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  تعالی باسمه

  

  طرح بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
  تعاریف - فصل اول

 . شود می فیتعر ریقانون به کار برده شده است، به شرح ز نیکه در ا یاصطالحات - 1ماده
 .رانیا یاسالم يجمهور يبانک مرکز :يمرکز بانک - الف
 .يعالی بانک مرکز هیأت :عالی هیأت - ب
 .يکل بانک مرکز سیرئ :کل سیرئ - پ
 .بانک مرکزي سازمان نظارت :سازمان - ت
  .اعتبار ایجاد یا یالتتسه يو اعطا حقوقیاشخاص حقیقی و سپرده از  یافتدر :عملیات بانکی - ث
ر ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسـنادي کـه   مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی نظیر صدو :خدمات بانکی - ج

  .کندتواند در چهارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد دریافت میسسه اعتباري مؤ
تأسیس شده و به انجـام   قوقی است که با مجوز بانک مرکزي یا به موجب قانونشخص ح :مؤسسه اعتباري - چ

  .کند میعملیات بانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت 
شـود، دایـره شـمول آن، بانکهـا و مؤسسـات       در این قانون از این پس هر جا از واژه مؤسسه اعتباري استفاده مـی 

  .آن که خالف آن تصریح گردد اعتباري غیربانکی است؛ مگر
بانـک   از عنـوان  مؤسسه اعتباري است که با مجوز بانک مرکزي یـا بـه موجـب قـانون    نوع خاصی از  :بانک - ح
 .باشـد  الحسـنه  قرض جامع و یا اي، توسعه تجاري، تخصصی، تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله کند و می استفاده می

   .کننداي فعالیت  المللی یا  منطقه قی یا مجازي و در  سطوح ملی، بینصورت حقیتوانند به  بانکهاي مذکور می
ارچوب این قانون مجاز به انجام عملیات و ارائه همؤسسه اعتباري است که در چ :مؤسسه اعتباري غیربانکی - خ

ـ تمـام   ،یبدون اعالم قبلتواند گذار می سپرده که ییهاسپرده خدمات بانکی به استثناي قبول از سـپرده خـود را    یبخشـ  ای
   .باشدمی برداشت کند،

ت شرکتهاي مدیری ها، صرافی واسپاري یا لیزینگ،سسات اعتباري، شرکتهاي کلیه مؤ  :تحت نظارتاشخاص  - د
شرکتهاي اعتبارسنجی و سایر اشخاصی که حسب تشخیص بانک مرکزي، به انجـام عملیـات یـا ارائـه خـدمات       دارایی،

  .بانکی، ارائه ابزارهاي پرداخت و سایر فعالیتهاي مرتبط با بازار پول اشتغال دارند
 صیاست کـه بـه تشـخ   یحقوق ای یقیاشخاص حق هیشامل اشخاص تحت نظارت و کل :تحت نظارت گروه - ذ

شـخاص تحـت   ، اگـر یبـه هـر نحـو د    ایو  یکنترل ،یمال ،یتیریمد ،یتیاز روابط مالک يبه واسطه برخوردار نک مرکزيبا
  .قرار دهندرا به صورت مؤثر در معرض ریسک  نظارت
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 اهداف و دامنه شمول - فصل دوم

  :اهداف این قانون عبارت است از - 2ماده
عدل و منطبق بر ضوابط اسالمی از طریق مدیریت خلق اعتبـار و  استقرار نظام پولی و اعتباري بر مبناي حق و  - 1

 در جهت رشد و سالمت اقتصاد کشور تنظیم جریان نقدینگی
 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانتحقق اهداف و احکام اقتصادي مندرج در  - 2
 ، کارآمدي و پاسخگویی بانک مرکزيارتقاي استقالل - 3
 بانکیه تضمین سالمت و کارآمدي شبک - 4
دهاي اقتصـادي  ساختها و صنایع اساسی کشور و واحاعتبارات در جهت تأمین مالی  زیرهدایت تسهیالت و  - 5

