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در  یجخار گذارییهبر روند رو به رشکککد اکککرما یانتظارات مبن یریگو شککک   المللیینب هاییمتحر یافتن یانبا پا همراه
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 یهااز وااطه یدر نوم خاص گذارییهخاص از نظر ارما هاییتبل ه محدود ی،خارج گذاریهمنظر اطح مشارکت ارما
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  مقدمه 
 دنبال آنگذاران خارجی، جنگ تحمیلی و بهشککککدن بیککککیاری از صککککنایا و خرو  اککککرمایهدر ایران پس از انقالب ااککککالمی و ملی

صتهای بینگیری تحریمش   ارمایهالمللی، تا حدود زیادی فر شد. هر چند پس از های جذب  شور محدود  گذاری خارجی در ک
 -های بنیادی و زیراککاختیویژه در طرحبه -گذاری جنگ و تبلور و عینی شککدن نیاز کشککور به جذب منابا خارجی برای اککرمایه

قانون تشویق و حمایت »با عنوان  ۱۸۳۱گذاری خارجی در اال یب قانون جدید ارمایهمهمترین گام برای جذب این منابا با تصو
های قانونی ازم برای جذب ارمایه خارجی و عدم نشدن زیرااختدلی  فراهمبرداشته شد، اما در عم  به« گذاری خارجیارمایه

وفقیت نامه اجرایی آن از مدر نهایت این قانون و آئین ویژه صککنعت بانکی،شککفافیت فرآیند قانونی مورد نیاز برای صککنایا خاص و به
 خارجی در صنعت بانکی برخوردار نشدند.ازم در حوزه جذب ارمایه

کز ای و این بار با شککدت بیشککتر و با تمرهای هیککتهوااککطه فعالیتالمللی بههای بینگیری دور جدید تحریماین فرآیند با شکک  
ارمایه خارجی در کشور و بهی و حتی تحریم بانکهای بانکویژه بر تحریم فعالیت صنعت بانمرکزی، ام ان جذب  کی طور خاص در 

را نه تنها به صکککفر راکککاند، بل ه با بلوکه کردن منابا خارجی کشکککور، حتی منجر به عدم ورود حجم عظیمی از درآمدهای ارزی به 
 ایران شد.

مترین بحثی که در حوزه بانکی از نظر صککاحبنظران و فعاان داخلی و ای، مهتوافق هیککته اجرایحال پس از اتمام مذاکرات و 
ه ای کگذاران خارجی ااککت، حوزهخارجی این صککنعت مورد بحو و برراککی قرار گرفته، مقوله جذابیت صککنعت بانکی برای اککرمایه

ارمایه شد. این میاله نه تنهام ان ورود  ضاا به صورت ضمنی و از گذاران خارجی به آن پس از چندین دهه فراهم خواهد   طرف تقا
آوری بانکی موجود در دیگر کشککورهای پیشککرو در حوزه بانکی به به نیاز داخلی و ضککرورت انتقال دانش، اککرمایه فکری و فن اشککاره

شور کهای بیشمار بالقوه موجود در جذب ارمایه خارجی در یک نیز بیانگر فرصت طرف عرضهکشور دارد، بل ه به صورت صریح و از 
ارمایهمحور، بهبانک ارمایهویژه پس از چندین دهه غیر فعال بودن مرزهای  گذار خارجی فعال در گذاری خارجی اات که میلماً 

 کشوری با صنعت بانکی پیشرو، از اشراف کام  به آن برخوردار اات.
های ل ه پس از آن نیز مقوله ورود بانکای،بشکککود که در عرصکککه عم  نه تنها قب  از انجام توافق هیکککتهاز این رو مشکککاهده می

ها و حتی دولتمردان عنوان مهمترین حوزه جذب اککرمایه خارجی در دوره پیککا تحریم تواککط راککانهخارجی و ارزیابی و نقد آن، به
ده رداشته شها بهایی برای تیهی  جذب این نوم ارمایهگذاری نیز قدممورد توجه قرار گرفت. در این رااتا حتی در حوزه مقررات

مرزی توان به تصویب داتورالعم  اجرایی ناظر بر تاایس، فعالیت، نظارت و انحالل واحدهای بانکی بروناات که از جمله آن می
 تواط شورای پول و اعتبار اشاره نمود. ۶/۵/۱۸۳۱در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری ااالمی ایران مصوب 

 گذاری، در اینگذاری خارجی در صککنعت بانکی برای ایران و کشککورهای متقاضککی اککرمایهاز این رو با توجه به جذابیت اککرمایه
گیرد. با بررای این مقررات که به صورت یادداشت با بررای قوانین و مقررات موجود، ابعاد حقوقی این میاله مورد بررای قرار می

شد، ابتدا محدودیت کلی بر دو حوزه کشور )صرفنظر از مناطق آزاد( و مناطق آزاد متمرکز ارمایهخواهد  گذاری خارجی های کلی 
طور گذاری خارجی مورد بررای قرار گرفته و اپس بهربط در حوزه اقف مال یت و مشارکت ارمایهبر اااس قوانین و مقررات ذی

بانکی و میزان اککقف های کلیدی ناظر بر نوم نهاد گذاری خارجی در صککنعت بانکی کشککور برااککاس محدودیتویژه ام ان اککرمایه
در  گذاری خارجیهای بالقوه اککرمایهگیرد. به این ترتیب تصککویر شککفافی از حوزهمشککارکت در هر نهاد مورد تجزیه و تحلی  قرار می

های مغفول و برخی تضکککادهای قانونی موجود شکککنااکککایی های مقرراتی موجود و حوزهصکککنعت بانکی کشکککور فراهم شکککده و خال 
 شوند.می

  

 گذاری خارجی در کشور براساس مقررات مادرهای کلی سرمایهدیتمحدو 
قانون  ۱گذار خارجی که مطابق با ماده گذاری تواکککط اکککرمایهشکککده برای اکککرمایهدر نظرگرفته ۱های کلیبرای معرفی محدودیت

ارمایه ارمایه با منشا خارجی را در تشویق و حمایت  اتفاده از  گذاری خارجی، اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با ا
نه ربر می مادر در این زمی به قوانین و مقررات  ید  با یت گیرد،  قانون تشککککویق و حما که  به آن با توجه  به این منظور  جوم نمود. 

گذاری میتقیم و غیر میتقیم خارجی (،میاي  کلی مربوط به ارمایه۱۸۳۱نامه اجرایی آن )( و آئین۱۸۳۱گذاری خارجی )ارمایه

 
 بهادار است.نوع اوراقهای کلی، ميزان سقف مالکيت با تمرکز بر منظور از محدودیت 0
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با توجه به آنکه آئینرا مورد توجه قرار داده ند و  بازارهای خار  از بورس ) هاگذاری خارجی در بورسنامه اککککرمایها ( و ۱۸۳۳و 
 در پردازند، بنابراین مقررات فوق گذاری غیر میککتقیم خارجی میهای کلی اککرمایه( به محدودیت۱۸۳۱داککتورالعم  اجرایی آن )
ات ایا ص  کنار قانون اجرای  ای  )  ۱۱های کلی ا اا داده،  ( که در کنار دیگر میائ  این مقوله را مورد توجه قرار ۱۸۳۳قانون ا

 گیرند. در این قیمت مورد بررای قرار می
 

 ایران در خارجی گذاریسرمایه بر ناظر مادر مقررات و قوانین-۱ جدول
 

 تاریخ تصویب عنوان ردیف

 ۱/۸/۱۸۳۱ گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت ارمایه ۱

 ۲۱/۶/۱۸۳۱ گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت ارمایهنامه اجرایی آئین ۲

 ۲۳/۱/۱۸۳۳ ها و بازارهای خار  از بورسگذاری خارجی در بورسنامه ارمایهآئین ۸

۱ 
ها و بازارهای گذاری خارجی در بورسنامه ارمایهداتورالعم  اجرایی آئین

 خار  از بورس
۱۱/۳/۱۸۳۱ 

 ۲۵/۸/۱۸۳۳ قانون اااای ۱۱های کلی اص  قانون اجرای ایاات ۵

 
گذاری گذاری خارجی باید عنوان کرد که اکککرمایهنامه اجرایی قانون تشکککویق و حمایت اکککرمایهآئین ۵در ابتدا برااکککاس ماده 

ر خارجی گذاپذیر اات. از این رو در صورتی که ارمایههای مجاز برای فعالیت بخش خصوصی ام انمیتقیم خارجی در کلیه زمینه
گذار مالی زیربخش بانکی به فعالیت بپردازد، نباید محدودیتی از نظر نوم نهاد برای اککککرمایه بخواهد در هر یک از انوام نهادهای

ارمایه شارکت  صد م شده که محدودیتی از نظر در شد. همچنین در این ماده عنوان  گذاری خارجی وجود ندارد. خارجی موجود با
ها و خارجی مشکککمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت هایگذاریشکککده ااکککت که اکککرمایه قانون فوق عنوان ۳همچنین در ماده 

