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  مقدمه

در  های پولی در کشورهای صنعتی و پیشرفتههای مالی بر سیاستیاستپس از تسلط س       

ها، کنترل مستقیم عرضه های مرکزی برای حرکت به سمت هدف ثبات قیمت، بانک1970دهه 

را به عنوان یک هدف میانی در نظر گرفتند. در این دوره،  1های پولیپول از طریق نظارت بر کل

ن پولی برای خود ترسیم کرده بودند، اما افزایش نرخ تورم در های مرکزی اهداف کالاغلب بانک

مدت تغییر نموده و نیز ابداعات مالی مستمر باعث شد تا سرعت گردش پول در کوتاه 1970دهه 

های پولی دشوار و حتی غیرممکن بینی تابع تقاضای پول و به تبع آن تامین اهداف رشد کلو پیش

متغیرهای برای دنبال نمودن اهداف تورمی و در کل برای کنترل رو، مقامات پولی شود. از این

روی آوردند. سیاست نرخ بهره یکی از این  ابزارهای غیر مستقیماقتصاد به استفاده از کالن 

های مرکزی پذیرفته شده و اجرای سیاست ابزارهاست که طی چهار دهه اخیر توسط اغلب بانک

تنظیم نرخ بهره اغلب از خ بهره کلیدی بنا شده است. گذاری( یک نرپولی بر تنظیم )یا هدف

های مجرای بازار بین بانکی و با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک

باشد می 3مندو تسهیالت قاعده 2. این ابزارها عمدتاً شامل عملیات بازار بازشودمرکزی انجام می

 یدی و غالب است.که در این میان نقش عملیات بازار باز، کل
با توجه به اثبات کارآمدی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی و جایگزینی مناسب آنها با        

های مرکزی، بانک مرکزی ابزارهای مستقیم سیاست پولی برای کنترل تورم توسط بیشتر بانک

ارهای نوین پس از انجام مطالعات گسترده و بررسی مختصات انواع ابز ،جمهوری اسالمی ایران

سازی ابزارهای موصوف سیاست پولی و اطمینان از کارایی موثر این ابزارها در کنترل تورم، به بومی

سازی چارچوب پرداخته و پس از بررسی ابعاد فقهی و رفع ابهامات شرعی آنها، در جهت نوین

برداشته و  راستا نمودن آن با الگوهای موفق جهانی گامسیاستگذاری پولی بانک مرکزی و هم

 ،رهیافت جدیدی برای سیاست پولی خود ترسیم نموده است. در رهیافت جدید سیاست پولی

ترین گام، چرخش از ابزارهای مستقیم و دستوری سیاست پولی به ابزارهای اولین و کلیدی

سازی و غیرمستقیم بازارمحور سیاست پولی است که این امر مستلزم فراهم نمودن زمینه پیاده

                                                           
1 Monetary Aggregates 
2 Open Market Operations (OMO) 
3 Standing Facilities 

 دمهمق
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مجموعه ای از  1399و  1398در همین راستا طی سالهای باشد. ای عملیات بازار باز میاجر

 هایی در این زمینه با مشارکت و همراهی متخصصان پولی و بانکی، ها و شیوه نامهدستورالعمل

 

هوری اسالمی ب و تخصص کارشناسان بانک مرکزی جمتجار تکیه بر نخبگان دانشگاهی و بانکی و

 ین شده است.ایران تدو

شده مرتبط با رهیافت جدید کتابچه حاضر دربردارنده مجموعه مقررات مرتبط جدیداً تدوین     

گیری از تجربه موفق دنیا و شده موجود است که با بهرهروزرسانیسیاست پولی و نیز مقررات به

لعمل اجرایی سازی آن تدوین شده است. این کتابچه مشتمل بر هشت فصل به ترتیب دستورابومی

نامه اجرایی ، شیوه«توسط بانک مرکزی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه»

استفاده از توافق بازخرید »نامه ، شیوه«انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه»

وکالتنامه در خصوص توثیق، فروش »، «قرارداد ودیعه»، «منطبق با شریعت در بازار بین بانکی ریالی

، «بانکی ریالیمعامالت در بازار بین»، دستورالعمل اجرایی «، ارز و طالو انتقال انواع اوراق بهادار

محاسبه و  نحوه»نامه و شیوه «دولتی عرضه اولیه و معامالت ثانویه اوراق بهادار»نامه اجرایی شیوه

 باشد.می «گیریانگیننگهداری سپرده قانونی بر اساس روش می
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انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در »دستورالعمل اجرایی 

 «توسط بانک مرکزی قبال اخذ وثیقه
شورای پول و  27/01/1398)مصوب یکهزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه مورخ 

 (3/10/1398و اصالحات جلسه مورخ  اعتبار

 

 به شرح زیر است: دستورالعملها و عبارات به کار رفته در این اژهمعنی و تعاریف: :1ماده 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران «:بانک مرکزی» (1

اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی یا تأسیس شده  مؤسساتها و بانک :«مؤسسه» (2

 اریبر اساس قوانین ج

 کل کشور منتشره توسط خزانه داری انواع اوراق بهادار :«اوراق بهادار» (3

ا و همرکزی و بانکخرید و فروش اوراق بهادار بین بانک«: بازعملیات بازار » (4

 اعتباری در بازار پول مؤسسات

 مرکزیهیات عامل بانک«: عامل هیات» (5

متشکل از مدیران اداره اعتبارات، اداره معامالت ریالی، اداره عملیات بازار «: کمیته» (6

 های اقتصادی بانک مرکزیو سیاست هاباز با مسئولیت مدیر اداره بررسی

 بازار بین بانکی ریالی «:بازار» (7

نرخ سود سیاستی مورد نظر بانک مرکزی به منظور هدایت نرخ  «:نرخ سود هدف» (8

 اعتبار سود در بازار بین بانکی در چارچوب مصوبات شورای پول و

عامالت دامنه نرخ سود هدف شامل سقف و کف نرخ سود م «:دامنه نرخ سود هدف» (9

 مرکزی می تواند مداخله ای ننمایددر بازار بین بانکی است که بانک 

 بانک مرکزی کمیسیون اعتباری :«کمیسیون» (10

 طال، ارز و اوراق بهادار :«وثیقه» (11

 مؤسساتها و بانکگذاری بانک مرکزی نزد خطوط اعتباری و سپرده :«اعتبار» (12

 اعتباری
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 امه های عملیات بازار بازها و شیوه ن دستورالعملمجموعه       

ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به بانکاعتبار اعطایی توسط «: اعتبار بین روز» (13

 که در پایان روز باید تسویه شودطی یک روز 

اعتباری برای  مؤسساتها و تاریخ مورد توافق بانک مرکزی و بانک :«تاریخ تسویه» (14

 تسویه اعتبار

  اجرایی انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی نامهشیوه: «شیوه نامه» (15

نظر مستقیم ریاست  اداره مجری انجام عملیات بازار باز زیر :«ر بازاداره عملیات بازا» (16

 کل بانک مرکزی 

مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با هدف  :«فرایند گزیر» (17

معرض اعتباری متوقف یا در  مؤسسهصیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در قبال 

 گذاردتوقف به مورد اجرا می

نرخ سود هدف، دامنه نرخ سود هدف و مقدار انحراف قابل قبول نرخ سود معامالت بازار  :2 ماده

بین بانکی از نرخ سود هدف توسط کمیته پیشنهاد و با تایید هیات عامل به صورت ماهانه و یا 

 رسد. در صورت ضرورت هفتگی به تصویب هیات عامل می

نرخ سود هدف، حسب پیشنهاد کمیته و پس از  حجم و نوع عملیات بازار باز بر اساس :3ماده

 شود.تصویب هیات عامل به صورت هفتگی یا ماهانه تدوین و به اجرا گذاشته می

بانک مرکزی بنا به تشخیص هیات عامل هنگامی که نرخ سود در معامالت بازار بین بانکی  :4ماده

له از جمله خرید و فروش اوراق تواند از طریق ابزارهای مداخگیرد میاز نرخ سود هدف فاصله می

  گیری نرخ سود را به دامنه نرخ سود هدف برگرداند.گذاری و سپردهبهادار و سپرده

های تعیین شده از سوی هیات عامل نسبت به اداره عملیات بازار باز با توجه به سیاست :5ماده

گیری در خصوص تصمیمنماید. خرید یا فروش اوراق بهادار در بازار پول حسب مورد اقدام می

نامه روش معامالت از جمله مکانیزم حراج، حجم معامالت، نرخ بازده و سایر موارد طبق شیوه

 توسط هیأت عامل بانک تعیین خواهد شد. 13موضوع ماده 

رخ سود بر اساس اخذ وثایق مندرج در این دستورالعمل و در ن مؤسسهاعطای اعتبار به  :6ماده 

 پذیرد.سقف دامنه صورت می

 و شیوه نامه های عملیات بازار بازها  دستورالعملمجموعه       
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های های دولتی و بانکبا خط اعتباری و اخذ وثیقه برای بانک موارد خاص در ارتباطتبصره: 

ردد، قانون اساسی و در دوره انتقالی که عملیات بازار باز به طور کامل اجرایی گ 44مشمول اصل

 پذیر خواهد بود.یس کل بانک مرکزی امکانبا تشخیص کمیسیون و تایید رئ

گذاری را به نرخ روز اعطای اعتبار ارزش مؤسسهمعرفی شده از سوی  نک مرکزی وثایقبا: 7 ماده

 کند. می

  اعتبار قابل اعطا بر اساس نرخ تعدیل ارزش وثایق به شرح ذیل می باشد:: 8ماده 

 درصد ارزش وثیقه 90ارز: حداکثر  -8-1

 درصد ارزش وثیقه  90طال : حداکثر   -8-2

 درصد ارزش وثیقه 95داکثر اوراق بهادار : ح -8-3

 مؤسسهتاریخ سررسید اوراق بهادار نباید پیش از تاریخ سررسید اعتبار درخواستی  :1تبصره 

 باشد. 

 تعیین مقدار دقیق درصدهای فوق از اختیارات هیات عامل است.: 2تبصره 

ا فروش ضمن توثیق وثایق به بانک مرکزی اختیار الزم مبنی بر امکان تملک ی مؤسسه: 9ماده 

 دهد. را می مؤسسهصورت عدم تسویه اعتبار از سوی وثایق در

های اشاره دولتی دچار اضافه برداشت شود و قادر به سپردن وثیقهغیر مؤسسهچنانچه  :10ماده 

شده در این دستورالعمل نباشد، تا حداکثر سه بار در ماه و پنج بار در سال و تا حد معینی )که 

های واجد ارزش و با و دارایی مؤسسهبا وثیقه گرفتن سهام  شود(ین میتوسط هیات عامل تعی

برداشت خود روز اضافه 45شود که طی فراهم می مؤسسهتشخیص هیات عامل این امکان برای 

را تسویه نماید و در صورتی که قادر به تسویه نشود با تشخیص هیات عامل وارد فرآیند گزیر 

برداشت بیش از سه بار در ماه یا فراتر از حد معین شده توسط  شود. از طرف دیگر، اضافهمی

 مؤسسهشود. در ضمن، در مدتی که در فرآیند گزیر می مؤسسههیات عامل سبب قرار گرفتن 

اضافه برداشت را تسویه نکرده است حق توزیع پاداش و توزیع سود سهام )خارج از الزامات قانونی( 

 را ندارد.

سب صالحدید مبالغ محدود اضافه برداشت مرتبط با نیاز نقدینگی روزانه هیات عامل ح :1تبصره 

روز بعد با تایید مدیر اداره ذیربط،  12تواند حداکثر تا ساعت ها را تعیین و تسویه آن میبانک

 صورت پذیرد.

 «توسط بانک مرکزی  انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه»اجراییاول : دستورالعمل فصل 
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را ندارد  مؤسسهبانک مرکزی در هیچ حالت حق تملک سهام وثیقه گرفته شده خود : 2تبصره 

  تواند )به وکالت( اقدام به فروش آن نماید.صرفا می مؤسسه ،ت نکولو در صور

قانون اساسی، درصورت تکرار  44های مشمول اصل دولتی و یا بانک مؤسساتدر مورد : 3تبصره 

و تداوم اضافه برداشت موارد به شورای پول و اعتبار گزارش و مورد اتخاذ تصمیم قرار خواهد 

 گرفت.

اقدام  مؤسسهی در نرخ کف کریدور به طور نامحدود نسبت به اخذ سپرده از بانک مرکز :11ماده 

 نماید.می

بانکی و عملیات برای مشارکت در عملیات بازار بین مؤسسهشرایط و الزامات عضویت  :12ماده 

 شود.نامه اجرایی این دستوالعمل تعیین میبازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه در شیوه

 رسد.نامه اجرایی این دستورالعمل به تصویب هیات عامل میشیوه  :13ماده 

  

 ها و شیوه نامه های عملیات بازار باز دستورالعملمجموعه       
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 «ثیقهوانجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ »اجراییدوم : شیوه نامه فصل 

 

انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در »نامه اجرایی شیوه

 «قبال اخذ وثیقه
 هیات عامل بانک مرکزی ( 24/2/1399) مصوب 

عطای اعتبار در قبال اخذ انجام عملیات بازار باز و ا»دستورالعمل  13و  12با استناد به مواد 

جلسه مورخ  هشتمینهزار و دویست و شصت و مصوب یک« وثیقه توسط بانک مرکزی

هزار و دویست و هشتاد شورای پول و اعتبار و اصالحات آن مصوب یک 27/01/1398

نامه اجرایی دستورالعمل پول و اعتبار، شیوه یشورا 03/10/1398وپنجمین جلسه مورخ 

 :تصویب هیات عامل بانک مرکزی رسیدتبصره به  15ده و ما 49مذکور در 

 

 بخش اول: تعاریف

 ها و عبارات به کار رفته در این شیوه نامه به شرح زیر است:معنی واژه: : تعاریف1ماده 

 سالمی ایران بانک مرکزی جمهوری ا«: بانک مرکزی» (1

ا تأسیس اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ی مؤسساتها و بانک«: مؤسسه» (2

 شده بر اساس قوانین جاری 

 سازمان بورس و اوراق بهادار «: سازمان بورس» (3

 داری کل کشور انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه«: اوراق بهادار» (4

در  مؤسسهمرکزی و خرید و فروش اوراق بهادار بین بانک«: عملیات بازار باز» (5

  بازار پول 

   بانکی ریالیبازار بین«: بازار» (6

 بانکی ریالی عضو بازار بین مؤسسه«: عضو» (7

جاری و حساب سپرده  بانکی شامل حسابمجموع وجوه در بازار بین :«ذخایر» (8

  مؤسسهقانونی 

نرخ سود سیاستی مورد نظر بانک مرکزی به منظور هدایت «: نرخ سود هدف» (9

 ارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ سود در بازار در چ

های سود سقف و کف است که نرخ داالن نرخ سود شامل نرخ: «دداالن نرخ سو» (10

 گیرد سود هدف در آن قرار می
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 شامل طال، ارز و اوراق بهادار«: وثیقه» (11

 گذاری بانک مرکزی نزد مؤسسه خطوط اعتباری و سپرده: «اعتبار» (12

شبه از اداره عملیات بازار باز توسط اخذ اعتبار یک: «منداعتبارگیری قاعده» (13

 سه در نرخ سود سقف مؤس

گذاری مؤسسه نزد اداره معامالت ریالی در سپرده: «مندگذاری قاعدهسپرده» (14

 نرخ سود کف 

مند و اعتبار خارج از سازوکار اعتبارگیری قاعدهاعطای : «اعتبار بلندمدت» (15

 عملیات بازار باز 

  ارتاریخ مورد توافق بانک مرکزی و مؤسسه برای تسویه اعتب: «تاریخ تسویه» (16

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه شرکت سپرده: «گذاریشرکت سپرده» (17

 وجوه 

های متعلق به اعتبار اعطایی اصل، سود، وجه التزام و سایر هزینه: «مانده بدهی» (18

 به مؤسسه 

مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم  :«فرایند گزیر» (19

 گذارد ؤسسه متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا میو حفظ ثبات مالی در قبال م

متشکل از مدیران اداره اعتبارات، اداره معامالت ریالی، اداره عملیات «: کمیته» (20

 های اقتصادی بانک مرکزی ها و سیاستبازار باز با مسئولیت مدیر اداره بررسی

 بازار باز  کارگزاری بانک مرکزی مستقر در اداره عملیات«: کارگزاری بانک» (21

 

 بخش دوم: کلیات

هدف از انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه، مدیریت نقدینگی، : 2ده ما

  کاهش نوسانات نرخ سود بازار و حفظ نرخ سود بازار در نزدیکی نرخ سود هدف است.

