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ه ی س   عا

مد« مد و آل  وات     »با ص
  

  »اهداف، تعاريف و گستره شمول -فصل اول«
  

و همچنـين  شـرعي   مـوازين بـر مبنـاي   نظام پولي و بانکي  و پايداريسالمت  ،مين ثباتأهدف از اين قانون، ت -۱ماده 

  .گذاران است از منافع سپرده صيانت
  :شود است، به شرح زير تعريف مي شده   اصطالحاتي که در اين قانون بکار برده -۲ماده 

  ؛بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :بانک مرکزي  -۱- ۲

 ؛اعتباري موضوع قانون بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مؤسساتبر نظارت  هيأت: نظارت هيأت  -٢- ٢

  ؛کارگيري آن در قالب اعطاي اعتبار و تسهيالت دريافت هرگونه سپرده از عموم و به: بانکي عمليات -٣- ٢

تواند در چارچوب مفـاد   مجموعه اقداماتي غير از عمليات بانکي که مؤسسه اعتباري مي  :خدمات بانکي - ٤- ٢

   .اين قانون به مشتريان ارايه و در قبال آن کارمزد دريافت نمايد

به تأسيس شده و با مجوز بانک مرکزي و يا به موجب قانون که است شخص حقوقي  :اعتباري مؤسسه - ٥- ٢

و شامل بانک و مؤسسه  نمايد مبادرت مي و ارايه تمام يا بخشي از خدمات بانکيانجام عمليات بانکي 

 .باشد اعتباري غيربانکي مي

با مجوز بانک مرکزي از عنـوان بانـک اسـتفاده     به موجب قانون و يا اعتباري است که مؤسسه :بانک -۶- ۲

الحسـنه،   اي، قـرض  تواند مشتمل بر انواع مختلفي از جمله؛ تجاري، تخصصـي، توسـعه   و مي کند مي

 .اي باشد مجازي و منطقه

مؤسسه اعتباري است که مجاز به استفاده از نام بانک در عنوان خود نبوده و  :مؤسسه اعتباري غيربانکي -٧- ٢

 .باشد الحسنه، شرکت تعاوني اعتبار و نظاير آن مي ، صندوق قرضو تسهيالت انداز پسشامل شرکت 

. گـردد  دريافـت مـي   تحت يکي از عناوين مندرج در ايـن قـانون از مشـتري   وجهي است که  :سپرده  - ٨- ٢

  .ها و يا با کسر مبلغي از آن باشد تواند به همراه سود يا امتياز يا بدون آن بازپرداخت سپرده مي

تعهد به پرداخت تسهيالت بـه اشـخاص يـا پـذيرش تعهـد در قالـب اعتبـارات اسـنادي،          :اعتبار  -٩- ٢

   ؛نامه، ظهرنويسي يا موارد مشابه ضمانت
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  ؛کردن منابع مالي مورد نياز متقاضيان در چارچوب اين قانون فراهم :تسهيالت - ١٠- ٢

 ؛سازد وجوه ميکليه امکاناتي که اشخاص را قادر به پرداخت يا انتقال  :ابزارهاي پرداخت - ١١- ٢

شـده،   اي مؤسسه اعتباري نظيـر سـرمايه پرداخـت    مجموع آن دسته از اقالم ترازنامه :نظارتيسرمايه  -١٢- ٢

  .دهاي وارده به مؤسسه اعتباري را دار باشد که قابليت جبران زيان ها، سود انباشته و ذخاير مي اندوخته
  

نمايند، مشمول مقـررات   ارايه انواع ابزارهاي پرداخت مي کليه اشخاصي که مبادرت به انجام عمليات بانکي و يا -٣ماده 

  .تشخيص انجام عمليات بانکي و ارايه ابزارهاي پرداخت با بانک مرکزي است. باشند اين قانون مي

  

  »اعتباري مؤسسات تأسيسشرايط  –فصل دوم«

  

استفاده از نام بانک و عناوين  ،پرداخت، اشتغال به عمليات بانکي، ارايه انواع ابزارهاي مؤسسه اعتباري تأسيس -۴ماده 

اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون و با مجوز بانـک مرکـزي    مؤسسهدر عنوان غيربانکي اعتباري  مؤسسات

  .پذير است امکان

فعاليت اشخاصي که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي مبادرت به اقدامات موضـوع ايـن مـاده نماينـد،      - تبصره

متوقف و  تعطيل و ضمن اعالم مراتب به بانک مرکزي شناسايي، انتظامي جمهوري اسالمي ايرانتوسط نيروي 

محکـوم   ده سالبه حبس تعزيري از سه تا  دادستان کل کشوريا متخلفين با شکايت بانک مرکزي . خواهد شد

   .شوند مي

که مجوز  را در ايران به ثبت برسانند، مگر آن مؤسسه اعتباري تأسيستوانند تقاضاي  ها نمي مراجع ثبت شرکت -۵ماده 

بانک مرکزي رسيده اسـت و گـواهي بانـک     تأييدبانک مرکزي و رونوشت گواهي شده اساسنامه مربوط که به 

  .مرکزي مبني بر پرداخت صددرصد سرمايه ضميمه تقاضاي ثبت باشد

مؤسسـه اعتبـاري   . برسد هيأت نظارتو تغييرات بعدي آن بايد قبل از ثبت به تأييد  مؤسسه اعتبارياساسنامه  -٦ماده 

اساسـنامه  نمايـد يـا   الرعايه مصوب هيأت نظارت را در اساسنامه خود درج  نکات الزمحسب مورد مکلف است 

  .اصالح نمايد مصوب هيأت نظارتمطابق با مفاد اساسنامه نمونه را خود 

وزارت امور اقتصادي و دارايي  توسطهاي دولتي متناسب با مأموريت و زمينه فعاليت هر يک  اساسنامه بانک -تبصره

  .، به تأييد هيأت نظارت خواهد رسيدتهيه و پس از تصويب آن در مجمع عمومي بانک

 دسـتورالعملي اعتباري در داخل و يا خارج کشـور، طبـق    مؤسسهايجاد يا تعطيلي شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي  -٧ماده 

  .رسد نظارت مي هيأتخواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب 

  :تواند مبادرت به ايجاد شعبه در کشور نمايد خارجي در صورت تحقق شرايط ذيل مي مؤسسه اعتباري -٨ماده 
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داراي توان نظـارت يکپارچـه بـه تشـخيص بانـک       اعتباري خارجي، مؤسسهمرجع نظارتي کشور متبوع  -الف

  .مرکزي باشد

  .مجوز ايجاد شعبه را از مرجع نظارتي کشور متبوع خود و بانک مرکزي دريافت نموده باشند -ب

اعتباري خارجي، نافي اختيـارات نظـارتي بانـک مرکـزي      مؤسسهنظارت مرجع نظارتي کشور متبوع  -۱تبصره 

  .باشد نمي
نظارت، فعاليت شعبه  هيأتتواند با تصويب  در صورت نقض هر يک از شرايط فوق، بانک مرکزي مي -۲تبصره 

  .را محدود يا ممنوع نمايد

العملـي   خـارجي بـر اسـاس دسـتور     مؤسسه اعتباري، فعاليت و تعطيلي شعبه تأسيسساير شرايط  -۳تبصره 

  .رسد نظارت مي هيأتکه با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب  خواهد بود

سال از تاريخ  کليه اشخاص حقوقي که به عمليات بانکي اشتغال دارند، مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف يک -٩ماده 

  .بانک مرکزي برسانند تأييدتصويب اين قانون، با مقررات اين قانون تطبيق دهند و آن را به 

  .استفقط به صورت شرکت سهامي عام با سهام با نام، ممکن  تشکيل بانک -١٠ماده 

  .باشند ها متعلق به دولت است، مشمول حکم مقرر در اين ماده نمي هايي که تمام سهام آن بانک -١تبصره 

شکل حقوقي مؤسسات اعتباري غيربانکي با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب هيـأت نظـارت تعيـين     -٢تبصره 

  .شود مي

را در تملک خود داشته باشند مگـر   مؤسسه اعتباريتوانند سهام  ها و اشخاص حقوقي دولتي خارجي نمي دولت -١١ماده 

  .به موجب قانون

ها به طور مسـتقيم در   درصد سهام آن ۵۰اشخاص حقوقي دولتي خارجي اشخاصي هستند که بيش از  -تبصره

  .هاي خارجي باشد تملک دولت

  :وص سرمايه اوليه مؤسسه اعتباري الزامي استرعايت موارد ذيل در خص -١٢ماده 

  .پول رايج کشور قابل پرداخت است نقد و با فقط به صورت مؤسسه اعتبارياوليه  سرمايه -الف

  .شده باشد توديعنزد بانک مرکزي  تأسيسبايد تماماً قبل از صدور مجوز  مؤسسه اعتبارياوليه سرمايه  -ب

اعتباري، ميزان حـداقل سـرمايه را تعيـين     مؤسسهنظارت با پيشنهاد بانک مرکزي و بر اساس نوع  هيأت -پ

  .نمايد مي

تعيين شده توسط هيأت نظارت باشـد،   در صورتي که سرمايه مؤسسه اعتباري کمتر از حداقل سرمايه –تبصره 

قل سرمايه تعيين شده منطبق سال، سرمايه خود را با حدا مؤسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت يک

  .سازد
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تواند در صورت احراز شـرايط ذيـل اقـدام بـه      ها، بانک مرکزي مي به منظور اطمينان از مديريت صحيح بانک -١٣ماده 

  :نمايد تأسيسصدور مجوز 

  .اي برخوردار باشند از حسن شهرت و توانمندي مالي و حرفه تأسيسمتقاضيان  -الف

  .نداشته باشند مؤثرسابقه محکوميت کيفري  تأسيسمتقاضيان  -ب

 و بالاشکال شفاف بيش از يک درصد سهام به عنوان سرمايه بانک از نظر منشاءتأسيس متقاضيان آورده  -پ

  .باشد

   .متقاضيان تأسيس فاقد بدهي غيرجاري به نظام بانکي کشور باشند -ت

سرمايه پيشنهادي بانک تکافوي انجام عمليات مورد نظر را بنمايد و از حداقل سـرمايه مـورد نيـاز بـراي      -ث

  .بانک کمتر نباشد تأسيس

وجـود نداشـته    تأسـيس قرائني دال بر تهديد مديريت صحيح بانک از نظر اعمال نفوذ برخي از متقاضيان  -ج

  .باشد

هاي مالي  بيني ترل داخلي، مديريت ريسک، مبارزه با پولشويي، پيشبرنامه عملياتي بانک مشتمل بر نظام کن -چ

  .و نظاير آن داراي توجيه مالي و اقتصادي باشد

  .بانک مرکزي نشود مؤثرارتباط بانک با ساير اشخاص مانع نظارت  -ح

دسـتورالعملي  ، مطـابق بـا   غيربانکي اعتباري مؤسساتدر مورد  تأسيسحداقل شرايط اعطاي مجوز  -١ تبصره

  .رسد نظارت مي هيأتپيشنهاد بانک مرکزي به تصويب  اخواهد بود که ب

باشند حداکثر سه مـاه پـس از اخـذ مجـوز تأسـيس،       متقاضيان تأسيس مؤسسه اعتباري مکلف مي - ٢تبصره 

ثبت مؤسسه اعتبـاري  تاريخ ها اقدام و حداکثر ظرف مدت شش ماه از  نسبت به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت

  .براي دريافت مجوز فعاليت از بانک مرکزي فراهم نمايندرا ها، تمهيدات و شرايط الزم  در مرجع ثبت شرکت

  .ماه پس از اخذ مجوز فعاليت، شروع به فعاليت نمايد مؤسسه اعتباري مکلف است حداکثر يک -٣تبصره 

کننـده يـا    اعتباري بر اساس ارايه اطالعات نادرست يا گمـراه  مؤسسهيا فعاليت  تأسيسدر مواردي که مجوز  -١٤ماده 

به تشخيص بانک مرکزي، اعطا شده باشد، بانـک   مؤثرمدارک و اسناد غير معتبر يا جعلي و يا کتمان اطالعات 

آن را  تأسـيس اعتباري آغاز به فعاليت نکرده باشد، مجوز  مؤسسهتواند با احراز موارد فوق، چنانچه  مرکزي مي

هـاي   موضوع را جهت رسيدگي و اعمال مجـازات تواند  بانک مرکزي ميدر صورت شروع فعاليت، . ال نمايدابط

متخلفـين بـا شـکايت     .بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي ارجاع نمايـد  هيأتاين قانون به  ١١٥ماده موضوع 

و جزاي نقدي حداکثر  سال دهتا  سهبه مجازات حبس تعزيري از  عالوه بر جبران خسارت وارده، بانک مرکزي

  .شود ها به نفع دولت ضبط مي و سهام آن اعتباري محکوم خواهند شد مؤسسهدرصد سرمايه  ٥
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 براي هـر يـک از انـواع   ) مجوز فعاليت(و مجوز اشتغال به عمليات بانکي  تأسيسشرايط و نحوه صدور مجوز  -١٥ماده 

نظـارت   هيـأت پيشنهاد بانک مرکزي بـه تصـويب    اب، به موجب دستورالعملي خواهد بود که مؤسسات اعتباري

  .رسد مي

  

  »نحوه تملک سهام مؤسسات اعتباري -فصل سوم«
  

و کنترل  تملک. باشد تا سقف ده درصد بدون اخذ مجوز مجاز مي توسط مالک واحد بانکسهام و کنترل تملک  -١٦ماده 

درصـد   ۲۰بـيش از   و درصد ۲۰درصد الي  ۱۰سطوح بيش از  در" مالک واحد "توسط ها  سهام هر يک از بانک

بانـک   موافقـت درصـد بـا    ۵۱درصد الي  ۳۳بانک مرکزي و بيش از  منوط به اخذ مجوز قبلي از ،درصد ۳۳الي 

توسط ها  بانکهر يک از سهام درصد  ۵۱بيش از  و کنترل تملک. باشد مجاز مي هيأت نظارتو تصويب  مرکزي

هاي مجاز در اين ماده توسط مالک واحد باطل و  معامالت بيش از سقف .است ممنوع يبه هر ترتيب" مالک واحد"

  . ثر استاأل ملغي

شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل يا به بيش از يک شخص حقيقي يـا حقـوقي    به" مالک واحد" -۱تبصره 

، )غيرمسـتقيم  به طور مستقيم يـا (، مالکيتي )سببي يا نسبي(خويشاوندي  مالي، که داراي روابط شود اطالق مي

  . باشند مديريتي با يکديگر مي نيابتي يا

در  غيردولتي خـارجي اشخاص حقيقي يا حقوقي  توسط ها بانکسهام و کنترل سقف و شرايط تملک  -۲تبصره 

