تؼاهالت تاًىی
تیي الوللی ایشاى
پس اص
لغَ تحشین ّا
تیست ٍ ضطویي ّوایص تاًىذاسی اسالهی
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هجیذ لاسوی – ضْشیَس هاُ 1394

همذهِ
سٌذ چطن اًذاص جوَْسی اسالهی ایشاى
«ایشاى دس سال 1404وطَسى است تَسؼِ یافتِ تا جایگاُ اٍل التػادى،
ػلوى ٍ فٌّاٍسى دس سغح هٌغمِ ،تا َّیت اسالهى ٍ اًمالتى ،الْام تخص

دس جْاى اسالم ٍ تا تؼاهل ساصًذُ ٍ هَثش دس سٍاتظ تیيالولل»
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همذهِ
تٌذ 9سیاست ّای ولی التػاد هماٍهتی
« اغالح ٍ تمَیت ّوِ جاًثِ ًظام هالی وطَس تا ّذف پاسخگَیی تِ
ًیاصّای التػاد هلی ،ایجاد ثثات دس التػاد هلی ٍ پیطگاهی دس

تمَیت تخص ٍالؼی»
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سیش تحَالت تؼاهالت خاسجی ضثىِ تاًىی وطَس
 تیطتش تَدى تؼاهالت تاًىی ایشاى تا سایش وطَسّا لثل اص پیشٍصی

اًمالب اسالهی
 هحذٍد ضذى تؼاهالت تاًىی تؼذ اص پیشٍصی اًمالب اسالهی ٍ آغاص جٌگ
تحویلی

 لغغ ساتغِ تا تاًه ّای تشاص اٍل دًیا ٍ هحذٍدیت ضذیذ فؼالیت
ضؼثِّای تاًه ّای ایشاًی تا اػوال تحشین ّای غشب ػلیِ ایشاى
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ٍضؼیت ضثىِ تاًىی وطَس
ضثىِ تاًىی وطَس لثل اص هلی ضذى تاًه ّا
 تؼذاد ٍ اًَاع
 36 تاًه

 7 تاًه تخػػی
26 تاًه تجاسی
 3 تاًه گستشش ًاحیِ ای(خضس ،خَصستاى ٍ آرستایجاى)
 اص ًظش سشهایِ

 14 تاًه هختلظ تا هطاسوت سشهایِ خاسجی
 13 تاًه خػَغی ٍ  1تاًه دٍلتی

 5یه تاًه  100دسغذخاسجی (تاًه ایشاى ٍسٍس)

عثمِ تٌذی تاًه ّای وطَس پیص اص هلی ضذى
دٍلتی

دٍلتی
هختلظ

خػَغی

خػَغی
هختلظ

خاسجی

تؼذاد

8/0

1/0

13/0

13/0

1/0

دسغذ سشهایِ
دس ول سشهایِ
سیستن
تاًىی()1

58/2

دسغذ سشهایِ
خاسجی دس ول
سشهایِ تاًه

-
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 -1به استثناء بانک مرکزی

1/6

40/0

21/7

-

18/0

23/6

0/5

100/0

ٍضؼیت ضثىِ تاًىی وطَس ( اداهِ )
تؼذاد ول ٍاحذّای تاًىی دس پایاى سال ٍ 8 ’274 :1357احذ
ٍ 2’167 احذ دس تْشاى
ٍ 1’897 احذ دس هشاوض استاى
ٍ 4 ’124 احذ هشتَط تِ سایش ضْشستاًْا
 86 ضؼثِ ٍ یه ًوایٌذگی دس خاسج اص وطَس

 هٌظَس اص ٍاحذ تاًىی  :ضؼثِ ،تاجِ ٍ دفتش ًوایٌذگی
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پشاوٌذگی ٍاحذّای تاًىی دس خاسج اص وطَس
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هأخز تاًه هشوضی جوَْسی اسالهی ایشاى

ٍضؼیت فؼلی ٍاحذّای تاًىی ( هستمین یا غیش هستمین )
تشخی اص تاًه ّا دس خاسج اص وطَس
خاسج اص وطَس
تاًه التػاد ًَیي
تاًه سشهایِ
تاًه پاسسیاى
تاًه غٌؼت ٍ هؼذى
تاًه تَسؼِ غادسات
تاًه وطاٍسصی
تاًه هلی
تاًه غادسات ایشاى
تاًه سپِ
تاًه هلت
تاًه تجاست
تاًه سفاُ

تؼذاد(ضؼثٍِ ،احذ فشػی ،سشهایِ گزاسی هطتشن ٍ دفتش ًوایٌذگی)

هـأخز :اهَس تیي الولل تاًه پاساسگاد
9

7
1
1
1

2
7
20
20
4
9
7

1
ضایاى روش است تشخی اص ٍاحذّای تاًىی خاسج اص وطَس تیي تاًىْا
هطتشن هی تاضذ.