شود و نهاد مینرخ سود هدف و داالن نرخ سود به صورت ماهانه توسط کمیته پیش :3ماده 

بندی جلسات هیات عامل که جهت تصویب رسد. جدول زمانبه تصویب هیات عامل می

سایت سال آینده توسط کمیته تهیه و در وبشود برای حداقل یکهای سود برگزار مینرخ

شود. حداقل فاصله میان جلسات هیات عامل چهار هفته و حداکثر بانک مرکزی منتشر می

 شش هفته است.
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های سود در قالب بیانیه توسط نتیجه جلسات هیات عامل در خصوص تصویب نرخ :4ده ما

 شود.سایت بانک مرکزی منتشر میکمیته تهیه و پس از تصویب هیات عامل در وب

نامه معامالت خود تواند در راستای اجرای مواد این شیوهاداره عملیات بازار باز می: 5ماده 

 حقوقی انجام دهد. را با کلیه اشخاص حقیقی و

 

  بخش سوم: عملیات بازار باز

نماید و بار عملیات بازار باز را اجرا میاداره عملیات بازار باز در هر هفته حداقل یک: 6 ماده

سایت بانک مرکزی سال آینده در وببندی اجرای عملیات بازار باز را برای یکجدول زمان

 نماید. منتشر می

دلیل ثبات نرخ سود بازار نیازی به انجام عملیات بازار باز نباشد،  در صورتی که بهتبصره: 

 رساند.عموم می اجرای این عملیات را به اطالع اداره عملیات بازار باز عدم

شبه در بازار برای حداقل چهار میانگین موزون نرخ سود معامالت با سررسید یک: 7ماده 

 عملیات بازار باز است.روز کاری در هفته، معیار ارزیابی عملکرد 

، «توافق بازخرید»تواند در قالب ابزارهای معامالت مربوط به عملیات بازار باز می: 8ماده 

بین اداره عملیات بازار « خرید یا فروش قطعی»و « معاوضه ارزی»، «توافق بازخرید معکوس»

 انجام شود. مؤسسهباز و 

« معاوضه ارزی»و « توافق بازخرید معکوس»، «توافق بازخرید»سررسید قراردادهای : 9ماده 

 تواند تغییر یابد.روز می 90یک هفته است و در صورت لزوم از یک روز تا 

بینی جریان ورودی یا خروجی ذخایر در بازار اداره عملیات بازار باز، بر اساس پیش: 10ماده 

ر بازار به نرخ سود دهد که نرخ سود دای میزان عرضه ذخایر را در بازار تغییر میبه گونه

 هدف نزدیک شود.

تغییر در عرضه ذخایر )تزریق یا جذب( در عملیات بازار باز شامل حجم، نوع  :11 ماده 

و در صورت لزوم  قرارداد، سررسید و ... توسط اداره عملیات بازار باز به صورت هفتگی ـ

 شود.ته میـ پیشنهاد و پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی به اجرا گذاش روزانه

قیمت اوراق بهادار و ارز و مقدار آن در  در معامالت مربوط به عملیات بازار باز،: 12ماده 

شود و اداره عملیات بازار باز نسبت به انجام معامالت از طریق سازوکار حراج تعیین می

 نماید. ها و مقادیر مشخص شده در حراج اقدام میکارگزاری بانک در قیمت

 باشد:وکار انجام حراج به شرح زیر میساز: 13ماده 
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( اداره عملیات بازار باز اجرای حراج و نوع آن )خرید یا فروش قطعی، توافق بازخرید و ...( 1

 کند.را از طریق سامانه بازار به اعضای بازار اعالم می

. شود( عملیات بازار باز از طریق حراج مخفی با تبعیض قیمت )مناقصه/مزایده( انجام می2

در حراج مخفی با تبعیض قیمت، هر عضو بصورت مخفیانه و بدون اطالع از پیشنهادات سایر 

پیشنهاد( خرید یا فروش را از طریق سامانه بازار به اداره  3، پیشنهادات )حداکثر مؤسسات

های اخذ پیشنهادات عضو بر عهده اداره عملیات کند. طراحی فرمعملیات بازار باز اعالم می

 از است.بازار ب

( عضو باید پیشنهادات خود را در مهلت تعیین شده در سامانه بازار اعالم نماید. امکان 3

تمدید این مهلت وجود نداشته و مسئولیت هر گونه اشتباه در ارسال سفارشات بر عهده 

 است. مؤسسه

یجه را های برنده را مشخص و نت( بعد از پایان مهلت مقرر، اداره عملیات بازار باز سفارش4

کند. نتیجه کلی حراج برگزار شده می)های( برنده اعالم مؤسسهاز طریق سامانه بازار به 

باالترین نرخ برنده در حراج  ای برنده )میانگین نرخ یاشامل کل ارزش معامالت و نرخ حاشیه

 شود. ترین نرخ برنده در حراج فروش( به اطالع عموم رسانده میخرید و یا پایین

، مؤسساتهای دو یا تعداد بیشتری از های مربوط به سفارشورت برابر بودن قیمت( در ص5

 گردد. مزبور بین آنها تقسیم می مؤسساتحجم مربوطه به تناسب حجم سفارشات 

های پیشنهادی برنده شده در حراج، اداره عملیات بازار باز از ( بر اساس حجم و قیمت6

امالت در سامانه مبادالت بورس اقدام کرده تا مالکیت طریق کارگزاری بانک نسبت به ثبت مع

 شود.و بانک مرکزی منتقل  مؤسسهاوراق بین 

تسویه ریالی مبادالت توسط اداره معامالت ریالی تا پایان ساعت کاری ساتنا در همان روز ( 7

 شود.انجام می

را به عضوی که پذیرش پیشنهاد عدم اداره عملیات بازار باز ملزم نیست دالیل : 14ماده 

 پیشنهادش در حراج برنده نشده است، توضیح دهد.

اداره عملیات بازار باز این حق را دارد که همه یا بخشی از پیشنهادات ارائه شده : 15ماده 

 در حراج را بدون ذکر دلیل مردود نماید.

مانه در سازوکار حراج محر مؤسساتجزئیات مربوط به پیشنهادات دریافت شده از : 16ماده 

 قرار دهند. مؤسسهاست و کارکنان اداره عملیات بازار باز نباید این اطالعات را در اختیار 

تواند به صورت مستقیم نسبت نامه اداره عملیات بازار باز میدر چارچوب این شیوه: 17ماده 

 گیری نماید.بندی انجام عملیات بازار باز و جزئیات آن تصمیمبه زمان
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 مندالت قاعدهبخش چهارم: تسهی

 منداعتبارگیری قاعدهالف: 

نامه بدون محدودیت دفعات از اعتبارگیری تواند در چارچوب این شیوهمی مؤسسه: 18ماده 

 مند در نرخ سود سقف استفاده نماید.قاعده

و « توافق بازخرید»در قالب ابزارهای  مؤسسهاداره عملیات بازار باز به درخواست  :19ماده 

 کند.اعتبار پرداخت می مؤسسهیا اخذ وثیقه به « یمعاوضه ارز»

، در نرخ سود سقف، مشروط به ارائه مؤسسهمند حسب درخواست اعتبارگیری قاعده :20ماده 

شبه توسط اداره عملیات و در سررسید یک 19وثایق کافی در قالب ابزارهای ذکر شده در ماده 

 شود.بازار باز اجرا می

مند، نسبت روز سررسید اعتبارگیری قاعده 12:00ریالی در ساعت  اداره معامالت :21ماده 

نزد بانک مرکزی اقدام می مؤسسهبه تسویه اصل و فرع اعتبار دریافت شده از حساب جاری 

 نماید.

نزد بانک مرکزی  مؤسسهدر زمان تسویه اعتبار، در صورتی که مانده حساب جاری  تبصره:

باشد، اداره عملیات بازار باز اعتبار را نکول شده محسوب کمتر از اصل و فرع اعتبار اعطایی 

های متعلقه کرده و نسبت به تملک وثایق و فروش آن در آینده جهت تسویه بدهی و هزینه

 بابت اعتبار مورد نظر اقدام خواهد نمود.

مند اعطای اعتبار از طریق تمدید قراردادهای قبلی مربوط به اعتبارگیری قاعده: 22ماده 

مند بر اساس نرخ سود سقف و ارزش وثیقه در روز انعقاد از نیست و اعتبارگیری قاعدهمج

 گیرد.قرارداد صورت می

مند با استفاده از قرارداد توافق بازخرید بر پایه اوراق بهادار یا در اعتبارگیری قاعده: 23ماده 

 گردد: زیر تعیین می ارز، قیمت اعمال قراردادهای اختیار خرید و فروش در سررسید به صورت

𝑃𝑛 = 𝑃0(1 + (
𝑖

365
) × 𝑛 ) 

 

𝑖 :نرخ سود سقف  

 𝑛 تعداد روزهای قرارداد : (شبه در قرارداد یک𝑛 برابر یک است)   

𝑃𝑛 : قیمت اعمال اختیار خرید و اختیار فروش در سررسید 

𝑃0 قیمت دارایی پایه در عقد بیع : 
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گیری و مند در قالب وثیقهه درخواست استفاده از اعتبارگیری قاعدهدر صورت ارائ: 24ماده 

، اداره عملیات بازار باز نسبت به انجام مراحل مسدودی مؤسسهمعرفی وثیقه کافی توسط 

 نماید. اقدام می 45وثیقه اعالمی به شرح ماده 

 مند گذاری قاعده سپردهب: 

گذاری نزد بانک مرکزی در ر نسبت به سپردهتواند در زمان فعالیت بازامی مؤسسه: 25ماده 

  نرخ سود کف و بدون محدودیت )دفعات و حجم( اقدام کند. 

 بازخرید توافق»ابزار  و «ودیعه» عقد قالب در تواندمی مندقاعده گذاریسپرده: 26 ماده

  .شود انجام مؤسسه و باز بازار عملیات اداره توافق حسب «معکوس

 اداره و مؤسسه توافق شبه بوده و حسبیک مندقاعده گذاریهسپرد سررسید: 27 ماده

  .شود تعیین هفته دو تا شبیک از تواندمی باز بازار عملیات

 تا دارد دو ساعت مانده به پایان کار ساتنا فرصت از شروع به کار بازار تا مؤسسه: 28ماده 

به حسابی که به همین  بخشی از ذخایر مورد نظر خود را از حساب جاری نزد بانک مرکزی

  .شود منتقل نمایدمنظور نزد بانک مرکزی افتتاح می

 را مؤسسه سپرده اصل ریالی معامالت اداره مند،قاعده گذاریسپرده سررسید در: 29 ماده

 محاسبه .نمایدمی واریز مرکزی بانک نزد مؤسسه جاری حساب به 9:00 ساعت حداکثر تا

شود. سود زشمار و پرداخت آن به صورت ماهانه انجام میمند روگذاری قاعدهسود سپرده

 گردد:مند به صورت زیر تعیین میگذاری قاعدهسپرده

𝐷𝐼 = 𝐴0(
𝑖

365
× 𝑛) 

𝐴0مند در زمان عقد قراردادگذاری قاعده: مبلغ سپرده 

   𝑖: نرخ سود کف 

  𝑛 ،تعداد روزهای قرارداد : (شبه، در قرارداد یک𝑛 است یک ابربر ) 

𝐷𝐼مندگذاری قاعده: سود سپرده 

  م: کارگزاری بانک مرکزیپنجخش ب

تواند با هدف تغییر در ترکیب اوراق بهادار متعلق به بانک اداره عملیات بازار باز می :30ماده 

مرکزی و با حفظ ثبات نرخ سود در بازار، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار ثانویه 

  حقیقی و حقوقی نماید. اشخاص کلیه با
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ترکیب بهینه اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی توسط اداره عملیات بازار باز  :31ماده 

  شود.پیشنهاد و پس از تایید رئیس کل به اجرا گذاشته می

تواند با هدف تعمیق بازار پول و افزایش نقدشوندگی اداره عملیات بازار باز می :32ماده 

اقدام نماید. تخفیف  مؤسسهمدت، نسبت به ارائه خدمات کارگزاری به ارهای مالی کوتاهابز

، توسط اداره عملیات بازار باز پیشنهاد و به تایید رئیس مؤسسهنرخ کارمزد ارائه خدمات به 

  کل خواهد رسید.

ند از ابزار توادر راستای کاهش ریسک اعتباری در بازار، اداره عملیات بازار باز می :33ماده 

برای  12/1/1399توافق بازخرید اوراق بهادار و سازوکار اجرایی مصوب هیات عامل مورخ 

تواند با همکاری افزایش معامالت امن استفاده کند و همچنین اداره عملیات بازار باز می

ک اندازی بازار توافق بازخرید اوراق بهادار با سررسید کمتر از یسازمان بورس نسبت به راه

  سال اقدام نماید.

را  مؤسسهتواند اوارق فروخته شده به می مؤسسهاداره عملیات بازار باز با موافقت  :34ماده 

مند از این اوراق استفاده به صورت امانت نزد خود نگاه دارد و در عملیات اعتبارگیری قاعده

نزد بانک مرکزی است  تواند در هر زمان تمام یا بخشی از اوراق خود را کهمی مؤسسهنماید. 

 و به عنوان وثیقه ثبت نشده است، درخواست کند.

 بلندمدت اعتباردهی: مشش بخش

 اداره بررسی از پس ،مؤسسه روز به 90با سررسید بیش از  بلندمدت اعتبار اعطای :35 ماده

 اسالمی عقود چارچوب بانک مرکزی در اعتباری کمیسیون از الزم مجوزهای اخذ و اعتبارات

توسط اداره عملیات  وثیقه اخذ به منوط بلندمدت اعتبار اعطای قرارداد انعقاد. است نممک

 .بود خواهد سقف سود نرخ در بازار باز و

 قانون 44اصل مشمول هایبانک و دولتی هایبانک برای بلندمدت اعتبار اعطای: تبصره

 به تسهیالت اعطای بر مبنی وزیران هیات مصوبات و قانونی تکالیف خصوص در اساسی

...(  و اساسی کاالهای جمله از) کشور ضروری نیازهای تامین یا اقتصادی مختلف هایبخش

 . گیردنمی قرار فوق بند مشمول

ماده  شرح به اعالمی وثیقه مسدودی مراحل انجام به نسبت باز بازار عملیات اداره :36ماده 

 .نمایدمی اقدام 45
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 مشروط و باز بازار عملیات اداره هماهنگی با مؤسسه به بلندمدت اعتبار پرداخت: 37 ماده

 .شودتعیین می بازار در سود نرخ ثبات حفظ به

مشروط به  و مرکزی بانک نزد شده تودیع قبلی وثایق قبال در تواندمی مؤسسه :38 ماده

 .نماید اقدام جدید اعتبار اخذ درخواست ارائه به کفایت آنها نسبت

 نآ سود و اصل تسویه به نسبت دریافتی، اعتبار سررسید در ستا مکلف مؤسسه: 39 ماده

 و باز بازار اتعملی اعتبارات، ادارات به را مراتب دریافتی اعتبار تسویه از پس و نماید اقدام

 .نماید اعالم ریالی معامالت

 .دنمای اقدام افتیدری اعتبار تسویه به نسبت اعتبار سررسید از قبل تواندمی مؤسسه: 1 تبصره

 انکب نزد مؤسسه جاری حساب مانده دلیلی، هر به تسویه زمان در که صورتی در: 2تبصره

 را اعتبار باز ربازا عملیات اداره باشد، اعطایی اعتبار فرع و اصل از کمتر روز پایان در مرکزی

 هایهزینه و بدهی تسویه جهت آن فروش و وثایق تملک به نسبت و کرده محسوب شده نکول

  .نمود خواهد اقدام نظر مورد اعتبار بابت متعلقه

 

 1فرآیند گزیربخش هفتم: 

های هغیردولتی دچار اضافه برداشت شود و قادر به سپردن وثیق مؤسسهچنانچه  :40ماده 

ل و تا حد معینی اشاره شده در این شیوه نامه نباشد، تا حداکثر سه بار در ماه و پنج بار در سا

های واجد ارزش و دارایی مؤسسهبا وثیقه گرفتن سهام  شود(ن می)که توسط هیات عامل تعیی

برداشت روز اضافه 45شود که طی فراهم می مؤسسهو با تشخیص هیات عامل این امکان برای 

رد فرآیند خود را تسویه نماید و در صورتی که قادر به تسویه نشود با تشخیص هیات عامل وا

ار در ماه یا فراتر از حد معین شده ببرداشت بیش از سه شود. از طرف دیگر، اضافه گزیر می

شود. در ضمن، در مدتی که در فرآیند گزیر می مؤسسهتوسط هیات عامل سبب قرار گرفتن 

رج از اضافه برداشت را تسویه نکرده است حق توزیع پاداش و توزیع سود سهام )خا مؤسسه

 الزامات قانونی( را ندارد.