  .خواهد رسيدهيأت نظارت بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب اين قانون، چارچوب 

هاي خارجي غيردولتي از رعايت حدود مقـرر در ايـن مـاده     توسط بانکها  سهام بانکو کنترل تملک  -٣تبصره 

  .مستثني است

  :باشد ، منوط به تحقق شرايط ذيل به تشخيص بانک مرکزي مي١٦ماده اعطاي مجوزهاي موضوع  -١٧ماده 
 مالک واحد از حسن شهرت و شرايط مالي مناسب برخوردار باشد؛ -الف

  قابليت احراز و تأييد داشته باشد؛ اطالعات ارايه شده توسط متقاضي، -ب

  سهام، شفاف و بالاشکال باشد؛و کنترل منشأ وجوه براي تملک  -پ

   .مالک واحد فاقد بدهي غيرجاري به نظام بانکي کشور باشد -ت

  نگردد؛ ايجاد انحصار در نظام بانکي کشور موجب -ث

  .نباشد بانکاي براي اداره صحيح و باثبات  پذيرش درخواست مالک واحد موجب مخاطره عمده -ج
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 از يک هر سهام ارث و يا ايجاد و تغيير روابط بين اشخاص، مالک جمله از قهري داليل به بنا که مالک واحدي -١٨ماده 

 براي هـر سـطح،   الزم مجوز اخذ به نسبت ماه شش مدت ظرف موظف است شود، مجاز حدود از بيش ها بانک

  . نمايد واگذار را خود سهام مازاد يا و اقدام

 باشـد،  مـي  مجاز حدود از بيش ها بانک از يک هر سهام دارنده قانون، اين تصويب از پيش تا که مالک واحدي -١٩ماده 

براي هر سطح،  الزم مجوز اخذ به نسبت قانون، اين شدن االجرا الزم تاريخ از سال يک  مدت ظرف مکلف است

  . نمايد واگذار را خود سهام مازاد يا و اقدام

هـر   سـهام  دارنده همچنانبدون اخذ مجوز الزم  شده، تعيين هاي مهلت شدن سپري از پس که مالک واحدي -٢٠ماده 

 صـاحبان  عمـومي  مجـامع  در مجـاز،  سقف مازاد به نسبت باشد، مجاز حدود از بيش ميزاني به ها بانکيک از 

 تعـداد  عمـومي،  مجامع تشکيل حدنصاب احتساب در .داشت نخواهد رأي حق ربط ذي اعتباري مؤسسه سهام

 که پيشنهادي مديره هيأت اعضاي پذيرش از مرکزي بانک. شد خواهد کسر کل سهام تعداد از سهام گونه اين

  .نمايد مي خودداري اند، شده تعيين مزبور آراي اتکاي به

 اخذ ها الزم براي آن مجوز مقرر هاي مهلت قانون که ظرف اين ۱۹و  ۱۸مواد  واحد مذکور در مالک سهام مازاد -٢١ماده 

 خارج از بـورس اوراق بهـادار بـه    يا بورس اوراق بهادار طريق از مورد حسب يمرکز بانک توسط نشده باشد،

و حـق   رأي حـق  فاقد جديد، اشخاص به وي سهام مازاد واگذاري زمان تا واحدي مالک چنين. رسد مي فروش

 فروش از حاصل وجوه. باشد استفاده از حق تقدم مالکيت سهام جديد به نسبت مازاد سهام غيرمجاز مزبور مي

  .شود مي مسترد مزبور واحد مالک به مربوط، هاي هزينه کسر از پس ماده اين موضوع مازاد سهام

 و مـدارک  کننده، گمراه و نادرست اطالعات ارايه اساس چه مالک واحدي بنا به تشخيص بانک مرکزي بر چنان -٢٢ماده 

باشد، عالوه بر ابطال  کرده اخذ را ۱۶ماده  موضوع مجوزهاي مؤثر، اطالعات کتمان يا و جعلي يا غيرمعتبر اسناد

 يا اوراق بهادار بورس طريق جديد، از مجوز صادره و واگذاري مازاد سهام وي توسط بانک مرکزي به اشخاص

 به نسبت مازاد سهام رأي ناشي از افزايش سرمايهو محروميت از حق رأي و حق  اوراق بهادار خارج از بورس

حداکثر  نقدي ماه تا دو سال و پرداخت جزاي با شکايت بانک مرکزي به مجازات حبس از ششغيرمجاز مزبور؛ 

 موضـوع  مـازاد  سهام فروش از حاصل وجوه .شود محکوم مي تخلف در زمان خريد مورد سهام ارزش درصد ۵

  .شود مي مسترد مزبور واحد مالک به مربوط، هاي هزينه ساير و ينقد يجزا کسر از پس بند اين

پيشنهاد مشترک بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايـي و   ، بنا به۲۲و  ۲۱مواد اجرايي نامه  آيين -تبصره

  .رسد وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي

 سـهام،  درصـد  ده از بيش دارنده واحد مالک تصميمات مديريتي ،يمرکز بانک تشخيص به بنا که يصورت در -٢٣ماده 

 را ۱۷ماده  مقرر در اوليه شرايط واحد مالک چه چنان يا گردد  بانکاز قوانين و مقررات مربوط در  تخلف به منجر
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 مدت ظرف را بيش از ده درصد خود سهام مازاد نمايد ملزم را واحد مالک تواند مي يمرکز بانک بدهد، دست از

 احکـام  مشمول مرکزي، بانک دستور اجراي از واحد مالک خودداري صورت در. کند واگذار ديگران به ماه شش

  .مي شود ۲۱ماده  در مقرر

ها  آنکه بيش از ده درصد سهام يي ها بانکبانکي براي عمليات  اي مقررات محدودکننده تواند بانک مرکزي مي -٢٤ماده 

  .مقرر نمايد ،و کنترل متناسب با هر سطح تملک در اختيار مالک واحد است،

سهام  و کنترل دستورالعمل اين فصل مشتمل بر شرايط و نحوه پذيرش تقاضاهاي مربوط به اخذ مجوز تملک -٢٥ماده 

ـ   ماه ششدر سطوح مقرر، مصاديق مالک واحد و ساير موارد مرتبط، حداکثر ظرف مدت  ويب ايـن  پـس از تص

  .رسد قانون، بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي

توسط دولت از شمول حدود و ضوابط مـذکور در ايـن فصـل مسـتثني      مؤسسه اعتباريسهام و کنترل تملک  – ٢٦ماده 

  .باشد مي

تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم بيش از يک درصد سهام خود يا هر يک از مؤسسات  مؤسسه اعتباري نمي -٢٧ماده 

  .اعتباري ديگر را در اختيار داشته باشد مگر با مجوز هيأت نظارت

مشمول مقررات اين فصل نبوده و تابع ضوابطي خواهند بود که بنـا بـه پيشـنهاد     مؤسسات اعتباري غيربانکي -٢٨ماده 

  .رسد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي

 

  »اعتباري مؤسساتساختار  –مچهارفصل «

بر عهده بر اساس قوانين و مقررات گذاري، مديريت ريسک، نظارت و اداره کليه امور بانک  مسئوليت سياست - ٢٩ماده 

مسـئوليت   هيـأت اين . شود اي است که از ميان اشخاص حقيقي توسط مجمع عمومي انتخاب مي مديره هيأت

  .ها را بر عهده دارد حسن اجراي قوانين و مقررات ناظر بر بانک

مديره نماينده سهام دولت، با رعايت مقررات اين قانون به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي اعضاي هيأت  -٣٠ماده 

  .شوند انتخاب ميو با حکم وي صويب مجمع عمومي و ت

  : هاي دولتي به شرح زير تعيين مي شود ترکيب اعضاي مجمع عمومي بانک -٣١ماده 

 وزير امور اقتصادي و دارايي؛ -الف

 رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور؛  -ب

 وزير صنعت، معدن و تجارت؛ -پ

 وزير جهاد کشاورزي؛  -ت

 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛  -ث
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 . وزير راه و شهرسازي -ج

   .استبا وزير امور اقتصادي و دارايي هاي دولتي  مجمع عمومي بانکرياست  -تبصره
  . نفر است ٩ يا ٧، ٥مديره بانک  هيأتتعداد اعضاي  -٣٢ماده 

ها از تخصـص   آن پنجم سهو حداقل بوده  بانکفاقد هر گونه سمت اجرايي در مديره بانک بايد  هيأتاعضاي  -٣٣ماده 

 به تشخيص بانـک مرکـزي   بانکيدر نظام مديريتي سال سابقه کار  ١٠حداقل نيز کافي در زمينه امور بانکي و 

داراي تخصص و تجربه کافي در نظام مالي به تشخيص بانک ساير اعضاي هيأت مديره بايد  .باشندبرخوردار 

  :مديره بايد داراي شرايط ذيل باشند هيأتهمچنين اعضاي  .مرکزي باشند

  دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسي مرتبط به تشخيص بانک مرکزي؛ -الف

  دارا بودن حسن شهرت و امانتداري؛ -ب

نداشتن محکوميت قطعي به سرقت، ارتشاء، اختالس، قاچاق، خيانت در امانت، کالهبرداري، جعل و تزوير،  -پ

هاي داخلي يا خارج کشور صادر شده  که حکم از دادگاه محل و ورشکستگي اعم از اين پولشويي، صدور چک بي

  .يا محکوم، مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد

  ؛١١٥ مادههاي انتظامي مقرر در  نداشتن محکوميت قطعي بيش از يک بار به هر يک از مجازات -ت

  ؛"غيربانکي اعتباري مؤسساتها و  بانک"نداشتن بدهي غيرجاري به  -ث

غيربـانکي  اعتبـاري   مؤسسـه بانک و کند در  مي  چه بانک مرکزي تعيين نداشتن سمت يا سهام بيش از آن -ج

  ديگر؛

هاي خارجي در مورد بنـد پ ايـن مـاده،     مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احکام صادره از دادگاه -١ تبصره

  .هاي عمومي تهران است دادگاه

   .تواند به عنوان مديرعامل انتخاب شود بانک دولتي، رييس هيأت مديره ميدر  -٢ تبصره
مـديره بانـک انتخـاب     هيأتباالترين مقام اجرايي بانک مديرعامل است که از ميان اشخاص حقيقي توسط  - ٣٤ماده 

رعامل کـه قـبالً   مقام و يک يا چند نفر را به عنوان معاون مدي مديرعامل بانک يک نفر را به عنوان قائم. شود مي

 هيـأت مقام و معاونين، اعضاي  مديرعامل، قائم. کند مديره رسيده باشد، منصوب مي هيأت تأييدانتخاب آنان به 

عامل توسط  هيأتالزحمه اعضاي  حدود وظايف و اختيارات و مدت تصدي و حق. دهند عامل بانک را تشکيل مي

  .شود مديره تعيين مي هيأت

در  به تشخيص بانک مرکزيسال سابقه کار  ٥و حداقل اي  داراي تخصص حرفهعامل بانک بايد  هيأتاعضاي  -٣٥ماده 

   .برخوردار باشند ٣٣ماده بوده و از همان شرايط مقرر در بندهاي الف تا ج مقرر در نظام مالي 
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و تمديـد   مؤسسه اعتباريمقام مديرعامل و معاونين مديرعامل   ، مديرعامل، قائممديره هيأتانتصاب اعضاي  -٣٦ماده 

توسط بانـک مرکـزي    مطابق مقررات اين قانونصالحيت اشخاص مذکور  تأييدها، منوط به  دوره مسئوليت آن

   .باشد مي

متضمن ترکيب هيأت کميسيون مربـوط، معيارهـاي ارزيـابي،     ٣٤تا  ٣١ضوابط اجرايي مربوط به مواد  -تبصره

به پيشنهاد بانک ... چگونگي رسيدگي به شکايات اشخاص و چارچوب زماني رسيدگي، نحوه سلب صالحيت و 

     .رسد مرکزي به تصوب هيأت نظارت مي
مؤسسات حسابرسي عضـو جامعـه   سازمان حسابرسي يا البدل بانک از ميان  بازرس يا بازرسان اصلي و علي -٣٧ماده 

بر اساس ضوابطي که بنا به پيشنهاد بانـک مرکـزي بـه تصـويب هيـأت نظـارت        کهحسابداران رسمي ايران 

  .گردند ميانتخاب  شوند، تعيين مي رسد، مي

  .باشد برگزاري مجمع عمومي مؤسسه اعتباري مستلزم تأييد و مجوز قبلي بانک مرکزي مي -٣٨ماده 

اعتباري متضمن يكي از امور ذيل باشـد، الزم  در مواردي كه تصميمات مجامع عمومي يا هيأت مديره مؤسسه  -٣٩ماده 

ها، موافقت بانک مرکزي با ثبـت   جلسه مجمع يا هيأت مديره به مرجع ثبت شركت است پيش از ارسال صورت

 :موارد مذکور اخذ گردد

 بازرس و حسابرس؛, مديرعامل, مديره انتخاب اعضاي هيأت -الف

 كاهش يا افزايش سرمايه؛  -ب

 ادغام بانک؛ -پ

 هر نوع تغيير ديگري در اساسنامه؛ -ت

  .انحالل بانک و نحوه تصفيه آن -ث

، کميته عـالي  کميته حسابرسي مشتمل بر هايي کميتهمديره بانک موظف است  هيأت،  ٩٨و  ٩٧مواد در اجراي  -٤٠ماده 

را در چارچوب مقـررات   ها تشکيل داده و ضوابط مربوط به فعاليت آن مديريت ريسک و کميته جبران خدمات و

ها، شـرايط و   ترکيب هر يک از کميته. هاي بانک مرکزي تصويب و به مورد اجرا گذارد اين قانون و دستورالعمل

الزحمه اعضا، در چارچوب ضوابطي خواهد  مدت عضويت اعضا، اختيارات، وظايف، نحوه برگزاري جلسات و حق

  . رسد يأت نظارت ميبود که بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب ه

 هيأتبه موجب مقرراتي خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب  غيربانکياعتباري  مؤسساتساختار  - ٤١ماده 

  . شود نظارت تعيين مي
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  »اعتباري مؤسساتشرايط و نحوه فعاليت  –پنجمصل ف«

  

تواند در چارچوب ضوابط اسالمي با مجوز بانک مرکزي بـه   مي  عالوه بر انجام عمليات بانکي، مؤسسه اعتباري – ٤٢ماده 

  :ذيل مبادرت نمايد خدمات بانکي به شرحتمام يا برخي از انجام 

  ؛انجام انواع عمليات ارزي -الف

انجام هر نـوع عمليـات   گشايش و پذيرش انواع اعتبار اعم از اسنادي و غير آن، اصالتاً و يا به نمايندگي و  -ب