 باشند. طور ی یان برخوردار میهای داخلی موجود اات بهگذاریتیهیالتی که برای ارمایه
گذار داخلی بتواند بدون هیچ محدودیتی به گذار خارجی همانند اککککرمایهرود اککککرمایههرچند برااککککاس مواد فوق انتظار می

شود که بندی شده، مشاهده میجمع ۲ربط که در جدول ای بپردازد، با این وجود براااس مقررات ذیگذاری در هر حوزهارمایه
س گذاری خارجی برااککاترین محدودیت در اککرمایها غیر میککتقیم(، مهمترین و ابتداییگذاری )میککتقیم یصککرفنظر از نوم اککرمایه

اقتصادی وضع شده اات. بر این اااس اهم ارزش  رشتهو  بخشگذاری خارجی بر دو حوزه قانون تشویق و حمایت ارمایه ۲ماده 
ارزش کاا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی گذاری خارجی موضوم این قانون نیبت به کاا و خدمات تولیدی حاص  از ارمایه

 . ۱بیشتر نخواهد بود ۸۵۲و در هر رشته از  ۲۵۲در زمان صدور مجوز در هر بخش اقتصادی از 
ها و بازارهای گذاری خارجی در بورسنامه اککرمایهگذاری غیرمیککتقیم خارجی )آئیندر طرف مقاب  در مقررات ناظر بر اککرمایه

ذاری در گگذاری غیرمیتقیم خارجی در دو قالب ارمایهبندی ارمایهنامه(، با طبقهرالعم  اجرایی این آئینخار  از بورس و داتو
 گذاری در این حوزه در نظر گرفته شده اات.تری برای ارمایههای دقیقبهادار، محدودیتاهام و اایر اوراق

 
شته شده که تفکيک بخش نامه اجرایی قانون فوق عنوانآئين 4هر چند در بند ج ماده  0 ضم به آیين     ها و ر ست من صادی در فهر ست، اما     های اقت شده ا نامه درج 

ارکت در حوزه بانکی باید با رجوع به این فهرست   شده برای مش  باشد، بنابراین ميزان دقيق سقف درنظرگرفته  صورت عمومی در دسترس نمی  چون این فهرست به 

 گذاری بررسی شود.  در هنگام ارائه مجوز سرمایه
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ار بهادس و فرابورس باید مجوز معامله از اازمان بورس و اوراقگذاری خارجی در بورنامه فوق، ابتدا برای ارمایهبراااس آئین
نامه به اککه اککطح از شککود، اما در این آئیناخذ شککود. هرچند در مجوز معامله، حدود معامله برای فرد به صککورت دقیق تعیین می

 گذاری اشاره شده اات.حدود ارمایه
گذاری خارجی برااککاس بخش و ی م لف به رعایت اککقف کلی اککرمایهگذار خارجنامه، ابتدا اککرمایهاین آئین ۸برااککاس ماده 

شاره در قانون تشویق و حمایت از ارمایه ر به گذاگذاری میتقیم خارجی اات. در مرحله بعد براااس تمای  ارمایهرشته مورد ا
 باشد.در این حوزه نیز میهای دیگری ها و محدودیت، ملزم به رعایت اقفغیر راهبردیو  گذار راهبردیسرمایهایفای نقش 

های مجموم تعداد اککهام شککرکت ۲۱۲گذاران خارجی را تعداد اککهام در مال یت مجموم اککرمایه ۱نامه اککقفاین آئین ۳ماده 
درصد تعداد اهام هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خار  از بورس  ۲۱، و یا )اقف کلی( شده در بورس یا فرابورسپذیرفته
شککده در گذار خارجی در هر شککرکت پذیرفتهعنوان نموده ااککت. عالوه بر این، تعداد اککهام در مال یت هر اککرمایهجمعی()اککقف 

 بیشتر شود )اقف فردی( تعداد اهام آن شرکت ۱۱۲تواند از بورس یا فرابورس نمی
ای به میزان گذاری خارجی اشکککاره جداگانهنامه، قوانین و مقررات موجود در عرصکککه اکککرمایههرچند تا زمان تصکککویب این آئین

ها و نهادهای وااککککطه پولی نکرده بود، اما برای اولین بار در عرصککککه مقررات گذاران خارجی در حوزه بانکتملک اککککهام اککککرمایه
ارمایهآئین ۳ه ماد ۸گذاری خارجی، در تبصره ارمایه اهام تواط  ضرورت رعایت محدودیت در تملک این  گذاران نامه فوق، به 

( اذعان شده اات. براااس ماده فوق، ۱۸۳۳قانون اااای ) ۱۱های کلی اص  قانون اجرای ایاات ۵غیر راهبردی براااس ماده 
یم، طور میتقیم و غیر میتقهای وااطه پولی بهاههای غیردولتی و موایات مالی و اعتباری و اایر بنگمیزان تملک اهام بانک
ماده فوق، محدودیتی فراتر از  ۸تعیین شده اات. بنابراین براااس تبصره  ۵۲و برای اشخاص حقیقی  ۱۱۲برای اشخاص حقوقی 

 گذاری خارجی در بخش بانکی تنظیم شده اات. برای ارمایه ۳اقف مورد اشاره در ماده 
شده در بورس یا فرابورس را اهام یک شرکت پذیرفته ۱۱۲رجی راهبردی نیز که قصد تملک بیش از گذار خادر خصوص ارمایه

گذاری نامه اککرمایهآئین ۳خواهد یک کراککی هیات مدیره شککرکت را در اختیار بگیرد، برااککاس ماده دارد یا پس از تملک اککهام می
تواند اصککک  اکککهام بهادار نمیال بدون مجوز اکککازمان بورس و اوراقاککک ۲ها و بازارهای خار  از بورس، نه تنها تا خارجی در بورس

شککده را بفروشککد، بل ه فروش این اککهام نیز میککتلزم به رعایت مقررات معامالت عمده اککهام در بورس یا بازار فرابورس خریداری
 تقدم این اهام فراهم اات.شده، هرچند ام ان فروش حق

 

 کشور در خارجی گذاریسرمایه سقف کلی هایمحدودیت-۲ جدول
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 بخش اقتصادی

اهم ارزش کاا و خدمات تولیدی حاص  از 
گذاری خارجی موضوم قانون نیبت به ارزش ارمایه

کاا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان 
  ۲۵۲صدور مجوز در هر بخش اقتصادی 

قانون تشویق و حمایت 
 گذاری خارجیارمایه
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اهم ارزش کاا و خدمات تولیدی حاص  از 
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 اهام

گذار ارمایه
 غیر راهبردی

 در همه صنایا

 اقف کلی

تعداد اهام در مال یت مجموم 
مجموم  ۲۱۲گذاران خارجی ارمایه

 شدهپذیرفتههای تعداد اهام شرکت
 در بورس یا فرابورس

گذاری خارجی نامه ارمایهآئین
ها و بازارهای خار  از در بورس

 بورس

اقف 
 جمعی

تعداد اهام هر شرکت پذیرفته  ۲۱۲
 شده در بورس یا بازار خار  از بورس

گذاری خارجی نامه ارمایهآئین
ها و بازارهای خار  از در بورس

 بورس

 تعداد اهام آن شرکت ۱۱۲ اقف فردی
گذاری خارجی نامه ارمایهآئین

ها و بازارهای خار  از در بورس
 بورس

 در بخش بانکی

اقف 
اشخاص 
 حقوقی

های میزان تملک اهام بانک
غیردولتی و موایات مالی و اعتباری 

ور طهای وااطه پولی بهاایر بنگاهو 
میتقیم و غیر میتقیم، برای 

 ۱۱۲اشخاص حقوقی 

های کلی قانون اجرای ایاات
 قانون اااای ۱۱اص  

اقف 
اشخاص 
 حقیقی

های میزان تملک اهام بانک
غیردولتی و موایات مالی و اعتباری 

ور طهای وااطه پولی بهو اایر بنگاه
برای میتقیم و غیر میتقیم، 

 ۵۲اشخاص حقیقی 

های کلی قانون اجرای ایاات
 قانون اااای ۱۱اص  

 گذار راهبردیارمایه
بدون محدودیت اقف اما با محدودیت کف تملک 

شده در بورس یا بازار اهام یک شرکت پذیرفته ۱۱۲
 خار  از بورس

گذاری خارجی نامه ارمایهآئین
ها و بازارهای خار  از در بورس

 بورس

 بدون محدودیت اقف بهاداراوراقاایر 

داتورالعم  اجرایی اجرایی 
گذاری خارجی نامه ارمایهآئین

ها و بازارهای خار  از در بورس
 بورس

 
 