 آفرین مولد و ارزش
  بانک مرکزي اراتیو اخت فیاهداف، وظا، ها ولیتمسؤ :فصل سوم

 - 3ماده
مناسـبات عادالنـه در بـازار پـول کشـور در       يسازگار با شرع اسالم و برقـرار  ياستقرار بانکدار تیمسؤول - الف

 .است يبرعهده بانک مرکز ،ارچوب قانونهچ
 :کند يریگیرا پ ریاهداف ز دیبا يبانک مرکز - ب
  ها؛متیقسطح عمومی ثبات  - 1
 ی؛بانک شبکهثبات و سالمت  نیتأم - 2
  .ياقتصادو توسعه  اشتغال، از رشد تیحما - 3

 - 4ماده
 :قانون اقدام کند نیبر اساس مواد مندرج در ا ریز فیموظف است نسبت به انجام وظا يبانک مرکز - الف

 ي؛ارز ی وپول يها استیس يو اجراتعیین  - 1
 ؛بر اشخاص تحت نظارتو اعمال قانون نظارت وضع مقررات،  - 2
 ؛ی کشورالملل نیب ریذخا تیریو مد ينگهدار - 3
 کشور؛  هاي رایجات و انتشار اسکناسمسکوکضرب  - 4
 ؛یجواهرات مل ينگهدار - 5
 ؛هاي پرداختا، تنظیم مقررات و نظارت بر نظامایجاد و توسعه زیرساخته - 6
 و مشاور دولت؛ یمال ندهیعنوان بانکدار، نما  نقش به يفایا - 7
 ؛ سسات اعتباريمؤعنوان بانکدار   نقش به يفایا - 8
هـاي  کلیه اطالعات مربوط به عملیات، خدمات و تراکنشایجاد بسترهاي الزم براي دسترسی بانک مرکزي به  - 9

 سسات اعتباري؛مؤ
در هـاي بـانکی   عملیـات، خـدمات، تـراکنش   متمرکـز  و جامع پایگاه داده تشکیل ایجاد بسترهاي الزم براي  - 10



4 

 بانکی؛راستاي ارتقاي شفافیت نظام 
بندي اعتبـاري در حـوزه    بارسنجی و رتبهایجاد بسترهاي الزم حقوقی و اطالعاتی براي فعالیت شرکتهاي اعت - 11

 بانکی و سایر نهادهاي مورد نیاز براي انجام وظایف نظارتی بانک مرکزي؛
 .شود می ایارجاع شده  يبه بانک مرکز قوانینارچوب هکه در چ یفیوظا ریسا - 12
 :را انجام دهد ری، اقدامات زبا رعایت قوانین و مقررات تواند یم  يمرکز بانک - ب
 ؛ی و ارزيپول يگذار استیمختلف س ياستفاده از ابزارها - 1
  ؛یالملل نیر بیذخا تیریبه منظور مد يانجام معامالت مجاز ارز - 2
 ؛یالملل نیب يدر نهادها تیمشارکت و عضو - 3
 ؛یالملل نیب يها و سازمان یپول ينهادها ایو  یخارج يمرکز يهابه بانک یارائه خدمات بانک - 4
 ؛یو خارج یداخل سسات اعتباريمؤبا  یبانک اتیانجام عمل - 5
 مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛ بانکهاي مرکزي و همکاري و تبادل اطالعات با  - 6
  ؛ی در راستاي انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزيو خارج یداخل يهاشرکتمشارکت در  تأسیس و - 7
 ان؛ه خدمت به متقاضیئدریافت کارمزد در برابر ارا  - 8
 .نیاز است عالی براي تحقق اهداف بانک مرکزي مورد هیأتبه تشخیص که  اموري ریسا - 9

  .مشارکت بانک مرکزي با اشخاص تحت نظارت ممنوع است  - 1تبصره 
. عملیات بانک مرکزي و تعامالت آن با اشخاص داخلی و خارجی نباید مغـایر بـا احکـام شـرع باشـد      - 2تبصره 