  ؛مربوط

  ؛نقل و انتقال وجوه -پ

   ؛نامه صدور و پذيرش انواع ضمانت -ت

  ؛هاي گرانبها انجام معامالت مربوط به فلزات و سنگ -ث

  ؛انجام معامالت مربوط به انواع ابزارهاي بازار پول و سرمايه -ج

  ؛انانجام معامالت مربوط به ابزارهاي مشتقه به حساب خود يا ديگر -چ

  ؛نويسي و عرضه عمومي اوراق بهادار ارايه خدمات پذيره -ح

  ؛مديريت وجوه براي اشخاص و عامليت وجوه اداره شده -خ

  ؛ارايه خدمات مربوط به پذيرش امانات مشتريان -د

  ؛گذاري ارايه خدمات مشاوره سرمايه -ذ

  ؛هاي مشتريان ارايه خدمات مربوط به مديريت سبد دارايي -ر

  .نظارت هيأتپيشنهاد بانک مرکزي و تصويب  اعمليات مجاز بساير  -ز

  :تواند تحت عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايد بر اساس مجوز بانک مرکزي مي مؤسسه اعتباري - ٤٣ماده 

  جاري  سپرده -الف

  انداز سپرده پس -ب

  الحسنه قرضسپرده  -پ

  گذاري  هاي سرمايه  سپرده -ت

و  الحسـنه  قـرض هـاي   انداز مبتني بـر قـرض بـدون بهـره بـوده و سـپرده       هاي جاري و پس سپرده -١تبصره 

  .باشند گذاري مبتني بر وکالت مي سرمايه
پيشنهاد بانک مرکـزي   اها در دستورالعمل اجرايي که ب يک از سپرده هاي هر شرايط عمومي و ويژگي -٢تبصره 

  .شود ، تعيين ميخواهد رسيدنظارت  هيأتبه تصويب 

  .باشد ها مجاز مي توسط بانک  جاري صرفاً  قبول سپرده -٣تبصره 



 

١١ 
 

توانـد   باشـد و مـي   و جـاري مـي   الحسنه قرضانداز،  هاي پس مکلف به بازپرداخت اصل سپرده مؤسسه اعتباري - ٤٤ماده 

  .گذاري را تعهد کند هاي سرمايه بازپرداخت اصل سپرده

را پس از کسر ) ٤٣ماده  پموضوع بند ( الحسنه قرضهاي  وجوه حاصل از سپرده است مکلف مؤسسه اعتباري - ٤٥ماده 

  .الحسنه به متقاضيان اختصاص دهد صرفاً از طريق قرضاحتياطي،  الزامات قانوني و ذخاير

سقف کارمزد را . الحسنه، صرفاً کارمزد دريافت کنند کنندگان قرض تواند از دريافت مي مؤسسه اعتباري -تبصره

  .نمايد مرکزي تعيين ميبانک 

و پس از اخذ مجوز از بانک مرکـزي و سـازمان بـورس و اوراق    تواند براي تجهيز منابع  مؤسسه اعتباري مي - ٤٦ماده 

  . اوراق بهادار اسالمي منتشر نمايدبهادار، 

  .انتشار اوراق مشارکت و گواهي سپرده صرفاً موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزي است -تبصره

دولتي و مؤسسات وابسته  يها دولت و شرکت يمنتشر شده برا بهادار الحساب اوراق تضمين اصل و سود علي - ٤٧ماده 

  .مؤسسه اعتباري ممنوع است به دولت توسط

تواند بر اساس ضوابط تعيين شده توسط بانک مرکزي،  ها مي به منظور جذب و تجهيز سپرده مؤسسه اعتباري -٤٨ماده 

  :گذاران اعطاء نمايد هاي تشويقي، امتيازاتي را به شرح ذيل به سپرده با اتخاذ روش

  ؛الحسنه قرضهاي  اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي براي سپرده -الف

  ؛الوکاله گذاران از پرداخت کارمزد و يا حق سپردهتخفيف و يا معافيت  -ب

  .گذاران با اخذ مجوز از بانک مرکزي استفاده از ساير ابزارهاي تشويقي و ارائه خدمات ويژه به سپرده –پ 

تواند به منظور اعطاي تسهيالت، اموال منقول و غير منقول قابل اجاره را بنا به درخواسـت   مي مؤسسه اعتباري -٤٩ماده 

  .به صورت اجاره به شرط تمليک واگذار نمايد ويتري و تعهد مش

  .، تسهيالت مورد نياز متقاضيان را فراهم نمايد)سلف(خريد محصوالت  تواند از طريق پيش مي مؤسسه اعتباري -٥٠ماده 

، تنزيـل  و مطالبات دار متقاضي را بعد از احراز واقعي بودن اسناد تواند اسناد مطالبات مدت مي مؤسسه اعتباري -٥١ماده 

  .کند) خريد دين(

هاي مختلـف   تواند به منظور ايجاد تسهيالت، قسمتي از سرمايه و يا منابع مورد نياز بخش مي مؤسسه اعتباري -٥٢ماده 

  .اقتصادي را از طريق انواع مشارکت تامين نمايد

نمـوده يـا بنماينـد، بـه سـبب       ها به هر ميزان مشارکت آنسرمايه هاي دولتي در  هايي که بانک شرکت –تبصره 

   .شوند هاي مذکور، شرکت دولتي محسوب نمي مشارکت بانک

تواند به منظور ايجاد تسهيالت در امـور بازرگـاني، سـرمايه الزم را بـر اسـاس قـرارداد        مي مؤسسه اعتباري -٥٣ماده 

  .مضاربه در اختيار متقاضي قرار دهد
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و بنـا بـه   ) استصـناع (اعطاي تسهيالت، از طريق قرارداد سفارش ساخت تواند به منظور  مي مؤسسه اعتباري -٥٤ماده 

کننده سفارش داده و حسب شرايط پرداخت در قرارداد،  تقاضاي مشتري، محصولي را با اوصاف خاص به توليد

  .کند خريداري نمايد و سپس آن را به مشتري فروخته و يا از طريق ديگر واگذار

قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين قرارداد در مقابل مبلغي معين، قرارداد سفارش ساخت،  -تبصره 

  .گيرد ساخت و تحويل محصولي مشخص را در زماني معين نسبت به طرف ديگر بر عهده مي

تواند به منظور اعطاي تسهيالت و رفع نيازهاي مشتري، اقدام به تملک و تدارک امـوال و   مي مؤسسه اعتباري -٥٥ماده 

  .ها را در قالب عقد مرابحه به مشتري واگذار نمايد نموده و آن خدمات

مؤسسـه  کـه بـه موجـب آن،    باشـد   اعتبار اسنادي قراردادي مستقل از قرارداد مبناي آن و قرارداد فروش مي -٥٦ماده 

ذينفـع  گشاينده اعتبار متعهد به پرداخت يا پذيرش پرداخت يا قبولي يا معامله اسناد صـادره توسـط   اعتباري 

  .مشروط بر اين که، کليه اسناد مشخص شده در متن اعتبار ارايه شده باشند. تحت شرايط اعتبار است

  .رسد مينظارت  هيأتمقررات ناظر بر اعتبارات اسنادي با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب  -تبصره

واست گشايش اعتبار اسنادي نموده و در اشخاصي که در هر يک از فرآيند اعتبار اسنادي با قصد متقلبانه، درخ -٥٧ماده 

قبال گشايش اعتبار اسنادي، کاال يا خدمتي مبادله ننمايند يا کاال يا خدمتي مبادله گردد که با اسناد تسليمي به 

مؤسسه اعتباري مطابقت نداشته يا از بازپرداخت وجه اعتبار اسنادي خودداري ورزند، ضمن الـزام بـه جبـران    

  .شوند ميم کالهبردار محسوب خسارت وارده، در حک

نامه بانکي مجاز  مبني بر توقف پرداخت وجه اعتبار اسنادي يا ضمانت توسط مرجع قضايي صدور دستور موقت -٥٨ماده 

باشد مگر در صورت ارايه مدارک مثبته داير بر وقوع تقلب آشکار و احتمال ورود ضرر غيرقابل جبـران و بـا    نمي

  .آيين دادرسي مدني قانون رعايت
نامه بوده و صرفاً تابع شرايط منـدرج   و قرارداد صدور ضمانت پايهنامه بانکي سندي مستقل از قرارداد  ضمانت -٥٩ماده 

  .نامه است نامه منوط به رعايت شرايط مندرج در ضمانت پرداخت وجه ضمانت. باشد نامه مي در ضمانت

 ١٠ب ضمان قانون مدني نبوده و ضوابط اجرايي آن در چارچوب ماده نامه بانکي تابع مقررات با ضمانت -تبصره

  .رسد مينظارت  هيأتقانون مدني با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب 
  .رسد مياين قانون با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت  ٥٩الي  ٤٩مواد دستورالعمل اجرايي  - ٦٠ماده 

توسط مؤسسـه اعتبـاري   هر گونه اعطاي تسهيالت، ايجاد تعهدات و افتتاح حساب جاري و صدور دسته چک  -٦١ماده 

  .باشد پذير مي صرفاً بر اساس اعتبارسنجي و گزارش اعتباري متقاضي امکان

ايد از ب، شود به استثناي تسهيالت خرد که مصاديق آن توسط بانک مرکزي تعيين مي اعطاي تسهيالت و اعتبار -٦٢ماده 

  .برخوردار باشد به تشخيص مؤسسه اعتباريتوجيه فني، مالي و اقتصادي 
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االجرا بـوده و   گردد، در حکم اسناد رسمي و الزم اين قانون مبادله مي پنجمقراردادهايي که در چارچوب فصل  - ٦٣ماده 

   .شود اعتباري انجام ميمؤسسه برخوردار بوده و صدور اجراييه رأساً توسط مزبور از کليه مزاياي اسناد 

کنـد، از توديـع    در مواردي که مؤسسه اعتباري براي اخذ قرار تأمين خواسته به دادگـاه مراجعـه مـي    -١تبصره 

  .باشد خسارت احتمالي معاف مي

اعتبـاري بـا    مؤسسـه چنانچه در هر يک از موارد اعطاي تسهيالت بانکي بيش از يک قـرارداد بـين    -٢تبصره 

الثبت و نظاير آن نسبت بـه   مشتري در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق

بعدي تعلق حقوق مزبور منوط بـه افـزايش رقـم     هايسند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قرارداد

صورت، حقوق متعلق اعم از  در اين. ماقبل آن استمندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به رقم مذکور در قرارداد 

الـذکر   التفـاوت دو رقـم فـوق    به التحرير بايد به نسبت ما الثبت و نظاير آن به استثناي حق هر نوع عوارض، حق

  .باشد اعتباري ذيربط مي مؤسسهمالک تشخيص ارتباط قراردادها اعالم . محاسبه و دريافت گردد

 مؤسسه اعتباريواسطه با )ساخت کارخانجات داخلي يا وارداتي(ل نقليه موتوري در مواردي که وساي -٣تبصره 

اعتباري انتقال دهنده از لحاظ ماليات نقل  مؤسسهگردد،  ياز طريق اعطاي تسهيالت بانکي به اشخاص منتقل م

  .شود ميو انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقي 

 و ديون خـود بـه آن مؤسسـات را    اعتباري مؤسساتاشخاص حقيقي و حقوقي موظفند تسهيالت دريافتي از  - ٦٤ماده 

در صـورت عـدم بازپرداخـت در سررسـيد و اعـالم      . بازپرداخت کنندبرابر قرارداد تنظيمي در سررسيد معين 

 ،هاي ثبتي ، هزينهايفاي تعهدناشي از عدم  به انضمام سود، ، وجه التزامديون اعتباري بستانکار، کليه  مؤسسه

تواننـد هنگـام انعقـاد     مـي  اعتبـاري  مؤسسات. قابل مطالبه و وصول استو خسارات وکالت  ،دادرسي ،اجرايي

قراردادهاي اعطاي تسهيالت و يا ساير قراردادها با مشتري، به صورت شرط ضمن عقد، طرف قرارداد را متعهد 

خير، مبلغي را به أپرداخت به موقع بدهي، متناسب با مبلغ و مدت تکنند که در صورت نقض تعهد و يا تخلف از 

در صورت عـدم ذکـر وجـه التـزام در     . اعتباري بپردازد مؤسسهبه  وجه التزام ناشي از عدم ايفاي تعهدعنوان 

  .گردد قانون آيين دادرسي مدني از زمان سررسيد اعمال مي ٥٢٢قرارداد، مفاد ماده 

 هيـأت بانک مرکزي بـه تصـويب    با پيشنهادناشي از عدم ايفاي تعهد و ميزان آن التزام ضوابط وجه  -١تبصره 

  . رسد نظارت مي

 اعتبـاري  مؤسسـات اشخاصي که در قالب استفاده از تسهيالت و خدمات بانکي، از منابع مـالي  دين  -٢تبصره 

د خسارت و وجه التزام مربـوط  مکلفناين اشخاص  به حال تبديل شده واستفاده کنند، خارج از موضوع قرارداد 

  .را به ترتيبي که در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده باشد، از زمان دريافت تسهيالت پرداخت نمايند
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در صورت اثبات اعسار يا ورشکستگي بدهکار اصلي، ساير متعهدين کماکان مکلف به ايفاي تعهدات  -٣تبصره 

  .باشند مطابق با قرارداد منعقده مي

ات حسابرسي شده دولت به مؤسسه اعتباري بر مبناي نرخ سود ناشي از عدم ايفاي تعهدوجه التزام  -٤تبصره 

هاي زماني مربوط محاسبه شده و توسط مؤسسه اعتباري به  اي مصوب هيأت سياستگذاري در دوره عقود مبادله

اعتباري، در چارچوب در اين صورت شناسايي سود مربوط در دفاترمؤسسه . شود حساب بدهي دولت منظور مي

  .باشد ضوابط بانک مرکزي مي

اين قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با نوع، مدت و مبـالغ   عقود اسالمي مذکور درمنافع حاصل از عمليات  - ٦٥ماده 

مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده  نسبت به، اعتباري مؤسسهگذاري و رعايت سهم منابع  هاي سرمايه سپرده

  .شود ميتقسيم  گذاران ، بين سپردهاعتباري مؤسسهالوکاله  در اين عمليات، پس از کسر حق

گـذاري و چگـونگي پرداخـت سـود      هاي سرمايه الحساب انواع سپرده نحوه محاسبه و اعالم سود علي -تبصره

نظارت  هيأتد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب گذاران، به موجب دستورالعملي خواه قطعي به سپرده

  .رسد مي

همچنـين در  . باشـد  در مورد وثيقه بانکي، مقررات قانون مدني در خصوص لزوم عين بودن مورد رهن، شرط نمـي  - ٦٦ماده 