شککرایط متقاضککیان خرید در معامالت عمده اککهام و حق تقدم اککهام در بورس اوراق  مربوط بهبا این وجود در برراککی ضککوابط 
گذار خارجی مواجه اات. به بیان هایی در حوزه ارمایهشود که این ضوابط با کااتی(، مشاهده می۱۸۳۱بهادار تهران و فرابورس )

ولیه، اککو  پیشککینه جرايم مالی، عدم برخورداری از مشککتم  بر عدم پولشککویی منابا ا ۱-۱تر، برای ارزیابی معیارهای ردیف دقیق
بهادار، با توجه به ضرورت برقراری ارتباط با نهادهای نظارتی در کشور  بدهی معوق بانکی و اابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق

توان عدم ایفای تعهدات در یعنوان مثال نمگذار خارجی بازنوییی شود. بهشده برای ارمایهمبدا، ضروری اات معیارهای تنظیم
ده بهادار شمعامالت قبلی برخالف مقررات که منجر به صدور ح م انضباطی در مراجع رایدگی به تخلف در اازمان بورس و اوراق

 گذار خارجی راهبردی در نظر گرفت.ای در ارزیابی این معیار برای ارمایهاات را به عنوان ضابطه
ها و بازارهای خار  از بورس نیز به این میککاله اشککاره شککده ااککت که گذاری خارجی در بورساککرمایه نامهآئین ۱۱البته در ماده 

شده در بورس یا بازار خار  از بورس که همزمان در بورس یا بازار خار  از بورس کشور دیگری پذیرفته اهام ناشران ایرانی پذیرفته
شککوند، و همچنین اند و یا به صککورت ارزی معامله میی اختصککاص یافتهاند یا برای معامله اشککخاص خارجی در کشککور دیگرشککده
های بهادار صکککادره تواکککط ناشکککر خارجی که در بورس یا بازار خار  از بورس ایرانی پذیرفته شکککده باشکککند، از شکککمول اکککقفاوراق

 ال خار  خواهند شد. ا ۲گذار خارجی راهبردی برای مدت گذار غیر راهبردی و عدم ام ان فروش اهام ارمایهارمایه



 
 

۶ 

 

ها و نهادهای وااککطه پولی که با عرضککه اککهام در اککهام بانک ۵۲و  ۱۱۲نامه ام ان مال یت بیش از از این رو حتی در این آئین
شکککود و گذار غیر راهبردی فراهم میشکککوند برای اشکککخاص حقوقی و حقیقی در قالب اکککرمایهبازار بورس یا فرابورس تااکککیس می

 اال رهایی یابد. ۲تواند از ممنوعیت فروش این نوم اهام خود برای مدت بردی فوق نیز میگذار راهارمایه
گذاری خارجی در اکککایر نامه فوق نیز دامنه شکککمول این مقررات از اکککهام فراتر رفته و موضکککوم اکککرمایهآئین ۱۲البته در ماده 

ده شهای تعیینگذاری خارجی در این اوراق را تابا اقفرمایهبهادار از قبی  اوراق مشارکت را نیز تحت پوشش قرار داده و ااوراق
شورای عالی بورس و اوراق اط  ات. با این وجود در ماده تو اتورالعم  اجرایی آئین ۳بهادار نموده ا ارمایهد گذاری خارجی نامه 

غیر از اککهام( بهادار )بهر اوراقها و بازارهای خار  از بورس، محدودیت فوق برداشککته شککده ااککت و تملک و معامله اککایدر بورس
اپرده ص وک، گواهی  شران ایرانی، از قبی  اوراق مشارکت، اوراق  ارمایه یصادره تواط نا صندوقبانکی و واحدهای  ها گذاری 

تواککککط اشککککخاص خارجی پس از دریافت مجوز معامله، بدون محدودیت مجاز و تابا مقرراتی قرار گرفته که برای اشککککخاص ایرانی 
ها و مواکککیکککات اعتباری خارجی که در ایران تااکککیس شکککوند در مدیریت رییکککک نقدینگی، خود ااجرا ااکککت. از این رو بانکازم
 ۱بهادار )غیر از اهام(، با محدودیت میتقیمی مواجه نخواهند شد.وااطه مال یت اوراقبه

 

 گذاری خارجی در صنعت بانکیهای کلیدی سرمایهمحدودیت 
گذاری خارجی در کشکککور مورد برراکککی قرار گرفت، اما از آنجا که مقررات های کلیدی اکککرمایهزیربخش قبلی محدودیتهر چند در 

اری خارجی در گذتواند تصویر دقیقی از ابعاد خاص حقوقی ارمایهمورد بررای صرفاً بر صنعت بانکی متمرکز نبودند، از این رو نمی
قیم بر صورت میتقیم و یا غیرمیتشویم که یا بهر این قیمت بر قوانین و مقرراتی متمرکز میصنعت بانکی را ارائه دهد. از این رو د

شده پس از تصویب قانون تشویق و حمایت گذاری خارجی در صنعت بانکی پرداخته اات. از این رو قوانین و مقررات ابالغارمایه
ود، شوماً مقررات خاصی برای فعالیت در مناطق آزاد کشور تنظیم میگیرند. از آنجا که عمگذاری خارجی مورد توجه قرار میارمایه

های مورد برراککککی در این شککککوند. محدودیتصککککورت متمایز از دیگر مقررات ناظر بر مناطق آزاد، ارائه میدر ادامه این مقررات به
شکککدن نحوه ی نیز برای شکککفافقیکککمت نیز متمرکز بر نوم نهاد و اکککطح مشکککارکت در اکککرمایه ااکککت، هر چند گاهاً موارد دیگر

 گذاری خارجی در این صنعت مورد اشاره قرار گرفته اات.ارمایه
 

 صنعتی -قوانین و مقررات غیر محدود به مناطق آزاد تجاری  ●
گذاری خارجی در صنعت بانکی که با عدم تمرکز صرف بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی در بررای قوانین و مقررات مربوط به ارمایه

ربط، عنوان اولین مقررات ذیشککود که بهاند، مشککاهده میگذاری خارجی تصککویب شککدهپس از قانون تشککویق و حمایت اککرمایه و
( با تاکید ویژه بر ماهیت خاصی از نوم نهاد مالی ۱۸۳۳های خارجی در ایران )نامه اجرایی نحوه تاایس و عملیات شعب بانکآئین

نوان عراد دولتمردان بهنظر میهای خارجی را مورد توجه قرار داده اات. از این رو بهبانک خارجی در صنعت بانکی، فعالیت شعب
ها و مواککیککات اعتباری گیری بانکگیری شککعب و نه شکک  اولین گام در جذب اککرمایه خارجی در صککنعت بانکی کشککور، بر شکک  

 بودند. خارجی متمرکز شده
اال گذشته عمل رد مالی  ۸اال از تاریخ شروم فعالیت آنها گذشته باشد و در  ۵ق  های خارجی که حدانامه، بانکدر این آئین

نامه، عملیات بانکی این آئین ۵توانند برای تااککیس شککعبه در ایران درخوااککت کنند. برااککاس ماده اککودآوری داشککته باشککند می
میلیون یورو  ۵ای معادل حداق  ارمایه اولیه شعب، مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و شعب موظف به تامین

 یا ارزهای معتبر بوده و باید نیبت به تودیا اپرده قانونی اقدام نمایند.
اتورالعم  اجرایی آئین شرایط خاص۱۸۳۳نامه فوق )در د شور درنظر (،  شعبه در ک ایس  ضی تا تری برای ارزیابی بانک متقا

شککده بودن آن و برخورداری از ابات مالی ازم نیز اشککاره شککده ااککت. همچنین شککعبه در صککورت دریافت گرفته شککده و به شککناخته
اپردهاپرده از عموم ملزم به ارائه اطالعات در  ضمین  شده و الزام نگهداری اندوخته قانونی معادل خصوص ت اود ویژه  ۲۱۲ها 

 
 این اوراق نيز اعمال خواهد شد. شده در خصوص بخش و رشته در موردهای تعيينهرچند در نهایت مقدار محدودیت و سقف 0
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ها، تیککهیالت اعطایی و میزان این داککتورالعم ، نرس اککود اککپرده ۱۵ماده  ۱اککاانه شککعبه منظور شککده ااککت. برااککاس تبصککره 
 دون ربا تعیین خواهد شد.کارمزد خدمات بانکی، براااس مقررات قوانین پولی و بانکی کشور و عملیات بانکی ب

بانک  ۱۵تبصککککره جدیدی برای ماده  ۱۸۳۱های خارجی، در اکککککال با این وجود جهت رفع محدودیت بر مدیریت شککککعب 
گیری در خصکککوص نرس اکککود و کارمزد عملیات ارزی، به شکککعب فوق درنظر گرفته شکککد و تصکککمیم نامه داکککتورالعم  اجرایی آئین

براین، نق  و انتقال ارز از شکککعبه به خار  و بالعکس، و نیز خرید و فروش ارز، تابا ضکککوابط و های خارجی واگذار شکککد. عالوهبانک
 مقررات ارزی ایران در نظر گرفته شده اات.