ینگی ب صالحدید مبالغ محدود اضافه برداشت مرتبط با نیاز نقدهیات عامل حس :1تبصره 

بعد با تایید مدیر اداره  روز 12تواند حداکثر تا ساعت ن و تسویه آن میها را تعییروزانه بانک

 پذیرد.صورت ریالی،معامالت

                                                           
Resolution 1 
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را  مؤسسهبانک مرکزی در هیچ حالت حق تملک سهام وثیقه گرفته شده خود : 2تبصره 

 تواند )به وکالت( اقدام به فروش آن نماید.صرفاً می مؤسسهدر صورت نکول  ندارد و

قانون اساسی، درصورت  44مشمول اصل مؤسساتدولتی یا  مؤسساتدر مورد : 3تبصره 

گیری تکرار و تداوم اضافه برداشت موارد به شورای پول و اعتبار گزارش و در مورد آن تصمیم

 شد. خواهد

  حل گزیر از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی پیگیری خواهد شد.انجام مرا: 4تبصره 

 

  بخش هشتم: فرآیند اخذ، آزادسازی و انتقال مالکیت وثیقه

نامه بالعزل )که توسط بخش حقوقی بانک مرکزی تنظیم شده طی وکالت مؤسسه: 41ماده 

یق را به بانک و به امضای بانک عامل رسیده است( اجازه توثیق، انتقال، فروش و تملک وثا

 نماید.نامه اعطا میجهت اجرای این شیوه مرکزی به صورت عام

های متعلق به اوراق منافع ناشی از وثایق تودیع شده نزد بانک مرکزی از جمله سود تبصره:

باشد. بانک مرکزی پس از تسویه کامل اعتبار و سایر بهادار، در وثیقه بانک مرکزی می

 سبت به آزادسازی وثایق اقدام خواهد کرد.های مترتب بر آن نهزینه

باشد به عنوان وثیقه در اعتبارگیری  مؤسسهاوراق بهادار، ارز و طال که در مالکیت : 42ماده 

 شود.مند و اعتباردهی بلندمدت پذیرفته میقاعده

 برای دریافت اعتبار به صورت زیر خواهد بود:  مؤسسهگذاری وثایق ارزش: 43ماده 

هادار: بر اساس قیمت پایانی اوراق بهادار در آخرین جلسه معامالتی در سامانه اوراق ب -1

 سازمان بورس و اوراق بهادار

 ارز: بر اساس نرخ خرید آخرین روز کاری در سامانه نیما -2

 طال: بر اساس آخرین نرخ اعالمی طال توسط بانک مرکزی -3

ان وثیقه در آخرین جلسه معامالتی در در صورتی که اوراق بهادار ارائه شده به عنو تبصره:

سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار معامله نشده باشد، اداره عملیات بازار باز ارزش روز اوراق 

 نماید.را بر اساس آخرین قیمت معامالتی یا در مقایسه با سایر اوراق مشابه محاسبه می

های تعدیل زیر صورت س نرخبر اسا مؤسسهحداکثر اعتبار قابل پرداخت به : 44ماده 

 گیرد: می
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 نوع وثیقه

 سررسید اعطای اعتبار

 روز 365تا  91 روز یا کمتر 90
روز یا  366

 بیشتر

 365اوراق بهادار با سررسید 

 روز یا کمتر
95 92 - 

اوراق بهادار با سررسید بیش 

 روز 365از 
95 90 85 

 75 90 90 ارز

 75 90 90 طال

 

 باشد.  مؤسسهتر از سررسید اعتبار درخواستی اوراق بهادار نباید کوتاه: سررسید 1تبصره 

 توثیق ترکیبی از وثایق یاد شده جهت اخذ یک اعتبار بالمانع است.: 2تبصره 

تعدیل باید برابر با اصل و فرع  گانه، ارزش وثیقه بعد از کسردر تمام موارد سه :3تبصره 

  اعتبار اعطاء شده باشد.

صورتی که ارزش وثیقه بعد از کسر تعدیل به کمتر از اصل و فرع اعتبار اعطا  در :4تبصره 

بخشی از  دریافت یا مؤسسهشده کاهش یافت، اداره عملیات بازار باز باید کسری وثایق را از 

 اعتبار را دریافت نماید.

ورت زیر مند و اعتباردهی بلندمدت به صگذاری در اعتبارگیری قاعدهفرآیند وثیقه: 45ماده  

 شود:انجام می

 ـ وثیقه اوراق بهادارالف
ای )که از سوی بخش حقوقی بانک مرکزی تهیه شده است( اجازه نامهطی وکالت مؤسسه (1

های دریافت اطالعات مالکیت اوراق بهادار خود از هر طریق از جمله به صورت برخط از سامانه

زه فروش اوراق بهادار توثیقی )در صورت گذاری( به همراه اجاسازمان بورس )یا شرکت سپرده

 دهد.عدم پرداخت اعتبار دریافتی در سررسید( را به بانک مرکزی می

ضمن ارائه درخواست اخذ اعتبار، مشخصات اوراق بهادار )نوع و تعداد( متعلق به  مؤسسه (2

  نماید.خود را به عنوان وثیقه معرفی می
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، اداره مؤسسهفی اوراق بهادار به عنوان وثیقه توسط پس از دریافت درخواست اعتبار و معر (3

عملیات بازار باز اطالعات مربوط به اوراق بهادار معرفی شده را به صورت برخط از سازمان 

 دهد.گیری اوراق بهادار را انجام میکند و مراحل وثیقهبورس دریافت می

معامالتی اوراق بهادار مزبور در  اداره عملیات بازار باز بر اساس قیمت پایانی آخرین جلسه (4

  نماید.گذاری وثایق اقدام میسایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، نسبت به ارزش

اداره حسابداری کل و بودجه و اداره عملیات بازار باز نسبت به تدوین سازوکار نحوه صدور  (5

 نمایند.های مرتبط با این بند اقدام میسند و سرفصل

 ارزـ وثیقه ب

گذاری صرفاً با تایید اداره انتقال ارز با منشاء خارجی به حساب بانک مرکزی جهت وثیقه (1

 پذیرد. الملل صورت میبین

 13)حداکثر تا ساعت  مؤسسهپس از دریافت درخواست اعتبار و معرفی وثیقه ارز توسط  (2

الملل به منظور انجام مراحل بینروز درخواست اعتبار(، اداره عملیات بازار باز مراتب را به اداره 

، در روز کاری بعد 13های ارسال شده پس از ساعت نماید. درخواستگیری اعالم میوثیقه

 باشد.قابل بررسی و اقدام می

روز درخواست اعتبار( به اداره  15الملل نسبت به اعالم نتایج )حداکثر تا ساعت اداره بین (3

 د.نمایعملیات بازار باز اقدام می

نرخ مورد عمل برای محاسبه معادل ریالی وثیقه، بر اساس نرخ ارز آخرین روز معامالتی  (4

 شود.سامانه نیما محاسبه می

الملل نسبت به تدوین سازوکار نحوه صدور سند اداره حسابداری کل و بودجه و اداره بین (5

 نمایند.های مرتبط با این بند اقدام میو سرفصل

 ـ وثیقه طال پ

باید حداقل صورت شمش استاندارد مورد تایید اداره نشر اسکناس و خزانه( وثایق طال )به (1

سپاری به بانک مرکزی معرفی یک هفته کاری قبل از اخذ اعتبار جهت انجام مراحل وثیقه

 شوند.

اداره عملیات بازار باز پس از دریافت درخواست اعتبار در ازای ارائه وثیقه طال توسط (2

 نماید.، مراتب را به اداره نشر اسکناس و خزانه اعالم میهمؤسس

گذاری )براساس قیمت جهانی اداره نشر اسکناس و خزانه نسبت به ارزیابی اولیه و ارزش (3

شود( و در صورت تایید وثایق نسبت به انجام و نرخ ارزی که از طرف هیات عامل تعیین می



 

21 
 

 عملیات بازار بازها و شیوه نامه های  دستورالعملمجموعه 

  

 
وثایق به اداره نشر اسکناس و خزانه با حضور  مراحل مسدودسازی وثایق یاد شده )انتقال

 نماید. و پلمپ وثایق( اقدام و نتایج آن را به اداره عملیات بازار باز اعالم می مؤسسهنماینده 

اداره حسابداری کل و بودجه و اداره نشر اسکناس و خزانه نسبت به تدوین سازوکار نحوه  (4

 نمایند.قدام میهای مرتبط با این بند اصدور سند و سرفصل

 

 آزادسازی وثایق

مند و اعتباردهی بلندمدت به صورت در اعتبارگیری قاعده فرآیند آزادسازی وثیقه: 46ماده 

 شود.زیر انجام می

 الف ـ وثیقه اوراق بهادار
در سررسید قرارداد، اداره عملیات بازار باز نسبت به رفع  مؤسسهپس از تسویه اعتبار از سوی 

  نماید.گذاری اقدام میق بهادار معرفی شده از طریق شرکت سپردهمسدودی اورا

 ب ـ وثیقه ارز

الملل رفع مسدودی ، اداره عملیات بازار باز به اداره بینمؤسسهپس از تسویه اعتبار از سوی  (1

 نماید. مانده حساب ارزی معرفی شده را اعالم می

ب ارزی معرفی شده و اعالم آن به اداره الملل نسبت به رفع مسدودی مانده حسااداره بین(2

 نماید. اقدام می مؤسسهعملیات بازار باز و 

 ـ وثیقه طال پ

مبنی بر آزادسازی وثایق، اداره  مؤسسهو درخواست  مؤسسهپس از تسویه اعتبار از سوی  (1

عملیات بازار باز به اداره نشر اسکناس و خزانه رفع مسدودی وثایق معرفی شده را اعالم 

 نماید.می

، نسبت به رفع مسدودی وثیقه و اعالم آن مؤسسهاداره نشر اسکناس و خزانه با هماهنگی  (2

 نماید. اقدام می مؤسسهبه اداره عملیات بازار باز و 

جهت اخذ وثایق، بانک مرکزی  مؤسسهدرصورت رفع مسدودی وثایق و عدم مراجعه  (3

 مؤسسهمله هزینه بیمه، حمل و نقل و ...( از های نگهداری وثایق )از جنسبت به اخذ هزینه

 نماید.اقدام می

 فرآیند انتقال مالکیت وثایق

نسبت به تسویه بدهی بابت اعتبار دریافتی در سررسید اقدام  مؤسسهچنانچه : 47ماده 

 نماید.ننماید، بانک مرکزی نسبت به تملک وثایق به میزان مانده بدهی، به شرح ذیل اقدام می
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 یقه اوراق بهادارـ وثالف
نماید گذاری اقدام میاداره عملیات بازار باز نسبت به تملک وثایق از طریق شرکت سپرده (1

 تواند آنها را در بازار ثانویه به فروش رساند.و می

بابت اعتبار دریافتی بیشتر باشد،  مؤسسهچنانچه ارزش وثایق تملک شده از مانده بدهی  (2

 نزد بانک مرکزی واریز خواهد شد. ؤسسهمالتفاوت به حساب مابه

بابت اعتبار دریافتی کمتر باشد  مؤسسهچنانچه ارزش وثایق تملک شده از مانده بدهی  (3

نزد بانک مرکزی با اعالم  مؤسسهالتفاوت از حساب ( مابهمؤسسه)حسب قرارداد منعقده با 

 اداره عملیات بازار باز برداشت خواهد شد.

کفایت ننماید به ترتیبی که هیات عامل تعیین  مؤسسهحساب ه در صورتی که ماند (4

  شود.می 40نماید برای تسویه آن اقدام یا مشمول ترتیبات ماده می

بابت اعتبار دریافتی  مؤسسهاداره عملیات بازار باز نتایج اقدامات فوق را جهت تسویه بدهی  (5

و بودجه( اعالم  کلحسابداریو اداره ات معامالت ریالی، اداره اعتبار به ادارات مرتبط )اداره

 نماید.می

 ـ وثیقه ارزب

الملل اداره عملیات بازار باز تملک وثیقه اعالمی از محل مانده حساب ارزی را به اداره بین (1

 نماید.اعالم می

الملل ضمن برداشت عین وثایق به نفع بانک مرکزی و صدور اسناد مرتبط، معادل اداره بین (2

 نماید. ریالی وثایق تملک شده را به اداره عملیات بازار باز اعالم میارزش 

به ادارات مرتبط  مؤسسهاداره عملیات بازار باز نسبت به اعالم تسویه ریالی مانده بدهی  (3

 نماید. اقدام می مؤسسهکل و بودجه( و الملل و اداره حسابداری)اداره معامالت ریالی، اداره بین

بابت اعتبار دریافتی به بانک  مؤسسهزش وثایق تملک شده از مانده بدهی چنانچه ار (4

نزد بانک مرکزی با اعالم اداره عملیات  مؤسسهالتفاوت به حساب مرکزی بیشتر باشد مابه

 بازار باز واریز خواهد شد.

بابت اعتبار دریافتی به بانک  مؤسسهچنانچه ارزش وثایق تملک شده از مانده بدهی  (5

نزد بانک  مؤسسهالتفاوت از حساب ( مابهمؤسسهکمتر باشد )حسب قرارداد منعقده با  مرکزی

 مرکزی با اعالم اداره عملیات بازار باز برداشت خواهد شد.

-کفایت ننماید به ترتیبی که هیات عامل تعیین می مؤسسهدر صورتی که مانده حساب  (6

 شود.می 40 نماید برای تسویه آن اقدام یا مشمول ترتیبات ماده
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 عملیات بازار بازها و شیوه نامه های  دستورالعملمجموعه 

  

 
 ـ وثیقه طالپ

اداره عملیات بازار باز به اداره نشر اسکناس و خزانه درخواست تملک وثایق معرفی شده  (1

دهد. متعاقباً اداره نشر اسکناس و خزانه با هماهنگی اداره حسابداری کل و بودجه ضمن را می

می روز طال توسط به نفع بانک مرکزی )بر اساس نرخ اعال مؤسسهصدور سند تملک وثایق 

بانک مرکزی( مراتب را به ادارات مرتبط بانک مرکزی )اداره عملیات بازار باز و اداره معامالت 

 نماید.اعالم می مؤسسهریالی( و 

به ادارات مرتبط  مؤسسهاداره عملیات بازار باز نسبت به اعالم تسویه ریالی مانده بدهی  (2

 نماید. اقدام می مؤسسهل و اداره حسابداری کل و بودجه( و المل)اداره معامالت ریالی، اداره بین

بابت اعتبار دریافتی به بانک  مؤسسهچنانچه ارزش وثایق تملک شده از مانده بدهی  (3

نزد بانک مرکزی با اعالم اداره عملیات  مؤسسهالتفاوت به حساب مرکزی بیشتر باشد مابه

 بازار باز واریز خواهد شد.

بابت اعتبار دریافتی به بانک مرکزی  مؤسسهوثایق تملک شده از بدهی چنانچه ارزش  (4

نزد بانک مرکزی  مؤسسه التفاوت از حساب( مابهمؤسسهکمتر باشد )حسب قرارداد منعقده با 

 با اعالم اداره عملیات بازار باز برداشت خواهد شد.