  .توان براي ديون آينده، مشروط به آن که اسباب دين ايجاد شده باشد، وثيقه اخذ نمود قراردادهاي بانکي مي
دستورالعملي کـه بـا پيشـنهاد بانـک مرکـزي بـه        طبق مؤسسه اعتباريميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني  - ٦٧ماده 

 ٢٥سود ويژه ساالنه کمتـر و از   درصد ١٥اندوخته قانوني از . تعيين خواهد شد, رسد مينظارت  هيأتتصويب 

الزامـي  هـا   ثبت شده در مرجع ثبـت شـرکت  وضع اندوخته قانوني تا ميزان سرمايه . بيشتر نخواهد بود درصد

  .است

پيشنهاد بانـک مرکـزي بـه     بر اساس دستورالعملي که بابايد  مؤسسه اعتباريحداقل نسبت کفايت سرمايه  - ٦٨ماده 

  .شود رسد، رعايت تصويب هيأت نظارت مي

هاي مالي و گزارشگري مالي مؤسسات اعتباري با توجه بـه اسـتانداردهاي تـدوين     تهيه و تنظيم صورتنحوه  -٦٩ماده 

، بـدون ربـا   بانکـداري  و المللي انداردهاي حسابداري و الزامات نهادهاي بينشده توسط مرجع ملي تدوين است

  .رسد اساس دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي بر

و توسعه و همچنين ميـزان   تأسيسهاي  هاي منقول و غيرمنقول قابل استهالک و هزينه ميزان استهالک دارايي -٧٠ماده 

  .شود نظارت تعيين مي هيأتبا پيشنهاد بانک مرکزي توسط  مؤسسه اعتباري و ذخاير هاي احتياطي اندوخته
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سـازمان  حسـب مـورد توسـط    بايـد  نظر بانک مرکزي  هاي مورد و گزارشمؤسسه اعتباري هاي مالي  صورت -٧١ماده 

بر اساس ضـوابطي کـه بنـا بـه      کهحسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران 

  .مورد اظهارنظر قرار گيرد شوند، رسد، انتخاب مي پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي

بـه صـورت عـين يـا الکترونيکـي و       مؤسسه اعتبـاري مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر  -٧٢ماده 

همچنين طرز تبديل عين اسناد به عکس، فيلم، اسناد الکترونيکي و يا نظاير آن، به موجب دستورالعملي کـه بـا   

اسنادي که به صـورت الکترونيکـي   . رسد، تعيين خواهد شد نظارت مي هيأتپيشنهاد بانک مرکزي به تصويب 

ها و ساير مراجع قانوني، پس  ها، اسناد الکترونيکي و نظاير آن در دادگاه ها، فيلم اند و همچنين عکس ايجاد شده

  .هاي مقرر در دستورالعمل، حکم اصل اسناد را خواهد داشت از گذشتن مدت

اطالعات مربوط به صورتهاي مالي، مديريت ريسک، حاکميت شـرکتي، کنتـرل    است موظف مؤسسه اعتباري - ٧٣ماده 

داخلي، و همچنين گزارش عملکرد هيأت مديره و رويدادهاي با اهميت طي هر دوره را مطابق بـا دسـتورالعملي   

  .رسد براي عموم منتشر نمايد که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي

موظفند به محض اطالع از هر يک از موارد زير، مراتب را  مؤسسه اعتباري مستقل و حسابرساني قانونبازرس  -٧٤ماده 

  :به بانک مرکزي گزارش نمايند

  و ضوابط اجرايي موضوع آن؛اين قانون  مفادتخلف از  -الف

  هاي کيفري باشد؛ وجب اعمال مجازاتتخلفاتي که مست -ب

  .نشودهاي مالي  رس در خصوص صورتحسابمقبول تخلفي که منجر به اظهار نظر  -پ

   :ممنوع است ه اعتباريسانجام عمليات زير براي مؤس - ٧٥ماده 

  مگر به منظور اعطاي تسهيالت؛) ادياعم از مادي و غيرم(معامالت اموال منقول و غيرمنقول  –الف 

خارجي به حسـاب   خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا -ب

  هاي خاص تعيين خواهد کرد؛ ورالعملچه بانک مرکزي به موجب دستورها يا دست به ميزاني بيش از آن, خود

و بازرسـان بانـک مرکـزي مگـر بـا رعايـت        ، ناظراناعطاي تسهيالت و اعتبار به اعضاي ارکان، مديران -پ

  نظارت خواهد رسيد؛ هيأتب دستورالعملي که در اين مورد با پيشنهاد بانک مرکزي به تصوي

   .انتشار اوراق ديداري در وجه حامل -ت 

اموال براي تامين محل کار و نيازهاي عملياتي و همچنـين  معامله و تملک اموال براي استيفاي مطالبات  -تبصره

تملک معامالت اموال . مشمول ممنوعيت موضوع بند الف اين ماده نخواهد بودسازماني مؤسسه اعتباري مسکن 

  .شود زي تعيين خواهد نمود، انجام ميشده براي استيفاي مطالبات طبق شرايطي که بانک مرک
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توسط هيأت نظارت تعيين شده  اعتباري، مؤسسهسقف فردي اعطاي تسهيالت و اعتبار به اشخاص مرتبط با  -٧٦ماده 

مجمـوع تسـهيالت و اعتبـار اعطـايي بـه      . باشد اعتباري مي مؤسسه نظارتيسرمايه درصد  ٥ و حداکثر معادل

هاي ايـن مـاده در    دستورالعمل. اعتباري فراتر رود مؤسسه نظارتيدرصد سرمايه  ٢٥اشخاص مرتبط نبايد از 

، مصاديق اشخاص مـرتبط و سـاير ضـوابط    ، اقالم تشکيل دهنده و نحوه محاسبه آننظارتيخصوص سرمايه 

  .رسد نظارت مي هيأتبه اشخاص مذکور با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب  اعطاي تسهيالت و اعتبار

هـا   اشخاص مرتبط عبارتند از اشخاصي که به واسطه مالکيت، مـديريت، نظـارت و يـا سـاير جنبـه      -١تبصره 

  .اعمال نظر نمايند مؤسسه اعتباريگذاري  هاي اعتباري و سرمايه گيري توانند به هر نحوي بر تصميم مي

نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثايق دريافتي و سـاير شـرايط مربـوط بـه      -٢تبصره 

  .اعطاي تسهيالت و اعتبار به اشخاص مرتبط بايد مطابق رويه معمول در خصوص ساير اشخاص باشد

درصد سـرمايه   ١٠تسهيالت و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد که مبلغ آن از  است موظف مؤسسه اعتباري - ٧٧ماده 

. تلقي نموده و به بانـک مرکـزي گـزارش نمايـد    " تسهيالت و تعهدات کالن"بيشتر باشد، به عنوان   آن نظارتي

اعتبـاري   مؤسسـه  نظـارتي درصـد سـرمايه    ٢٠حداکثر تسهيالت و تعهدات کالن اعطايي به هر ذينفع واحد، 

  آنسرمايه نظـارتي  برابر  ٥نبايد از  مؤسسه اعتباريدر هر صورت مجموع تسهيالت و تعهدات کالن . باشد مي

مصاديق ذينفع واحـد و سـاير ضـوابط اعطـاي     ، هاي تعيين شده سقفنحوه اعمال حدود مذکور در . فراتر رود

 هيـأت انک مرکـزي بـه تصـويب    تسهيالت و تعهدات کالن به موجب دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد ب

  .رسد نظارت مي

الوصول و داراي نقدشـوندگي بـاال مشـمول     اعطاي تسهيالت و تعهدات کالن به پشتوانه وثايق سهل - تبصره

  .خواهد رسيدنظارت  هيأتپيشنهاد بانک مرکزي به تصويب  امصاديق وثايق مزبور ب. باشد حدود فوق نمي

مالحظـات  سـاير  و  ، انواع مؤسسـات اعتبـاري  زمانتواند حسب مقتضيات  ، مي٧٧و  ٧٦مواد حدود مذکور در  -٧٨ ماده

  .نظارت بانکي، با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب هيأت نظارت تغيير يابد

شود، مسـئول و متعهـد جبـران     متوجه مشتريان مي  در مقابل خساراتي که در اثر عمليات آن مؤسسه اعتباري -٧٩ماده 

مؤسسـه  مـديره   هيـأت اعضـاي   و معاونين مـديرعامل و  مقام مديرعامل مديرعامل، قائم. خواهد بودخسارات 

ها از  باشند که به علت تخلف هريک از آن نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان، مسئول خساراتي مي اعتباري

صاحبان سهام يا  اعتباري، به مؤسسههاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن  مقررات و قوانين و دستورالعمل

  .شود مشتريان وارد مي

ها و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به مقتضاي وظايفشان  و کارکنان آن مؤسسه اعتباريبانک مرکزي،  -٨٠ماده 

هـا،   به اطالعات مشتريان از جمله اطالعـات هـويتي، اطالعـات مربـوط بـه حسـاب      اعتباري مؤسسه از طريق 
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هـا، دسترسـي دارنـد، موظفنـد ايـن       هاي بـانکي آن  قراردادهاي منعقده و ساير فعاليت  ها، کسب وکار، دارايي

ها به جز در مواردي که الـزام صـريح    ، تلقي نمايند و از افشاي آن"اسرار بانکي مشتريان" اطالعات را به عنوان

، بـه  مرتکـب .نـد براي ارايه اطالعـات وجـود دارد، خـودداري کن   يا اذن مشتري  يا دستور مرجع قضايي قانوني

  .شود مجازات افشاي اسرار اشخاص محکوم مي

اي اعضاء بـه   کمک به پيشرفت حرفه بانکداري، اعالم موارد عملکرد غيرحرفهبه منظور به موجب اين قانون و  – ٨١ماده 

گيري و اقدام در جهت پيشگيري از رقابت ناسالم و غيرمنصفانه بين اعضاء، همـاهنگي و   بانک مرکزي، تصميم

  رساني بانکي در چارچوب مقررات بانک مرکزي، تشکيل هيـأت  گيري در خصوص نحوه تبليغات و اطالع تصميم

کـانون   ،داوري با ضمانت اجرا در جهت حل اختالف بين اعضاء و مشتريان و ارايه نظرات مشورتي بـه اعضـاء  

مؤسسـات   عضويت تمامي. شود تشکيل مي ،کنند که در ايران فعاليت مي مؤسسات اعتباريها با مشارکت  بانک

  .ها الزامي است در کانون بانک اعتباري

اي  داراي شخصيت حقوقي مستقل و برخوردار از استقالل مالي بوده و به موجب اساسـنامه , ها کانون بانک -١ تبصره

تأييـد صـالحيت وي توسـط    منوط به کانون انتصاب دبيرکل  .، اداره خواهد شدرسد ميکه به تصويب هيأت نظارت 

موکول  کانون هر گونه تغييرات اساسنامه .نمايد ميکانون تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت  .باشد مي بانک مرکزي

ها  مراجعه اشخاص به هيأت داوري کانون، نافي حق آن .خواهد بود و تصويب هيأت نظارتموافقت بانک مرکزيبه 

ممکـن  بانک مرکزي کانون صرفاً با موافقت اتخاذ تصميم راجع به انحالل  .باشد نميبراي رجوع به مراجع قضايي 

  .است

ماه پس از اخذ مجوز فعاليت، به عضويت کـانون   مؤسسات اعتباري جديد موظفند حداکثر ظرف مدت يک -٢تبصره 

  .درآيند

  .توسط بانک مرکزي است مجوز موکول به صدوراعتبارسنجي  شرکت و فعاليت سيسأت -٨٢ماده 

اي خواهد بود که به پيشنهاد بانک مرکزي  فعاليت و ارکان شرکت اعتبارسنجي به موجب اساسنامه  نحوه اداره، -٨٣ماده 

  .  رسد به تصويب هيأت نظارت مي

مقـام مـديرعامل شـرکت     البـدل هيـأت مـديره، مـديرعامل و قـائم      اي اعضاي اصـلي و علـي   صالحيت حرفه -٨٤ماده 

  .بانک مرکزي برسد اعتبارسنجي بايد به تأييد

هـا و دسـتورات    ، شرکت اعتبارسنجي از قوانين، مقررات، بخشـنامه بانک مرکزيبنا به تشخيص  که درصورتي -٨٥ماده 

  .بانک مرکزي تخطي نمايد، حسب مورد يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي ذيل در مورد آن اعمال خواهد شد

 احضار مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي اداي توضيحات در خصوص تخلفات انجام شده؛ -الف
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نامه از مديرعامل و اعضاي هيأت مديره داير بر توقف و رفع مـوارد تخلـف در چـارچوب برنامـه      اخذ تعهد -ب

  زماني مورد تأييد بانک مرکزي؛ 

  مديرعامل و اعضاي هيأت مديره؛تذکر کتبي به  -پ

  اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و قائم مقام؛ صالحيت حرفهسلب  -ت

  ماه؛  ٦شرکت اعتبارسنجي براي مدت حداکثر تعليق مجوز  -ث

  .لغو مجوز شرکت اعتبارسنجي -ج

حداکثر نرخ ارايه خدمات شرکت اعتبارسنجي به پيشنهاد بانـک مرکـزي و تصـويب هيـأت نظـارت تعيـين        -٨٦ماده 

  .شود مي

قـانون و  هاي الزم و در چـارچوب ايـن    هاي عمومي داده موظفند با فراهم ساختن زيرساخت دارندگان پايگاه -٨٧ماده 

  .کنند هاي داده نزد خود را با شرکت اعتبارسنجي ايجاد  ، اتصال برخط پايگاه٨٩ماده ضوابط اجرايي موضوع 

هادار جمهوري اسالمي ايران از سـازمان بـورس   بندي که به موجب قانون بازار اوراق ب فعاليت مؤسسات رتبه -٨٨ماده 

کنند و مشمول مقررات و ضوابط حاکم بر آن  اوراق بهادار مجوز دريافت داشته و تحت نظارت آن سازمان فعاليت مي

باشند، در نظام بانکي کشور منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزي و رعايت تمامي احکـام نـاظر بـر شـرکت      بازار مي

  .باشد اعتبارسنجي مي

ساير مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت و انحالل شرکت اعتبارسنجي در چارچوب دستورالعملي خواهد بود که  -89ماده 

   .رسد به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي

به منظور نامه نحوه تشکيل و فعاليت مؤسسه تضمين تعهدات  وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است آيين -90ماده 

به منظور ساماندهي ها  شرکت مديريت داراييهاي مؤسسات اعتباري به اوراق بهادار و نيز  پشتيباني از تبديل دارايي