های خارجی در کشککور در نظر گرفته، به اککاختار مدیریتی آن مهمترین قید دیگری که این داککتورالعم  بر فعالیت شککعب بانک
مدیر باشد که حداق  یک نفر از آنها باید از اتبام  ۲، این ااختار باید حداق  متش   بر ۶س تبصره ماده شود که برااامعطوف می

 تر این داتورالعم ، فعالیت شعب را محدود به الزام اعمال مدیریت ایرانی نموده اات. ایران باشد. به بیان دقیق
رود به ی خارجی در ایران، مهمترین مقرراتی که انتظار میهانامه اجرایی نحوه تااککککیس و عملیات شککککعب بانکپس از آئین

صریح بحو بانک شد آئینصورت  ایات مالی و اعتباری غیر دولتی های خارجی را نیز در بر گرفته با ایس و اداره مو نامه نحوه تا
ا همچنان به صورت نیخه جدیدی از آن تنظیم و جایگزین نیخه قبلی شد، ام ۱۸۳۸اات که هر چند در دی  ۱۸۳۳مصوب اال 

های خارجی غیر دولتی را پوشککش نداده و در برخی مواد نیز به صککورت کلی با تااککیس بانک و مواککیککات کلی مقوله تااککیس بانک
 مالی و اعتباری غیر دولتی در تضاد اات.

بانک، مواککیککه (که ناظر بر تااککیس و اداره مواککیککات اعتباری غیر دولتی ااککت، ۱۸۳۸نامه )برااککاس نیککخه جدید این آئین
اهام آن به اشخاص غیر دولتی تعلق داشته باشد، تحت پوشش  ۵۱۲های وااطه پولی که بیش از اعتباری غیر بانکی و اایر بنگاه

 باشند.  نامهگیرند. از این رو نهادهای فوق در صورت تاایس تواط ارمایه خارجی نیز باید تحت شمول آئیننامه قرار میاین آئین
شده صرفاً در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اایر نامه فعالیت موایات اشارهدر این آئین

شرکت صرفاً در قالب  یات  ا ات. این مو شده ا شمرده  اهامی عام قوانین و مقررات مربوطه مجاز  اهامی عام و یا تعاونی  های 
مالی خارجی مجاز به تاایس بانک به صورت اهامی خاص در کشور نخواهد بود و باشند. از این رو یک گروه مجاز به تاایس می

اقف تملک  ۱۳باید حتماً در قالب عقود ااالمی مجاز در قوانین پولی و بانکی کشور به فعالیت بپردازد. در این زمینه حتی در ماده 
 تواند مواجه شود.مال یت اهام می ۵۲، و ۱۱های گذار خارجی با اقفنحوی تنظیم شده که ارمایهاهام این موایات به

تر، صورت نقد و به پول رایج کشور پرداخت شود. به بیان دقیقنامه نیز ارمایه این موایات باید بهاین آئین ۱۵براااس ماده 
ور ارزی مقد های خارجی در ایران، تاایس شعبه با ارمایهنامه اجرایی نحوه تاایس و عملیات شعب بانکهر چند براااس آئین

ااکککت، اما تااکککیس بانک خارجی غیر دولتی صکککرفاً با اکککرمایه ریالی مم ن خواهد بود. همچنین در تعریف شکککرایط مواکککیکککین، 
مدیره نیز صراحتاً به تابعیت ایرانی رئیس های اعضای هیاتهایی برای اشخاص خارجی تعریف نشده اات. در معرفی ویژگیویژگی

شده در قانون اااای اشاره شده اات. مدیره و پیرویت از دین ااالم یا ی ی از ادیان شناختههیاتهیات مدیره و اکثریت اعضای 
اککال اککابقه فعالیت در امور بانکی یا بازار اککرمایه  ۵های مدیر عام  و قائم مقام مدیر عام  نیز به ضککرورت حداق  در تبیین ویژگی

 در نظام بانکی کشور اذعان شده اات.
گذاری خارجی در کشور و حتی شود مهمترین مقرراتی که پس از تصویب قانون تشویق و حمایت ارمایههده میاز این رو مشا

اند، بدون توجه به پوشکککش تااکککیس شکککدههای خارجی در ایران تنظیمپس از تنظیم مقرراتی در خصکککوص تااکککیس شکککعب بانک
ب اند. در حقیقت تصویهای دولتی را دنبال نمودهی بانکاازاند و بیشتر هدف خصوصیهای غیر دولتی خارجی تدوین شدهبانک

و دو اال بعد از ابالغ قانون اصالح  ۱۸۳۳نامه نحوه تاایس و اداره موایات مالی و اعتباری غیر دولتی در اال نیخه قبلی آئین
 ۱۱های کلی اصکک  اککیااککت موادی از قانون برنامه چهارم تواککعه اقتصککادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ااککالمی ایران و اجرای

 باشد.قانون اااای، تائید کننده این امر می
شده در آئین شبههتواند در خصوص فعالیت بانکنامه فوق که میاز جمله دیگر مواد ذکر  شک و  ال دنبهایی را بههای خارجی 

شککود که فعالیت اصککلی ه آن تبیین مینامه و تبصککراین آئین ۶۶داشککته باشککد، حوزه فعالیت بانک ااککت. برای مثال، برااککاس ماده 
ای تواند به صورت عملیات حاشیهموایات غیر دولتی تحت شمول، بر حیب عملیات ریالی خواهد بود و انجام عملیات ارزی می

در صورت اخذ مجوز تواط این موایات انجام شود. حال در شرایطی که یک بانک خارجی صرفاً خواهان انجام عملیات ارزی در 
 گیری خواهد شد؟نامه تصمیمباشد چگونه براااس این آئین کشور
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یه اعتباری در داخ  یا این آئین ۳۱در ماده  ا شعبه یا باجه یا نمایندگی مو شده که ایجاد یا تعطیلی  شاره  یاله ا نامه به این م
خارجی نیز از ام ان تاایس  بانک رادنظر میپذیر اات. از این رو بهخار  کشور، در چارچوب ضوابط شورای پول و اعتبار ام ان

های خارجی در مناطق آزاد در مقرراتی که در ادامه آورده باجه یا نمایندگی باید برخوردار باشککککد. هر چند تااککککیس نمایندگی بانک
اه اری اند و رگذار قرار گرفته، اما تاکنون در خصوص تاایس باجه، مقررات موجود می وت ماندهخواهند شد مورد توجه مقررات

 های ایرانی مورد توجه قرار نگرفته اات.برای صرف تاایس باجه یک بانک خارجی در ی ی از شعب بانک
نامه به عضویت در صندوق همچنین ضروری اات در خصوص الزام موایات اعتباری خارجی غیر دولتی مورد توجه این آئین

ها و مواککیککات اعتباری خارجی که ر این صککندوق در خصککوص بانکها پرداخته شککود و در قوانین و مقررات ناظر بضککمانت اککپرده
 ها و دیگر موارد پرداختی شود.گیری مناابی در مورد حق عضویتصرفاً فعالیت ارزی در کشور خواهند داشت نیز تصمیم

ی کلی اص  هادر خصوص قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم تواعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای ایاات
ها و موایات مالی و اعتباری غیر دولتی تنظیم شده اات، نامه نحوه تاایس و اداره بانکموجب آن آئینقانون اااای که به ۱۱

های غیر دولتی و مواکککیکککات مالی و اعتباری و این قانون بر اکککقف مال یت اکککهام در بانک ۵باید به این نکته توجه نمود که ماده 
اککطه پولی تمرکز نموده ااککت. بر این ااککاس، همانطور که قبالب نیز به آن اشککاره شککد، اککقف مجاز تملک اککهام، های وااککایر بنگاه

و برای  ۱۱۲طور میتقیم یا غیرمیتقیم برای هر شرکت اهامی عام یا تعاونی اهامی عام یا هر موایه و نهاد عمومی غیردولتی به
های مجاز در این ماده باط  و د. از این رو معامالت بیش از اکککقفشکککوتعیین می ۵۲اشکککخاص حقیقی و اکککایر اشکککخاص حقوقی 

 ااار اات. ملغی
اال  اال پس از تصویب این قانون و در  ایس ، تبصره۱۸۳۳با این وجود یک  شد مبنی بر آن که در تا ضافه  ای به ماده فوق ا
میککتثنی ااککت. لذا یک اککال پس از تصککویب های مندر  در این ماده بانک مشککترک ایرانی و خارجی، اککهم طرف خارجی از اککقف

ایس و اداره موایات اعتباری غیر دولتی، محدودیتآئین ایس نامه نحوه تا شد. با این وجود در خصوص تا شته  های فوق بردا
 اهام، این تبصره می وت مانده اات. ۱۱۱۲بانک خارجی با مال یت 

ان مجاز شککده ااککت که صککرفاً با مشککارکت خارجی اقدام به تبصککره فوق، دولت جمهوری ااککالمی ایر ۱همچنین برااککاس بند 
ای نماید. در حقیقت این اولین بار در قانون و مقررات ناظر بر صنعت بانکی کشور اات که به طور میتقیم، تاایس بانک تواعه

در حالی که دیگر مقررات،  گذاری خارجی در نوم خاصی از نهادهای مالی فعال در صنعت بانکی را مورد توجه قرار داده ااتارمایه
 ۱نوم عمومی این نهادها را مورد توجه قرار داده بودند.

