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تاریخ: ١۵ فروردين ١٣٩٠ - ١۴:١٢کد خبر: ٣٧۴٧٣

متن کامل بستھ سیاستي-نظارتي سال90 بانکي

بر اساس متن کامل بسته سیاستي-نظارتي سال 90 شبکه بانکي، نرخ سود تسھیالت مسکن مھر 11 درصد،

تسھیالت خريد کاال 4 میلیون تومان، تسھیالت خريد مسکن 20 میلیون تومان و تسھیالت ساخت صنعتي

مسکن مھر با 3 میلیون تومان کاھش 22 میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش مشرق به نقل از فارس، متن کامل بسته سیاستي - نظارتي بانک مرکزي به شرح زير است:

فصل اول : تعاريف

ماده 1- در اين مصوبه اصطالحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند: 

بانک مرکزي: بانک مرکزي جمھوري اسالمي ايران 

مؤسسات اعتباري: بانکھاي دولتي، غیر دولتي و مؤسسات اعتباري غیر بانکي که مجوز فعالیت خود را از

بانک مرکزي دريافت نموده اند و ساير مؤسسات اعتباري که به موجب قانون تأسیس شده اند.

سپرده سرمايه گذاري مدت دار: سپرده ھاي کوتاه مدت و سپرده ھاي بلند مدت

شرکت تابعه: شرکتي که مؤسسه اعتباري در آن حداقل يک کرسي عضو ھیأت مديره داشته يا بیش از 20

درصد سھام را دارا باشد . شرکتي که بانک وفق مصوبه اعتباري اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجراي

موضوع مشارکت، عضويت نماينده خود در ھیئت مديره را به عنوان يکي از وثايق اعتباري مد نظر قرار داده

است، از دايره اين تعريف خارج است.

فصل دوم: سیاستھاي پولي

ماده 2- حداکثر نرخ سود علي الحساب ساالنه سپرده ھاي بانکي در طول دوره سپرده گذاري در سال 1390 به

شرح زير تعیین مي گردد:

حداکثر نرخ سود علي الحساب ساالنه سپرده  ھاي سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري در سال 1390

سپرده ھاي سرمايه گذاري از 3 ماه تا کمتر از 6 ماه - 6 درصد 

سپرده ھاي سرمايه گذاري از 6 ماه تا کمتر از 9 ماه - 8 درصد 

سپرده ھاي سرمايه گذاري از 9 ماه تا کمتر از يک سال- 10 درصد 

سپرده ھاي سرمايه گذاري يک ساله - 12.5 درصد 

سپرده ھاي سرمايه گذاري دو ساله - 13 درصد

سپرده ھاي سرمايه گذاري سه ساله- 14 درصد 

سپرده ھاي سرمايه گذاري چھارساله- 14.5 درصد 

سپرده ھاي سرمايه گذاري 5 ساله- 15 درصد

تبصره 2- چنانچه سپرده ھاي سرمايه گذاري مذکور زودتر از موعد مقرر از سوي سپرده گذاري مطالبه شود،

مؤسسه اعتباري موظف است در خصوص نرخ سود علي الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاري با کسر کردن

نیم واحد درصد را مالک تسويه قرار دھد.
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تبصره 3- مؤسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده ھاي بانکي را در قالب عقود اسالمي و بر اساس

سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عملیات مالي آنھا و تأيید آن توسط بانک مرکزي تعیین و تسويه

نمايند. بانک مرکزي موظف است گزارش عملکرد اين تبصره را به شوراي پول و اعتبار ارايه کند.

تبصره 4- نرخ سود علي الحساب سپرده ھا در مناطق آزاد ھمانند سرزمین اصلي خواھد بود.

تبصره 5- عالوه بر برخوردھاي انضباطي طبق مقررات مربوط، بانک مرکزي مي تواند نسبت سپرده قانوني يک

يا چند نوع سپرده مؤسسات اعتباري که از نرخ سود علي الحساب اعالم شده براي سپرده ھاي بانکي تخلف

کنند را براي حداکثر يک سال تا 10 واحد درصد افزايش دھد.

ماده3- نرخ حق الوکاله مي تواند براي مؤسسات اعتباري و بر حسب سپرده ھاي مختلف (کوتاه مدت و بلند

مدت) متفاوت باشد ولي نبايد از 2.5 درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايد نرخ حق الوکاله را پس از

تصويب ھیئت مديره، از ابتداي سال از طريق روزنامه ھاي کثیر االنتشار به اطالع عمومي مردم برسانند.