  .است بانک مرکزي مرجع تشخیص مغایرت، شوراي فقهی
  ساختار بانک مرکزي - فصل چهارم

 :عبارت است از يبانک مرکزارکان  - 5هماد
 عالی هیأت - 1
 کل سیرئ - 2
 سازمان نظارت بر مؤسسات اعتباري - 3
 یفقه يشورا - 4
 بازرس قانونی و حسابرس مستقل - 5
  عالی هیأت - 1

و  نیقـوان  يو نظارت بر حسن اجرا هاتصویب دستورالعمل ،يگذاراستیمرجع س نیباالتر ،عالی هیأت - 6 ماده
 :است ریعالی به شرح ز هیأت بیترک. است يمقررات در بانک مرکز

 :یئاجرا ياعضا - الف
 ؛عالی هیأت سیکل به عنوان رئ سیرئ - 1
 ؛عالی هیأت ریو دب سیرئ قائم مقام رئیس کل به عنوان نائب - 2
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 .سازمان سیرئ  - 3
 :یئراجرایغ ياعضا - ب
هشت نفر متخصص اقتصادي در حوزه پولی و مالی و داراي آشنایی کافی با دانـش بانکـداري، پـنج نفـر بـه       - 1

ایـران، اتـاق تعـاون ایـران و اتـاق      انتخاب رئیس جمهور و سه نفر به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي 
 ؛)هر اتاق یک نفر( صناف ایرانا

 جمهور؛ زه پولی و مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی با حکم رئیسیک نفر اقتصاددان متخصص در حو - 2 
 یک نفر متخصص در حقوق بانکی به پیشنهاد دادستان کل کشور با حکم رئیس قوه قضائیه؛ - 3

قتصـاد بـه انتخـاب مجلـس     دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی داراي سابقه علمـی در حـوزه ا   - تبصره
  . شوراي اسالمی به عنوان ناظر

 :است ریبه شرح ز عالی هیأتو عزل و سایر مقررات مربوط به  انتخاب عمومی و اختصاصی، نحوه طیشرا - 7 ماده
 :عالی هیأتی اعضاي م عمو طیشرا - الف

  اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم؛ - 1
 اساسی؛ قانون و اسالمی جمهوري نظام فقیه، والیت به التزام عملی و اعتقاد - 2
 ؛رانیا یاسالم يجمهور تیتابع - 3
 سوء پیشینه کیفري؛ عدم - 4
  يبـه تخلفـات ادار   یدگیقـانون رسـ   )9( موضـوع مـاده   بعـد بـه   »د« از بنـد   یمـ  انتظا یقطع تیمحکوم عدم - 5

 ).7/9/1372مصوب( 
 : عالی هیأتی اعضاي اختصاص طیشرا - ب
باید داراي مدرك کارشناسی ارشـد  ) 6(ماده  »2- ب«و » 1- ب« هاياجرائی و اعضاي غیراجرائی موضوع بند ياعضا

هاي اقتصادي، مالی یا بانکـداري   هاي اقتصادي یا مالی بوده و حداقل ده سال تجربه مفید در حوزهیا دکتري در یکی از رشته
  .سال تجربه مدیریتی در حوزه بانکداري باشند پنجداقل ی باید داراي حعالوه بر این، اعضاي اجرائ. باشندداشته 

 :عالی هیأتي اب اعضاخنحوه انت - پ
جمهـور و   بـر حسـب مـورد توسـط رئـیس     به تعـداد دو برا ) 6(ماده  »1- ب«ی موضوع بند اعضاي غیراجرائ  - 1

  .شوند انتخاب می ساي اتاقها به مجلس شوراي اسالمی معرفی و ظرف دو هفته کاري با رأي مجلس شوراي اسالمیرؤ
ـ  ی پیشنهاد شده باشـند، توسـط  عضو غیراجرائ سهاز میان افرادي که از سوي حداقل  کل  سیرئ - 2  جمهـور  سیرئ