ت عامل تعیین کفایت ننماید به ترتیبی که هیا مؤسسهدر صورتی که مانده حساب  (5

 شود.می 40 شود یا مشمول ترتیبات مادهنماید برای تسویه آن مهلت داده میمی
 

 : سایرنهمبخش 

ادارات عملیات بازار باز، حسابداری کل و بودجه و معامالت ریالی حسب مورد : 48ماده 

اقدام  نامههای مورد نیاز برای اجرای این شیوهها و سرفصلنسبت به بررسی و تعیین حساب

و متعاقباً با درخواست اداره عملیات بازار باز و مجوز عضو محترم هیأت عامل ناظر بر اداره 

های مرتبط توسط اداره های الزم توسط اداره معامالت ریالی و سرفصلمربوطه حساب

 گردد.حسابداری کل و بودجه ایجاد می

حساب امضای قرارداد افتتاح ارسال پیشنهاد جهت شرکت در عملیات بازار باز، : 49ماده 

به عنوان قبول این شیوه مؤسسهوسط ودیعه یا ارسال درخواست اخذ اعتبار از بانک مرکزی ت

 شود. تلقی می مؤسسهنامه توسط 
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 «ثیقهوانجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ »اجراییدوم : شیوه نامه فصل 
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 فصل سوم 

شیوه نامه استفاده 

از توافق بازخرید 

منطبق با شریعت 

در بازار بین بانکی 

 ریالی
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 فصل ششم: دستورالعمل اجرایی معامالت در بازار بین بانکی ریالی

 

  

 

شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص استفاده از  13/9/1398مصوبه مورخ 

 «ریعتتوافق بازخرید منطبق با ش»

( منطبق با ریپوتوافق بازخرید )»گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با موضوع 

شورای فقهی بانک  13/9/1398 در هجدهمین جلسه مورخ« شریعت در عملیات بازار باز

 مرکزی مطرح و شورا مقرر نمود :

 طیشرابا لحاظ  یبانک نیدر بازار ب «عتیمنطبق با شر دیتوافق بازخر»از  استفاده

 : مجاز است ریز

 عیمنعقد شود و آثار عقد ب عیبر عقد ب یمبتن ،یبانک نیدر بازار ب دیقرارداد توافق بازخر - 

  .در رابطه با آن اجرا گردد

 نیطرف انیو فروش م دیخر اریدو اخت یبر مبنا ندیوجود نداشته باشد و فرا دیشرط بازخر -

 د.ها( برقرار گردو بانک ی)بانک مرکز

 ریاوراق مشارکت، صکوک اجاره و سا ،یوضوع قرارداد، شامل انواع اسناد خزانه اسالمم -

  .( باشدیبانک مرکز صیو ارز )به تشخ اوراق

و  نییتع د،یاستفاده از ابزار توافق بازخر ندیمستتر در فرا یاعتبار سکیبه منظور پوشش ر -

 .بالمانع است یتوسط بانک مرکز نیوجه تضم زانیم

 گریکدیها با و بانک یردولتیو غ یدولت یهابا بانک یبانک مرکز نیب دیبازخرتوافق  -

بازار باز عمدتاً با استفاده از  اتیعمل یدولت یهادر بانک نکهیبه ا تیبا عنابالاشکال است. 

 ایو  یدولت یهابانک نیانجام آن ب رد،یپذی( انجام میگذارهیسرما یها)سپرده یمنابع وکالت

 فاقد اشکال است. یو بانک مرکز یدولت یهابانک نیب

 

 

 

 توافق بازخرید منطبق با شریعت در بازار بین بانکی ریالی فصل سوم: شیوه نامه استفاده از
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 ها و شیوه نامه های عملیات بازار باز دستورالعملمجموعه 

  

نامه استفاده از توافق بازخرید منطبق با شریعت در بازار شیوه 

 بانکی ریالیبین
 هیات عامل بانک مرکزی( 12/1/1399)مصوب 

 مقدمه

ــتناد به بند ) ــه مورخ 3با اس ــورتجلس ــتاد و نهمین ص ــت و هش ــوبه یکهزار و دویس ( مص

«  توافق بازخرید منطبق با شریعت»اعتبار و تصویب استفاده از شورای پول و  29/11/1398

ـــه مورخ در بازار بین ـــورای فقهی بانک مرکزی،  13/9/1398بانکی در هجدهمین جلس ش

که از این پس به اختصــار « بانکی ریالینامه اســتفاده از توافق بازخرید در بازار بینشــیوه»

 گردد:یب میشود، به شرح ذیل تصونامیده می« نامهشیوه»

 بخش اول ـ مفاهیم و کلیات

دارای معانی به شرح زیر « نامهشیوه»های به کار رفته در این اصطالحات و واژه :1ماده 

  باشند:می

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران :«بانک مرکزی» (1

بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قـانون یـا بـا مجوز  :«مؤسسه» (2

 تحت نظارت بانک مرکزی قـرار داردتأسیس شده و  بانک مرکزی

اسناد داری کل کشور نظیر انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه :«دارایی پایه» (3

 خزانه اسالمی و انواع صکوک

 یداریو د یکه به دو شکل سپرده قانون مؤسسهبه  یبانک مرکز یبده :«ذخایر» (4

 شودیم ینگهدار ینزد بانک مرکز

 نیمشخص ب متیق یدر ازا هیپا ییی است که به موجب آن داراعقد :«بیع» (5

 ی. بانک مرکزشودیمبادله م گرید مؤسسهبا  مؤسسه ای مؤسسهبا  یبانک مرکز

، مؤسسه یجار بدهکار کردن حساب ایبستانکار  قیمبادله مزبور، از طر ندیدر فرا

 دهدیکاهش م ای شیرا افزا مؤسسه ریذخا

بین خریدار و فروشنده دارایی پایه که به موجب آن،  قرارداد :«اختیار خرید» (6

تواند در تاریخ سررسید، نسبت به خرید دارایی پایه با قیمت دارنده اختیار می

 .  مشخص از طرف مقابل اقدام نماید
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قرارداد بین خریدار و فروشنده دارایی پایه که به موجب آن،  :«اختیار فروش» (7

 یخ سررسید، نسبت به فروش دارایی پایه با قیمتتواند در تاردارنده اختیار می

 مشخص به طرف مقابل اقدام نماید

قیمتی است که اعمال اختیار خرید یا اختیار فروش براساس  :«قیمت اعمال» (8

 پذیرد.آن در تاریخ سررسید صورت می

 ایقیمتی است که اساس محاسبات تسویه نقدی : «قیمت مبنای دارایی پایه» (9

اوراق  یمبنا متیق باشد؛یم دیسررس خیفروش در تار ای دیرخ اریاخت یکیزیف

 باشدیم رانیفرابورس ا یروز کار نیدر آخر یانیپا متیبهادار، ق

مجموعه عقد بیع و قراردادهای اختیار  :«توافق بازخرید منطبق با شریعت» (10

 مؤسسهباشد که بین بانک مرکزی با خرید و اختیار فروش در مورد دارایی پایه می

  شوددیگر منعقد می مؤسسهبا  مؤسسها ی

تواند نسبت به اجرای با استفاده از توافق بازخرید منطبق با شریعت، بانک مرکزی می :2ماده 

نسبت به اعتبارگیری از بانک مرکزی )در نرخ سود سقف( یا  مؤسسهعملیات بازار باز و 

زد بانک مرکزی )در نرخ سود گذاری ندیگر )در نرخ توافقی( و سپرده مؤسسهاعتبارگیری از 

 دیگر )در نرخ توافقی( اقدام نماید.  مؤسسهگذاری نزد کف( یا سپرده

 بخش دوم ـ نحوه انجام معامالت

اولین مرحله از توافق بازخرید منطبق با شریعت، انعقاد عقد بیع بین فروشنده و خریدار : 3ماده 

مشخصات دارایی پایه، قیمت دارایی  دارایی پایه است که شامل مشخصات خریدار و فروشنده،

 باشد.پایه در تاریخ انجام معامله، حجم معامله، ارزش معامله و تاریخ انجام معامله می

قرارداد اختیار خرید، بین خریدار و فروشنده دارایی پایه موضوع عقد بیع منعقد  :4ماده 

ار خرید )فروشنده در عقد گردد و شامل اختیاردهنده )خریدار در عقد بیع(، دارنده اختیمی

بیع(، دارایی پایه )دارایی موضوع عقد بیع(، تاریخ سررسید )تاریخ اجرای قرارداد اختیار خرید(، 

  باشد.قیمت اعمال و وجه تضمین می

قرارداد اختیار فروش، بین فروشنده و خریدار دارایی پایه موضوع عقد بیع منعقد  :5ماده 

)فروشنده در عقد بیع(، دارنده اختیار فروش )خریدار در عقد گردد و شامل اختیاردهنده می

بیع(، دارایی پایه )دارایی موضوع عقد بیع(، تاریخ سررسید )تاریخ اجرای قرارداد اختیار فروش(، 

  باشد.قیمت اعمال و وجه تضمین می

 فصل سوم: شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید منطبق با شریعت در بازار بین بانکی ریالی
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 باشد. یتاریخ سررسید در قراردادهای مربوط به اختیار خرید و اختیار فروش یکسان م :6ماده  

تسویه قراردادهای اختیار خرید یا فروش در سررسید صرفاً از طریق نقل و انتقال  :7ماده 

نزد بانک مرکزی انجام  مؤسسهمالکیت دارایی پایه و بدهکار یا بستانکار کردن حساب جاری 

 شود.می

ه حقوقی قراردادهای مربوط به توافق بازخرید منطیق با شریعت توسط ادار مجموعه :8ماده 

 بانک مرکزی تنظیم شده است.

های اعمال در قراردادهای اختیار خرید و اختیار قیمت فروش در قرارداد بیع و قیمت :9ماده 

شود. نرخ بازده قرارداد توافق بازخرید منطبق با فروش به صورت توافقی بین طرفین تعیین می

 شریعت براساس رابطه زیر محاسبه شود:

𝑃𝑇 = 𝑃0(1 + (
𝑖

365
) × 𝑇) 

𝑃0 قیمت دارایی پایه در عقد بیع : 

𝑃𝑇 )قیمت دارایی پایه در قراردادهای اختیار در سررسید )قیمت اعمال : 

 Tتعداد روزهای قرارداد : 

 𝑖 نرخ بازده قرارداد توافق بازخرید منطبق با شریعت : 

 تر باشد. قراردادهای اختیار طوالنیتاریخ سررسید دارایی پایه باید از تاریخ سررسید : 1تبصره 

چنانچه دارایی پایه موضوع قرارداد از نوع اوراق با درآمد ثابت باشد، قیمت اعمال  :2تبصره 

ای محاسبه شوند که سود اوراق مزبور اختیارهای خرید و فروش باید براساس رابطه زیر به گونه

 از تاریخ قرارداد تا سررسید در آن مستتر باشد. 

𝑃𝑇 = [𝑃0 − ∑
𝐶𝑛

(1 + (
𝑖

365
) ×  𝑇𝑛 )

𝑁

𝑛=1

] (1 + (
𝑖

365
) ×  𝑇 ) ;   𝑇𝑁 ≤ 𝑇 

𝑃0  :قیمت دارایی پایه در عقد بیع 

𝑃𝑇  :)قیمت دارایی پایه در قراردادهای اختیار در سررسید )قیمت اعمال 

𝐶𝑛  :مبلغ سود پرداختی اوراق 

 𝑇  :دادتعداد روزهای قرار 

𝑇𝑛  :تعداد روز تا سررسید 

 𝐶𝑛 و 𝑖  :نرخ بازده قرارداد توافق بازخرید منطبق با شریعت 
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هزینه هرگونه نقل و انتقال مالکیت دارایی پایه مطابق با قوانین و مقررات جاری بر : 10ماده 

 عهده طرفین قرارداد است.

وش در معامالت مربوط به بانک مرکزی با وجه تضمین قراردادهای اختیار خرید و فر :11ماده 

به صورت توافقی بین طرفین  مؤسسهتوسط بانک مرکزی و در معامالت مربوط به دو  مؤسسه

 شود. تعیین می

یا « مؤسسهبانک مرکزی با »وجه تضمین قراردادهای اختیار خرید و فروش بین  :12ماده 

 شود.رکزی بلوکه میتا تاریخ سررسید نزد بانک م« دیگر مؤسسهبا  مؤسسه»

مدت زمان قرارداد توافق بازخرید منطبق با شریعت )از تاریخ معامله تا تاریخ سررسید  :13ماده 

 گردد. روز تعیین می 90قراردادهای اختیار خرید و فروش( حداقل یک روز و حداکثر 

 پذیر است.انایجاد بازار ثانویه برای قرارداد توافق بازخرید منطبق با شریعت امک: 14ماده 

پذیر امکان 17:30تا  9:00شنبه از ساعت انجام معامالت در روزهای شنبه تا پنج : 15 ماده

 باشد. می

 

 سوم ـ اعمال اختیارهای خرید و فروش بخش

اختیار خرید یا فروش، منوط به ارائه درخواست از سوی دارنده آن از طریق سامانه : 16ماده 

باشد. در صبح تاریخ سررسید می 10:00ا ساعت کزی حداکثر تبازار بین بانکی به بانک مر

مورد اختیار حسب صورت عدم ارائه درخواست از سوی دارنده اختیار در مهلت تعیین شده، 

شود و اختیار دهنده، مسئولیتی در خصوص عدم اعمال خرید یا فروش، اعمال نشده تلقی می

جه تضمین اختیار دهنده، توسط بانک مرکزی اختیار توسط دارنده آن ندارد. در این صورت، و

 گردد. به حساب وی واریز می

اعمال یا عدم اعمال اختیار خرید یا فروش برای بانک مرکزی در راستای اهداف  :17 ماده 

 گیرد.گذاری این بانک صورت میسیاست

دارنده اعمال هر یک از اختیارهای خرید یا فروش توسط : در صورت ارائه درخواست 18ماده 

آن طی مهلت مقرر و اجرای تعهد توسط طرف مقابل، حسب مورد اقدامات زیر توسط بانک 

 شود:مرکزی انجام می

 فصل سوم: شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید منطبق با شریعت در بازار بین بانکی ریالی
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ثبت سفارش خرید و فروش دارایی پایه در سامانه معامالتی بر اساس قیمت  -الف 

ی راگذیی پایه توسط شرکت سپردهاعمال اختیار خرید یا فروش و انتقال مالکیت دارا

 اوراق بهادار و تسویه وجوه.مرکزی 

 «.الف»تسویه ریالی معامله مورد اشاره در بند  -ب

 استرداد وجه تضمین طرف)های( قرارداد.  -ج

در صورتی که اختیاردهنده )خرید یا فروش(، تعهدات خود را در مقابل دارنده اختیار : 19ماده 

 شود:ایفاء ننماید، اقدامات زیر توسط بانک مرکزی انجام می

التفاوت قیمت اعمال و قیمت مبنای دارایی پایه، از وجه تضمین مابه -الف

 گردد.اختیاردهنده، کسر و به حساب دارنده اختیار واریز می

ها وجه تضمین دارنده اختیار و مانده وجه تضمین اختیاردهنده، به حساب آن -ب

 گردد.مسترد می
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«توافق بازخرید شرایط عمومی بسته قرارداد»  

 

 تاریخ انعقاد:                                                                                              

شورای پول و اعتبار و مصوبه  29/11/1398صورتجلسه مورخ « 3»با استناد به بند 

نامه ستای شیوهشورای فقهی بانک مرکزی و در را 13/09/1398هجدهمین جلسه مورخ 

استفاده از توافق بازخرید منطبق با شریعت در بازار بین بانکی ریالی، شرایط عمومی بسته 

ح ذیل مورد قرارداد توافق بازخرید شامل قراردادهای بیع، اختیار خرید و اختیار فروش به شر

 توافق قرار گرفته است: 

عقد بیع -1  

جدول بسته قرارداد توافق بازخرید(  2اد )ردیف عبارت است از معامله تعد عقد بیع :1ماده 

کنندگان ذیل به نمایندگی از ءجدول بسته قرارداد توافق بازخرید( بین امضا 1ورقه )ردیف 

عنوان فروشنده از یک طرف و بانک/مؤسسه بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی .................... به

جدول بسته  3عنوان خریدار از طرف دیگر به مبلغ )ردیف . بهاعتباری غیربانکی ......................

جدول بسته قرارداد توافق  4قرارداد توافق بازخرید( برای هر ورقه و ارزش کل )ردیف 

بازخرید( برای اوراق موضوع قرارداد و خریدار ضمن قبول آن، در تاریخ انجام معامله )ردیف 

مبلغ فروش را نقداً به حساب جاری فروشنده  جدول بسته قرارداد توافق بازخرید( کل 13

 نزد بانک مرکزی واریز نمود.