در نظر گرفتن تبصککره فوق در خصککوص ام ان افزایش اککقف مال یت اککهام طرف خارجی در تااککیس بانک مشککترک ایرانی و 
صریح ماده  االمی ایراقانون برنامه پنج ۳۳خارجی، منجر به ت اعه جمهوری ا اهم مشارکت االه پنجم تو اقف  ن به لزوم تعیین 

مرکزی جمهوری ااککالمی ایران شککد. از این رو شککورای پول و طرف خارجی از تااککیس بانک مشککترک ایرانی و خارجی تواککط بانک
 ها تصویب و ابالغ نمود.بانک ارمایه ای در خصوص مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی دربخشنامه ۱۸۳۱اعتبار در مرداد 

ای، از گذار خارجی در تااککیس بانک تواککعهگیری در خصککوص اککهم مشککارکت اککرمایهاین بخشککنامه، تصککمیم ۶ماده  برااککاس
این بخشنامه، اقف  ۳شمول این بخشنامه خار  اات و مشمول ضوابط خاص خود شمرده شده اات. از این رو براااس ماده 

اهام بانک خارجی، و همچنین حداکثر میزان مشارکت آنها در تاایس های موجود تواط اتبام خارجی و اشخاص حقوقی تملک 
اککهام و حتی بیش از این مقدار افزایش داده شککده ااککت. در خصککوص  ۱۱۲های قبلی به اککقف ای از اککقفهای غیر تواککعهبانک

راتر از یت فمرکزی؛ و در خصوص مال مرکزی و تائید رئیس ک  بانک، موافقت کمیییون اعتباری بانک۱۱۲مال یت اهام تا اقف 
امی شککده مرکزی الزمرکزی و تائید رئیس ک  بانکمرکزی، تصککویب هیات عام  بانکاین اککقف، موافقت کمییککیون اعتباری بانک

 اات.
 های خارجی یا اشخاصها تواط دولتتوان به ممنوعیت خرید اهام بانکاز دیگر موارد در نظر گرفته شده در این بخشنامه می

شاره نمود. البته در ماده  ایس بانک در ایران ا شده که  ۱حقوقی خارجی دولتی و حتی مشارکت آنها در تا این بخشنامه نیز عنوان 
اهام بانک اط بانکخرید  شور ها تو ایس بانک در ایران منوط به موافقت مقام نظارت بانکی ک شارکت آنها در تا های خارجی و م

 
های واسطه پولی متمرکز بودند و به نوع خاصی از این نهادها ها، موسسات اعتباری غير بانکی و سایر بنگاهعنوان مثال مقررات قبلی بر شعب بانکی، بانکبه 0

 پرداختند. نمی
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، از واگذاری اککهام خود به اتبام خارجی یا اشککخاص حقوقی خارجی  ۵ها در ماده مرکزی ااککت.همچنین بانکربط و تائید بانکذی
 ای، فقدان اابقه مح ومیتحین شهرت و توانمندی مالی و حرفه اند و الزام آنها بهمرکزی منع شدهبدون اخذ موافقت قبلی بانک

( ۱ایالشرکه در نظر گرفته شده که حداق  مورد اول )حین شهرت و توانمندی مالی و حرفهکیفری موار و شفاف بودن منشا اهم
 گذار خارجی تا حدودی شبهه برانگیز اات.عنوان ارمایهدر خصوص خرید اهام بانک به

گذار خارجی راهبردی را در مشکککارکت در تواند میزان تمای  اکککرمایهد در نظر گرفته شکککده در این بخشکککنامه که میمهمترین قی
ای بخشککنامه در ایرانی بودن مدیر عام ، رئیس هیات  ۱۱تااککیس بانک با مشککارکت ایرانی به مقدار زیادی کاهش دهد، الزام ماده 

 های با اهامدار خارجی اات. عام  بانک مدیره و اکثر اعضای هیات مدیره و اعضای هیات
ای تواککط این بخشککنامه که خود گذار خارجی در بانک غیر تواککعهدر مجموم با وجود افزایش اککقف مال یت اککهام اککرمایه

ا های در حال ورش یتگی بهای خارجی به تاایس بانک جدید یا ادغام بانکعنوان گام مواری در جذب مشارکت بانکتواند بهمی
ها و یا حتی مواککیککات اعتباری غیر درصککدی اککهام این نوم بانک ۱۱۱های برتر خارجی بیانجامد، در نهایت ام ان مال یت نکبا

 گذار خارجی در کشور در نظر گرفته نشده اات.های وااطه پولی برای ارمایهبانکی و دیگر بنگاه
 «های تواعه کشورتنظیم برخی از اح ام و مقررات برنامه»ایحه جدیدی که اخیراً تواط دولت تحت عنوان  ۲۳البته در ماده 

ات که تنظیم شده ا صریح  صره به شده، ت ضوم قانون الحاق یک تب ایس بانک ایرانی مو شارکت طرف خارجی از تأ اهم م اقف 
االمی ایران و اجرا  صالح موادی از قانون برنامه چهارم تواعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ا اتهای کلی  قانون ا ایا

با پیشککنهاد بانک مرکزی و تصککویب شککورای پول و اعتبار تعیین  ۲۶/۱/۱۸۳۳( قانون ااککااککی مصککوب ۱۱اصکک  چه  و چهارم )
  شود.می

اککاله پنجم تواککعه جمهوری ااککالمی ایران تنظیم شککده از آنجا که بخشککنامه فوق نیز ذی  ماده مشککابهی مندر  در برنامه پنج
براین به شود. عالوهدرصد اهام در کشور مشاهده نمی ۱۱۱ح دقیق ام ان تاایس بانک خارجی با مال یت اات، لذا الزاماً تصری

 اهام اما با مدیریت ایرانی تواط بانکی خارجی بتواند پذیرفته شود. ۱۱۱۲راد تاایس بانک خارجی با مال یت نظر نمی
 

 صنعتی -قوانین و مقررات محدود به مناطق آزاد تجاری  ●
شود، در خصوص تشویق ای برای جذب ارمایه خارجی در مناطق آزاد تواط دولت دنبال میشدهاز آنجا که عموماً شرایط تیهی 

. صنعتی در نظر گرفته شده اات –ای در مقاییه با مناطق غیر آزاد تجاری گذاری خارجی در صنعت بانکی نیز شرایط ویژهارمایه
به ااککتناد  ۱۸۳۳نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در این مناطق به تصککویب راککید و در اککال نآئی ۱۸۳۸عنوان مثال، در اککال به

 نامه اجرایی فوق تصویب و ابالغ شد.صنعتی، نیخه جدیدی از آئین –اصالحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  ۱۳ماده 
ی ها و موایات اعتبارها، موایات، شعب بانکشتم  بر بانکنامه که ناظر بر فعالیت واحدهای بانکی )ماین آئین ۸در ماده 

د، باشککشکککده در منطقه میها و مواکککیکککات اعتباری تااکککیسمرزی و دفاتر نمایندگی بانکمرزی و غیر برونایرانی یا خارجی( برون
ایس بانک ارمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خاام ان تا شدها و موایات اعتباری با  ه رجی در نظر گرفته و عنوان 

منطقه  شده درعنوان بانک یا موایه ایرانی ابتکه در صورت ابت این نهادها در منطقه و واقع بودن مرکز اصلی آنها در منطقه، به
 منظور خواهند شد.