ماده 4- نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت شرکتھاي دولتي و غیر دولتي و شھرداري ھا متناسب با سود

انتظاري حاصل از طرح ھاي موضوع سرمايه گذاري و در مقاطع سه ماھه پرداخھت مي گردد. حداکثر نرخ سود

علي الحساب اين اوراق يک واحد درصد باالتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده 2)

خواھد بود، اصل و سود اوراق مشارکت تنھا در سررسید تضمین و توسط بانک عامل پرداخت مي گردد. بازخريد

اوراق مذکور قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع بوده و دارندگان اين اوراق مي توانند قبل از سررسید،

اوراق خود را در بورس يا فرابورس معامله نمايند. الزم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق

مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره - نرخ سود اوراق مشارکت منتشره در بورس اوراق بھادار که ضمانت موسسات اعتباري را دارد، تابع

مقررات اين ماده مي باشد.

ماده 5- نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانکھاي تخصصي) در سال 1390 براي

سپرده ھاي مختلف به شرح جدول ذيل تعیین مي شود، نسبت سپرده قانوني سپرده ھاي مختلف بانکھاي

تخصصي معادل رقم سال قبل تعیین مي شود .

نسبت سپرده  قانوني سپرده ھاي مختلف در سال 1390

قرض الحسنه پس انداز - 10 درصد 

سپرده ھاي ديداري، سپرده ھاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت نامه ھاي بانکي و ساير - 17 درصد 

سپرده ھاي سرمايه گذاري کوتاه مدت- 15.5 درصد 

سپرده ھاي سرمايه گذاري يک ساله- 15 درصد 

سپرده ھاي سرمايه گذاري دو و سه ساله- 11 درصد 

سپرده ھاي سرمايه گذاري چھار ساله- 10 درصد 

سپرده ھاي سرمايه گذاري پنج ساله- 10 درصد

تبصره- کلیه نھادھاي فعال در بازار غیر متشکل پولي که به عملیات سپرده گیري مبادرت مي نمايند، موظفند با

تشخیص بانک مرکزي و با لحاظ دستور العمل صندوق ھاي قرض الحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني

مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايند.

ماده 6- نرخ سود عقود غیر مشارکتي تا سررسید 2 سال معادل 11 درصد و براي سررسید بیشتر از 2 سال

معادل 14 درصد تعیین مي شود. به استناد بند 1 و 2 ماده 20 قانون عملیات بانکي بدون ربا، دامنه نرخ سود

مورد انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباري و مشتري، بین 14 تا 17 درصد تعیین

مي شود. بديھي است نرخ سود قطعي عقود مشارکتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملکرد واقعي پروژه
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تعیین مي گردد، ضمنا استفاده از عقود مشارکتي تقسطي ممنوع است.

تبصره 1- نرخ سود تسھیالت مسکن مھر در خصوص قراردادھاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسالمي

معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین مي شود.

تبصره 2- سود تسھیالت عقود غیر مشارکتي ھمانند سود علي الحساب سپرده ھاي بانکي و بر اساس

فرمول ارايه شده در بخشنامه شماره مپ/1521 مورخ 18/4/1386 بانک مرکزي محاسبه و اعمال مي شود. بر

اين اساس سود دريافتي تسھیالت عقود غیر مشارکتي و سود علي الحساب دريافتي عقود مشارکتي

توسط مؤسسات اعتباري بر اساس فرمول نرخ ساده (غیر مرکب) محاسبه و دريافت مي گردد.

تبصره 3- در صورت تسويه تسھیالت عقود غیر مشارکتي قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جھت

حفظ حقوق مشتري، مؤسسات اعتباري و شرکت ھاي لیزينگ موظف ھستند نسبت به مدت زودپرداخت

توسط مشتري، حداقل 9 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت

دھند. تسھیالت مسکن از اين قاعده تبعیت نکرده و به ازاي ھر قسط زود پرداخت، موسسه اعتباري صرفا

مي تواند 5 ھزار لایر کارمزد دريافت کند و بايستي سود مستتر در اقساط زود پرداخت را تماما به مشتري

مسترد کند.

تبصره 4 ـ حداکثر نرخ سود تسھیالت پرداختي توسط مؤسسات لیزينگ بانکي و غیربانکي مطابق نرخ سود

عقود غیرمشارکتي مندرج در ماده 6 تعیین مي شود. دريافت نرخ ھاي سود نھايي باالتر از مشتريان تحت ھر

عنواني از قبیل کارمزد و نظاير آن از سوي اين مؤسسات ممنوع مي باشد.