ضؼثِ ّای تاًه ّای خاسجی ٍ تاًىْای هطتشن
ایشاًی  -خاسجی دس ایشاى

ضؼة تاًىْای خاسجی دس ایشاى

تاًه هطتشن ایشاًی-خاسجی

تاًه تجاستی ایشاى ٍ اسٍپا
تاًه تؼاٍى هٌغمِ ای اسالهی
تاًه الوستمثل (فیَچش)
تاًه استاًذاسد چاستشد
هأخز تاًه هشوضی جوَْسی اسالهی ایشاى
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تاًه هطتشن ایشاىًٍ-ضٍئال

اثشات تحشین تش ًظام تاًىی
 تحشین تاًه هشوضی ٍ تاًه ّا
 لغغ سَئیفت دس غالة تاًه ّا
 تلَوِ ضذى تخطی اص هٌاتغ اسصی تاًه هشوضی ٍ تاًه ّا
 واّص ضذیذ دسآهذّای اسصی وطَس
 ػذم اهىاى دسیافت خغَط اػتثاسی اص خاسج
 هوىي ًثَدى اًتخاب تاًه ّای هؼتثش جْت ًمل ٍ اًتمال اسص ٍ گطایص
اػتثاس اسٌادی
 هحذٍدیت گطایص اػتثاس اسٌادی جْت ٍاسدات ٍ استفادُ اص سایش اتضاسّا
هاًٌذ حَالِ
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اثشات تحشین تش ًظام تاًىی ( اداهِ )
 افضایص ّضیٌِ ّای ٍاسدات تِ دلیل ػذم اهىاى ٍاسدات تػَست هستمین اص
وطَسّای تَلیذ وٌٌذُ واالّا ٍ خذهات
 ػذم اهىاى غذٍس ٍ ٍغَل ضواًتًاهِ ّای اسصی جْت ٍاسدات
 ػذم اهىاى اسائِ ضواًت ًاهِ تِ واسفشهایاى خاسجی تَسظ غادسوٌٌذگاى

ایشاًی واالّا ٍ خذهات فٌی ٍ هٌْذسی
 هطىالت ًظام تاًىی دس هذیشیت رخایش اسصی

 ػذم اهىاى ایجاد ٍاحذ تاًىی دس خاسج اص وطَس
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اثشات تحشین تش ًظام تاًىی ( اداهِ )
 هحذٍد ضذى ضذیذ ٍ ًاگْاًی هٌاتغ اسصی ،واّص ٍ تَلف تخػیع اسص تِ
تاًه ّا ()1390-92
 ػذم ایفای تؼْذات تشخی تاًه ّا تِ خاسج
 چٌذ ًشخی ضذى اسص ٍ تشٍص هطىالت دس خػَظ ًحَُ تأهیي هاتِ التفاٍت
ًشخ اسص
 افضایص هغالثات غیش جاسی اسصی تاًه ّا اص هطتشیاى تذلیل افضایص ضذیذ
ًشخ اسص
 ػذم اهىاى دستشسی ٍ اًتمال تِ اسصّای جْاى سٍا
 افضایص ّضیٌِ ّای اًتمال ٍ تثذیل اسص
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اثشات تحشین تش ًظام تاًىی (اداهِ)
 الضام تاًه ّای ایشاًی تِ تثذیل اسص تا ًشخ ّای تاالتش اص ًشخ ّای هتؼاسف

تاصاسّای تیي الوللی
 سٍاج تملة ٍ اسائِ اسٌاد جؼلی جْت استفادُ اص هاتِ التفاٍت ًشخ اسص

 افضایص ًشخ تسْیالت یَصاًس تِ دلیل تاال سفتي سیسه وطَس
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لَاًیي ٍ همشسات وطَس دس خػَظ تؼاهالت تیي الوللی
ایجاد تاًه خاسجی دس ایشاى (لاًَى پَلی ٍ تاًىی وطَس)
تٌذ "ج” هادُ : 31
 تاًه خاسجی ػثاست است اص ّش تاًىی وِ تیص اص  40دسغذ سشهایِ آى هتؼلك تِ اضخاظ

حمیمی اتثاع خاسجی یا اضخاظ حمَلی خاسجی تاضذ.
ّ ش ضخع حمَلی وِ  75دسغذ سشهایِ آى هتؼلك تِ اضخاظ حمیمی یا حمَلی اتثاع ایشاى
ًثاضذ ،خاسجی تلمی هی ضَد.