( و یمواککیککه خارج یابر حیککب نوم )بانک، مواککیککه و شککعبه بانک  یبانک یواحدها یهمقدار حداق  اککرما نامهینآئ ینا در
صورت فعالیمرزو برون یمرز)درون یتبرحیب نوم فعال ااس ر یمرزدرون یت( متفاوت بوده و در  صورت فعال یال،برا  یتو در 

 یو اعتبار یو اداره مواککیککات مال یسنحوه تااکک ا نامهآئین۱۵ااککت که در ماده  یدر حال ینبرااککاس دار خواهد بود. ا یمرزبرون
 ۲شده اات. یدکشور تاک یجنهادها به پول را ینا یهارما ینبه الزام تام ی،دولت یرغ

 شعبه تاایس به نیبت توانندمی منطقه در فعال موایات و هابانک که شده عنوان ۳ ماده در نیز فعالیت حوزه با ارتباط در
  هابانک که بود شده عنوان دقیقاً( ۱۸۳۸ اال در)منتشره  نامهآئین این قبلی نیخه ۳ ماده در که اات حالی در این. نمایند اقدام

 هر رو این از. باشندمی خارجی کشورهای و آزاد مناطق در شعبه افتتاح به مجاز منحصراً منطقه هر در شدهتاایس موایات و

 
 ای نهادهای مالی خارجی و افراد خارجی با تخصص مالی فراهم نموده است.های ایرانی را برمرکزی صرفاً امکان خرید سهام بانکدر حقيقت بانک 0
 صورت ارزی عنوان شده است.های خارجی، تامين سرمایه این شعب بهنامه اجرایی نحوه تاسيس و عمليات شعب بانکالبته در آئين 2
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ات، یافته کاهش ضمنی محدودیتی به فوق صریح محدودیت نامهآئین این جدید نیخه در رادمی نظر به چند  ۲۲ ماده در اما ا
 گردی به شککعبه، قالب در آزاد مناطق از ی ی در شککدهتااککیس مواککیککه یا بانک فعالیت حوزه صککراحت به آن اجرایی داککتورالعم 

ات شده محدود دیگر کشورهای و ایران آزاد مناطق ایس ام ان از کشور در فعال اعتباری موایات و هابانک دیگر البته. ا   تا
 .برخوردارند مناطق این در شعبه

شده اات که معامالت کلیه نامه نیز در ارتباط با حوزه فعالیت واحدهای بانکی فعال در مناطق آزاد عنواناین آئین ۱۸در ماده 
های بانکی واحدهای بانکی در مناطق به ریال ایران مشککککمول مقررات بانکداری ااککککالمی و در معامالت ارزی مجاز به رعایت رویه

ااس ماده المللی هیتبین اود تیهیالت اعتباری دریافتی این آئین ۱۳ند. همچنین برا نامه ام ان تعیین کارمزد عملیات بانکی، 
یهیالت اعطایی در عملیات بانکداری بیناپرده اود ت ات. های مختلف و  شده ا شرایط بازار آزاد در نظر گرفته  ااس  المل  برا

و اداره موایات مالی و اعتباری غیر دولتی، به صرف ام ان فعالیت این موایات نامه نحوه تاایس این در حالی اات که در آئین
 در ذی  قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره شده بود.

به تصویب شورای پول و  ۱۸۳۳که در اال  صنعتی-عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاریالبته در داتورالعم  اجرایی 
به  نامه اجراییشده در آئینعنوان مثال، پوشش آن از نهادهای عنوانتری مورد توجه قرار گرفته اات. بهاعتبار رایده، ابعاد جزئی

های ایرانی و خارجی در این داکککتورالعم  در مورد میزان مشکککارکت طرف ۳ها نیز افزایش یافته ااکککت. همچنین در ماده صکککرافی
اهام تواط اتبام خارجی، یا ایرانی و یا ترکیبی از این  ۱۱۱۲م ان مال یت صراحت اها و موایات در مناطق آزاد، بهارمایه بانک

الب تواند با اکرمایه با منشکا کامدو در نظر گرفته شکده ااکت. بنابراین صکرفاً در مناطق آزاد تجاری یک بانک یا مواکیکه اعتباری می
کالب میائ  مربوط به مدیریت صرافی تواط اتبام ها و خارجی تاایس شود. البته این داتورالعم  در مورد اقف مال یت صرافی

ها در این داتورالعم ، باید موادی در خارجی در مناطق آزاد می وت مانده اات. این در حالی اات که با توجه به شمول صرافی
 شد. این خصوص در نظر گرفته می

نامه نحوه تاایس م مقام وی، برخالف آئینهای مورد نیاز موایین،اعضای هیات مدیره، مدیر عام  و قائدر خصوص ویژگی
 هایضککعفهای خاصککی برای اتبام خارجی در نظر گرفته شککده ااککت و از این رو نقطهو اداره مواککیککات اعتباری غیر دولتی، ویژگی

 نامه فوق را ندارد. آئین
ربط کشور متبوم مبنی بر مرجع ذیها و یا موایات اعتباری ملزم به اخذ مجوز از در این داتورالعم  موایان خارجی بانک

هایی مهها و موایات خارجی متقاضی افتتاح شعبه ملزم به ارائه تعهدنااند. همچنین بانکتاایس بانک یا موایه در منطقه شده
شعبه، اجرای عملیات بانکی در منطقه طبق مجوز  ارمایه  شعبه، تم ین به حداق   شی از عملیات  در خصوص جبران خیارت نا

شدهدری انامه و ...  اا یه، دفعتاً واحده و یا به ۱۱۲براین، انتقال بیش از اند.عالوهافتی و ا ا شخاص اهام بانک یا مو تدریج به ا
مقام بانک یا مواککیککه، موکول به موافقت و مدیره، هیات عام ، مدیر عام  و قائمدیگر و همچنین تغییر در ترکیب اعضککای هیات

 نشده اات. با این وجود الزام اعمال مدیریت ایرانی بر این نهادها وضع مرکزی اات.تائید قبلی بانک
انتقال ارز از خار  به مناطق و از هر واین داککتورالعم ، نق  ۸۱در خصککوص نق  و انتقال ارز در مناطق آزاد نیز برااککاس ماده 

د، نق  و انتقال ارز به هر ش لی از مناطق به اایر منطقه به اایر مناطق و خار  از کشور آزاد در نظر گرفته شده اات. با این وجو
نقاط کشککککور و بالعکس، تابا ضککککوابط و مقررات ارزی قرار گرفته ااککککت. نرس خرید و فروش ارزها و تبدی  آنها به ریال در مناطق 

 شود.براااس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می
ه ریال تنظیم شکککود و این واحدها ملزم به تودیا اکککپرده قانونی و انتقال کلیه ااکککناد عملیات واحدهای بانکی در منطقه باید ب

اند. با این حال به صککراحت به مقوله پوشککش بیمه اککپرده این درصککدی از اککود ویژه اککاانه خود به حیککاب اندوخته قانونی گردیده
 ای نشده اات.واحدهای بانکی اشاره

اکککت، شکککده ارایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صکککنعتی تنظیمنامه اجهایی که ذی  آئیناز دیگر داکککتورالعم  
مرزی در مناطق آزاد تجاری توان به داککککتورالعم  اجرایی ناظر بر تااککککیس، فعالیت، نظارت و انحالل واحدهای بانکی برونمی

 ( تواط شورای پول و اعتبار به تصویب راید.۱۸۳۱صنعتی اشاره نمود که در اال جاری )
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 پولی واسطه نوع منظر از بانکی صنعت در خارجی گذارسرمایه حضور پوشش قابل گستره-۳ دولج
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بیانگر عدم تصریح قانون یا  ×ربط به آن نوع خاص از نهاد مالی ، عالمت بیانگر تصریح دقیق قانون یا مقررات ذی √یادداشت.  عالمت 
 ربط در خصوص آن نوع واسطه پولی است.  بیانگر سکوت قانون یا مقررات ذی –ربط به آن نوع خاص از نهاد مالی و عالمت مقررات ذی

 
ز مرزی نیمرزی ااککت که مواککیککه اعتباری برونمرزی و شککعبه بروناین داککتورالعم  ناظر بر فعالیت مواککیککه اعتباری برون

مرزی ااکککت که منحصکککراً به انجام عملیات بانکی با پولی غیر از ریال ایران مشکککتم  بر بانک یا مواکککیکککه اعتباری غیر بانکی برون
مرزی در منطقه در قالب شرکت اهامی عام یا خاص این داتورالعم ، تاایس موایات اعتباری برون ۱پردازد. براااس ماده می

نامه نحوه تااککیس و اداره مواککیککات مالی و اعتباری غیر دولتی، این در حالی ااککت که در آئینپذیر ااککت. با اککهام با نام ام ان
شرکتبه ایس این نهادها در قالب  ااس ماده صراحت به الزام تا ات. برا شده ا شاره  اهامی عام ا اهامی عام و یا تعاونی   ۳های 

دهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی، تملک داتورالعم  اجرایی ناظر بر تاایس، فعالیت، نظارت و انحالل واح
مرزی تواککط اشککخاص خارجی در زمان اککهام این مواککیککات تواککط اشککخاص و تملک اککهام مواککیککه اعتباری برون ۱۱۲بیش از 

مرزی در شککده که ایجاد شککعبه بروناین داککتورالعم  نیز عنوان ۳مرکزی ااککت. در ماده تااککیس یا فعالیت منوط به موافقت بانک
 پذیر اات.منطقه صرفاً تواط موایه اعتباری خارجی ام ان

اط واحد بانکی برون یهیالت و اعتبار تو اپرده و اعطای ت اتورالعم ، اخذ  ص  چهارم این د ااس ف مرزی،  در چارچوب برا
اره مواککیککات مالی و اعتباری غیر نامه نحوه تااککیس و ادشککود که مجدداً در تضککاد با آئینالمللی انجام میهای بانکداری بینرویه