فصل سوم: سیاست ھاي اعتباري

ماده 7 ـ مؤسسات اعتباري مکلفند اعطاي تسھیالت به بخش ھاي تولیدي و اشتغال زا را در اولويت قرار دھند.

ضمنا توصیه مي گردد موسسات اعتباري در افزايش مانده تسھیالت خود در سال 1390 نسبت ھاي جدول زير

را رعايت نمايند:

توزيع تغییر در مانده تسھیالت شبکه بانکي کشور در بخش ھاي مختلف اقتصادي در سال 1390

کشاورزي و آب ـ 20 درصد 

صنعت و معدن ـ 37 درصد 

ـ مسکن و ساختمان 25 درصد 

صادرات و زيرساختھاي بازرگاني 10 درصد 

بازرگاني، خدمات و متفرقه 8 درصد 

جمع 100

تبصره 1 ـ بانک ھاي تخصصي حداقل 90 درصد تسھیالت خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا

مي نمايند. 

تبصره 2 ـ آن دسته از مؤسسات اعتباري که نسبت ھاي فوق را رعايت نمايند، بنا به تشخیص بانک مرکزي و

متناسب با جھت گیري خود از تخفیف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق ھاي بانک مرکزي برخوردار خواھند

شد. 

تبصره 3 ـ دستگاه ھاي اجرايي ذيربط با ھمکاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راھبردي و پس از ھماھنگي با

بانک مرکزي مي توانند با استفاده از ابزارھاي تشويقي از قبیل وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود به

تسھیالت اعطايي،در جھت تحقق سھم ھاي بخشي فوق اقدام نمايند.

ماده 8 ـ مؤسسات اعتباري مي توانند در صورت احراز نیاز متقاضي و اخذ تضمین کافي، تسھیالت به شرح

ذيل را در چارچوب قانون عملیات بانکي بدون ربا اعطا نمايند: 
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الف ـ خريد کاالھا و خدمات ضروري از قبیل کاالھاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلي و

ھزينه تحصیل و ديعه مسکن و ساير نیازھاي ضروري مشابه حداکثر تا مبلغ 40 میلیون لایر. 

ب ـ تسھیالت جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 50 میلیون لایر. 

ج ـ تسھیالت خريد خودرو سواري به میزان 70 میلیون لایر و حداکثر معادل 80 درصد بھاي خودرو. 

د ـ تسھیالت خريد خودرو جايگزين وانت و تاکسي فرسوده، به میزان 100 میلیون لایر و حداکثر معادل 80 درصد

بھاي خودرو.

ماده 9 ـ پرداخت تسھیالت براي خريد واحدھاي مسکوني اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباري و

شرکت ھاي تابعه آنھا از جمله شرکت ھاي لیزينگ ( به استثناي بانک مسکن و موارد خاص مصوب شوراي پول

و اعتبار و شوراي مسکن) ممنوع است. 

تبصره 1 ـ سقف تسھیالت خريد مسکن بانک مسکن براي متقاضیاني که سپرده گذاري نموده اند براساس

ضوابطي که بانک مسکن به تايید بانک مرکزي مي رساند، معادل 200 میلیون لایر تعیین مي گردد. 

تبصره 2 ـ سقف تسھیالت اعطايي جھت احداث واحدھاي مسکن مھر معادل 200 میلیون لایر تعیین مي شود.

اين سقف براي آن دسته از واحدھاي مسکن مھر که از فناوري ساخت صنعتي استفاده مي نمايند، معادل

220 میلیون لایر تعیین مي گردد. 

تبصره 3 ـ اعطاي تسھیالت مسکن مھر تنھا براي واحدھاي مسکوني که در قالب طرح مسکن مھر ساخته و

عرضه شده اند موضوعیت دارد و ساير واحدھاي مسکوني مشمول اين نوع تسھیالت نمي گردند.

ماده 10 ـ بانک ھاي دولتي مکلف و بانک ھاي غیردولتي مجاز ھستند تضمین معاونت برنامه ريزي و نظارت

راھبردي را پس از موافقت بانک مرکزي به عنون وثیقه براي اعطاي تسھیالت به شرکت ھاي دولتي به منظور

خريد کاالھاي اساسي و يارانه اي و مباشرت در تنظیم بازار، مورد پذيرش قرار دھند.