  . شود منصوب می انتخاب و با حکم وي
  .شوند منصوب می جمهور  سیو حکم رئ دییتأ با کل  سیرئ شنهادیپ  سازمان به سیو رئ یس کلرئ مقام  قائم - 3
 هیـأت عالی، فرد یا افراد جایگزین براي عضویت در  هیأتعضاي ی از بین اانتخاب اعضاي اجرائدر صورت  - 4

  .عالی باید ظرف یک هفته معرفی شوند
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 :عالی هیأتدوره خدمت اعضاي  - ت
اب مجـدد  خشوند و انت ساله منصوب می هفتدوره  کي یبرا )6(ماده  »1- ب«ی موضوع بند راجرائیغ ياعضا - 1

 .بالمانع است گریدوره د کي یبراصرفاً ها آن
 »1- ب« در ابتداي سالهاي سوم، پنجم و هفتم، دو نفر از اعضاي موضـوع بنـد   ،یعال  هیأت لیدوره تشک نیدر اول - 2

 شـوند،  خـارج مـی   هیـأت اشخاصی که به قیـد قرعـه از   مجدد  انتخاب. شوند عالی خارج می هیأتقید قرعه از به) 6(ماده 
 .شود می، تلقی هیأتو دور دوم حضور آنان در  بالمانع است

  .بالمانع است گر،یدوره د کي یبرا صرفاًها انتخاب آن. پنج سال است یاجرائ ياعضا يدوره تصد - 3
ـ بـرا  )6(مـاده   »3- ب«و  »2- ب«ی موضوع بند اعضاي غیراجرائ - 4 شـوند و   منصـوب مـی   سـاله  دودوره  کي ی

  .بالمانع است گریدوره د کي یبراصرفاً ها اب مجدد آنخانت
بـراي   ، دو سال است و انتخاب مجدد آنها صرفاً)6(ماده  »ب«مدت عضویت اعضاي ناظر موضوع تبصره بند  - 5

 .یک دوره دیگر بالمانع است
  :عالی هیأتعزل یا منعزل شدن اعضاي  - ث
 )6(مـاده   »1- ب«ی موضـوع بنـد   ي غیراجرائاز اعضا کیهررئیس کل یا  خواهان عزلجمهور  سیچنانچه رئ - 1

- هیـأت  ياعضـا نه نفر در صورت موافقت حداقل  و شود می عالی مطرح هیأتباشد، موضوع حداکثر ظرف دو هفته در 

حـداکثر دو   توانـد  مـی  خـود  چهارساله ریاست جمهـوري دوره  جمهور در طول سیرئ. دشو فرد موردنظر عزل می ،عالی
    .وکار مذکور در این ماده تغییر دهدی را با استفاده از سازاجرائغیرعضو 

وزیر امور اقتصادي و دارایـی   به ترتیب با پیشنهاد »3- ب«و  »2- ب«بندهاي ی موضوع راجرائعزل اعضاي غی - 2
  .یس قوه قضائیه استرئ تأییدر و پیشنهاد دادستان کل کشور و جمهو رئیس تأییدو 

 .شوند جمهور عزل می رئیس کل و تأیید رئیسس کل و رئیس سازمان با پیشنهاد یقائم مقام رئ - 3
ـ  ياز اعضابرکناري هر یک خواستار  یعال  هیأت یراجرائیعضو غ حداقل چهارکه  یدر صورت - 4 باشـند،   یاجرائ

حـداکثر  تقاضـاي برکنـاري   . کننـد  عالی تسلیم مـی  هیأتخود را کتباً به فرد مورد نظر و سایر اعضاي ل و مستندات یدال
در صـورت  . شـود  ی مطرح و پس از استماع دفاعیات فرد مورد نظر، به رأي گذاشته مـی عال  هیأتدر ، ماه یک مدتظرف 