از مرزی مجدولتی ااککت. اخذ اککپرده از )اعطا یا ایجاد تیککهیالت و اعتبار به( اشککخاص مقیم یا غیرمقیم تواککط واحد بانکی برون
ته این بپذیری از اشخاص، پنجاه هزار یورو یا معادل آن به اایر ارزهای معتبر در نظر گرفته شده اات. البوده و حداق  مبلغ اپرده

 اند. واحدها از ام ان ایجاد اپرده جاری یا هر گونه حیاب مشابه با ام ان برداشت از طریق چک منع شده
ر مرزی فعال ددر این داککتورالعم ، برخالف داککتورالعم  اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، واحدهای بانکی برون

اند. این واحدها همچنین ملزم به تودیا اپرده قانونی های خود نیز شدهتضمین اپردهمناطق آزاد ملزم به ارائه شرح کام  نحوه 
باشند، هر چند در مورد الزام به نگهداری ذخیره قانونی در این واحدها داتورالعم  فوق می وت مانده اات. مرکزی مینزد بانک

مرزی و نرس مزد انوام خدمات بانکی واحدهای بانکی برونها، تیهیالت و کاراین داتورالعم ، نرس اود اپرده ۲۱براااس ماده 
شود. البته نق  و انتقال کلیه ارزها از خار  از کشور به منطقه و خرید و فروش ارز براااس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می

 مرزی آزاد اات.از هر منطقه به اایر مناطق و خار  از کشور تواط واحد بانکی برون
شککود مقررات ناظر بر جذب اککرمایه خارجی در صککنعت بانکی در مناطق آزاد تجاری در مقاییککه با این هر چند مشککاهده میبنابر

اند، اما تضککاد برخی از این گذاران خارجی پدید آوردهای را برای اککرمایهشککدهمقررات مورد اشککاره در قیککمت قب ، شککرایط تیککهی 
اتیربط، بهذیشرایط با دیگر مقررات حاکم بر نهادهای  ات. البته در برخی موارد نیز کا شده ا اردرگمی  هایی در نوعی منجر به 

 شود که ضروری اات برای رفع آنها اقدامات ازم صورت پذیرد.پوشش این مقررات مشاهده می
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ااس جدول  شاهده می۸همچنین بر ا یتردهم های مالی فعال ای از نهادشود که مقررات حاکم در این مناطق از ابتدا دامنه گ
اند. با این وجود اشککککاره دقیق به نهادهای خاص در این مقررات در مقاییککککه با مقررات مورد در حوزه بانکی را مورد توجه قرار داده

 تواند محدود نماید.مطالعه در قیمت قب ، ام ان فعالیت نهادهای وااطه پولی جدید در این مناطق را می
 

 سیاستیهای توصیهبندی و جمع 
 گذاری خارجی مورد توجه کشورهایهای ارمایهعنوان ی ی از جذابترین حوزهاز آنجا که در دوره پیا تحریم، صنعت بانکی کشور به
بهاداری غیر از اهام، گذاری خارجی در اوراقشود که هر چند در حوزه ارمایهمختلف قرار خواهد گرفت، با این وجود مشاهده می

گذاری در شککود، اما در حوزه اککرمایهگذار خارجی صککرفنظر از محدودیت بخش و رشککته وضککع نمیبر اککرمایه هیچ نوم محدودیتی
 گذاری در این حوزه شده اات. های خاصی در ارمایهگذار خارجی ملزم به رعایت اقفها بارزترند و ارمایهاهام این محدودیت

ورت صریح صاند و یا بهصورت کامالب منفص  از ی دیگر تدوین شدهزیاد و به هایشده با ش افبراین، قوانین و مقررات تنظیمعالوه
 گذاری خارجی بدون توجهاند. در زمینه تنظیم برخی مقررات حوزه ارمایهگذاری خارجی را در نظر نگرفتهحتی ام ان وقوم ارمایه

ارمایه ارمایه توانطور نمونه میگذاران به کشور، بهبه ام ان بالقوه ورود این  اایی  شنا شاره نمود که ام ان  گذار به این میاله ا
صرفاً  ضوابط فوق  یت زیرا  اهام موجود نی ضیان خرید در معامالت عمده  شرایط متقا ضوابط ناظر بر  ااس  خارجی راهبردی برا

 برای یک ایرانی ااکن و مقیم کشور تعریف شده اات.
نامه تاایس و اداره موایات مالی و اعتباری غیر دولتی اشاره نمود که توان به آئیندر خصوص انفصال کام  مقررات نیز می

ت عنوان مقررانامه بهدر تدوین آن اصککالب تااککیس بانک و مواککیککات اعتباری خارجی مورد توجه قرار نگرفته در حالی که این آئین
های نامه از نظر ویژگیاز ابعاد این آئینشککود. حتی برخی ها و مواککیککات اعتباری در کشککور شککناخته میمادر ناظر بر تااککیس بانک

عنوان مثال یک مدیره، مدیر عام  و مدیران این نهادها، برای یک نهاد مالی خارجی )بهشککده برای مواککیککان، هیاتدرنظر گرفته
 اازی نخواهد داشت. بانک خارجی( در کشور قابلیت پیاده

شراف به این نکته که در مناطق آزاد تجاری یهی  – همچنین با ا شرایط ت ارمایهشدهصنعتی باید  در  گذاری خارجیای برای 
مادر  نامهاز جمله آئین -صکککنعت بانکی در نظر گرفته شکککود، با این وجود تضکککاد بین مقررات حاکم بر این مناطق با دیگر مقررات 

ن عنوااین تضککادها را در بر دارد. بهلزوم برطرف نمودن  -ناظر بر تااککیس و اداره مواککیککات مالی و اعتباری غیر بانکی در کشککور 
مثال الزام به تبعیت به بانکداری بدون ربا ، ریالی بودن اککککرمایه، فعالیت در قالب اککککهامی عام، و در نظر گرفتن ضککککمنی فعالیت 

زاد اطق آالمللی در عملیات ارزی )تواککککط واحدهای بانکی در منهای بینصککککورت ریالی، با ام ان تبعیت از رویهها بهاصککککلی بانک
مرزی در مناطق آزاد های خارجی در کلیه مناطق و واحدهای بانکی برونصککنعتی(، اککرمایه ارزی )در مورد شککعب بانک -تجاری 
صنعتی(، و ام ان فعالیت  -صورت اهامی خاص )در مناطق آزاد تجاری صنعتی(، و ام ان تاایس بانک و موایه به -تجاری 

 باشند.صنعتی( با فعالیت صرف ارزی، در تضاد می -اطق آزاد تجاری مرزی )در منواحدهای بانکی برون
تواند مشککک   ایجاد نماید الزام به اعمال مدیریت از دیگر مواردی که در جذب اکککرمایه خارجی در صکککنعت بانکی در کشکککور می

مال یت خارجی  ۱۱۲از اقف ای بیش ها و موایاتی اات که مم ن اات با ارمایههای خارجی و حتی بانکایرانی در شعب بانک
ها و موایات وارد نییت، اما در دیگر نقاط کشور تاایس شده باشند. هر چند در مناطق آزاد این قید در خصوص تاایس بانک

 دنبال داشته باشد.خصوص در تاایس شعبه بانک خارجی بهتواند مش التی را در جذب ارمایه خارجی بهاین میاله می
تی حررات تدوین شده، به صورت صریح مقوله بیمه اپرده واحدهای بانکی خارجی در نظر گرفته نشده اات. الزاماً در کلیه مق

اپردهدر آئین ضمانت  صندوق  شعب بانکنامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در  صرفاً  های خارجی مورد بحو و بررای ها، 
طرف  ای که باید الزاماً با مشارکتتواعههمچنین مقوله بانکاند. رار نگرفتهاند و دیگر انوام واحدهای بانکی مورد اشاره ققرار گرفته

صالب در مقررات پرداخته نشده و ابعاد آن دیده نشده اات. همچنین با وجودی ه در مقررات موجود ام ان  خارجی تاایس شود، ا
ایس دامنه گیترده ات، اما در نهایت این صنع –تری از انوام واحدهای بانکی در مناطق آزاد تجاری تا تی مورد توجه قرار گرفته ا

کامالب  گذاران خارجیمقررات در خصوص ام ان تاایس باجه یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی، صرافی و لیزینگ تواط ارمایه
نونی تاایس می وت مانده اات. از این رو  ضروری اات در این زمینه اقدامات ازم صورت پذیرد و حداق  در خصوص پوشش قا

های اندیشککی شککود. همچنین باید در خصککوص دیگر نهادها و وااککطههای خارجی در خار  از مناطق آزاد نیز چارهنمایندگی بانک
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اند ولی در آینده نزدیک ام ان تااککککیس و فعالیت آنها موجود گذار نبودهپولی فعال در صککککنعت بانکی که تا کنون مورد توجه قانون
 د خاصی دنبال شود.باشد نیز روی رمی