تٌذ "د” هادُ :31
 تاًه ّای ایشاًی ًوی تَاًٌذ تیص اص  40دسغذ سْام خَد سا تِ اتثاع خاسجی یا اضخاظ
حمَلی وِ  75دسغذ سشهایِ آى هتؼلك تِ اتثاع ایشاًی ًیست هٌتمل ًوایٌذ.
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لَاًیي ٍ همشسات وطَس دس خػَظ تؼاهالت تیي الوللی
 آییيًاهِ اجشایی ًحَُ تأسیس ،فؼالیتً ،ظاست ٍ تؼغیلی ضؼة تاًه ّای ایشاًی
دس خاسج اصوطَس (هػَب ضَسای پَل ٍ اػتثاس هَسخ 17اسفٌذهاُ )1389

 اغالحیِ دستَسالؼول اجشایی ًحَُ تاسیس  ،فؼالیت ً ،ظاست ٍ تؼغیلی ضؼة
تاًهّا ی خاسجی دس ایشاى (هػَب ضَسای پَل ٍ اػتثاس هَسخ  27اسدیثطْت هاُ )1390

 آییي ًاهِ اجشایی ًحَُ تأسیس ،فؼالیتً ،ظاست ٍ اًحالل تاًهّای فشػی دس خاسج
اص وطَس
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(هػَب ضَسای پَل ٍ اػتثاس هَسخ  25هشدادهاُ )1390

ساُ ّای گستشش تؼاهالت تیي الوللی
 گستشش فؼالیتْای واسگضاسی
 تأسیس ضؼثِ ٍ یا تاًه دس خاسج اص وطَس
جْت تأسیس تاًه دس خاسج اص وطَس هَافمت اغَلی تاًه هشوضی تا سشهایِ گزاسی دس خاسج الصم هیتاضذ.

 تمَیت حضَس تیي الوللی دس خاسج اص عشیك توله ٍ ادغام ،سشهایِ گزاسی ّای هطتشن

ٍ ػضَیت دس ولَج ّای تاًىی جْاًی
 اهىاى فشاّن وشدى صهیٌِ استفادُ اص ػولیات پَضطی HEDGING
 اًتطاس اٍساق تْاداس اسصی دس تاصاس ّای تیي الوللی
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ساُ ّای گستشش تؼاهالت تیي الوللی
ٍ سٍد تِ تَسس ّای تیي الوللی
 تشخی هؼیاسّای الصم جْت ٍسٍد تِ تاصاس سشهایِ
 داضتي استاًذاسدّای حساتشسی تیي الوللی
 سػایت استاًذاسدّای هالی
 ػضَیت دس فذساسیَى جْاًی تَسسّا
 اًذاصُ ضشوت ٍ سَد دّی ضشوت
 داضتي تسَیِ حساب هالیاتی

 ایجاد تَافمات هٌغمِ ای ٍ پیواىّای پَلی
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الضاهات الصم جْت تؼاهالت تیي الوللی
اخز هجَص تاًه هشوضی

 اخزستثِ تٌذی اص هؤسسات هؼتثش
سػایت استاًذاسدّای تیي الوللی
 وفایت سشهایِ
 ویفیت داسایی
 سػایت همشسات ًاظش تش هثاسصُ تا پَلطَیی
 تشخَسداسی اص ٍاحذتغثیك
 تَجِ جذی تِ همَلِ وٌتشل ّای داخلی
 تَاًایی اجشای دلیك تاًىذاسی اسالهی دس وطَسّای اسالهی
19

تشًاهِ ّایی دس ساستای اغالح ٍ تمَیت ًظام تاًىی وطَس جْت
وسة اػتواد جاهؼِ تیي الوللی