جاری فروشنده نزد بانک مرکزی جزء الینفک قرارداد و مورد پذیرش  شرایط حساب: 2ماده 

 باشد.طرفین می

در صورت بروز اختالف در تفسیر و یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع در هیات : 3ماده 

االجرا گردد. نظر هیات عامل برای طرفین الزمزی مطرح و اتخاذ تصمیم میعامل بانک مرک

 باشد.و غیرقابل اعتراض می

ماده و در دو نسخه در تاریخ .......... تنظیم و به امضای مجاز طرفین قرارداد  3این قرارداد در 

 باشد.رسیده است و هر دو نسخه در حکم واحد می
 ....  ............بانک/مؤسسه...........                ....               ..........بانک/مؤسسه............

 ................با نمایندگی: آقای/خانم                                ................                بانمایندگی:آقای/خانم

 

 تفاده از توافق بازخرید منطبق با شریعت در بازار بین بانکی ریالیفصل سوم: شیوه نامه اس
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 قرارداد اختیار خرید -2 

 : 1ماده 
یدار و فروشنده دارایی موضوع عقد بیع که به موجب آن، اختیاردهنده قرارداد بین خر -1-1

)خریدار در عقد بیع( با واگذاری اختیار خرید به دارنده اختیار )فروشنده در عقد بیع(، متعهد 

جدول بسته قرارداد توافق بازخرید( در صورت اعمال اختیار خرید  5است در تاریخ )ردیف 

جدول بسته قرارداد  6ش مجدد، به قیمت هر ورقه )ردیف توسط فروشنده، نسبت به فرو

جدول بسته قرارداد توافق بازخرید( و با مبلغ )ردیف  7توافق بازخرید( و با ارزش کل )ردیف 

عنوان وجه تضمین، به فروشنده اقدام نماید. در جدول بسته قرارداد توافق بازخرید( به 11

مال اختیار خویش، ارزش کل مذکور در این این صورت فروشنده مکلف است همزمان با اع

 ماده را به حساب جاری خریدار نزد بانک مرکزی واریز نماید.

 11همزمان با امضای بسته قرارداد توافق بازخرید، خریدار مکلف است مبلغ )ردیف  -1-2

جدول بسته قرارداد توافق بازخرید( به عنوان وجه تضمین به حساب شماره ..... متعلق به 

اره عملیات بازار باز نزد بانک مرکزی واریز نماید. در صورتی که با اجرای اختیار مندرج در اد

( قرارداد اختیار خرید توسط فروشنده، خریدار از اجرای تعهد خویش مطابق آن ماده 1ماده )

امتناع نماید، همچنین در مواردی که خریدار مطابق قانون مجاز به انجام تعهد نباشد، بنا به 

عالم فروشنده مبنی بر عدم ایفای تعهد توسط خریدار مطابق شرایط قرارداد و یا عدم جواز ا

قانونی انجام تعهد توسط خریدار و احراز این موضوع توسط اداره عملیات بازار باز، بانک 

مرکزی بدون نیاز به انجام هرگونه اقدام حقوقی و قضائی، راساً تا سقف مبلغ مذکور را برداشت 

نماید و خریدار حق استرداد وجه حساب جاری فروشنده نزد بانک مرکزی واریز میو به 

( قرارداد 1تضمین را نخواهد داشت. در صورت انجام تعهد توسط خریدار مطابق شرایط ماده )

اختیار خرید و یا در صورت عدم اعمال اختیار توسط فروشنده مطابق شرایط قرارداد و یا در 

( قرارداد اختیار فروش توسط خریدار، فروشنده 1ختیار مندرج در ماده )صورتی که با اجرای ا

از اجرای تعهد خویش مطابق آن ماده امتناع نماید، پس از احراز این موضوع توسط اداره 

عملیات بازار باز، بانک مرکزی مبلغ مذکور را به حساب جاری خریدار نزد بانک مرکزی واریز 

 نماید.می

ع و بازدهی آتی اوراق موضوع معامله از تاریخ انعقاد عقد بیع تا تاریخ اعمال کلیه مناف :2ماده 

 متعلق به خریدار است. ( قرارداد اختیار خرید توسط صاحب اختیار،1اختیار مندرج در ماده )
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های مندرج در این قرارداد جزء الینفک قرارداد و مورد پذیرش طرفین شرایط حساب: 3ماده 

 باشد.می

در صورت بروز اختالف در تفسیر و یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع در هیات : 4ماده 

االجرا گردد. نظر هیات عامل برای طرفین الزمعامل بانک مرکزی مطرح و اتخاذ تصمیم می

 باشد.و غیرقابل اعتراض می

ماده و در دو نسخه در تاریخ .......... تنظیم و به امضای مجاز طرفین قرارداد  4این قرارداد در 

 باشد.رسیده است و هر دو نسخه در حکم واحد می
 ....  ............بانک/مؤسسه...........                ....               ..........بانک/مؤسسه............

 ................با نمایندگی: آقای/خانم                                 ................                ای/خانمبانمایندگی:آق

 

 قرارداد اختیار فروش -3

 :  1ماده 

قرارداد بین خریدار و فروشنده دارایی موضوع عقد بیع که به موجب آن، اختیاردهنده  -1-1

ری اختیار فروش به دارنده اختیار )خریدار در عقد بیع(، متعهد )فروشنده در عقد بیع( با واگذا

جدول بسته قرارداد توافق بازخرید( در صورت اعمال اختیار فروش  8است در تاریخ )ردیف 

جدول بسته قرارداد توافق  9توسط خریدار، نسبت به خرید، به قیمت هر ورقه )ردیف 

 11رارداد توافق بازخرید( و با مبلغ )ردیف جدول بسته ق 10بازخرید( و با ارزش کل )ردیف 
عنوان وجه تضمین، از خریدار اقدام نماید. در این صورت جدول بسته قرارداد توافق بازخرید( به

فروشنده مکلف است همزمان با اعمال اختیار توسط خریدار، قیمت کل مذکور در این ماده را به 

 د. حساب جاری خریدار نزد بانک مرکزی واریز نمای

 12همزمان با امضای بسته قرارداد توافق بازخرید، فروشنده مکلف است مبلغ )ردیف  -1-2

جدول بسته قرارداد توافق بازخرید( به عنوان وجه تضمین به حساب شماره ..... متعلق به اداره 

( 1ه )عملیات بازار باز نزد بانک مرکزی واریز نماید. در صورتی که با اجرای اختیار مندرج در ماد

قرارداد اختیار فروش توسط خریدار، فروشنده از اجرای تعهد خویش مطابق آن ماده امتناع نماید، 

همچنین در مواردی که فروشنده مطابق قانون مجاز به انجام تعهد نباشد، بنا به اعالم خریدار 

انجام تعهد  مبنی بر عدم ایفای تعهد توسط فروشنده مطابق شرایط قرارداد و یا عدم جواز قانونی

توسط فروشنده و احراز این موضوع توسط اداره عملیات بازار باز، بانک مرکزی بدون نیاز به انجام 

هرگونه اقدام حقوقی و قضائی، راساً تا سقف مبلغ مذکور را برداشت و به حساب جاری خریدار 

داشت. در صورت  نماید و فروشنده حق استرداد وجه تضمین را نخواهدنزد بانک مرکزی واریز می

 یفصل سوم: شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید منطبق با شریعت در بازار بین بانکی ریال
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( قرارداد اختیار فروش و یا در صورت عدم 1انجام تعهد توسط فروشنده مطابق شرایط ماده ) 

اعمال اختیار توسط خریدار مطابق شرایط قرارداد و یا در صورتی که با اجرای اختیار مندرج در 

بق آن ماده ( قرارداد اختیار خرید توسط فروشنده، خریدار از اجرای تعهد خویش مطا1ماده )

امتناع نماید، پس از احراز این موضوع توسط اداره عملیات بازار باز، بانک مرکزی مبلغ مذکور را 

 نماید.به حساب جاری فروشنده نزد بانک مرکزی واریز می

کلیه منافع و بازدهی آتی اوراق موضوع معامله از تاریخ انعقاد عقد بیع تا تاریخ اعمال  :2ماده 

 متعلق به خریدار است. ( قرارداد اختیار فروش توسط صاحب اختیار،1در ماده )اختیار مندرج 

های مندرج در این قرارداد جزء الینفک قرارداد و مورد پذیرش طرفین شرایط حساب: 3ماده 

 باشد.می

در صورت بروز اختالف در تفسیر و یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع در هیات عامل : 4ماده 

االجرا و غیرقابل گردد. نظر هیات عامل برای طرفین الزمزی مطرح و اتخاذ تصمیم میبانک مرک

 باشد.اعتراض می

ماده و در دو نسخه در تاریخ .......... تنظیم و به امضای مجاز طرفین قرارداد  4این قرارداد در 

  باشد.رسیده است و هر دو نسخه در حکم واحد می

 
....  ............بانک/مؤسسه...........                ....               ..........بانک/مؤسسه............

 ................با نمایندگی: آقای/خانم                                ................                بانمایندگی:آقای/خانم
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 بسته قرارداد توافق بازخرید -4
 تاریخ انعقاد:                                                                                    

بسته قراردادی حاضر بر اساس شرایط عمومی بسته قرارداد توافق بازخرید و با مشخصات 

مندرج در جدول ذیل، بین امضاءکنندگان ذیل به نمایندگی از بانک/ مؤسسه اعتباری 

و بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی  ....................... به عنوان فروشنده از یک طرفغیربانکی ..

 .........................  به عنوان خریدار از طرف دیگر منعقد گردید.

 مشخصات بسته قرارداد توافق بازخرید -جدول
 (1) نماد اوراق بهادار 

 (2) تعداد ورقه 

 (3) ریال-بهای فروش هر ورقه 

 (4) ریال-کل ارزش فروش اوراق 

 (5) تاریخ سررسید اختیار خرید 

 (6) ریال-بهای هر ورقه در تاریخ سررسید اختیار خرید 

 (7) ریال-کل ارزش اوراق در تاریخ سررسید اختیار خرید 

 (8) تاریخ سررسید اختیار فروش 

 (9) ریال-بهای هر ورقه در تاریخ سررسید اختیار فروش 

 (10) ریال-ل ارزش اوراق در تاریخ سررسید اختیار فروشک 

 (11) ریال-مبلغ وجه تضمین خریدار 

 (12) ریال-مبلغ وجه تضمین فروشنده 

 (13) تاریخ تنظیم و امضای بسته قرارداد توافق بازخرید 

د کلیه شرایط مربوط به این بسته قراردادی مطابق شرایط عمومی بسته قرارداد توافق بازخری

ها و باشد که طی نامه شماره ................. مورخ .................. از طرف بانک مرکزی به بانکمی

 مؤسسات اعتباری غیربانکی ابالغ گردیده و به امضای طرفین قرارداد رسیده است.

 
 ....  ............سه...........بانک/مؤس                       ....               ..........بانک/مؤسسه............

 ................با نمایندگی: آقای/خانم                     ................                       بانمایندگی:آقای/خانم

 

 

 

 فصل سوم: شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید منطبق با شریعت در بازار بین بانکی ریالی
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ارداد قر

 ودیعه
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 ها وقبول سپرده مازاد بانک»مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص 

«توسط بانک مرکزی در قالب قرارداد ودیعه اعتباری مؤسسات  

 ، شورای فقهی بانک مرکزی مقرر نمود:11/10/1398در بیستمین جلسه مورخ 

سپرده مازاد بانک شورای فقهی پیرامون اوراق ودیعه در مورد قبول  صوبه  سات ها وم س  مؤ

ضو سط بانک مرکزی در قالب قرارداد ودیعه در عملیات بازار باز با  ابط مورد نظر اعتباری تو

 .از نظر شرعی مورد تایید است

 

 قرارداد ودیعه

 تاریخ انعقاد:                                                                                       

مرکزی جمهوری اسالمی  قرارداد حاضر، بین امضاءکنندگان ذیل به نمایندگی از بانک

و بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی  ر از یک طرفگیایران به عنوان ودیعه

 .گذار از طرف دیگر منعقد گردید......................... به عنوان ودیعه

گذار با امضای این قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن، مبلغ موجودی حساب ودیعه :1ماده 

دهد گیر قرار میودیعه در اختیار ودیعه ............. نزد بانک مرکزی را به صورت امانت و در قالب عقد

گیر حق تملّک، تصرّف و بکارگیری موجودی آن حساب را ندارد و موجودی حساب مذکور و ودیعه

 شود. گذار نگهداری میگیر بلوکه شده و برای ودیعهنزد ودیعه

وسط یکی از مدت این قرارداد از تاریخ امضای آن توسط طرفین تا هنگام فسخ قرارداد ت :2ماده 

 گردد.     طرفین تعیین می

( این قرارداد را از طریق حواله 1تواند موجودی حساب موضوع ماده )گذار میودیعه :3ماده 

 )ساتنا( تغییر دهد.

تواند مبلغی را به عنوان پاداش متناسب با موجودی حساب موضوع ماده گیر میودیعه :4ماده 

گذار پرداخت نماید. مبلغ پاداش در گذاری به ودیعهودیعه( این قرارداد و متناسب با مدت 1)

چارچوب سیاستگذاری بانک مرکزی و با رعایت سقف نرخ تورم اعالمی توسط بانک مرکزی تعیین 

 شود. می

گذار گیر تعیین و به ودیعهنحوه محاسبه پاداش و زمان پرداخت پاداش توسط ودیعه :5ماده 

 گردد.اعالم می

 فصل چهارم: قرارداد ودیعه
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داخت اصل مبلغ موضوع این قرارداد و مبلغ پاداش متعلقه به حساب جاری بازپر :6ماده  

گیر به محض فسخ قرارداد، گذار به شماره ............ نزد بانک مرکزی منظور خواهد شد. ودیعهودیعه

نسبت به تسویه اصل مبلغ موضوع قرارداد و مبلغ پاداش متعلقه، اقدام الزم را به عمل خواهد 

   آورد.

باشد، مورد پذیرش های مندرج در این قرارداد که جزء الینفک قرارداد میشرایط حساب :7 ماده

 باشد.گذار میودیعه

در صورت بروز اختالف در تفسیر و یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع در هیأت عامل  :8ماده 

االجرا و الزمگردد. نظر هیأت عامل بانک برای طرفین بانک مرکزی مطرح و اتخاذ تصمیم می

 باشد.غیرقابل اعتراض می

ماده و در دو نسخه تنظیم و به امضای مجاز طرفین قرارداد رسیده است و هر  8این قرارداد در 

 .باشددو نسخه در حکم واحد می

 ....  ............بانک/مؤسسه...........                       ....               ..........بانک/مؤسسه............

 ................با نمایندگی: آقای/خانم                     ................                       بانمایندگی:آقای/خانم

  



 

40 
 

 فصل ششم: دستورالعمل اجرایی معامالت در بازار بین بانکی ریالی

 

  

 

  

 فصل چهارم: قرارداد ودیعه

  

 



 

41 
 

 ها و شیوه نامه های عملیات بازار باز دستورالعملمجموعه 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

وکالتنامه 

درخصوص 

توثیق، فروش و 

انتقال انواع 

 اوراق بهادار، ارز

 و طال

 



 

42 
 

 فصل ششم: دستورالعمل اجرایی معامالت در بازار بین بانکی ریالی

 

  

 

 وکالتنامه در خصوص توثیق، فروش و انتقال انواع اوراق بهادار

 .بانک ... و نشانی ... با نمایندگی: .. موکل:

با  198بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نشانی تهران، بلوار میرداماد، پالک  وکیل:

 نمایندگی: ...