ماده 11 ـ در راستاي اجراي قانون ھدفمند سازي يارانه ھا، دستگاه ھاي متولي بخش ھاي اقتصادي مي توانند

از طريق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلي مؤسسات اعتباري در چارچوب قراردادھاي

عاملیت در جھت اعطاي تسھیالت به طرح ھاي مرتبط با تغییر فناوري تولید، اصالح الگوي مصرف آب و انرژي،

سرمايه در گردش و تکمیل طرح ھاي نیمه تمام و سرمايه گذاري در طرح ھاي مرتبط با انرژي ھاي تجديد پذير،

اقدام نمايند.

ماده 12ـ پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي مؤسسات اعتباري براي

رفع نیازھاي ضروري مردم از قبیل درمان، در سقف 20 میلیون لایر و جھت ازدواج به ازاي ھر نفر 25 میلیون

لایر ( زوج و زوجه جمعًا 50 میلیون لایر) و جھت تسھیالت اشتغال زايي و توانمند سازي افراد تحت پوشش

کمیته امداد امام خمیني(ره) به ازاي ھر نفر معرفي شده تا 70 میلیون لایر، قابل انجام است. 

تبصره 1ـ موسسه اعتباري که قصد جذب و تخصیص پس انداز قرض الحسنه دارد، براي اين منظور بايد ظرف سه

ماه با اخذ مجوز از بانک مرکزي و در چارچوب دستورالعمل ابالغي اين بانک، نسبت به تاسیس يک صندوق

قرض الحسنه اقدام کرده و منابع حاصل از پس انداز قرض  الحسنه را پس از کسر ذخاير قانوني و نقد در صندوق،

به قرض الحسنه اختصاص دھد. پس از مھلت مزبور، افتتاح حساب و دريافت پس انداز قرض الحسنه توسط

موسسه اعتباري که ماھیت صندوق قرض الحسنه ندارد، ممنوع مي باشد. موسسه اعتباري الزم است مانده

قبلي پس اندازھاي قرض الحسنه خود را به اين صندوق انتقال دھد. موسسه مزبور در دوران انتقال نمي تواند

مانده پس انداز قرض الحسنه را به غیر از قرض الحسنه اختصاص دھد. افتتاح شعبه جديد به اين منظور ممنوع

مي باشد. 

تبصره 2ـ در جھت ساماندھي به جوايز اعطايي به سپرده گذاران قرض الحسنه، اعطاي اين جوايز براساس

دستورالعملي خواھد بود که ظرف دو ماه از ابالغ اين مجموعه ضوابط از سوي بانک مرکزي اعالم مي گردد.

ماده 13 ـ با ھدف تسھیل تامین مالي منابع مورد نیاز مؤسسات اعتباري در کوتاه مدت، برقراري انضباط پولي

مناسب در سیستم بانکي کشور و کاھش بدھي مؤسسات اعتباري به بانک مرکزي، الزم است ھر گونه
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معامله بین موسسات اعتباري با يکديگر و ھمچنین بین مؤسسات اعتباري و بانک مرکزي به شکل ضابطه

مندي در چارچوب عملیات بازار بین بانکي ريالي در قالب عقد جعاله با حداکثر نرخ سود تسھیالت عقود غیر

مشارکتي و دستورالعمل ھاي مربوط انجام گیرد.

فصل چھارم: سیاست ھاي نظارتي

ماده 14 ـ مؤسسات اعتباري در صورت تصويب ھیئت مديره خود مي توانند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر

تاديه دين مشتريان، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تاديه دين مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ

سود تسھیالت اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي که بدھي معوق تعیین

تکلیف و تقسیط مي گردد، بخشش وجه التزام تاخیر تاديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدھي

امکان پذير مي باشد. بديھي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور

نمي گردد.

ماده 15 ـ مجموع تسھیالت و تعھدات به ھر ذي نفع واحد براي واحدھاي تولید و غیرتولیدي به ترتیب معادل 15

و 5 درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعیین مي شود. اعطاي تسھیالت خارجي از سقف ھاي اشاره شده،

منوط به کسب موافقت بانک مرکزي خواھد بود. 

تبصره 1 ـ موسسات اعتباري موظفند ترتیبي اتخاذ کنند که مجموع تسھیالت و تعھدات به ھر ذي نفع واحد

براي اشخاص حقوقي از 10 برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقیقي از 30 میلیارد لایر تجاوز نکند.

اعطاي تسھیالت بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزي خواھد بود. 

تبصره 2 ـ سقف مانده تسھیالت سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي مؤسسات اعتباري

مختلف کشور، تا 60 درصد باالترين میزان فروش ھر دوره، مندرج در صورت ھاي مالي حسابرسي شده در

طول سه سال گذشته تعیین مي شود در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي که طرح

توسعه اي اجرا کرده اند براي سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس پیش بیني فروش محاسبه خواھد شد.