تقاضـاي  . شـود  فرد مـوردنظر عـزل مـی   ، عالی با تقاضاي برکناري هیأتی حداقل هفت نفر از اعضاي غیراجرائموافقت 
  .باشد عالی هیأتمصوبات  يعدم اجرا  یا فهیقصور در انجام وظبرکناري باید مستند به 

صـالح   عالی به موجب حکم قطعی دادگـاه یـا تشـخیص مرجـع ذي     هیأتدر صورتی که هر یک از اعضاي  - 5
یا یکی از موارد زیر، به تشخیص دادستان کل کشور در مـورد  باشد ی شده از حقوق اجتماع تیمحرومدیگر، محکوم به 

  :گردد عالی منعزل می هیأتوي محرز شود، از عضویت در 
 ؛ این ماده »الف«بند    یم عمو طیاز شرا کینقض هر ایراز فقدان اح  - 1
     قانون؛ نیا )7(ماده  »چ«بند ) 8(تا ) 3(و ردیفهاي ) 13(اده احکام مندرج در مهر یک از نقض   - 2
 سال؛ کیر طول ده روز متوالی یا سی روز غیرمتوالی داز  شیب رموجهیغ بتیغ - 3



7 

  :عالی هیأتاستعفاي اعضاي  - ج
پنج نفـر  منوط به موافقت  )6(ماده  »1- ب«و اعضاي غیراجرائی موضوع بند  اجرائیاعضاي  ياستعفا رشیپذ - 1

 »2- ب« هايهمچنین پذیرش استعفاي اعضاي غیراجرائی موضوع بند. است جمهور رئیس تأییدو  عالی هیأتي اعضااز 
 .و رئیس قوه قضائیه است جمهور رئیسبه ترتیب منوط به موافقت ) 6(ماده  »3- ب«و 

 »پ«ترتیب مقـرر در بنـد   به ظرف مدت دو هفته دیبا ،عالی هیأت يمتوفا ایمعزول  ،یعضو مستعف نیگزیجا - 2
 . شود  یا به مجلس شوراي اسالمی پیشنهاد نییتعاین ماده حسب مورد 

 رسـاند  یرا به اتمام م یدوره عضو قبل ،شود می یمتوف ایمعزول  ،یعضو مستعف نیگزیعالی که جا هیأت عضو - 3
  .بالمانع استبراي یک دوره دیگر  مجدد ويو انتخاب 
  :عالی هیأتسایر مقررات مربوط به  - چ
ـ سـوگند   عالی هیأتاولین جلسه قبل از شروع به کار در  دیعالی با هیأت ياعضا - 1 مـتن سـوگندنامه   . کننـد  ادی
 :است ریشرح ز  به یعال  هیأت ياعضا

بـه خداونـد بـزرگ     میدر محضر قـرآن کـر   رانیا یاسالم يجمهور يعالی بانک مرکز هیأتبه عنوان عضو  من«
ـ که برعهده من گذاشته شده است، در کل يا  فهیوظ ربودنیکه ضمن توجه مستمر به خط کنم  یم ادیسوگند  اظهارنظرهـا   هی
خصـوص در عرصـه   ه اسالم ب یاحکام نوران جیاقتصاد کشور، ترو شرفتی، پرانیا ملتخود، مصالح  يها يریگ میو تصم

انون اساسـی  قـ  چهـارچوب جامعـه را در   يدر تعامالت اقتصاد تیو گسترش اخالق و معنو یاسالم هیپول، بانک و مال
قانون، مرا از انجام  چهارچوبخارج از  يو فشارها گرانید ایخود  یوجه منافع شخص چیو به ه مدنظر قرار خواهم داد

  ».که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت یفیوظا
وقـت   تمـام شغل  ،عالی هیأتدر  )6(ماده  »1- ب«اعضاي اجرائی و اعضاي غیراجرائی موضوع بند  تیعضو - 2

اعم از سـمت مـدیریتی،    رموظفیغ ایموظف   هیچ شغل یا سمتهمزمان  وانندت اشخاص یادشده نمی. شود محسوب می
 نهـاد غیرانتفاعی یا مـردم  مؤسساتی، تعاونی و همچنین در خصوص ، یم عمو ،ینهاد دولت چیدر ه ايکارشناسی یا مشاوره