اطالع از آخرین وضعیت کلیه  اختیار کسبپس از رفع موانع قانونی،  مورد وکالت:

اوراق بهادار متعلق به موکل از جمله کد سهامداری، نماد، تعداد کل اوراق بهادار و 

ها، تاریخ سررسید، قیمت آخرین جلسه معامالتی اوراق و یا آخرین وضعیت آن

و گذاری مرکزی قیمت اوراق در روز قبل بنا به درخواست وکیل از شرکت سپرده

توثیق، فروش و انتقال انواع اوراق بهادار منتشره توسط  اقدام بههمچنین 

اعم از معین و غیر معین  ، به هر یک از انواع عقود داری کل کشور متعلق به موکلخزانه

به هر شخص و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ولو به خود وکیل به هر میزان و هر مبلغ با 

دریافت وجوه حاصل از سررسید اوراق مورد وثیقه و منافع، حقوق تشخیص وکیل و 

ولو خود وکیل بابت کلیه خطوط اعتباری، سپرده  گیرو متعلقات آن  به حساب وثیقه

الذکر و در وثیقه قراردادن و اعتبار اعطایی بین روز و اضافه برداشت و فک وثیقه فوقگذاری 

مجدد آن به نفع هر شخص حقیقی و حقوقی ولو به خود وکیل در قبال هر میزان و مبلغ به 

تشخیص بانک مرکزی و دریافت و واریز وجوه ناشی از فروش یا انتقال مورد وثیقه به حساب 

گیر ولو خود وکیل از خسارات، هزینه ها و ضرر و زیان وارده به وثیقه خود وکیل و جبران

های مربوطه ولو گواهی امضاء در هر مرجع ولو سوی موکل و امضاء ذیل اسناد و اوراق و فرم

العقد و اسقاط کافه خیارات باعلی درجه آن و ارائه و دفاتر اسناد رسمی و قبول شرایط ضمن

و کپی و المثنی و ارائه و دریافت رسید و مراجعه به بانک و دریافت اسناد و مدارک ول

ها های حاصل از انتقال و یا فروش مورد وثیقه و متعلقات آن و وصول چکظهرنویسی چک

ها، نهادها و سایر ادارات و پرداخت دیون ناشی از با حق مراجعه به ادارات دارایی، سازمان

ساب الزم اعم از دارایی، تامین اجتماعی و غیره و انتقال و یا فروش و اخذ هرگونه مفاصا ح

الذکر و متعلقات فعلی بطور کلی اجرای کلیه حقوق مالکانه موکل نسبت به مورد وثیقه فوق

و آتی آن طبق این وکالت به وکیل تفویض گردید به نحوی که در هیچ یک از مراحل و 

ت، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ها، اداراها، سازمانهر یک از شرکتمراجع و مراجعه به 

 امه درخصوص توثیق، فروش و انتقال انواع اوراق بهادار، ارز و طالفصل پنجم: وکالتن
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ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده دولتی، خصوصی، عمومی، اداره ثبت شرکت 

ها و هر یک از دوایر تابعه، زیر مجموعه گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، کارگزاری

گیرد وکیل انجام می و ذیربط ولو ذکری از آنها در این وکالت به صراحت نشده باشد توسط

 .و نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد

 وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر کالً و جزاً  حدود اختیارات وکیل:

ولو کراراً با حق عزل وکیل و نماینده انتخابی و تجدید انتخاب آن، دارای  و اعطای نمایندگی

اشد و هرگونه اقدام و امضاء و اثر انگشت وکیل بجای اقدام و باختیارات تامه و نامحدود می

االظهار موکل ضمن عقد خارج الزم که امضاء و اثر انگشت موکل نافذ و معتبر است. حسب

شفاهاً منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را نسبت به مورد وکالت 

ق مورد وثیقه از جمله امکان توثیق، فروش و و همچنین کلیه حقوق و منافع مربوط به اورا

انتقال موضوع وثیقه و یا دریافت بهای اسمی یا منافع یا متعلقات ناشی از اوراق در تاریخ 

سررسید و هرگونه اقدام حقوقی نسبت به موضوع وثیقه را تا زمان فک و استرداد مورد وثیقه 

نماید.و به وکیل منتقل می نمودهاز خود سلب 
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  «در خصوص توثیق انواع ارز کالتنامهو»

 بانک ... و نشانی ... با نمایندگی: ...  موکل:

با نمایندگی:  198بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نشانی تهران، بلوار میرداماد، پالک  وکیل:

...  

و  توثیق انواع ارز متعلق به موکل نزد بانک مرکزیپس از رفع موانع قانونی،  مورد وکالت:

کلیه خطوط اعتباری، سپرده گذاری و اعتبار به هر میزان و هر مبلغ بابت  توسط وکیل تملک آن ها

و اضافه برداشت و در وثیقه قرار دادن آن به نفع خود وکیل در قبال هر میزان و مبلغ  اعطایی بین روز

ثیقه به حساب خود دریافت و واریز وجوه ناشی از توثیق یا تملیک مورد وو  به تشخیص بانک مرکزی

گیر ولو خود وکیل از سوی موکل و و جبران خسارات، هزینه ها و ضرر و زیان وارده به وثیقهوکیل 

های مربوطه ولو گواهی امضاء در هر مرجع ولو دفاتر اسناد رسمی و امضاء ذیل اسناد و اوراق و فرم

ائه و دریافت اسناد و مدارک ولو العقد و اسقاط کافه خیارات باعلی درجه آن و ارقبول شرایط ضمن

کپی و المثنی و ارائه و دریافت رسید و به طور کلی اجرای کلیه حقوق مالکانه موکل نسبت به مورد 

الذکر و متعلقات فعلی و آتی آن طبق این وکالت به وکیل تفویض گردید به نحوی که در وثیقه فوق

ها، ادارات، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم زمانها، ساهیچ یک از مراحل و مراجع و مراجعه به شرکت

از دولتی، خصوصی ولو ذکری از آنها در این وکالتنامه به صراحت نشده باشد که توسط وکیل انجام 

 .گیرد نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشدمی

و اعطای  وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر کالً و جزاً حدود اختیارات وکیل:

دارای اختیارات تامه و  کراراً با حق عزل وکیل و نماینده انتخابی و تجدید انتخاب آن،ولو  نمایندگی

باشد و هرگونه اقدام و امضاء و اثر انگشت وکیل بجای اقدام و امضاء و اثر انگشت موکل نامحدود می

 منعقد گردیده است حق عزل االظهار موکل ضمن عقد خارج الزم که شفاهاً نافذ و معتبر است. حسب

کلیه حقوق و منافع مربوط به وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را نسبت به مورد وکالت و همچنین 

منافع یا متعلقات ناشی از مورد وثیقه و مورد وثیقه از جمله امکان توثیق، انتقال آن و یا دریافت 

و استرداد مورد ثیقه از خود هرگونه اقدام حقوقی نسبت به موضوع وثیقه را تا زمان فک 

 نمایدو به وکیل منتقل می هنمودسلب 
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 «در خصوص توثیق، تملک فروش و انتقال انواع شمش طالی استاندارد وکالتنامه» 

  بانک ... و نشانی ... با نمایندگی: ... موکل:

با  198بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نشانی تهران، بلوار میرداماد، پالک  وکیل:

  نمایندگی...

توثیق،تملک فروش و انتقال انواع شمش پس از رفع موانع قانونی، اقدام به  مورد وکالت:

متعلق به موکل، به هر یک از انواع عقود اعم  طالی استاندارد مورد تایید بانک مرکزی

از معین و غیر معین به هر شخص و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ولو به خود وکیل به 

گیر ولو خود وثیقهالذکر به حساب هر میزان و هر مبلغ و واریز وجوه ناشی از عملیات فوق

و اضافه برداشت  کلیه خطوط اعتباری، سپرده گذاری و اعتبار اعطایی بین روزبابت وکیل 

به تشخیص بانک وکیل در قبال هر میزان و مبلغ  خودهمچنین توثیق مجدد آن به نفع 

و  اریز وجوه ناشی از فروش یا انتقال مورد وثیقه به حساب خود وکیلدریافت و وو مرکزی 

گیر ولو خود وکیل از سوی موکل و جبران خسارات، هزینه ها و ضرر و زیان وارده به وثیقه

های مربوطه ولو گواهی امضاء در هر مرجع ولو دفاتر اسناد امضاء ذیل اسناد و اوراق و فرم

و اسقاط کافه خیارات باعلی درجه آن و ارائه و دریافت  العقدرسمی و قبول شرایط ضمن

اسناد و مدارک ولو کپی و المثنی و ارائه و دریافت رسید و مراجعه به بانک و ظهرنویسی 

ها با حق مراجعه های حاصل از انتقال و یا فروش مورد وثیقه و متعلقات آن و وصول چکچک

ر ادارات و پرداخت دیون ناشی از انتقال و یا فروش ها، نهادها و سایبه ادارات دارایی، سازمان

طور کلی اجرای هو اخذ هرگونه مفاصا حساب الزم اعم از دارایی، تامین اجتماعی و غیره و ب

بیمه الذکر و متعلقات فعلی و آتی آن و کلیه حقوق مالکانه موکل نسبت به مورد وثیقه فوق

سوزی، انفجار، در برابر آتش ز طرف موکلگیرد وکالتاً اهر آنچه مورد وثیقه قرار می

کند به مبلغی که مورد تایید زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که وکیل تعیین می

های بیمه مجاز به هزینه موکل به نفع وکیل طبق این باشد نزد یکی از شرکتوکیل می

مراجع و مراجعه به هر وکالت به وکیل تفویض گردید به نحوی که در هیچ یک از مراحل و 
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ها، ادارات، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، خصوصی، ها، سازمانیک از شرکت

ولو ذکری از آنها  و هر یک از دوایر تابعه، زیر مجموعه و ذیربطها عمومی، اداره ثبت شرکت

امضاء گیرد نیاز به حضور و در این وکالت به صراحت نشده باشد که توسط وکیل انجام می

 .مجدد موکل نباشد

و  وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر کالً و جزاً  حدود اختیارات وکیل:

ولو کراراً با حق عزل وکیل و نماینده انتخابی و تجدید انتخاب آن، دارای  اعطای نمایندگی

ت وکیل بجای اقدام و باشد و هرگونه اقدام و امضاء و اثر انگشاختیارات تامه و نامحدود می

االظهار موکل ضمن عقد خارج الزم که امضاء و اثر انگشت موکل نافذ و معتبر است. حسب

شفاهاً منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را نسبت به مورد وکالت 

تقال و همچنین کلیه حقوق و منافع مربوط به مورد وثیقه از جمله امکان توثیق، فروش و ان

آن و هرگونه اقدام حقوقی نسبت به موضوع وثیقه را تا زمان فک و استرداد مورد وثیقه از خود 

  نماید.و به وکیل منتقل می نمودهسلب 

 ال انواع اوراق بهادار، ارز و طالفصل پنجم: وکالتنامه درخصوص توثیق، فروش و انتق
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 بانکی ریالیششم: دستورالعمل اجرایی معامالت در بازار بین فصل 

  

 
 بانکی ریالی دستورالعمل اجرایی معامالت در بازار بین

ول و شورای پ 18/07/1383در اجرای بند یک مصوبه یک هزار و صد و سومین جلسه مورخ 

توسط   27/10/1383بانکی ریالی در تاریخ اعتبار دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین

و به شرح ذیل ابالغ  اصالح 12/1/1399کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تهیه و در تاریخ 

  شود.می

 : تعاریف وکلیات1ماده 

  بانکی ریالیبازار بین: «بازار» (1

ی اسالمی ایران به عنوان مدیر و مقام ناظر بانک مرکزی جمهور: «بانک مرکزی» (2

  بازار

 اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی : «اداره عملیات بازار باز» (3

 اداره معامالت ریالی بانک مرکزی : «اداره معامالت ریالی» (4

ا تاسیس شده اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ی مؤسساتها و بانک: «مؤسسه» (5

 بر اساس قوانین جاری 

دارای شرایط  مؤسساتبانک مرکزی به عنوان مدیر و مقام ناظر بازار و  :«عضو بازار» (6

  عضویت در بازار

 گردد بازار از طریق آن انجام می معامالت الکترونیکی که سامانه: «بازار سامانه» (7

عامالت سامانه سامانه تسویه ناخالص آنی که به عنوان تنها بستر تسویه م: «ساتنا» (8

 کند ل میبازار عم

 دهد وی در بازار معامله انجام می: فردی است که از طرف عضو و به حساب «گرمعامله» (9

واحدی است که توسط عضو تعیین و مسئول انجام معامالت در  :«عملیاتی واحد» (10

 باشد می پشتیبانیهای اتاق معامالت و چارچوب این دستورالعمل شامل بخش

طریق سامانه بازار و سایر ابزارهای مورد تایید بانک این واحد از : «معامالتاتاق » (11

مرکزی و در چارچوب دستورالعمل حاضر به انجام معامالت اقدام نموده و اطالعات 

زار باز بانک مرکزی ارسال و اداره عملیات با مؤسسهمربوطه را به بخش پشتیبانی 

 کند می
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ط به بازار و انتقال ان اطالعات مربوپس از دریافت این واحد : «پشتیبانیواحد » (12

معامالت اعالم  اتاقمالت را به ، مبلغ، نرخ و مدت معامؤسسهمالی به مسئوالن 

 نماید می

  نزد بانک مرکزی مؤسسهآزاد  هایسپرده :«ذخایر آزاد» (13

انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه داری کل کشور )شامل اسناد اوارق بهادار: » (14

اق بهادار مورد تائید رکت و سایر انواع صکوک( و سایر اورخزانه اسالمی، اوراق مشا

 بانک مرکزی 

 : هدف دستورالعمل2ماده 

از طریق تسهیل  مؤسساتایجاد سازوکار دقیق مبادالت در بازار با هدف بهبود مدیریت نقدینگی 

 گذاری پولی.جریان منابع ریالی بین اعضاء و همچنین بستری جهت اجرای سیاست

 در بازار مؤسسهیط عضویت : شرا3ماده 
 عضویت در ساتنا  (1

 اتصال به سامانه بازار  (2

متقاضی به اداره عملیات بازار  مؤسسهارسال تقاضای کتبی جهت عضویت در بازار توسط   (3

 باز

 متقاضی توسط بانک مرکزی مؤسسهتائید درخواست عضویت   (4

 متقاضی مؤسسهامضا موافقت نامه توسط مدیر عامل   (5

 ختیارات بانک مرکزینقش و ا :4ماده 

ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت و ( بانک مرکزی امور مربوط به برنامه1

 نماید.تواند به عنوان یک عضو در بازار فعالیت کنترل بازار را برعهده داشته و می

ت عضو در شرایط خاص نسبت به تعطیلی بازار، محدود نمودن فعالیتواند ( بانک مرکزی می2

 یا اعضا و یا اعمال مقررات خاص، اقدام نماید.

 انواع معامالت در بازار و شرایط آن :  5ماده 

 گذاریسپرده –الف

صورت سپرده تواند تمام یا بخشی از ذخایر آزاد خود را در  قالب عقد وکالت عام بهعضو بازار می

 گذاری کند. نزد سایر اعضا سپرده
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تواند پذیر تقاضای وثیقه نماید. نوع وثیقه میتواند از عضو سپردهمی گذارعضو سپرده -1تبصره 

 به شکل اوراق بهادار، ارز و طال و یا سایر وثایق بر اساس توافق طرفین تعیین گردد.

 شود. گذاری نزد بانک مرکزی در قالب عقد ودیعه یا وکالت انجام میسپرده -2تبصره 

 مبادله اوراق بهادار  -ب

ا ی: مبادله اوراق بهادار با ذخایر آزاد به قصد خرید روش قطعی اوراق بهادارخرید و ف (1

 های مترتب بر اوارق از فروشنده به خریدار منتقلفروش که طی آن مالکیت و تمامی ریسک

 شود.می

این قرارداد مبتنی بر عقد بیع همراه  دو اختیار خرید  توافق بازخرید منطبق با شریعت: (2

جای شرط بازخرید، همراه قرارداد فروش ه گردد. بر این اساس بفین اجرا میو فروش میان طر

اولیه اوراق، یک حق اختیار فروش برای خریدار اوراق و یک حق اختیار خرید برای فروشنده 

 شود.اوراق نیز معامله می

 گردد.: قیمت مبادله اوراق طبق توافق طرفین تعیین میتبصره

 خرید و فروش دین  –ج

، براساس دستورالعمل اجرایی مصوب یکهزار و یکصد و مؤسسهقابل خریداری توسط  دیون

نامه اجرایی شورای محترم پول و اعتبار و آیین 25/05/1390بیست و هشتمین جلسه مورخ 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری  98مصوب هیأت محترم وزیران )موضوع ماده 

 اسالمی ایران(.

 شود.زیل طبق توافق طرفین تعیین مینرخ تن -تبصره

 ـ سایر معامالت د

 انجام سایر معامالت پس از کسب موافقت شورای فقهی بانک مرکزی بالمانع است.

 معامالت ترکیبی -ه

 ای از انواع معامالت فوق را انجام دهد.تواند در یک روز کاری مجموعهعضو می

 شرایط معامالت -و
 باشد.یلیارد ریال میم 10مبلغ هر معامله حداقل  (1

 .تواند از یک شب تا یک سال باشدسررسید انواع معامالت براساس توافق طرفین می (2

 باشد.معامالت در بازار مشمول تودیع سپرده قانونی نمی (3

شود. در غیر این صورت بانک مرکزی وجه التزام عدم ایفای تعهدات توسط طرفین توافق می (4
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حکم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه اقدام خواهد  در صورت موافقت اعضا، به عنوان

 نمود.