  .تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساندکيفيت مؤسسات اعتباري را  هاي بي و تعيين تکليف دارايي

و نظـارت بـر نحـوه     از حيث ابعاد فني، مالي و اقتصـادي  تسهيالتيهاي  تسهيل و تسريع در ارزيابي طرحبه منظور  - ٩١ماده 

گذاري و اعتباري  هاي مشاور سرمايه متشکل از شرکت گذاري بانکي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه مصرف تسهيالت،

ـ  مـي اي که به تصويب هيأت نظارت  کانون مزبور به موجب اساسنامه. شود تشکيل ميمعتبر و واجد صالحيت  ، اداره درس

اعضـا،  عملكـرد   نظارت بر حسـن اعضا، بندي  صالحيت و رتبه تعيينبراي ارزيابي، و مسئوليت تنظيم ضوابط  خواهد شد

هاي تسهيالتي توسط اعضا و رسيدگي به تخلفـات   تنظيم چارچوب مشخص و استاندارد براي ارزيابي و نظارت بر طرح

  .اي اعضا را بر عهده دارد صنفي و حرفه
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هاي عضو کانون مشـاوران اعتبـاري و    تواند در قبال پرداخت کارمزد از خدمات شرکت مؤسسه اعتباري مي -تبصره 

در هر حال، . هاي تسهيالتي و نظارت بر نحوه مصرف تسهيالت استفاده نمايد گذاري بانکي در ارزيابي طرح سرمايه

  .دباش گيري در تخصيص منابع، بر عهده مؤسسه اعتباري مي مسئوليت تصميم

  

  »نظارت –مششفصل «

بانـک مرکـزي هسـتند و بايـد      و بازرسـان  اشخاص مشمول مقررات اين قانون، موظف به همکاري با ناظران - ٩٢ماده 

  .تمامي اطالعات و مستندات مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند

به نحوي که عالوه بـر ارزيـابي    ،باشد مي يکپارچه نظارت ، به صورتمؤسسه اعتبارينظارت بانک مرکزي بر  - ٩٣ماده 

اعتباري نيز مورد نظارت و ارزيابي قرار  مؤسسه گروهريسک ناشي از فعاليت , اعتباري مؤسسهريسک فعاليت 

مقررات نظارت يکپارچه بنا به پيشنهاد بانک مرکزي بـه تصـويب هيـأت    تعريف گروه مؤسسه اعتباري و . گيرد

  .رسد نظارت مي

اسـت، بـه     اطالعات و مستنداتي را که مبين عملکرد واقعي و وضـعيت مـالي آن   استموظف  اعتباريمؤسسه  -٩٤ماده 

ها و جداول ابالغي بانک مرکزي،  هاي انفرادي و تلفيقي و همچنين ادواري و موردي در قالب فرم صورت گزارش

ها را  ان و وابستگان آنو همچنين اطالعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزي در خصوص سهامداران، مدير

کرده و زمينه دسترسي به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزي بـه داده هـا و اطالعـات را بـه     به آن بانک ارايه 

  .دصورت الکترونيکي و فيزيکي فراهم نماي

هـايي را کـه بـر     و همچنـين گـزارش   مؤسسه اعتباريبانک مرکزي موظف است اسناد و اطالعات دريافتي از  - ٩٥ماده 

تلقي نموده و از افشاي آن مگـر در انجـام وظـايف    " اي اسرار حرفه"کند، به عنوان  اطالعات تهيه مي  اساس آن

پيشـنهاد   او در چارچوب دستورالعملي که ب و يا بنا به الزام صريح قانوني و يا دستور مرجع قضايينظارتي خود 

  .رسد، خودداري نمايد نظارت مي هيأتبانک مرکزي به تصويب 
مقررات احتياطي بانک مرکزي از جمله الزامـات احتيـاطي مربـوط بـه سـرمايه،       استموظف  مؤسسه اعتباري –٩٦ماده 

 نسـبت هـاي ثابـت و    ها، تسهيالت و تعهدات، نسبت دارايي گيري دارايي ها، ذخيره بندي دارايي نقدينگي، طبقه

  .ندها را رعايت نماي گذاري سرمايه

هاي داخلي و حاکميت شرکتي را مطابق با ضـوابطي   نظام مناسب و کارآمد کنترل استموظف  مؤسسه اعتباري -٩٧ماده 

  .دمستقر نماي رسد، به تصويب هيأت نظارت مي بانک مرکزي بنا به پيشنهادکه 

مطابق ضوابطي که با پيشنهاد بانک مرکـزي   نظام جامعي از مديريت ريسک را استموظف  مؤسسه اعتباري - ٩٨ماده 

  .به اجرا درآورد مؤسسهطراحي و در  رسد به تصويب هيأت نظارت مي
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و ) گزرد(اقبت مرکزي، برنامه مر در چارچوب زماني و استانداردهاي اعالمي بانک مؤسسه اعتباري موظف است - ٩٩ماده 

 بايـد  برنامـه مزبـور   .تسـليم نمايـد   مرکزي بانک بهپس از اخذ تأييديه حسابرس خود  و تهيهبازيابي خود را 

 ترکيـب  و ميـزان  آن، آتي وضعيت بيني پيش ومؤسسه اعتباري  بيروني و داخلي محيط و شرايط تبيين متضمن

 از پس مرکزي بانک. باشد ها آن با مقابله نحوه و احتمالي مخاطرات هاي احتياطي، نسبت و ها بدهي و ها دارايي

 نظـارت  هيـأت  به را نتيجهبررسي نموده و  را آن ،و بازيابي هر مؤسسه اعتباري) گزرد(مراقبت برنامه  دريافت

   .نمايد مي گزارش

هاي ابالغي بانک مرکزي در زمينـه   اشخاص مشمول مقررات اين قانون موظف هستند مقررات و دستورالعمل - ١٠٠ماده 

در چارچوب قانون مبارزه با پولشويي و سـاير قـوانين و   مين مالي تروريسم را أت مبارزه بامبارزه با پولشويي و 

  .مقررات مربوط رعايت نمايند

  .تواند با مقامات نظارت بانکي ساير کشورها به همکاري و تبادل اطالعات بانکي بپردازد بانک مرکزي مي - ١٠١ماده 

ن مديرعامل مؤسسه اعتباري پـيش از  مقام مديرعامل و معاوني برکناري اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، قائم -١٠٢ماده 

  .اتمام دوره قانوني، بايد با ارايه ادله و مستندات کافي و پس از اخذ موافقت بانک مرکزي انجام شود

منوط بـه   مؤسسه اعتباريو تطبيق در  حسابرسي داخليانتصاب روساي ادارات و واحدهاي مديريت ريسک،  -١٠٣ماده 

برکنار کردن اشخاص مذکور صـرفاً بـا اجـازه بانـک مرکـزي      . ها توسط بانک مرکزي است تأييد صالحيت آن

  .پذير است امکان

 ،اعضاي هيأت مديره، مـديرعامل  بااي از قراردادهاي استخدامي منعقده  نسخهمؤسسه اعتباري موظف است  -١٠٤ماده 

هـا صـرفاً    تمديد دوره مسئوليت آن. را براي بانک مرکزي ارسال داردو معاونين مديرعامل مديرعامل مقام  قائم

   . پذير است براي دو بار امکان

به تشخيص بانک مرکزي، آن بانک مجاز به اتخاذ  مؤسسه اعتباريدر صورت وقوع هريک از تخلفات زير در  - ١٠٥ماده 

  :ستا ١٠٦ماده يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي 

  ؛ها و دستورات بانک مرکزي ها، بخشنامه قوانين، مقررات، دستورالعملتخطي از  -الف

  ؛بانک هايي که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزي است بدون اخذ مجوز از آن اشتغال به امور و فعاليت -ب

تخطي از شرايط و ضوابط مجوزهاي صادره بانک مرکزي و يـا نقـض هريـک از شـرايط و ضـوابطي کـه        -پ

  .ها صادر شده است ر براساس آنمجوزهاي مذکو

 تخطي از مفاد اساسنامه؛  -ت

  .اندازد انجام اقداماتي که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره مي -ث

  ها به بانک مرکزي؛ هاي مالي و گزارش صورت  اطالعات،, صحيح و کامل داده ها, عدم ارايه به موقع -ج
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  اين قانون؛ ٧٣عدم افشاي اطالعات موضوع ماده  -چ

و ساير مديران مؤسسه مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و اعضاي هيأت مديره  مديرعامل، قائمانتصاب  -ح

بدون اخذ تأييديه از بانک مرکزي و يا برکنارنکردن شود،  اعتباري که مصاديق آن توسط بانک مرکزي تعيين مي

برکنارکردن آنان  و يا آنان از سوي بانک مرکزيآنان در صورت عدم تأييد مجدد و يا لغو تأييديه صالحيت قبلي 

  ؛بدون اخذ تأييديه بانک مرکزي

  اصالحي؛ تخطي از تعهدات ارايه شده به بانک مرکزي در مورد انجام اقدامات -خ

اثر کردن  ها و دستورات بانک مرکزي به منظور بي ها، بخشنامه دستورالعمل, تقلب نسبت به قوانين، مقررات -د

  ها؛ آن

هـاي مـالي مطـابق بـا مقـررات و       هـا، اطالعـات و صـورت    دم تنظيم و نگهداري صحيح دفاتر، حسـاب ع -ذ

  ها؛ حساب/ هاي بانک مرکزي و يا تنظيم غيرواقعي آنها دستورالعمل

  جلوگيري از اعمال نظارت بانک مرکزي يا عدم همکاري مناسب در اين زمينه؛ -ر

  ها؛ هتخطي از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرد -ز

ها  گذاران، مشتريان و يا ثبات، ايمني و سالمت مالي مؤسسه اعتباري يا ساير بانک اقداماتي که منافع سپرده -ژ

  ؛اندازد و مؤسسات اعتباري را به مخاطره مي

 .ها ارايه گزارش خالف واقع به بانک مرکزي و صندوق ضمانت سپرده -س

  :عبارتند از ١٠٥ماده موضوع و بازدارنده  اقدامات نظارتي - ١٠٦ماده 

احضار مديرعامل، قائم مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل، رييس يا هر يک از اعضاي هيأت مديره و يـا   -الف

  ديگر مديران و کارکنان مؤسسه اعتباري براي اداي توضيحات الزم؛

رئيس يا هريك از  مديرعامل ومديرعامل، قائم مقام مديرعامل، معاونين و  اعتباري مؤسسهاخطار کتبي به  -ب

  ؛ه آنمدير اعضاي هيأت

دستور کتبي براي توقف و يا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصالحي در چارچوب برنامـه زمـاني مـورد     -پ

  ؛بانک مرکزي تأييد

و معـاونين   قـائم مقـام مـديرعامل    ،مـديرعامل  صالحيت تمام يا برخي از اعضـاي هيـأت مـديره،   سلب  -ت 

   ؛مديرعامل

حسابرسي و بـازرس    هاي مالي در مقاطع زماني مورد نظر بانک مرکزي و تهيه گزارش دستور تهيه صورت -ث

 ؛قانوني

 ؛اعتباري مؤسسههاي  انتصاب حسابرس مستقل جهت رسيدگي به حساب -ج 

  ؛اعتباري متخلف مؤسسهتشديد الزامات احتياطي براي  -چ 
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  ؛ها اندوختهدستور عدم پرداخت سود سهام يا تقسيم  -ح

  ؛ايجاد محدوديت در گسترش شعب در داخل يا خارج از کشور و يا دستور کاهش و ادغام شعب -خ

مؤسسه اعتبـاري از انجـام تمـام يـا بعضـي از عمليـات بـانکي و         موقت يا دائمممنوعيت و يا محدوديت  -د 

 ؛با تصويب هيأت نظارت اين قانون ٤٢ماده فعاليتهاي موضوع 

اعتباري براي حصول اطمينان از حسن اجراي اقدامات اصالحي مقرر از سوي  مؤسسهانتصاب ناظر مقيم در  -ذ

  ؛بانک مرکزي

براي يک دوره زماني  ها يا تعليق آن اعتباري مؤسسهمنع مداخله برخي از مديران در تمام يا بخشي از امور  -ر

  ؛و انتصاب مدير يا مديران موقت در صورت لزوم سال ٤حداکثر به مدت  معين

  درخواست تصدي امور مؤسسه اعتباري رأساً يا واگذاري اداره امور آن به ساير اشخاص به هيأت انتظامي -ز

هاي ناظر مقيم بر اساس دستورالعملي خواهد بود کـه بـا پيشـنهاد بانـک      حيطه اختيارات و مسئوليت -١تبصره 

 .رسد مينظارت  هيأتمرکزي به تصويب 

در ديـوان عـدالت   اعتـراض  قابل  يشکلاين ماده، صرفاً از حيث  موضوعو بازدارنده نظارتي اقدامات  -٢تبصره 

. باشد روز پس از تاريخ ابالغ اقدام نظارتي مي ٢٠ديوان عدالت اداري، حداکثر مهلت اعتراض در . اداري است

  .مرکزي نخواهد بوداين رسيدگي مانع از اجراي اقدامات نظارتي بانک 

تواند برحسب ميزان اهميت تخلف و دفعات تکرار، يک يـا چنـد مـورد از اقـدامات      بانک مرکزي مي -٣تبصره 

  .ماده را به مورد اجرا گذارداين  موضوعو بازدارنده نظارتي 

و اقـدامات نظـارتي   اجراي احکام حقوقي و کيفري عليه مديران و کارکنـان متخلـف مـانع از انجـام      -٤تبصره 

  .اين ماده نخواهد بود مذکور دربازدارنده 

ازاي هـر تخلـف، تكـرار يـا      اين مـاده، بـه  ) د( بند موضوعنظارتي و بازدارنده اقدامات حداكثر مدت  -٥تبصره 

  .سال خواهد بود سهاستمرار آن، 

طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتي بانک مرکزي باشد، بايد به طرفيت بانک مزبور صورت پـذيرد   -١٠٧ماده 

توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردي که موضوع دعوا انتسـاب جـرم    و افراد ذي مدخل در امر نظارت را نمي

  . باشد

ها و مؤسسـات اعتبـاري    اعمال نظارت بر بانک منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است که در راستاي -تبصره

غيربانکي در صالحيت بانک مرکزي بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامي مراحل تأسـيس، اعطـاي   

  . باشد مجوز، نظارت برفعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحالل و تصفيه مي
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  »مقررات انتظامي –هفتمفصل «
  

هـاي رسـيدگي بـه     هيأتهايي تحت عنوان  هيأت، مؤسسات اعتباريبه منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي  - ١٠٨ماده 

 تجديـدنظر  هيـأت بـدوي و   هيـأت هاي مزبور شـامل   هيأت. گردد تخلفات انتظامي در بانک مرکزي تشکيل مي

