضای بر عهده مدیرعامل و راهبرد این هریک از بندهای مفاد کلیه مسئولیت اجرا و نظارت بر 

موسسه  رعاملیمد .نیست جاری کشور قوانین، مقررات و ضوابطرای لیکن نافی اج است موسسه اعتباری
 بندهایهر یک از عملکرد  و تجمعی)از ابتدای سال تا مقطع گزارش( ماهه ود صورت به است مکلفاعتباری 

به  ،ماههوددوره هر  بعد ازحداکثر تا دو هفته  ،نماید چارچوبی که وزارت تعیین می بر اساسرا  راهبرداین 
موسسه اعتباری در اجرای صحیح و مدیره  ئتیهاعضای مدیرعامل و نحوه عملکرد  .نمایدگزارش  وزارت

 .مبنای ارزیابی آنان خواهد بود ،راهبرداین  موقع به

                                                 
درصد سهام آن در مالکیت دولت جمهوری اسالمی ایران است و  50و بیش از  سیتأسقانون یا با مجوز بانک مرکزی  موجب بهبانکی که  ی؛دولت یموسسه اعتبار1

 .در آن است دولته سهام ندینما ،وزارت