 شود:می گذاری خارجی در صنعت بانکی توصیهااختن زیرااخت حقوقی مناابی برای ارمایهبنابراین برای فراهم
گذاری خارجی در کشکککور ربط که بدون توجه به ام ان وقوم اکککرمایههای مقرراتی موجود در قوانین و مقررات ذیشککک اف -

 اند برطرف شوند.تنظیم شده
 گیری انوام مختلفنامه مادر ناظر بر شکک  عنوان آئینتااککیس و اداره مواککیککات مالی و اعتباری غیر دولتی به نامهآئین -

 ها و موایات اعتباری خارجی را نیز تحت پوشش قرار دهد.ها و موایات اعتباری، مقوله بانکبانک
نحو و دیگر مناطق بهمناطق آزاد و ر گذاری خارجی در صککککنعت بانکی داککککرمایهتضککککادهای موجود بین مقررات حاکم بر  -

 شفافی برطرف شود.
شککود ، توصککیه میگذاری خارجی در صککنعت بانکی کشککورجهت رفع تضککادهای قانونی و مقرراتی موجود در حوزه اککرمایه -

 های پولی، در کتاب قانون جامعیهمانند بیکیاری از کشکورها، مقررات مربوط به تااکیس، فعالیت و انحالل انوام وااکطه
 ربط برطرف گردند.گردآوری و تدوین شوند و با تنقیح این مقررات، مش الت مربوط به تضادهای قانونی ذی

ها و مواکککیکککات اعتباری خارجی، حداق  به دامنه محدودتری از این الزام به اعمال مدیریت ایرانی از دامنه شکککعب و بانک -
 این گروه خار  شوند.های خارجی از گروه محدود شود و در صورت ام ان شعب بانک

حتماً در مقررات صککندوق گیری شککود و به نحو شککفافی تصککمیم ،در خصککوص مقوله بیمه اککپرده واحدهای بانکی خارجی -
 ها در این خصوص موادی ارائه شود.ضمانت اپرده

 ای با مشارکت بخش خارجی باید در مقررات دیده شود.ابعاد مختلف تاایس بانک تواعه  -
در خصککوص ام ان تااککیس باجه یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی، صککرافی و لیزینگ و نباید موجود قوانین و مقررات  -

 ماند.بمی وت یران گذار خارجی در اهای پولی تواط ارمایهدیگر نهادها و وااطه
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 فهرست منابع

اجرایی نحوه تااککیس، فعالیت، نظارت و داککتورالعم  ۱۵. تبصککره الحاقی به ماده ۱۸۳۱اداره مطالعات و مقررات بانکی.  -
مرکزی جمهوری ها و مواککککیککککات اعتباری. بانکهای خارجی در ایران. مدیریت ک  نظارت بر بانکتعطیلی شککککعب بانک

 ااالمی ایران.
داککتورالعم  اجرایی ناظر بر تااککیس، فعالیت، نظارت و انحالل واحدهای بانکی . ۱۸۳۱اداره مطالعات و مقررات بانکی.  -

. مدیریت ک  مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با مرزی در مناطق آزاد تجاری صککککنعتی جمهوری ااککککالمی ایرانونبر
 مرکزی جمهوری ااالمی ایران.پولشویی. بانک

های خارجی در . داتورالعم  اجرایی نحوه تاایس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک۱۸۳۳ها. اداره نظارت بر بانک -
 مرکزی جمهوری ااالمی ایران.ها و موایات اعتباری. بانکمدیریت ک  نظارت بر بانکایران. 

. ۱۸۳۳.شکککورای پول و اعتبار. آزاد مناطق در بانكي و پولي عمليات اجرائي داکککتورالعم . ۱۸۳۳شکککورای پول و اعتبار.  -
 نامه نحوه تاایس و اداره موایات مالی و اعتباری غیر دولتی. آيین

شککرایط متقاضککیان خرید در معامالت عمده اککهام و حق تقدم اککهام در  مربوط بهضککوابط . ۱۸۳۱بورس.  شککورای عالی   -
 .بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

ها و بازارهای گذاری خارجی در بورسنامه اکککرمایهآئین. داکککتورالعم  اجرایی ۱۸۳۱بهادار. شکککورای عالی بورس و اوراق -
 .خار  از بورس

 در بانکی و پولی عملیات اجرایی نامه آیین. ۱۸۳۸. ایران ااککالمی جمهوری صککنعتی - تجاری آزاد مناطق عالی شککورای -
 .ایران ااالمی جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق

 و پولی عملیات اجرایی نامه ییننیخه جدید آ .۱۸۳۳. ایران ااالمی جمهوری صنعتی ککککک تجاری آزاد مناطق عالی شورای -
 .ایران ااالمی جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق در بانکی

  اجتماعي اقتصادي، تواعه چهارم برنامه قانون از موادي اصالح قانون به تبصره يك الحاق قانون. ۱۸۳۳شورای نگهبان.  -
 .ااااي قانون( ۱۱) اص  كلي ايااتهاي اجرا  و فرهنگي و

  ااالمی جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون اصالح قانون. ۱۸۳۳ .نظام مصلحت تشخیص مجمع -
 .ایران

 .خارجی گذاریارمایه حمایت و تشویق قانون. ۱۸۳۱. نظام مصلحت تشخیص مجمع -
 قانون اااای.  ۱۱های کلی اص  . قانون اجرای ایاات۱۸۳۳. مجمع تشخیص مصلحت نظام -
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، تواعه چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون. ۱۸۳۳. مجمع تشخیص مصلحت نظام -

 .اااای قانون( ۱۱) چهارم و چه  اص  کلی ایااتهای اجرا  و ایران ااالمی جمهوری
 .(۱۸۳۱ ک ۱۸۳۱) ایران ااالمی جمهوري تواعه پنجم پنجیاله برنامه قانون. ۱۸۳۳. مجمع تشخیص مصلحت نظام -
 .گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت ارمایهنامه اجرایی . آئین۱۸۳۱هیات وزیران.  -
 .های خارجی در ایراننامه اجرایی نحوه تاایس و عملیات شعب بانکآئین. ۱۸۳۳هیات وزیران.  -
 .ها و بازارهای خار  از بورسگذاری خارجی در بورسنامه ارمایهآئین. ۱۸۳۳هیات وزیران.  -
 موایات مالی و اعتباری غیر دولتی. نامه نحوه تاایس و اداره. آيین۱۸۳۸هیات وزیران.  -
 کشور تواعه هایبرنامه مقررات و اح ام از برخی تنظیم ایحه. ۱۸۳۱هیات وزیران.  -
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های پژوهشیفهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

۱۳۹5 

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمصورت

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانبانکچارچوب گزارشگری مالی 

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ
 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهتک ی نرخ تورملزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده

 ۱۳۹4 

 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 MBRI-PN-94022 ای در ایراننگاری بانکداری سایهکالن
افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا محمد ارباب

 طاهری

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکبخش حقیقی و رشد قیمت دارایی هایآثار مؤلفه
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی 

 حیدری

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم

 مجید عینیان MBRI-PN-94017 ۲1ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال  مهرداد سپه

 محرابی

 توکلیانحسین میثمی ، حسین  MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملیات بازار باز در بانکداری 

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 ۲1۱4های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

۱۳۹۳ 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 ۲1۱4بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، هومن کرمیسیدعلی مدنی زاده،  MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران
سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین 

 نادریان

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 ۱۳۹۳دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 ۱۳۹۳گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانزمانحمید  MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم
زاده،فاطمه محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 نجفی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هامسموم بانکهای جاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (۱۳۹۳ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (۱۳۹۳تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (۱۳۹۳ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (۱۳۹۳ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 فیلیپس بینی تورم ایران با استفاده از منحنیپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 بانکیراهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای 

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهچرخه سندی از جمله اسناد توافقسپر سرمایه مخالف 

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 مریم همتی MBRI-9228 مرکزی ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان ۱۳۹1-۱۳۶1ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 ۱۳۹۲-۱۳۹۱های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (۱۳۹۱-۱۳۹1ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (۱۳۹۱-۱۳۹1های ایران )سالمت بانکی، در بانکهای ارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 ترازوی عدالت مالیات تورمی در

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 اسالمیمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی صکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (۱۳۹1و  ۱۳8۹های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدتحلیل شاخص

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(بسترهای 

مدرسه زمستانه  حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 
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های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

۱۳۹1 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (۱۳۹1) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (۱۳۹1)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (۱۳۹1) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (۱۳۹1) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (۱۳۹1) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (۱۳۹1) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (۱۳۹1) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (۱۳۹1) بهار مالیات تورمی دالر

۱۳8۹ 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیهقانون 

 منجمیمهدی  MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 نوربخشهادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان  MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 بیگلریترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی  MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلئمیحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قا MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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