  .باشد مي

را خواهد  مؤسسات اعتباري انتظامي بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي، صالحيت رسيدگي به تخلفات هيأت -١٠٩ماده 

عامـل،   مقام مدير عامل، قائم اعتباري يا مدير مؤسسهتواند  ميرسيدگي به تخلفات انتظامي بدوي  هيأت. داشت

را در صـورت رسـيدگي و اثبـات تخلـف، مشـمول       مؤسسه اعتباريمديره  هيأتاعضاي معاونين مديرعامل و 

  .اين قانون قرار دهد ١١٥ماده هاي انتظامي مندرج در  مجازات

هاي مقرر در  را به مجازات ١٤ماده تواند متخلفين موضوع  بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي مي هيأت -تبصره

  .اين قانون محکوم نمايد ١١٥ماده 
  : نفر به شرح زير خواهد بود ٥بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي، شامل  هيأتترکيب اعضاي  -١١٠ماده 

به عنوان ريـيس  ين رئيس کل بانک مرکزي معاونيکي از و در غياب وي  کل بانک مرکزي مقام رييس قائم -الف

  ؛هيأت

   ؛رئيس کل بانک مرکزي به انتخاب يک نفر متخصص در زمينه حقوق بانکي -ب

   ؛نظارت هيأتيک نفر متخصص در امور بانکي به انتخاب  -پ

  ؛ها يک نفر متخصص در امور بانکي به انتخاب کانون بانک -ت

   ؛يک نفر متخصص در امور حقوقي و قضايي به انتخاب دادستان کل کشور -ث

بانـک  تواند حسب صالحديد و به تناسب موضـوع، از اشـخاص متخصـص و مطلـع      رييس هيأت مي -١تبصره 

  .مرکزي و مؤسسات اعتباري بدون حق رأي براي شرکت در جلسات دعوت کند

ها تنهـا بـراي يـک     انتخاب مجدد آن. سال است ٤" ث"تا " ب"موضوع بندهاي مدت عضويت اعضاي  -٢تبصره 

ز کار ا, در صورتي که بداليلي مانند فوت. دوره ديگر بالمانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود

ادامه فعاليـت  , توسط دادگاه افتادگي، ناتواني در انجام وظايف، استعفا يا محکوميت به انفصال هر يک از اعضا

  .کننده مکلف است بالفاصله نسبت به انتخاب عضو جديد اقدام نمايد مقام منصوب, غيرممکن گردد

بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي، دو نفـر از   هيأتاولين دوره پس از گذشت دو سال از آغاز به کار  -٣تبصره 

  . ها خواهند شد ديگري جايگزين آن و اشخاصيابند  تغيير ميبه قيد قرعه  "ث"تا " ب"بندهاي اعضاي موضوع  
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سه يابد و تصميمات با حداقل  نفر ديگر از اعضا رسميت ميدو و حداقل  هيأتجلسات با حضور رييس  -٤تبصره 

  .ستي موافق، قانوني اأر

  .هاي اعضاي مخالف و موافق راي و حاوي مستندات داليل ارايه شده باشد بايد جامع استدالل هيأتآراي  - ١١١ماده 

معـاون  . بدوي با صدور کيفرخواست توسط دادستان انتظـامي ممکـن خواهـد بـود     هيأتشروع رسيدگي در  - ١١٢ماده 

  .نظارتي بانک مرکزي سمت دادستان انتظامي را بر عهده خواهد داشت

اعتباري و يـا   مؤسسهبدوي مکلف است پيش از صدور راي، با ابالغ کيفرخواست دادستان انتظامي، از  هيأت - ١١٣ماده 

نامه و تشکيل جلسه نبايـد کمتـر از    فاصله زماني ابالغ دعوت. جلسه دعوت نمايد مديران متهم جهت حضور در

  .روز پس از ابالغ کيفرخواست خواهد بود ٢٠تسليم دفاعيات کتبي حداکثر ظرف . روز باشد ١٠

   :باشد به شرح زير مي ١٠٩ماده تخلفات انتظامي اشخاص مذکور در  - ١١٤ماده 

ايـن   ١٠٦مـاده  پس از اعمال اقـدامات نظـارتي موضـوع     ١٠٥ماده تکرار يا استمرار تخلفات مذکور در  -الف

   ؛قانون

  ؛بدون عذر موجه اعتباري به مدت يک روز کاري و بيشتر مؤسسهتوقف فعاليت  -ب

ردي که مکلف به ها در موا ها و يا عدم تسليم آن هاي آن افشاي اسرار بانکي مشتريان و يا اطالعات حساب -پ

  .باشند تسليم مي

   ؛جعل يا مخدوش نمودن اسناد بانکي -ت

   ؛برداشت از حساب مشتري يا انتقال وجوه از حسابي به حساب ديگر بدون مجوز قانوني -ث

 مؤسسات اعتباريبه اشخاصي که حسب قوانين و مقررات، ن قانون يا ٤٢ماده موضوع ارايه خدمات بانکي  -ج

  .اند ها منع شده از ارايه آن خدمات به آن

بـدوي   هيـأت مانع رسـيدگي   يا ساير مراجع صالحه قانونيرسيدگي به امور مذکور در محاکم کيفري  -١ تبصره

در صورتي که پس از رسيدگي به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وي صـادر گـردد،   . نخواهد بود

  .مکلفند به تقاضاي متهم، موضوع را مورد رسيدگي مجدد قرار دهندتجديدنظر هاي بدوي يا  هيأت

در چـارچوب دسـتورالعمل ابالغـي از     يان نزد موسسات اعتبـار يمشتر يها تعداد حساب يسامانده -٢تبصره 

  .باشد مي ين ماده مستثنياز شمول مفاد بند ج اسوي بانک مرکزي، 

  : باشند هاي انتظامي به شرح زير مي مجازات - ١١٥ماده 

  ؛يعموماعالم اعتباري و عنداالقتضاء  مؤسسهاخطار کتبي به  -الف

 هيـأت رييس يـا هريـک از اعضـاي    معاونين مديرعامل و مقام مديرعامل،  اخطار کتبي به مديرعامل، قائم -ب

  اعتباري؛ مؤسسهمديره 
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بندي تعيين شده توسـط   اعتباري به انجام اصالحات مورد نظر بانک مرکزي در زمان مؤسسهمکلف نمودن  -پ

  ؛آن بانک

مديره و  هيأتتمام يا برخي از اعضاي معاونين مديرعامل ، مقام مديرعامل،  مديرعامل، قائم سلب صالحيت -ت

  ؛ارجاع موضوع به بانک مرکزي جهت انتصاب مديران موقت

   ؛اعتباري تا پانصد ميليارد ريال مؤسسهاعمال جريمه نقدي براي  -ث

 هيـأت و يا هر يک از اعضاي  ، معاونين مديرعاملمقام مديرعامل اعمال جريمه نقدي براي مديرعامل، قائم -ج

  ؛مديره تا پنج ميليارد ريال

  ؛به طور موقت يا دائم ياعتبار مؤسسه يها تياز فعال يتعليق برخ -چ

يا واگذاري اداره امور به رأساً تصدي اداره امور نهادهاي موضوع اين قانون توسط بانك مركزي به صورت  - ح 

 ساير اشخاص؛

 ؛يمؤسسه اعتبارلغو مجوز  -خ 

  . نمايد تجديدنظرهاي نقدي فوق  در ميزان جريمهبه پيشنهاد بانک مرکزي تواند  مينظارت  هيأت -١تبصره 

هاي  تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن يک يا چند مورد از مجازات بدوي مي هيأت -٢تبصره 

  .تکرار و تعدد تخلف از موارد تشديد مجازات انتظامي است. انتظامي فوق را اعمال نمايد

آورد، بانک  ميموجبات توقف فعاليت مؤسسه اعتباري را فراهم ) ت(بند در مواردي که اعمال مجازات  -٣تبصره 

  .تواند نسبت به انتخاب مدير موقت براي مؤسسه اعتباري اقدام کند مرکزي مي

  .شود يمابالغ  هيأتبدوي با امضاي رييس  هيأتاحکام صادره توسط  -٤تبصره 

نمايـد، حيطـه    را اعمال مـي  ١١٥ماده " ت"هاي بدوي و تجديدنظر مجازات مذکور در بند  هيأتدر مواردي که  -١١٦ماده 

توسط بانک مرکزي  ها آنها و اختيارات مدير يا مديران موقت و ميزان حقوق و مزاياي  وظايف، مدت، مسئوليت

اعتباري متخلف مکلف به همکـاري بـا    مؤسسهارکان . شود اعتباري متخلف پرداخت مي مؤسسهتعيين و توسط 

در حدود اختيارات تعيـين شـده توسـط    ها  آني دستورات مديران موقت منصوب از سوي بانک مرکزي و اجرا

باشند و در صورت هرگونه اخالل در انجام وظايف تعيين شده براي مـديران موقـت از سـوي     بانک مرکزي مي

هـاي بـدوي و    هيـأت هـاي انتظـامي را از    تواند تشديد مجازات ارکان مذکور در اين ماده، دادستان انتظامي مي

 .نمايدتجديدنظر درخواست 

مهلـت  . رسـيدگي بـه تخلفـات انتظـامي اسـت      تجديـدنظر  هيـأت بـدوي،   هيـأت آراي   تجديـدنظر مرجع  - ١١٧ماده 

نظـر داراي   تجديد هيأت. بدوي است هيأت، بيست روز پس از تاريخ ابالغ رأي هيأتخواهي از آراي  تجديدنظر

  .بدوي است هيأتاختيارات  وظايف و کليه
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  : تجديدنظر عبارتند از هيأتاعضاي  - ١١٨ماده 

   ؛هيأترييس کل بانک مرکزي به عنوان رييس  -الف

   ؛ها دبيرکل کانون بانک -ب

   ؛دادستان کل کشور -پ

  يا معاون وي؛ وزير امور اقتصادي و دارايي -ت

  .يک نفر به انتخاب هيأت نظارت -ث

يابد و تصميمات  جلسات هيأت تجديدنظر، با حضور رييس و حداقل سه نفر ديگر از اعضا رسميت مي -١تبصره 

  .با حداقل سه رأي اعضا معتبر خواهد بود

نظارت يکي از مـديران عامـل    هيأتفاقد دبيرکل باشد،  ها تشکيل نشده يا که کانون بانک در صورتي -٢تبصره 

  .نظر معرفي خواهد نمود تجديد هيأتجايگزين وي براي حضور در جلسات را موقتاً به عنوان  مؤسسات اعتباري

زمان تشـکيل جلسـه حـداقل    . تواند طرفين دعوي را براي استماع اظهارات دعوت نمايد مي تجديدنظر هيأت -١١٩ماده 

را  تجديدنظرتجديدنظر مکلف است متن درخواست  هيأت. نظر است يک هفته پس ازتسليم درخواست تجديد

تواند ظرف مدت  خوانده مي نظر تجديد. خوانده ابالغ نمايد نظر به همراه کليه مستندات و ضمائم مربوط به تجديد

  .ارسال دارد هيأتبيست روز کليه مدارک و مستندات دفاعي خود را به 

   .باشد و قابل رسيدگي در ساير مراجع نمي قطعي استدر کليه موارد  تجديدنظر هيأتآراي  - ١٢٠ماده 

هاي مذکور  هيأتتوان در رابطه با آراي صادره از سوي  نظر را نمي هاي بدوي و تجديد هيأتيک از اعضاي  هيچ - ١٢١ماده 

  .صادره رأيبر  مؤثرتحت تعقيب قضايي قرار داد، مگر در صورت ارتکاب جرم 

بدوي يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري پـس از   هيأت  قطعي غير رايتشديد مجازات نسبت به آ -١٢٢ماده 

  . رسيدگي مجدد با توجه به کليه جوانب بالمانع است

هاي بدوي و تجديدنظر را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون  هيأتدادرسي  آيينبانک مرکزي،  - ١٢٣ماده 

هـاي بـدوي و تجديـدنظر،     وارد مسکوت در آيين دادرسـي هيـأت  م .رساند نظارت مي هيأتتهيه و به تصويب 

  .باشد مشمول عمومات قانون آيين دادرسي کيفري مي

  

  »ها صندوق ضمانت سپرده –تمشفصل ه«

ـ ها کـه در ا  ، به صندوق ضمانت سپردهياشخاص در مؤسسه اعتبار يها  ن سپردهيبه منظور تضم -١٢٤ ماده ن قـانون  ي

  .خود ادامه دهد يها تيل به فعاليط ذيت شرايشود با رعا ياجازه داده مشود  يده ميصندوق نام

  .در صندوق الزامي است مؤسسات اعتباريعضويت  -١٢٥ ماده
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دولتي است که براي مدت نامحدود، مطابق مقررات اين قانون و اساسنامه آن که با  صندوق، نهاد عمومي غير -١٢٦ ماده

صندوق از استقالل مـالي و سـازماني   . نمايد رسد فعاليت مي نظارت مي پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت

  .باشد برخوردار مي

مديره، مديرعامل و کليه کارکنان صندوق از تصدي هرگونه سمت در مؤسسات اعتباري ممنـوع   اعضاي هيأت -١٢٧ ماده

  .هستند

  :وظايف صندوق به قرار زير مي باشد -١٢٨ ماده

  ؛مؤسسه اعتبارياي توديع شده نزد ه تضمين مانده سپرده -الف

  در تطبيق با مقررات اين فصل از قانون؛ مؤسسه اعتباريارزيابي و پايش عملکرد  -ب

منطبق با تضمين صورت گرفته و در صـورت توقـف و يـا     مؤسسه اعتباريگذاران  هاي سپرده سپردهتأديه  -پ

 .پس از اعالم بانک مرکزي مؤسسه اعتباريورشکستگي 

  .دناقدام نماي به صندوق نسبت به پرداخت انواع حق عضويت مؤسسه اعتباري موظف است -١٢٩ ماده

عضويت محاسبه شده توسط صندوق براي هريک از اعضا، تحت هيچ شرايطي قابليت کاهش و يا تهاتر  حق -١٣٠ماده 

  .نخواهد داشت

  :باشد ت زير برخوردار ميو بازيابي از اختيارا) گزرد(هاي مراقبت  صندوق در چارچوب طرح -١٣١ماده 

در خصـوص مؤسسـه    ١٠٦مـاده  هـاي مـذکور در    به بانک مرکزي مبني بر اعمال مجازات ارائه پيشنهاد -الف

 ؛ اعتباري

داوطلب با لحاظ  مؤسسات اعتباريتعهدات مربوط به پرداخت بدهي يک مؤسسه اعتباري به ساير  انتقال -ب