این ممنوعیت شامل فعالیت آموزشی در دانشگاهها یا مراکز آموزشی غیروابسـته بـه اشـخاص و گروههـاي      .داشته باشند
 .شودعالی وارد نسازد، نمی هیأتی به حضور تمام وقت یا انجام وظایف در تحت نظارت، در صورتی که خلل

تحـت   اشـخاص هیأت عامـل  یا مدیره  هیأتسهامدار، عضو  نباید همسر و فرزندان آنهاو  اعضاي هیأت عالی - 3
 .نظارت باشند

عالی، سـهامدار مـؤثر    هیأتعضو  خواهر یا والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، برادردر صورتی که  - 4
عامل یکـی از اشـخاص تحـت نظـارت باشـد، عضـو مزبـور         هیأتمدیره یا  هیأت، عضو )به تشخیص سازمان بورس(

عالی، از شـرکت در جلسـات مربـوط بـه اشـخاص       هیأتموظف است ضمن اعالم مشخصات سجلی آنان به دبیرخانه 
   .تحت نظارت مرتبط با آنها، خودداري کند

وقـت خـود    وقت یا پاره الی و تجاري و همچنین مشاغل تمامهاي اقتصادي، م عالی باید فعالیتاعضاي هیأت  - 5
 .دهنـد گـزارش ن عـالی   هیـأت بـه دبیرخانـه   انـد   به آن اشتغال داشته عالی هیأتمنتهی به عضویت در را که طی دو سال 
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 .قوه ارسال نماید ساي سهزارش مربوط به کلیه اعضا را به رؤعالی نیز موظف است گ هیأتدبیرخانه 
ت عامل خود، همسر و فرزنـدان  مدیره یا هیأ موظفند سهامداري یا عضویت در هیأت ت عالیاعضاي ناظر هیأ - 6

 .کنندت عالی اعالم أدر اشخاص تحت نظارت را به دبیرخانه هی
عـامالت  و نماینـدگان مجلسـین و کارمنـدان دولـت در م     الی مشمول قانون منع مداخله وزراع هیأت ياعضا - 7

ـ   چیاز هـ  تواننـد  یهستند وعـالوه بـر آن نمـ    22/10/1337مصوب دولتی و کشوري  ـ یغ یعمـوم  ،یبخـش دولت  ی،ردولت
ی افتیـ درهیچ گونه  )این ماده، »چ«بند ) 2(شده در جزء  ءغیر از موارد استثنا(ي خارج از بانک مرکز ی و تعاونیخصوص

موریت با رعایـت قـوانین و مقـررات مربـوط،     عالی، در طول دوره مأ هیأتمور شدن اعضاي در صورت مأ .داشته باشند
 .توانند از یک محل حقوق دریافت کنندمی صرفاً

والن و کـارگزاران  ؤنون رسـیدگی بـه دارایـی مقامـات، مسـ     قـا  )3(اعضاي هیأت عالی مشمول احکـام مـاده    - 8
 .باشند می 9/8/1394 مصوب جمهوري اسالمی ایران

قـانون   )71(مـاده   »ج«مقامـات موضـوع بنـد     يایـ عالی مطـابق حقـوق و مزا   هیأت ياعضا يایحقوق و مزا - 9
   .گردد یم نییتع 8/7/1386 مصوب يخدمات کشورمدیریت 

بـه   يا ارائه هرگونـه خـدمات مشـاوره    ایتحت نظارت  يهاگروهاشخاص و موقت در  ایکار دائم   اشتغال به - 10
کـه عضـو    در صـورتی  .آنها، به مدت دو سـال ممنـوع اسـت    تیدوره عضو انیعالی پس از پا هیأت يها، توسط اعضاآن