 30، 29مبنای محاسبه سود معامالت درمورد پارامتر ماه تعداد روزهای ماه )حسب مورد  (5

روز( در نظر  366یا  365روز( و مالک محاسبه در رابطه با سال، تعداد روزهای سال ) 31یا 

 باشد.مربوطه ناظر بر آنها و به صورت روزشمار میشود و سایر معامالت تابع مقررات گرفته می

 پذیر است.انجام معامالت، با ابالغ نحوه تسویه آن معامالت توسط بانک مرکزی، امکان (6

گردد، سررسید روزهایی که فعالیت بازار به دالیل خاص یا تعطیالت رسمی متوقف میدر  (7

 یابد.یمعامالت به صورت خودکار به اولین روز کاری بعد تغییر م

دستورالعمل انجام »نامه بهادار مطابق شیوهسازوکارها و مقررات ناظر بر مبادله اوراق سایر (8

 .خواهد بود« توسط بانک مرکزی عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه

 : مسئولیت اعضا 6ماده 

ریزی، سازماندهی و امهبه منظور فراهم نمودن امکان فعالیت در بازار، هر عضو موظف به برن

های اتاق معامالت خود و تهیه هماهنگی داخلی، ایجاد اتاق معامالت بازار و سایر قسمت

 باشد:های مربوطه باتوجه به موارد ذیل میدستورالعمل

ها را با آخرین اصالحات به صورت روزآمد به باید کلیه قوانین، مقررات و بخشنامهعضو  (1

گران فراهم گران ابالغ نموده و امکانات آموزشی را برای معاملهاملهبخش انجام معامالت و مع

 آورد.

 باشد.گران و تعریف حیطه مسئولیت آنها میعضو موظف به تعیین معامله (2

 گران خود تفویض نماید.باید اختیارات الزم برای انجام معامله را به معاملهعضو  (3

گران، تعهد هدات ایجاد شده توسط معاملهگران خود بوده و تععضو مسئول معامالت معامله (4

 االجرا است.عضو تلقی شده و الزم

باید فهرستی از سایر اعضای بازار را که از نظر آن عضو برای معامله معتبر است، عضو  (5

 گران خود قرار دهد.صورت روزآمد در اختیار اتاق معامالت و معاملهبه

قف عملیاتی و نوع معامله مجاز با سایر عضو موظف به بررسی وضعیت اعتباری، تعیین س (6

 باشد.گران خود میاعضا و ابالغ آن به اتاق معامالت و معامله

دهی داخلی، موظف به ارایه گزارش عملیات روزانه خود عضو ضمن تعیین چارچوب گزارش (7

 حسب درخواست بانک مرکزی است. 
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ویی و تامین مقررات مقابله با پولش فاد آخرینگران خود را از معضو موظف است مسئولین و معامله (8

 مالی تروریسم آگاه نماید.

 باشد.این دستورالعمل می 5عضو موظف به تعیین حداقل مبلغ هر معامله در چارچوب بند )و( ماده  (9

عضو موظف به مدیریت بهینه جریان وجوه و برآورد و تعیین حجم معامالت در ابتدای هر روز و  (10

 باشد.گران خود میو معاملهابالغ آن به اتاق معامالت 

گران عضو موظف به تعیین دامنه نرخ دریافتی و پرداختی انواع معامالت به اتاق معامالت و معامله (11

 باشد.خود می

با توجه به ممنوعیت انجام معامله برای حساب شخصی و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء  (12

عضو باید ترتیبی اتخاذ نماید تا مشخصات کلیه های نامحسوس، استفاده احتمالی، ضمن اعمال کنترل

های جایگزین به کلیه رسانها و ... را از طریق پیام سوئیفت و یا سایر پیامها شامل شماره حسابحساب

 اعضاء ابالغ و از آنها خواسته شود صرفاً از این طریق عمل نمایند.

این بانک از سوی طرفین در صورت بروز اختالف ، بانک مرکزی مشروط به پذیرش حکمیت  (13

اختالف و پس از ارسال تقاضای کتبی از طرف هریک از آنها به اداره عملیات بازار باز رای نهایی را صادر 

 باشد.االجرا مینماید. رای صادره، از سوی طرفین دعوی الزممی

ایر موظفند عالوه بر مقررات این دستورالعمل، کلیه مقررات نظارتی و احتیاطی و س ءاعضا (14

 های ابالغی توسط بانک مرکزی را رعایت نمایند.ها و دستورالعملبخشنامه

 گرمسئولیت معامله :7ماده 

گر، موظف است اطالعات مورد درخواست مرتبط و موثر در انجام معامله را با حفظ معامله (1

هد تا از گر طرف مقابل قرار ددر اختیار معامله« اصل رازداری و عدم افشای اطالعات محرمانه»

 هرگونه مخاطره اجتناب گردد. 

ه اعالم این باشد. چنانکگر موظف به اعالم نرخ در صورت تماس هر یک از اعضاء میمعامله (2

باید این امر به صراحت قید شود. باشد، در این صورت داشته نرخ صرفاً جنبه اطالع رسانی 

صرفاً برای »امر را با ذکر عبارت  باشد اینچنانچه متقاضی قصد اطالع صرف از نرخ را داشته 

صورت، درخواست نرخ به قصد انجام معامله خواهد بود که نماید. در غیرایناعالم می« اطالع

صرفاً برای »کننده نرخ نیز باید با ذکر عبارت باشد. متقابالً اعالمبرای مبلغ موردنظر معتبر می

ماید. بدیهی است درصورت عدم ذکر عبارت تمایل خود را به انجام معامله اعالم نعدم« اطالع



 

53 
 

 ها و شیوه نامه های عملیات بازار باز دستورالعملمجموعه 

  

 

یافته باشد که با تصمیم متقاضی، این امر قطعیتشده برای انجام معامله معتبر میفوق، نرخ اعالم

 االجراست.و برای طرفین الزم

گر باید مشخصات دقیق هر معامله، شامل نوع معامله، مبلغ، سررسید، نوع وثیقه )در معامله (3

 مربوطه را قبل از انجام معامله در سامانه بازار، به اطالع طرف مقابل برساند. صورت وجود( و نرخ 

کند و هر عضو تبادل نظرمشورتی و اطالعاتی بین اعضا برای طرفین تعهدی ایجاد نمی (4

 مسئول مستقیم وضعیت کسری یا مازادی است که خود ایجاد نموده است.

ابل را شناسایی و تایید نموده و نسبت به باید قبل از انجام معامله، طرف مقگر معامله (5

 برقراری ارتباط صحیح، اطمینان حاصل نماید.

 گر تحت هیچ شرایطی نباید طرف مقابل را برای انجام معامله تحت فشار قرار دهد.معامله (6

 اصول حاکم بر معامالت: 8ماده 

 در معامالت بازار موارد ذیل باید رعایت شود:

ه نرخ قطعی برای معامله باشد، به محض قبول نرخ و مبلغ قطعی شدصورتی که نرخ اعالمدر (1

آور تبدیل شده و هیچ شرط و به تعهد غیرقابل فسخ و الزام« معامله»گران، از طرف معامله

دلیلی برای امتناع از آن قابل پذیرش نیست. اصالح نرخ با توافق طرفین بعد از انجام معامله 

 بالمانع است.

است که متقاضی، موافقت صریح خود را در مدت زمان مشخص شده  معامله زمانی قطعی (2

 در طول یک مذاکره در سامانه بازار اعالم نماید.

 باشد.نرخ اعالم شده تا زمان اعالم نرخ بعدی در تابلو سامانه معامالت، معتبر می (3

 باید صریح و عاری از هرگونه ابهام باشد.گفتگوها و مذاکرات بین طرفین  (4

 ت صرفاً از اصطالحات تخصصی مرتبط استفاده شود.در مذاکرا (5

درصورتیکه شرایط مورد معامله از جمله نرخ، مبلغ، سررسید و ... غیرعادی و خارج از رویه  (6

گر باید ضمن اطمینان از صحت آن، غیرعادی بودن شرایط را به طرف مقابل بازار باشد، معامله

مراتب را به مدیریت عضو مقابل و بانک مرکزی صورت تکرار، گوشزد و تقاضای اصالح نماید. در

 گزارش نماید.

 گران برای منافع شخصی ممنوع است.انجام معامله توسط معامله (7

 فرآیندهای مرتبط با معامالت :9ماده 
 گیرد.بانکی انجام میبانکی ریالی از طریق سامانه بازار بینکلیه معامالت بازار بین (1
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مشروط به رعایت کلیه ضوابط و معیارهای این دستورالعمل انجام هر معامله از سوی اعضا  (2

 باشد.ها و اصول از پیش تعیین شده داخلی اعضا میمشیو خط

گر قبل از انجام گر تعیین شده باشد. معاملهباید از قبل برای معاملهشرایط معامله مورد نظر  (3

 نه بازار است.معامله، موظف به اعالم شرایط مذکور به عضو مقابل از طریق ساما

کننده الزامی به هرگونه استعالم )به صورت قطعی یا اطالعی( به عضو درخواست ارائه پاسخ (4

 است.

 عضو در انتخاب طرف معامله و انجام مذاکره در سامانه بازار آزاد است. (5

هر یک از طرفین معامله با قبول شرایط اعالم شده از سوی عضو مقابل ملزم و متعهد به  (6

 باشد.ل تعهدات ناشی از معامله میاجرای کام

باشد ها از وظایف بخش پشتیبانی هر عضو میدریافت، ارسال، ثبت و کنترل دقیق تاییدیه (7

 های احتمالی و افزایش حاشیه امنیت است.که به منظور حداقل کردن خطاها، سوءتفاهم

ی و نقل و انتقال پس از انجام هر معامله از طریق سامانه بازار اقداماتی جهت تسویه نهای (8

 آید:وجوه به عمل می

های ضروری، دستور پرداخت مربوطه الف( پس از انجام معامله در سامانه بازار و تکمیل بخش

 گردد.به صورت خودکار توسط سامانه بازار به ساتنا ارسال می

ها سابب( واحد تسویه )اداره معامالت ریالی بانک مرکزی( نسبت به نقل و انتقال وجوه بین ح

 نماید.در چارچوب مقررات سامانه ساتنا و ارسال صورتحساب برای هر عضو اقدام می

چنانچه عضوی در بازپرداخت تعهدات خود نکول نماید، آن بانک بایستی ضمن مراجعه  -تبصره

به بانک مرکزی و توثیق وثایق  مورد نظر این بانک، از تسهیالت با وثیقه استفاده و نسبت به 

های مورد اشاره نباشد تعهدات خود اقدام نماید. درصورتی که بانکی قادر به سپرده وثیقهتسویه 

( دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط 10مشمول ماده )

 گیرد. بانک مرکزی قرار می

 ضوابط اتاق معامالت :10ماده 
ای برخوردار بندی شده، اتاق معامالت از حساسیت ویژهاز حیث برخورداری از اطالعات طبقه

مکلف به تدوین سازوکارهای الزم  ءباشد و به منظور حفظ اصل محرمانگی اطالعات، اعضامی

 خواهد بود. ءد ومسئولیت هرگونه نقض اصل مذکور بر عهده اعضاندر این خصوص می باش

 بانکینرخ بازار بین :11ماده 
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ی هر روز میانگین موزون نرخ معامالت در روز کاری قبل را بر حسب بانک مرکزی در ابتدا

 رساند.سررسیدهای مختلف به اطالع اعضا می

 ساعات کار بازار :12ماده 

 ساعات کار بازار منطبق با ساعات کاری سامانه ساتنا است.

 است. : روزهای کاری شامل شنبه تا پنجشنبه هر هفته به غیر از روزهای تعطیل رسمی1تبصره

: انجام معامله در خارج از ساعات اداری و تمدید ساعات کار بازار در شرایط اضطراری، 2تبصره 

 پذیر است. با موافقت بانک مرکزی امکان

 سایر شرایط و مالحظات : 13ماده 
 گران ممنوع است.بندی و تبانی با هر هدفی بین معاملهشرط (1

ق با قوانین و مقررات جاری کشور نبوده و گران چنانچه منطبتبادل هدایا بین معامله (2

های اتاق معامالت تاثیر داشته باشد ممنوع است. تشخیص این امر بر اساس قوانین برسیاست

 باشد. و مقررات با مسئول اتاق معامالت می

ت و واحد الذکر به کارکنان اتاق معامالهای الزم را در موارد فوقعضو موظف است آموزش (3

 ه نماید. پشتیبانی ارای

های احتمالی طراحی شده از سوی افراد کارکنان اتاق معامالت باید مراقب اقسام کالهبرداری

خود باشند. مسئول اتاق معامالت باید تدابیر الزم جهت جلوگیری از  مؤسسهداخل و خارج از 

لی و ش نهادن به ضرر و زیان احتماریپوگران برای مقاصد شخصی یا سهای معاملهسوء استفاده

 ید.خاذ نمایا انجام معامالت غیرمجاز را ات

 

 

 

 

 



 

56 
 

 بانکی ریالیششم: دستورالعمل اجرایی معامالت در بازار بین فصل 

  

 

 

 

 

 

  



 

57 
 

 ها و شیوه نامه های عملیات بازار باز دستورالعملمجموعه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه شیوه

اجرایی عرضه 

اولیه و 

معامالت ثانویه 

اوراق بهادار 

 دولتی

 

 فصل هفتم



 

58 
 

 بانکی ریالیششم: دستورالعمل اجرایی معامالت در بازار بین فصل 

  

 
یه و معامالت ثانویه اوراق بهادار دولتینامه اجرایی عرضه اولشیوه  

( مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 6به استناد بند )

( بند )ک( 1کمیته موضوع جزء ) 30/02/1399( صورتجلسه مورخ 3و بند ) 13/02/1399

و  هیعرضه اول ییاجرا نامهوهیش»کل کشور،  1399( ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره )

شود، به نامیده می« نامهشیوه»که از این پس به اختصار « یاوراق بهادار دولت هیمعامالت ثانو

 به تصویب کمیته مزبور رسید.شرح ذیل 

  تعریف-بخش اول

دارای معانی به شرح ذیل « نامهشیوه»های به کار رفته در این اصطالحات و واژه :1اده م

 باشند:می

 سازمان برنامه و بودجه کشور «:سازمان برنامه» (1

 وزارت امور اقتصادی و دارایی «:وزارت» (2

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران «:بانک مرکزی» (3

 ارسازمان بورس و اوراق بهاد «:سازمان بورس» (4

 های مالی عمومیها و داراییبدهیمرکز مدیریت  «:مرکز» (5

 اعتباری غیربانکی مؤسساتها و نکبا «:هابانک» (6

داری کل کشور نظیر اوراق انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه «:اوراق» (7

فعت و ...( و اسناد خزانه انواع صکوک اسالمی )اعم از اجاره، وکالت، منمشارکت، 

 اسالمی

 1( ماده 21ها، نهادهای مالی موضوع بند )عبارتند از بانک «:گران اولیهملهمعا» (8

های بازنشستگی ها و صندوققانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، بیمه

 نمایندت به خرید اوراق اقدام مینامه نسب( این شیوه8که در اجرای ماده )

 هانحوه همکاری دستگاه-بخش دوم

سازمان برنامه با رعایت مصوبات ذیربط شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری منابع  :2ماده 

 نماید.بینی و مراتب را برای تامین از طریق انتشار اوراق، به وزارت اعالم میالزم را پیش

 هفتم: شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معامالت ثانویه اوراق بهادارفصل 
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ها(، ها و پرداختهزینه دولت )دریافت-وزارت در چارچوب مدیریت جریان درآمد :3ماده 

اسمی اوراق را با هماهنگی سازمان برنامه، تعیین و نسبت به انتشار اوراق  سررسید و نرخ سود

ز کاری و انجام امور ونماید. به منظور پذیرش اوراق در بازار سرمایه ظرف مدت یک راقدام می

توسط بانک مرکزی، مشخصات اوراق و مستندات مربوط به انتشار از جمله نوع اوراق،  مربوط

های تعهدنامه ناشر و ضامن و رجیستری پذیرش وراق )ثابت/متغیر(، فرممکانیزم تعیین نرخ ا

داری کل نامه و ... تا سقف مجوزهای صادره در یک یا چند مرحله توسط خزانهاوراق، تضمین

اریخ شود. مبلغ عرضه، نرخ سود، تکشور حسب مورد به سازمان بورس و بانک مرکزی ارائه می

مشخصات مربوط متعاقباً به صورت تدریجی توسط مرکز به اداره  انتشار، سررسید اوراق و سایر

 شود.عملیات بازار باز بانک مرکزی و بورس مربوطه در بازار سرمایه اعالم می

تواند ثابت )از پیش تعیین شده( یا متغیر باشد و سقف آن نرخ سود اسمی اوراق می –تبصره 

 شود. شور تعیین میکل ک 1399 ( قانون بودجه سال5ره )توسط کمیته بند )ک( تبص

شمول ثبت، صدور مجوز انتشار و عرضه عمومی توسط  نامه ازاوراق موضوع این شیوه :4ماده 

موظف است با اعالم مرکز ظرف مدت یک روز  مربوطباشد و بورس معاف می بورس سازمان

ماد و شماره (، نسبت به پذیرش اوراق، اعالم ن3کاری، پس از دریافت مدارک موضوع ماده )

بورس و خارج از بورس ( که قابلیت معامله در بازارهای ISINالمللی اوراق بهادار )شناسایی بین

 )دارای مجوز( را داشته باشد، اقدام کند.