 شرايط و امتيازات الزم؛

 شده؛ تضمينهاي  جبران خسارات احتمالي مؤسسه اعتباري داوطلب تا حداکثر به ميزان سپرده -پ

اعطاي خط اعتباري به مؤسسه اعتباري در معرض توقف به تشخيص و اعالم بانک مرکزي و در چارچوب  -ت

 اين ماده؛) ۲(نامه موضوع تبصره  آيين

 ؛مؤسسات اعتباري يابيو باز) گزرد( برنامه مراقبت ينظارت بر اجرا -ث

ها و محاسـبه   در خصوص اطالعات سپرده مؤسسات اعتباريهاي ارائه شده از سوي  احراز صحت گزارش -ج

 عضويت پرداختي به صندوق؛ حق

 .مؤسسات اعتباري يابيبازو  )گزرد(مراقبت برنامه بررسي کفايت  -چ

  .گذاري درج نمايد قراردادهاي سپردهاين ماده را در ) ۲(مؤسسه اعتباري موظف است مفاد بند  -١تبصره 
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ـ      ) گزرد(مراقبت  نحوه و شرايط تهيه برنامه -٢تبصره  منظـور  ه و بازيـابي مشـتمل بـر اقـدامات پيشـگيرانه ب

اي خواهد بود که به پيشـنهاد مشـترک بانـک     نامه از شرايط نامطلوب مطابق آيين مؤسسات اعتباريرفت  برون

 .رسد هيأت نظارت ميمرکزي و صندوق تهيه و به تصويب 

صندوق موظف است حداکثر ظرف مدت نـود روز پـس از    ،اعتباري مؤسسهدر صورت توقف و يا ورشکستگي  -١٣٢ماده 

ربط تا سقف تضـمين   اعتباري ذي مؤسسهگذاران  هاي سپرده اعالم بانک مرکزي، نسبت به تاديه مانده سپرده

ه همان ميزان و شرايط در مؤسسه اعتبـاري ديگـر بـراي    اي ب شده، به صورت پرداخت نقدي و يا ايجاد سپرده

 .گذار، اقدام نمايد سپرده

تواند ظـرف مـدت نـود روز     در صورت اعالم توقف مؤسسه اعتباري از سوي بانک مرکزي، صندوق مي -تبصره

ول هاي نزد مؤسسه اعتباري متوقف را به آن مح مؤسسه اعتباري ديگري را شناسايي کند که بازپرداخت سپرده

  .نمايد

  :گردد منابع مالي صندوق به شرح ذيل تأمين مي -١٣٣ماده 

 هاي تعيين شده؛ حق عضويت -الف

  ها؛ گذاري درآمد حاصل از سرمايه -ب

 بالعوض دولت؛ يمال يها کمک -پ

  در موارد ضروري؛ مؤسسات اعتباريتسهيالت دريافتي از بانک مرکزي و يا  -ت

 بهادار؛ صدور اوراق -ث

 اين قانون؛ ۶۴موجب ماده وجه التزام اخذ شده به  -ج

 از بانک مرکزي؛مؤسسات اعتباري برداشت  ٪ وجه التزام وصول شده از مؤسسات اعتباري بابت اضافه۵۰ -چ

 ؛۱۱۵ماده  موضوعمؤسسات اعتباري هاي اخذ شده از  جريمه -ح

 .ساير منابع پس از تصويب هيأت نظارت بانک مرکزي -خ

  .باشد ي درآمدهاي صندوق از هرگونه ماليات معاف مي هاي دريافتي و کليه عضويتحق  -١ تبصره

هـاي قابـل قبـول ماليـاتي همـان سـال        پرداختي مؤسسه اعتباري به عنوان هزينه  هاي حق عضويت - ٢ تبصره

  .گردد مؤسسه اعتباري منظور مي

  .نزد بانک مرکزي نگهداري شونداند، بايد صرفاً در حسابي  منابع صندوق که استفاده نشده -٣تبصره 

يابـد و   ها از صندوق، کاهش مي گذاران نزد مؤسسه اعتباري، به تناسب وجوه دريافتي آن مانده سپرده سپرده -١٣٤ماده 

هـاي مؤسسـه    شده، از محل دارايي تعيين تضمينهاي  گذاران از مؤسسه اعتباري بيش از سقف مطالبات سپرده

  .شود بر اساس قوانين و مقررات موجود تصفيه مي و اعتباري مذکور
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هاي مورد نياز صندوق را در چارچوب وظـايفي کـه بـه     مؤسسه اعتباري موظف است آمار، اطالعات و گزارش -١٣٥ماده 

بانک مرکزي موظف اسـت آمـار،   . موجب اين قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارايه نمايد

باشد، با  موجود خود را که در چارچوب اين قانون مرتبط با وظايف محوله به صندوق مي هاي اطالعات و گزارش

کـه بانـک   ي يهـا  اي از آمار، اطالعات و گـزارش  صندوق با رعايت حفظ اسرار حرفه. صندوق به اشتراک گذارد

  .نمايد استفاده مي گذارد، مرکزي در اختيار آن مي

اي است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابالغ اين قانون به  نامه ينشيوه تبادل اطالعات به موجب آي -تبصره

  .رسد صويب هيأت نظارت ميپيشنهاد بانک مرکزي به ت

 تضـمين گذاران مشـمول   شده به سپرده که منابع صندوق از کفايت الزم جهت ايفاي تعهدات حال در صورتي -١٣٦ماده 

شود و متجاوز از  برخوردار نباشد، مؤسسات اعتباري مکلفند سهم مشخصي که توسط صندوق تعيين و ابالغ مي

هاي آتـي در اختيـار    پرداخت حق عضويت باشد را به صورت پيش عضويت ساالنه نمي دو برابر مبلغ آخرين حق

  .صندوق قرار دهند

ت خود در موعد تعيين شده اقدام ننمايد، نسـبت بـه مبلـغ    عضوي مؤسسه اعتباري که نسبت به پرداخت حق -١٣٧ماده 

پيشـنهاد بانـک   عضويت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه التزامي است کـه نـرخ آن بـه     حق

 .رسد تصويب هيأت نظارت ميمرکزي به 

اعتباري ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ صندوق جهت پرداخت حق عضـويت،   مؤسسهکه  در صورتي -تبصره

ن بعمل نياورد بانک مرکزي موظف است حق عضويت و وجه التزام مربوطـه را حسـب   آمنظور واريز ه اقدامي ب

  .حساب صندوق واريز نمايده مذکور نزد خود برداشت و ب مؤسسه اعتباريهاي  درخواست صندوق از حساب

صـندوق،   تضـمين هاي بانکي مشـمول   ضوابط اجرايي ناظر بر فعاليت صندوق از قبيل تعيين مصاديق سپرده -١٣٨ماده 

انـداز   هـاي پـس   سپرده تضمينو شرايط آن، سقف و شرايط  تضمينهاي مشمول  سقف تضمين و انواع سپرده

گذاري منابع صندوق از جمله محـل و شـيوه    هاي بانکي مشترک، ضوابط و شرايط سرمايه بازنشستگي و سپرده

هـا بـه    ها در صندوق از جمله ميزان، انـواع و نحـوه محاسـبه و پرداخـت آن     آن، ضوابط و شرايط حق عضويت

، استيفاي مطالبـات صـندوق از مؤسسـه اعتبـاري     گذاران هاي سپرده صندوق، سازوکار اجرايي پرداخت سپرده

مؤسسه اعتباري و ساير ترتيباتي که براي اجـراي ايـن فصـل از     تضمينهاي مشمول  ناشي از پرداخت سپرده

خواهد بود که به پيشنهاد مشترک بانک مرکزي و صندوق بـه تصـويب    اي نامه قانون الزم است، به موجب آيين

  .رسد هيأت نظارت مي

رأي هيـأت نظـارت   . باشد مرجع رسيدگي به اختالفات احتمالي صندوق و مؤسسات اعتباري هيأت نظارت مي -١٣٩ماده 

  .باشد االجرا مي قطعي و براي طرفين الزم
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  .پذير است توقف فعاليت يا انحالل صندوق فقط به موجب قانون امکان -١٤٠ماده 

  

  »بازسازي، ورشکستگي، انحالل و تصفيه  توقف، –منهفصل «

  : ر ممکن استيدر موارد ز ياعتبار مؤسسهانحالل  -١٤١ماده 
  ؛ ياريانحالل اخت -الف

  اعتباري توسط بانک مرکزي؛  مؤسسهانحالل  -ب

   .انحالل در اثر ورشکستگي -پ

اعتباري پس از تصويب مجمع عمومي آن و در چارچوب ضـوابط قـانوني مربـوط و     مؤسسهانحالل اختياري  -١٤٢ماده 

  . پذير است صرفاً پس از تأييد هيأت نظارت امکان

العاده آن تعيين و پس از  سسه اعتباري توسط مجمع عمومي فوقؤانحالل اختياري، مدير تصفيه مصورت در  -١٤٣ماده 

ر ساير موارد انحالل، مدير منصوب از جانب بانک مرکـزي بـه   د. تأييد توسط بانک مرکزي منصوب خواهد شد

 اداره از تاريخ انتصـاب مـدير تصـفيه،   . نمايد اعتباري مزبور فعاليت خود را آغاز مي مؤسسهعنوان مدير تصفيه 

هاي  يگيرد و مديراني که از تحويل اسناد، مدارک و داراي اعتباري در اختيار وي قرار مي مؤسسههاي  کليه دارايي

سال و جبران خسـارات وارده محکـوم    ۲ماه تا  ۶اعتباري به مدير تصفيه خودداري نمايند به حبس از  مؤسسه

  . ردندگ مي

ه منحل محسـوب شـده و توسـط مـدير تصـفي      ، -١١٥ماده موضوع -مؤسسه اعتباري به محض لغو مجوز  -١٤٤ماده 

اختيارات و وظـايف مجمـع عمـومي صـاحبان سـهام      هيأت نظارت کليه . دگرد منتخب بانک مرکزي تصفيه مي

   .نمايد مؤسسه اعتباري منحله را تا خاتمه امر تصفيه و آگهي ختم عمل، اعمال مي

   :کند يا متوقف، يکي از تصميمات ذيل را اتخاذ مياعتباري در معرض توقف  مؤسسه در موردبانک مرکزي  -١٤٥ماده 

  بازسازي؛  -الف

  ورشکستگي و تصفيه؛  -ب

تعريف توقف و موارد آن بر اساس ضوابطي است که به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت  -تبصره

  . مرجع تشخيص توقف، بانک مرکزي است. رسد مي

   :اعتباري از طريق هر يک از موارد زير قابل انجام است مؤسسهبازسازي  -١٤٦ماده 
  تملک؛  ياادغام  -الف

  خريد و پذيرش؛  -ب

  ترميم؛  -پ
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  .ساير موارد به پيشنهاد بانک مرکزي و تأييد هيأت نظارت -ت

اعتباري به نحوي که يک شخصيت حقوقي جديـد از   مؤسسهعبارتست از تجميع حقوق و تعهدات دو ادغام  -١٤٧ماده 

تملک عبارتست از ادغام دو يا چند مؤسسه اعتباري به نحوي که صرفاً شخصيت حقوقي يکي . آن حاصل شود

ممنوع مرکزي  بانکاخذ مجوز قبلي از  بدوناعتباري  مؤسسهنه توافق راجع به ادغام هر گو. ها باقي بماند از آن

  . است

  . اعتباري متوقف با يکديگر ممنوع است مؤسسهادغام دو يا چند  -تبصره

سال نخواهـد   ۳اعتباري در حال بازسازي براي مدت بازسازي که در هر حال بيش از  مؤسسهکليه اختيارات  -١٤٨ماده 

اين اختيارات شامل حضور در مجامع و اعمـال رأي در  . بود توسط بانک مرکزي يا نماينده آن اعمال خواهد شد

  . باشد آن نيز مي

داوطلب مورد تأييد بانـک مرکـزي ضـمن تملـک کليـه       اعتباري مؤسسهکه  عبارتست از اينخريد و پذيرش  -١٤٩ماده 

بـه محـض   . ، پرداخت کليه تعهدات آن را بر عهده گيردمتوقف يا در معرض توقف ياعتبار مؤسسههاي  دارايي

هـا و   تسـويه دارايـي  . شـود  منحل ميمتوقف يا در معرض توقف اعتباري   مؤسسههاي مذکور،  انجام واگذاري

   .اعتباري خريدار خواهد بود مؤسسهدار بر عهده  مشکلهاي  بدهي

کيفيت  کيفيت تفکيک شده و بخش بي اعتباري به دو بخش باکيفيت و بي مؤسسههاي  در روش ترميم، دارايي -١٥٠ماده 

بـه   هـا  دارايـي باکيفيـت  با تملک بخش اعتباري جديد  مؤسسهاعتباري قبلي يا  مؤسسه. شود تعيين تکليف مي

  . دهد خود ادامه ميفعاليت 

در معرض توقف قابليت بازسازي نداشته متوقف يا اعتباري  مؤسسهدر صورتي که به تشخيص بانک مرکزي،  -١٥١ماده 

ممکـن نيسـت، فراينـد     مؤسسـه باشد يا بانک مرکزي حين فرايند بازسازي به اين نتيجه برسد که بازسـازي  

  . اعتباري انجام خواهد شد مؤسسهورشکستگي و تصفيه 

  : نمايد مياعتباري را آغاز  مؤسسهدادگاه به درخواست هر يک از اشخاص زير، رسيدگي به ورشکستگي  -١٥٢ماده 

  بانک مرکزي؛  -الف

  .کل کشور دادستان -ب

در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است کل کشور در صورتي که پرونده ورشکستگي توسط دادستان  -تبصره

مـاه،   يـک در صورت عدم اظهار نظر بانک مرکزي ظرف مدت . پيش از رسيدگي نظر بانک مرکزي را اخذ نمايد

  . دادگاه بدون اخذ نظر بانک مرکزي رسيدگي را آغاز خواهد نمود

عوي به صرف درخواست بانک مرکزي دادگاه در کليه موارد، در هر مرحله از رسيدگي و يا حتي پيش از طرح د -١٥٣ماده 

در ايـن  . نمايـد  اعتبـاري در امـور آن مـي    مؤسسهمبادرت به صدور دستور موقت مبني بر منع مداخله مديران 
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اعتباري منصوب خواهند  مؤسسهصورت، مدير يا مديران تعيين شده توسط بانک مرکزي به عنوان مدير موقت 

آيد و منوط به اخذ تأمين از بانک مرکـزي نخواهـد    صدور دستور موقت بدون دعوت از طرفين به عمل مي. شد

وان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداري و حتي در ايام تعطيل تقاضا نمود و ت در مواقع ضروري مي. بود