سال  دوعالی که دوره خدمت او به پایان رسیده است از محل دیگري حقوق دریافت ننماید، حقوق وي در مدت  هیأت
 .شد ممنوعیت مذکور کماکان توسط بانک مرکزي پرداخت خواهد

  .باشند عضو احزاب سیاسی دیاعضاي هیأت عالی نبا - 11
  عالی هیأتف و اختیارات وظای
 :برعهده دارد هاي کلی نظام سیاستو  نیقوان چهارچوبرا در  ریف زیوظا ياجرا يانحصار تیعالی مسؤول هیأت - 8ماده

 ي؛ارز ی،پول يها    استیو اتخاذ س چهارچوب نییتع - 1
 این قانون) 3(ماده  »ب«بند ) 3(هدایت تسهیالت و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء  - 2
 هاتحقق آن يبرا ازیموردن يو ابزارها يو ارز یپول يها  استیس يدرباره نحوه اجرا يریگ  میتصم  - 3
 از مخاطرات فراگیر در نظام بانکیهاي معطوف به پیشگیري  سیاست بیتصو  - 4
 نظارت بر اشخاص تحت نظارت؛تصویب راهبردها و اصول کلی  - 5
 )23(ماده  »پ«به شرح مذکور در بند  و نظارت بانکی گذاري مقررات   در مورد مصوبات کمیته یئنها میخذ تصمأ - 6
قـرار داده   ي و سـازمان ها به موجب قانون بر عهده بانـک مرکـز  و انتشار آن هیکه ته يا دوره يها گزارش دییأت  - 7
 .شده است
مرجع دیگري براي تصویب آنها که  قانون نیا يالزم به منظور اجرا يها مقررات و دستورالعمل هیکل بیتصو - 8
 .بینی نشده است پیش

 آن؛ لیذ يها  تهیعالی و کم هیأتدستورالعمل نحوه اداره جلسات  بیتصو  - 9
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 بیاندوخته و تصو يهادرخصوص انتقال سود به حساب يریگ میتصم ي،بانک مرکز یمال يهاصورت بیتصو - 10
 ؛يبانک مرکز هیسرما شیافزا

 ؛يبودجه ساالنه بانک مرکز بیتصو - 11
 ؛يبانک مرکز یالملل نیب ریذخا ينگهدار تیفیو ک بیترک زان،یناظر بر م دستورالعمل بیتصو - 12
 حیهـا و لـوا  در خصوص طرح یاسالم يجمهور و مجلس شورا سیبه رئ یاستیس يها هیارائه مشاوره و توص  - 13

 ها؛ آن بیقبل از تصو ،وظایف بانک مرکزيو مرتبط با اهداف 
 ؛يبانک مرکز يها یندگیتابعه، شعب و نما يهاشرکت یلیاجازه تأسیس و تعط - 14
ـ اجرا يهـا   و دسـتورالعمل  يبانک مرکز یم و استخدا يو مقررات ادار یداخل یساختار، حکمران بیتصو - 15  یئ

 ؛قوانین و مقررات چهارچوبمربوط، در 
هـاي حسـابداري    بر اساس اسـتانداردها و رویـه   ،یو حسابرس يحسابدار يها هیاستانداردها و رو  بیتصو - 16

 ها؛ و اندوخته ریخذ ذخاأبانکهاي مرکزي، مشتمل بر نحوه  المللی بین
 ؛اشخاص تحت نظارتتخاذ تصمیم در خصوص بازسازي، واگذاري، ادغام، انحالل، ورشکستگی و تصفیه ا - 17
 ریمـد  شـنهاد یبـا پ  ياضطرار طیها در شرا اعتبار به صندوق ضمانت سپرده يدر خصوص اعطا میتخاذ تصما - 18

 ها؛ عامل صندوق ضمانت سپرده
و نظارت بـر   شیمقررات مربوط به نما بیو تصو یجواهرات مل يدر خصوص نحوه نگهدار میتخاذ تصما - 19