واّص هغالثات غیش جاسی
ساهاًذّی هؤسسات هالی ٍ اػتثاسی خاسج اص ًظاست تاًه هشوضی





افضایص سشهایِ تاًه ّا



پیادُ ساصی استاًذاسدّای تال  III ٍIIدس سغح ضثىِ تاًىی



اغالح لَاًیي ٍ همشسات پَلی ٍ تاًىی دس جْت افضایص تْشُ ٍسی ًظام تاًىی



تمَیت ًظاست تاًه هشوضی تش تاًه ّا اص جولِ ًظاست ضشػی
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تشًاهِ ّایی دس ساستای اغالح ٍ تمَیت ًظام تاًىی وطَس جْت وسة
اػتواد جاهؼِ تیي الوللی (اداهِ)


تٌظین چاسچَب سلاتت هٌػفاًِ دس سغح وطَس



تمَیت حاوویت تٌگاّی دس سغح ًظام تاًىی



اغالح ًشخ گزاسی خذهات تاًىی



تٌظین ساتغِ تاصاس ّای پَل ٍ سشهایِ دس جْت پیطشفت التػاد هلی
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تَسؼِ تاصاس هالی
 ستثِ  128ایشاى تش اساس ضاخع سلاتت پزیشی (گضاسش  ،)2014-2015دس تیي  144وطَس
تشخی اص هؤلفِ ّای سوي تَسؼِ تاصاس هالی

تأهیي هالی اص عشیك تاصاس سْام داخلی
سالهت تاًه
استغاػت استفادُ اص خذهات هالی(ّضیٌِ ون)
دستشسی تِ خذهات هالی

سَْلت دستشسی تِ ٍام
دستشسی تِ سشهایِ خغش پزیش
تَسؼِ تاصاس هالی
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2014-2015
ایشاى

تشویِ

99
125
130

45
38
37

135
141
133
128

35
64
90
58

پیطٌْادّای پایاًی
ّ ذف گزاسی ٍ وسة آهادگیّای الصم تشای ٍسٍد تِ غحٌِّای تیي الوللی ضاهل:
 اغالح ًسثتْای هالی
 تْثَد هذیشیت سیسه
 آهَصش سشهایِ اًساًی جْت یادگیشی همشسات تیي الوللی ٍ واس دس هحیظ ّای
خاسجی
 تَسؼِ فٌاٍسی اعالػات دس تاًهّا

 تطىیل ٍاحذ تغثیك دس تاًه ّا دس جْت سػایت توام همشسات ٍ استاًذاسدّای
داخلی ٍ تیي الوللی
23

پیطٌْادّای پایاًی ( اداهِ )
 فشاّن ًوَدى تستش هٌاسة اص جولِ:
 تشعشف ًوَدى خالءّای لاًًَی ٍ همشساتی

 صهیٌِ ساصی جْت تؼاهالت گستشدُ تیي الوللی تا سایش وطَسّا تَسظ تاًه هشوضی
 حوایت اص تاًه ّا تَسظ تاًه هشوضی

 دس دستَس واس لشاس گشفتي سػایت ضفافیت حساب ّا ٍ اًجام حساتشسی ػولیات
تاًه ّای وطَس تَسظ هؤسسات حساتشسی تیي الوللی
 اًجام ستثِ تٌذی تاًه ّا تَسظ هؤسسات ستثِ تٌذی هؼتثش
24

پیطٌْادّای پایاًی ( اداهِ )
 ػضَیت دس ساصهاى ّا ٍ ًْادّای هالی ٍ تاًىی تیي الوللی
 تالش تیص اص پیص تاًه هشوضی ،تاًه ّا ٍ هؤسسات تحمیماتی دس صهیٌِ عشاحی
اتضاسّای جذیذ تاًىذاسی تذٍى ستا دس صهیٌِ ّای تجْیض ٍ تخػیع هٌاتغ ٍ
سیاست گزاسی پَلی لاتل استفادُ دس غحٌِ ّای داخلی ٍ تیي الوللی
 ایجاد صهیٌِ ّای الصم دس جْت تأسیس ضؼثِ غیش ستَی دس خاسج اص وطَس ٍ
اهىاى فؼالیت ضؼثِ غیش ستَی تاًه ّای خاسجی دس ایشاى عی تشًاهِ ای هٌظن ٍ
صهاى تٌذی ضذُ
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پیطٌْادّای پایاًی ( اداهِ )

 تغییش ساختاس ٍ خغَط وسة ٍ واس تاًه ّا دس ساستای تىویل خذهات لاتل اسائِ
تَسظ تاًه ّا تِ سوت فؼالیت ّایی ّوچَى تاًىذاسی ضشوتی ،تاًىذاسی
اختػاغی ٍ هذیشیت ثشٍت
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تا اهیذ تْشُ گیشی
اص
فشغت ّای پیص سٍ
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