قراردادھاي صادراتي از اين محدوديت مستثني ھستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص موسسه اعتباري

عامل تعیین خواھد شد. 

تبصره 3 - موسسات اعتباري مکلف به اعتبار سنجي مشتريان خود ھستند و بايد در اعتبار سنجي مشتريان

خود گواھي انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمايند. در اعتبار سنجي اشخاص حقوقي عالوه بر اخذ گواھي

مالیاتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسھیالت بیش از 10 میلیارد لایر منوط به ارايه صورت ھاي

مالي حسابرسي شده است. ضمنا گواھي مطالبات از دستگاه ھاي دولتي نیز به عنوان دارايي در اعتبار

سنجي مشتريان منظور خواھد شد. 

تبصره 4 - اعطاي تسھیالت توسط موسسات اعتباري به شرکت ھاي تحت پوشش (به صورت مستقیم و غیر

مستقیم) و تحت ھر عنوان ممنوع مي باشد.

ماده 16 - موسسات اعتباري موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابالغیه اين مجموعه، کلیه دارايي ھاي مازاد و

تملیکي خود و شرکت ھاي انتفاعي که به صورت مستقیم يا غیر مستقیم در آنھا مشارکت دارند را در

چارچوب دستورالعمل سرمايه گذاري موسسات اعتباري (مصوب سال 1386 شوراي پول و اعتبار) واگذار

نمايند.

ماده 17 - فعالیت شرکت ھا، موسسات اعتباري، بنگاه ھا، سازمان ھا و صندوق ھايي که عملیات پولي و

بانکي و اعتباري انجام مي دھند، صرفا براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزي مجاز است،

بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني ھاي اعتبار، شرکت ھاي لیزينگ، صرافي ھا و

صندوق ھاي قرض الحسنه، بر چگونگي فعالیت و نیز حسن اجراي مقررات ابالغي به آنھا نظارت مي نمايد.

ماده 18 - مؤسسات اعتباري مي توانند در ارايه تسھیالت، اعتبارات و ساير خدمات بانکي، شرکت ھاي

پذيرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران، بورس کاالھاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به میزان
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نقدشوندگي و شفافیت در اولويت قرار دھند.

ماده 19 - موسسات اعتباري موظفند لیست مشتريان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به

بانک مرکزي اعالم نمايند، بانک مرکزي موظف است براساس اطالعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد

بانک اطالعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانکي و موارد محرومیت، موضوع را مستمرا به موسسات

اعتباري اعالم نمايند.

فصل پنجم: نظام ھاي پرداخت و بانکداري الکترونیک

ماده 20 - بانک مرکزي با استفاده از ريشه الکترونیکي کشور مستقر در وزارت بازرگاني نظام مديريت امضاي

ديجیتال (نماد) بانکي و پايگاه داده اطالعات جامع ھويتي را به منظور ايجاد ھويت ديجیتالي براي مشتريان،

کارکنان و سامانه ھاي بانکي تا پايان خرداد سال 1390 راه اندازي خواھد کرد. تمامي موسسات اعتباري کشور

مکلفند برنامه ھاي اجرايي براي صدور گواھینامه امضاي ديجیتال، تطبیق و ثبت نامه سامانه ھا و درج اطالعات

مربوط به مشتريان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندي بانک مرکزي به اجرا در آورند.

ماده 21 - به منظور ساماندھي پايانه ھاي پذيرش کارت ھاي بانکي و فراھم آوردن امکان نظارت مؤثر مطابق با

ضوابطي که به تايید رئیس کل بانک مرکزي مي رسد، شبکه الکترونیکي پرداخت کارتي ايجاد مي گردد.

بانک ھا مکلفند تا پايان سال 1390 تمامي امور مربوط به پذيرش کارت ھاي بانکي در مراکز فروش کاال و ارايه

خدمات را به ارايه دھندگان خدمات پرداخت عضو شبکه الکترونیکي پايانه ھاي کارتي واگذار نموده و در شبکه

مزبور مشارکت نمايند.

ساير

ماده 22 - بانک مرکزي موظف است ھر سه ماه يک بار گزارش عملکرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار

ارايه نمايد.

ماده 23 - بانک مرکزي موظف است در چارچوب ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نسبت به ابالغ

دستورالعمل و مقررات ناظر بر خريد دين توسط موسسات اعتباري اقدام نمايد.

ماده 24 - اين مجموعه ضوابط 15 روز پس از زمان ابالغ الزم االجرا خواھد بود.