ها با بانک مرکزی ها و بانکنقل و انتقال مالکیت اوراق ناشی از معامله اوراق بین بانک -تبصره

جلسات معامالتی بورس، با ارسال اطالعات مربوط توسط اداره  در خارج از ساعات و روز کاری

عملیات بازار باز بانک مرکزی به بورس مربوطه مجاز است. بورس مربوطه موظف است در روز 

کاری بعد از نقل و انتقال مالکیت، ضمن اخذ مجوز از سازمان بورس، نسبت به انجام نقل و 

مشاهده منظور دسترسی الزم را برای بانک مرکزی به  انتقال مذکور اقدام نماید. سازمان بورس

 کند.حت مالکیت هر بانک فراهم میاوراق ت

بانکی ریالی، بازارهای بورس و خارج از بورس، امکانپذیر معامالت اولیه اوراق در بازار بین :5ماده 

خارج از بورس باشد و معامالت ثانویه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در بازارهای بورس و می

بعد از اخذ نامه معاف از ثبت سازمان  مربوطنویسی اولیه اوراق در بورس شود. پذیرهانجام می

 شود. بورس انجام می
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گذاری و ثبت، نگهداری و انتقال اوراق بهادار و پایاپای و انجام امور مربوط به سپرده :6ماده 

بانکی ریالی، توسط بانک اق در بازار بینتسویه معامالت انجام شده برای معامالت اولیه اور

بانکی و بازار سرمایه، مرکزی مجاز است. هماهنگی امور مذکور در دو سامانه اوراق بازار بین

گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه انجام خواهد شد. توسط بانک مرکزی و شرکت سپرده

الذکر توسط شرکت م امور فوقدر صورت شروع معامالت ثانویه در بازار سرمایه، انجا

 شود. گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام میسپرده

 

 سازوکار عرضه اولیه اوراق -بخش سوم

دهد. سازوکار عرضه اولیه در بازار اولیه بر بانک مرکزی عرضه اولیه اوراق را انجام می :7ماده 

  باشد:می اساس حراج مخفی با قیمت یکسان و شامل مراحل ذیل

رسانی کرده و مرکزی برگزاری حراج را در اولین روز کاری هفته اطالع بانک (1

های خود را )حداکثر سه سفارش( تا مهلت مشخص شده توانند سفارشکنندگان میمشارکت

های ذیربط در بازار پول/سرمایه ارسال نمایند. بورس مربوطه موظف است بر از طریق سامانه

گیری و دریافت سفارش از نهادهای مالی موضوع ک مرکزی نسبت به مظنهاساس اطالعیه بان

های ها و صندوقران، بیمهقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ای 1( ماده 21بند )

 تگی اقدام نماید. بازنشس

بوط، پس از اتمام مهلت موضوع ورس مررشات دریافت شده توسط بانک مرکزی/ بسفا (2

شود و وزارت با هماهنگی سازمان برنامه، حداکثر گیری به وزارت ارسال میم( برای تصمی1)بند

های( پذیرفته شده در های )نرخ/نرختا پایان وقت اداری روز آتی، نسبت به تعیین قیمت/قیمت

دهندگان در سازوکار حراج و حداقل مبلغ خرید قابل قبول، برای عرضه اوراق با اولویت سفارش

 نماید.م میفرآیند حراج اقدا

های یکسان و معادل نرخ/قیمت پذیرفته شده اعالمی، عرضه اوراق به تمامی خریداران به نرخ (3

 شود.انجام می

های( پذیرفته شده بیش های )نرخ/نرخدر مواردی که حجم تقاضاهای خرید با قیمت/قیمت (4

به نسبت انجام  دهندگان، با تسهیماز حجم عرضه اوراق باشد، تخصیص اوراق با اولویت سفارش

 شود. می

 فتم: شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معامالت ثانویه اوراق بهادارهفصل 
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تواند به صرف و یا کسر از ارزش اسمی باشد و میگذاری اوراق حراج میمبنای قیمت (5

 فروخته شود.

ها بانک مرکزی حداکثر تا روز کاری بعد از اعالم وزارت، منابع حاصل از فروش اوراق به بانک (6

ه سایر خریداران اوراق )غیر از نماید. وجوه مربوط بداری کل کشور واریز میرا به حساب خزانه

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب مذکور ها( از طریق شرکت سپردهبانک

 شود.واریز می

بانک مرکزی اطالعات مربوط به حجم و قیمت اوراق معامله شده در حراج را از طریق درگاه  (7

 رسانی عمومی خواهد کرد. اینترنتی خود اطالع

ها و قانون بازار اوراق بهادار، بیمه 1( ماده 21ها و نهادهای مالی موضوع بند )ککلیه بان (8

های بازنشستگی مجاز به شرکت در حراج اولیه اوراق هستند. وزارت موظف است صندوق

درخواست پذیرش اوراق خریداری شده توسط نهادهای مالی را حداکثر ظرف مدت یک روز 

 ماید.کاری، به سازمان بورس ارسال ن

ریزی نشده انتشار اوراق، بانک مرکزی تعهدی در خصوص به منظور پرهیز از آثار پولی برنامه (9

 میزان و قیمت اوراق فروش رفته در سازوکار حراج ندارد.

قانون بازار اوراق بهادار  1( ماده 21اوراق خریداری شده توسط نهادهای مالی موضوع بند ) (10

ش اوراق در بازارهای بورس یا خارج از بورس توسط سازمان جمهوری اسالمی ایران، پس از پذیر

 شود.بورس در نصاب نهادهای مالی مذکور لحاظ می

  شود.برگزاری حراج اوراق به صورت هفتگی انجام می (11

ها، نهادهای مالی موضوع نامه، بانک( این شیوه7عالوه بر ارسال سفارش در قالب ماده ) :8ماده 

های ها و صندوقبازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، بیمه قانون 1( ماده 21بند )

گر اولیه نیز، در عرضه اولیه و حراج اوراق، مشارکت داشته توانند به عنوان معاملهبازنشستگی می

گران اولیه اوراق باشند. وزارت با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان برنامه، شرایط تعیین معامه

  نماید.و تعهدات آنها را مشخص می از جمله امتیازات

فروش ه کارمزدهای خرید و معامالت اوراق در بازارهای اولیه معاف از مالیات است و کلی :9ماده 

ایستگاه معامالتی بانک مرکزی اعم از کارمزد بورس/فرابورس، مدیریت ثانویه اوراق توسط  و اولیه

ویه وجوه اوراق بهادار و حق نظارت گذاری مرکزی و تسفناوری بورس تهران، شرکت سپرده

 باشد.سازمان بورس، صفر درصد می
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خرید اوراق توسط بانک مرکزی در بازار اولیه اوراق ممنوع است و بانک مرکزی تنها  :10ماده 

مجاز است با هدف تنظیم نقدینگی و مدیریت نرخ سود، نسبت به خرید و فروش اوراق در 

 م نماید.چارچوب عملیات بازار باز اقدا

( 7کار مندرج در ماده )وول انتشار اوراق مجاز است عالوه بر سازوزارت به عنوان مسئ :11ماده 

های انتشار اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، نامه، از سایر روشاین شیوه

مایه با رعایت نویسی در بازار سرحراج، فروش اوراق به کسر )کمتر از قیمت اسمی( و پذیره

مقررات مربوط به بازار سرمایه استفاده کند. در صورت عرضه اولیه اوراق در بازار سرمایه، نرخ 

اق )در موارد فروش اوراق نویسی )عندالزوم( و نرخ کسر اورکارمزدهای بازارگردانی و تعهد پذیره

باشد. اسمی مینسبت به نرخ سود  گیریادل مازاد نرخ حاصل از مظنهحداکثر مع به کسر(

یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام خواهد گیری اوراق از طریق سامانه مظنهمظنه

گیری نویسی اوراق، بر اساس نتایج ناشی از مظنهشد. سایر شرایط انتشار از جمله نرخ تعهد پذیره

 شود. مذکور پس از تایید وزارت )با هماهنگی سازمان برنامه( تعیین می

گیری اوراق از در صورت وجود نرخ آخرین حراج اوراق توسط بانک مرکزی و یا مظنه -رهتبص

یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در بازه زمانی حداکثر بیست روز طریق سامانه مظنه

 است. از نرخ مذکور به عنوان مظنه مجازقبل از تاریخ انتشار اوراق در بازار سرمایه، استفاده 

داری کل کشور و معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه بودجه، اقدامات خزانه :12ماده 

 دهند. نامه را به ترتیب به نیابت از وزارت و سازمان برنامه انجام میذیربط این شیوه

 هفتم: شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معامالت ثانویه اوراق بهادارفصل 
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محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش  نامه نحوهشیوه

 گیری میانگین

شورای محترم پول و اعتبار و  19/1/1399و  1/11/1398ورخ ه استناد مصوبات جلسات مب

بانک مرکزی در خصوص هیأت عامل  24/10/1398رخ همچنین سی و چهارمین جلسه مو

)نامه شماره  ها و مؤسسات اعتباریسازوکار جدید سپرده قانونی و ابالغیه حوزه نظارت به بانک

محاسبه و نگهداری سپرده قانونی  نحوه نامهشیوه»وسیله ن(، بدی3/3/1399مورخ  57912/99

ها و مؤسسات اعتباری به بانک 27/5/1399در تاریخ ، به شرح ذیل «گیریاساس میانگین بر

 :بانکی ابالغ گردیدغیر

 نرخ نوسانات و کاهش پذیر نمودن جریان ورودی و خروجی ذخایربینیمنظور پیش به: 1ماده 

 نگهداری و محاسبه ها،روز بانکبانکی و همچنین تسهیل مدیریت نقدینگی بینبازار بین در سود

روزهای دوره محاسبه و دوره  مانده از گیریمیانگین صورت به مرکزی بانک نزد قانونی سپرده

 شود. می اجرا نگهداری

های روز و شامل کلیه روز 14دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی، هر کدام  :2ماده 

 باشند. اداره عملیات بازار باز تقویم زمانی مربوط به شروع و خاتمه دورهکاری و تعطیل می

رسانی بانک محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی را به صورت ساالنه از طریق پایگاه اطالع

 کند.مرکزی منتشر می

روز جمعه دو هفته بعد ادامه دوره محاسبه سپرده قانونی از روز شنبه شروع و تا پایان  :3ماده 

صورت جداگانه برای کلیه روزهای دوره محاسبه، ه یابد. در این دوره، مبلغ سپرده قانونی بمی

محاسبه شده و میانگین آن به عنوان مبلغ سپرده قانونی قابل تودیع توسط هر بانک در دوره 

 شود. نگهداری در نظر گرفته می

اطالعات مربوط به هر دوره محاسبه  هیموظفند کل یبانکریغ یرسسات اعتباؤها و مبانک :4ماده 

 یسپرده قانون یروز قبل از آغاز دوره نگهدار کیحداکثر  ( و1در قالب جدول ) را یسپرده قانون

. کنترل صحت محاسبات سپرده ندیارسال نما یو بودجه بانک مرکز کلحسابداریبه اداره 

 کلمدیریت و رفتهیصورت پذ، خواهد شد یور طراحمنظ نیکه به ا یاتوسط سامانه یقانون

به سامانه مذکور، عملکرد  یضمن دسترس یمرکز ها و مؤسسات اعتباری بانکبانکبر نظارت 
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 یصورت موردهنامه را ب وهیش نیا حیصح یدر اجرا یبانک ریغ یسسات اعتبارؤها و مبانک

ها و جهت اصالح را به بانک زمال را گزارش و اقدامات ینموده، موارد انحراف احتمال یبررس

 .دیاعالم نما یو بودجه بانک مرکز کلحسابداریو اداره  یربانکیغ یسسات اعتبارؤم

در صورت افزایش سپرده قانونی و تاخیر در ارائه صورت محاسبات سپرده قانونی از  :5ماده 

سبت به محاسبه و بودجه ن کلحسابداریاعتباری غیربانکی، اداره  مؤسساتها و سوی بانک

 نماید.درصد مبلغ افزایش و تعداد روز تاخیر اقدام می 100وجه التزام بر اساس 

شنبه بعد از دوره نگهداری سپرده قانونی سه روز پس از اتمام دوره محاسبه )اولین سه :6ماده 

 یابد. روز بعد )دوشنبه دو هفته بعد( خاتمه می 14اتمام دوره محاسبه( شروع و 

در صورتی که شروع دوره نگهداری )سه شنبه( با روز تعطیل رسمی مصادف گردد  :7ماده 

کاری بعد از تعطیلی ثبت خواهد گردید، ولی  اسناد مربوط به تودیع سپرده قانونی در اولین روز

 کند.دوره نگهداری جهت محاسبات میانگین تغییر نمی

ارسال صورت محاسبات و روز تودیع در تعطیالت طوالنی مدت از قبیل عید نوروز مهلت تبصره:

 باشد.سپرده قانونی توسط بخش نظارت قابل تغییر می

و بودجه بانک مرکزی در روز ابتدای دوره نگهداری سپرده قانونی،  کلحسابداریاداره  :8ماده 

اعتباری را تعدیل و تغییرات متناظر را در حساب جاری  مؤسسهحساب سپرده قانونی بانک یا 

نماید. مانده این حساب تا پایان دوره نگهداری سپرده قانونی قابل اعمال می مؤسسها آن بانک ی

 تغییر نیست. 

اعتباری غیربانکی  مؤسساتها و به منظور تسهیل مدیریت نقدینگی روزانه، بانک :9ماده 

د. روز استفاده نمایندرصد سپرده قانونی خود را به صورت اعتبار بین 30توانند حداکثر تا می

اعتباری غیربانکی، حساب سپرده میانگین  مؤسساتها و در این راستا، برای هر یک از بانک

درصد سپرده  30توانند از اعتبار در حساب سپرده میانگین تا سقف ها میشود و بانکافتتاح می

فی های روزانه این حساب در پایان دوره منقانونی استفاده نمایند؛ به نحوی که میانگین مانده

تواند میزان . بانک مرکزی حسب شرایط و اقتضائات بازار بین بانکی می(2و  1)شکل  نباشد

 استفاده بانکها از حساب سپرده میانگین را کاهش یا افزایش دهد. 

های روزانه حساب سپرده میانگین در دوره نگهداری برای در صورتی که میانگین مانده :10ماده 

و بودجه بانک مرکزی آن را اضافه  کلحسابداریفی شود، اداره اعتباری من مؤسسهبانک یا 

برابر  14اضافه برداشت متناسب با کسری حساب )معادل  گیرد و وجه التزامبرداشت در نظر می
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کند. اداره روز در دوره نگهداری( را از حساب جاری بانک کسر میمیانگین حساب سپرده بین

میانگین را در پایان دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره  معامالت ریالی، گزارش حساب سپرده

 نماید. و بودجه ارسال می کلحسابداری

درصد سپرده قانونی جهت مدیریت نقدینگی روزانه، جایگزین اعتبار  30ده از استفا :11ماده 

ه درصد سپرد 30شود. در صورتی که نیاز نقدینگی بین روز بانک از بین روز بانک مرکزی می

صورت تودیع وثیقه می تواند از قانونی تعیین شده فراتر رود، بانک یا مؤسسه اعتباری تنها در

 ل روز بانک مرکزی استفاده نماید. اعتبار در طو
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