ز درخواست بانک مرکـزي در خصـوص آن اتخـاذ تصـميم     ساعت ا ۲۴دادگاه موظف است حداکثر ظرف مدت 

  . نمايد

اعتباري صادر شده باشد، بانک  مؤسسهدر مواردي که دستور موقت پيش از طرح دعواي ورشکستگي  -١ تبصره

 مؤسسـه ماه پس از صدور دسـتور موقـت، دعـواي ورشکسـتگي      يکمرکزي موظف است حداکثر ظرف مدت 

   .در غير اين صورت از دستور موقت توسط دادگاه رفع اثر به عمل خواهد آمد. يداعتباري را نزد دادگاه مطرح نما
ها منصوب  تواند مديران موقت را برکنار و اشخاص ديگري را به جاي آن انک مرکزي در هر زمان ميب -٢ تبصره

  . تغيير مديران نيازي به تأييد دادگاه ندارد و صرف اطالع به دادگاه کافي است. نمايد

سسات اعتباري به عنوان مدير موقت موضوع اين ؤانتصاب اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل ساير م -٣تبصره 

  . ماده ممنوع است

اعتباري بر اساس  مؤسسهمدير يا مديران موقت تعيين شده بر اساس ماده قبل داراي کليه اختيارات مديران  -١٥٤ماده 

  . اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزي در احکام انتصاب آنان محدود نموده باشد

سسات اعتباري يا ايفـاي  ؤدر مواردي که مدير يا مديران موقت، اجراي برخي قراردادهاي منعقده با م -١ تبصره

هـا را از دادگـاه درخواسـت     وز عدم اجراي آنتوانند با ذکر دليل، مج برخي تعهدات آن را به مصلحت ندانند مي

گـذاران و نظـر    دادگاه به فوريت و خارج از نوبت به اين مسأله رسيدگي کرده و با لحاظ منـافع سـپرده  . نمايند

   .نمايد يبانک مرکزي اتخاذ تصميم م
از اختيـارات  تواند به تقاضاي مديران موقت و با موافقت بانـک مرکـزي تمـام يـا برخـي       دادگاه مي -٢ تبصره

اعمال اين تبصره . اعتباري را سلب و اعمال آن را در اختيار مدير يا مديران موقت قرار دهد مؤسسهسهامداران 

اعتراض سهامداران بـه  . منوط به تأييد عدم همکاري سهامداران با مديران موقت از سوي بانک مرکزي است

وسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مـدير يـا   اجراي اين تبصره تا زماني که منتهي به اتخاذ تصميم ت

  . مديران موقت نخواهد بود

اعتباري توسـط   مؤسسهماه از تاريخ در اختيار گرفتن کنترل  ۶بانک مرکزي موظف است حداکثر ظرف مدت  -١٥٥ماده 

ـ اعتباري بـه دادگـاه ارا   مؤسسهها و تعهدات  ها، بدهي مديران موقت، گزارش کاملي مبني بر وضعيت دارايي ه ي

ه اين گزارش، يدر صورت عدم ارا. مهلت مزبور با اعالم بانک مرکزي فقط براي يک بار قابل تمديد است. دهد

  . اعتباري اقدام خواهد نمود مؤسسهگيري در خصوص ورشکستگي  دادگاه نسبت به تصميم
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اعتبـاري ورشکسـته ضـمن ممنوعيـت از      مؤسسه، مديران ۱۵۳ماده به محض صدور دستور موقت موضوع  -١٥٦ماده 

اعتباري به مـديران   مؤسسهاعتباري، موظف به تحويل کليه اموال، اسناد و مدارک  مؤسسهمداخله در کليه امور 

سال و الزام به جبران  ۲ماه تا  ۶تخلف از اين ماده موجب مجازات حبس از . باشند موقت و همکاري با آنان مي

  . باشد خسارات وارده مي

 مؤسسهتمامي دعاوي عليه مديران موقت يا مدير تصفيه به دليل اقداماتي که در جريان اداره موقت يا تصفيه  -١٥٧ماده 

شـود کـه بـه پرونـده ورشکسـتگي       دهند به طرفيت بانک مرکزي در دادگاهي رسيدگي مـي  اعتباري انجام مي

مديران موقت يا مدير تصفيه از حدود اختيـارات  در مواردي که دادگاه به اين نتيجه برسد که . کند رسيدگي مي

خواهد که حسب مورد نسبت به تغيير  اند ضمن بالاثر کردن اقدامات مزبور، از بانک مرکزي مي خود تجاوز کرده

در صورتي که اعمال خارج از حدود اختيـارات مـديران مزبـور    . آنان يا محدود کردن اختيارات آنان اقدام نمايد

منجر به ورود زيان به اشخاص شده باشد، پس از تعيين ميزان زيان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزي مکلـف  

  . به جبران آن خواهد بود

هـا، بانـک مرکـزي مکلـف بـه پرداخـت        در تمامي دعاوي موضوع اين ماده قطع نظر از تاريخ طرح آن -تبصره

هاي رسيدگي و معاضدت قضايي مديران موقت و مدير تصفيه است به نحوي که آنان جهت دفاع از خود  هزينه

  . اي نباشند در دادگاه موظف به پرداخت هيچ هزينه

نمايد به هيچ وجه نافي يا  اعتباري اتخاذ مي مؤسسهمورد ورشکستگي يا اداره موقت  تصميماتي که دادگاه در -١٥٨ماده 

  . باشد اعتباري نمي مؤسسهمحدود کننده اختيارات بانک مرکزي از جمله در خصوص لغو يا تعليق مجوز 

ـ  مؤسسهدادگاه در هر مورد که رسيدگي به ورشکستگي  -١٥٩ماده  راز شـرايط  اعتباري درخواست شود و در صورت اح

تاريخ توقـف توسـط   . نمايد پس از اخذ نظر بانک مرکزي مبادرت به صدور حکم ورشکستگي مي ،ورشکستگي

معامالتي که از تـاريخ توقـف تـا زمـان صـدور حکـم       . دادگاه پس از اخذ نظر بانک مرکزي تعيين خواهد شد

از احکام قانون تجـارت در  ورشکستگي توسط مديران موقت منصوب از طرف بانک مرکزي انجام شده است، 

  . باشد خصوص معامالت تاجر متوقف مستثني مي

ـ تبا صدور حکم ورشکستگي که طي آن مدير منصوب از جانب بانک مرکزي بـه عنـوان مـدير تصـفيه      -١٦٠ماده  ن يعي

 ممنـوع  ،چه براي تصفيه ضـرورت دارد  اعتباري از انجام هرگونه عمليات بانکي و مالي جز آن مؤسسهشود،  مي

اعتبـاري در اختيـار مـدير تصـفيه قـرار       مؤسسههاي  به محض صدور حکم ورشکستگي کليه دارايي. شود مي

اعتباري به مدير تصفيه خودداري نمايند به  مؤسسههاي  گيرد و مديراني که از تحويل اسناد، مدارک و دارايي مي

  . سال  و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد ۲ماه تا  ۶حبس از 

   .تواند در هر زمان تغيير مدير تصفيه را به دادگاه پيشنهاد دهد انک مرکزي ميب -١ تبصره
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  .اعتباري، عضو ناظر توسط هيأت نظارت منصوب خواهد شد مؤسسهدر جريان تصفيه  -٢ تبصره

اعتباري خود به  مؤسسهپس از صدور حکم ورشکستگي مجوزهاي صادره توسط بانک مرکزي براي  -٣تبصره 

را » در حال تصفيه«اعتباري موظف است در کليه مراسالت و اعالمات خود عبارت  مؤسسهگردد و  ملغي مي خود

  . بالفاصله قبل يا بعد از نام خود به کار برد

ترتيـب  انحالل يا ورشکستگي، اولويت پرداخت بـه   اعتباري در جريان مؤسسهها و تعهدات  در تصفيه بدهي -١٦١ماده 

  : باشد زير مي طبقات

  تصفيه؛ بازسازي و هاي  هزينه -الف

  ؛ مؤسسه اعتباري حقوق و مزاياي کارکنان -ب

  شده؛ تضمينهاي  ها بابت پرداخت سپرده مطالبات صندوق ضمانت سپرده -پ

  گذاري؛  هاي سرمايه جز سپردهه ها ب اصل سپرده -ت

  گذاري؛  هاي سرمايه اصل سپرده -ث

  اعتباري؛هاي مؤسسات  اصل سپرده -ج

  .ها و حقوق ممتازه وفق قانون ساير بدهي -چ

اعتباري به وثيقه گذاشته شده باشند، از محل عوايد حاصل از فـروش   مؤسسههايي از  چنانچه دارايي -١تبصره 

   .دشو هاي مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته مي دارايي

هاي خـود  اعتباري در هيچ صورتي حق استناد به ادعاي تهاتر براي پرداخت بدهي مؤسسهبدهکاران  -٢تبصره 

   .دارندرا ن
سسات اعتباري در مواردي در اين قانون معين نشده است تابع قانون تجارت خواهـد  ؤاحکام ورشکستگي م -١٦٢ماده 

  . بود

  

  »ساير مقررات –مدهفصل «

  . پذير است پذيري از عموم فقط طبق مقررات اين قانون و با مجوز بانک مرکزي امکان سپرده - ١٦٣ماده 

  .پذيري از عموم با بانک مرکزي است تشخيص سپرده -١تبصره 
پذيري از عمـوم نماينـد، بنـا بـه      فعاليت اشخاصي که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي مبادرت به سپرده -٢تبصره 

متخلفـين بـا شـکايت    . متوقف خواهد شد توسط نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايراندرخواست بانك مركزي و 

  .سال محکوم خواهند شد ده بانک مرکزي به حبس تعزيري از سه تا 
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اعـالم  خود رساني  پايگاه اطالعبه طرق مقتضي از جمله درج در مرکزي فهرست مؤسسات اعتباري مجاز را  بانک -١٦٤ماده 

   .نمايد عمومي مي

 سلبمجدد و يا  تأييديه صالحيت از بانک مرکزي يا پس از عزل، تعليق، عدم تأييداشخاصي که بدون اخذ تصدي  -١٦٥ماده 

 هيـأت مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و عضو  هاي مديرعامل، قائم صالحيت قبلي توسط بانک مرکزي، در سمت

عـالوه   فعاليت نمايند، در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب شده وؤسسات اعتباري ممديره 

 .ميليون ريال محكـوم خواهنـد شـد    دويستنقدي به ازاي هر روز  پرداخت جزايبه , بر مجازات مربوط به آن

يـک از اسـناد تعهـدآور     مجاز به امضاي هيچ ،و يا عزل ، تعليقصالحيت سلبمديران موضوع اين ماده از زمان 

  .تعقيب کيفري اشخاص مزبور در اين خصوص منوط به شکايت بانک مرکزي است .باشند مؤسسه اعتباري نمي

ملي، خصوصي، داخلي (انتشار هر نوع آگهي يا اطالعيه، تبليغ يا هر نوع اقدام تبليغي از طريق هر نوع رسانه  - ١٦٦ماده 

اعم از نشريات و مطبوعات الکترونيکي و غيرالکترونيکي، ديداري يا شنيداري به سفارش اشخاصي ) يا خارجي

هوري اسالمي ايران اشتغال دارند، ممنـوع  هاي پولي و بانکي بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي جم که به فعاليت

کننده يا هر شخص حقيقي و حقوقي ديگر مستوجب جزاي نقدي تا ميزان  تخلف از اين حکم توسط تبليغ. است

ضوابط اجرايي اين ماده به . گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واريز خواهد شد برابر هزينه تبليغ صورت ١٠

 .رسد يب هيأت نظارت ميپيشنهاد بانک مرکزي به تصو

هاي ارتباط جمعـي،   هر گونه انتشار خبر خالف واقع و غيرمستند در خصوص مؤسسه اعتباري از طريق رسانه -۱۶۷ماده 

 مرتکب با شکايت مؤسسه اعتباري ذينفع به مجازات جبران خسارت مـادي و معنـوي  . شود جرم محسوب مي

  .شود به مؤسسه اعتباري محکوم ميوارده 

قوانين   هاي متکي بر آن، مکلفند عالوه بر مقررات اين قانون و قانون بانک مرکزي، دستورالعملمؤسسات اعتباري  -١٦٨ماده 

هاي مذکور صـادر   و مقررات و اساسنامه مصوب ، دستورهاي بانک مرکزي را  نيزکه به موجب قوانين و دستورالعمل

  .شود، رعايت کنند مي

و تغييـرات   ١٣٥١قانون پولي و بانکي کشور مصوب سـال   ون بانک مرکزي و اين قانون؛اي قاناز تاريخ اجر -١٦٩ماده 

و تغييرات بعـدي آن، اليحـه قـانوني اداره امـور      ١٣٦٢بعدي آن، قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال 

قـانون   ۴۴هـاي کلـي اصـل     قانون اجراي سياست ۵ماده ، هاي غيردولتي بانک تأسيسها و قانون اجازه  بانک

هاي توليدي  هاي طرح و تسريع در اجراي طرح و کاهش هزينهقانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانکي ، اساسي

 ۴۴هاي کلـي اصـل    قانون اجراي سياست ۹ماده ) و(قسمت اخير بند و ها  و افزايش منابع مالي و کارآيي بانک

که  تا زماني .قانون مغايرت دارد ملغي استتمامي قوانين و مقررات ديگر در مواردي که با اين  و قانون اساسي



 

٣٦ 
 

هاي سـابق،   دستورالعملها و  نامه هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده است، آيين  نامه و دستورالعمل آيين

  .به تشخيص بانک مرکزي معارض نباشد، قابل اجرا خواهد بود قانوناين که با مفاد  مشروط بر اين

  . از تاريخ اجراي اين قانون، شمول قوانين بعدي بر مؤسسات اعتباري، مستلزم ذکر نام است -١٧٠ماده 

االجرا شدن اين قانون، خـود را بـا    باشند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از الزم هاي دولتي موظف مي بانک -١٧١ماده 

  .مفاد آن تطبيق دهند

. شـوند  داري، استخدامي، مالي و معامالتي خاص خـود اداره مـي  هاي دولتي براساس ضوابط و مقررات ا بانک -١٧٢ماده 

ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايـي تهيـه و بـه تصـويب هيـأت       ٦ضوابط و مقررات مربوطه ظرف مدت 

  .وزيران خواهد رسيد

بانک مرکزي موظف است . باشد مي االجرا پس از تاريخ تصويب، الزم........................................ اين قانون  - ١٧٣ماده 

هاي پولي و بانکي موجود را متناسب با مفاد اين قانون مورد بـازنگري   ها و دستورالعمل نامه ظرف اين مدت آيين

  . ربط ارايه دهد قرار داده و جهت تصويب به مراجع ذي

  
  