 ؛يورود و خروج آنها از بانک مرکز
 يبانک مرکز يها تیکه فعال ییهاشرکت هیدر سرما يبانک مرکز یدر خصوص مشارکت حقوق میتخاذ تصما - 20
 کنند؛ یم یبانیرا پشت

و معـامالت طـال و ابزارهـاي مشـتقه     مسـکوکات  صادرات و واردات طال، ضرب تنظیم مقررات مربوط به  - 21
 و نظارت بر اجراي صحیح آن؛مبتنی بر آن 

اسـکناس و مسـکوك    دیقطعات جد دیتول ج،یدر خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوك را میاتخاذ تصم - 22
 از گردش؛ یمیها و مسکوکات قد  و خارج کردن اسکناس

از  نـان یحصول اطم يها در راستامداوم عملکرد آن یرسو سازمان و بر يبانک مرکز تیرینظارت بر نحوه مد - 23
 شده؛ نییبه اهداف تع یابیدست

اطالعات  یسطح محرمانگ نییو تع يبند طبقه ها، گزارشگري مالی، شفافیت، تصویب ضوابط نگهداري حساب - 24
 ؛بانک مرکزيدر 

نظـارت بـر    و رمزپایـه  يهاپولی نظیر مال نینو يها يحاکم بر فناور یضوابط کل بیراهبردها و تصو نیتدو - 25
 ؛آنها يحسن اجرا
قـوانین   چهارچوبیسم در رهاي ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترو تصویب ضوابط و دستورالعمل - 26

 مربوط؛مقررات و 
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ـ    سازمان محـول شـده   ای يکه براساس قانون به بانک مرکز یفیوظا ریسانحوه اجراي درباره  يریگ  میتصم - 27  ای
 .شود می

 وهاي تطبیق، حسابرسـی   کمیته ی در بانک مرکزي،شرکت موظف است براي استقرار حاکمیت هیأت عالی - 9ماده
هـاي   و شـرح وظـایف کمیتـه    ءترکیب اعضـا . هاي مورد نیاز را ایجاد نماید و سایر کمیته سکیر تیریمد، کنترل داخلی

هاي موضوع این ماده عضویت داشـته   عالی نباید در کمیته هیأتی اعضاي اجرائ .شود مزبور توسط هیأت عالی تعیین می
  .باشند

  عالی هیأتجلسات 
   - 10ماده
 هیـأت  ماتیتصـم . کل اسـت  سیبا قائم مقام رئ يو ابیکل و در غ سیعالی با رئ هیأتجلسات  استیر - لفا

و در غیـاب وي،   کل سیرئ يآراء، رأ يگردد و در صورت تساو اتخاذ میحاضر در جلسه  ياعضا تیاکثر يعالی با رأ
داراي حـق رأي کـه    ينفـر از اعضـا   نـه عالی با حضور حـداقل   هیأتجلسات . باشد میکننده  نییتع مقام رئیس کل قائم

جلسـه بنـا بـه    ن مصـوبات  مخالفانظرات . ابدی  یم تیرسمي در آن الزامیست، تشکیل و قائم مقام و ایکل  سیرئ حضور
 .گردد  یدرخواست آنان در صورتجلسه درج م

عـالی بـه درخواسـت     هیـأت العاده   جلسات فوق. شود می لیتشک اي یکبارهفتهعالی حداقل  هیأتجلسات  - ب
  .گردد یم لیعالی تشک هیأتعضو سه حداقل  ایسازمان  سیکل، رئ سیرئ

 هیـأت توانند بدون حـق رأي در جلسـات    یس کل میک مرکزي و سایر اشخاص به تشخیص رئن بانمعاونا - پ
  .عالی شرکت نمایند

ی قبل از رسـیدگی بـه   مراجع قضائ. باشد می ءاالجرا و به محض ابالغ الزم عالی قطعی است هیأتمصوبات  - ت
مزبـور را   هیـأت توانند حکم توقـف اجـراي مصـوبات    و صدور حکم قطعی، نمی هیأتشکایات واصله علیه مصوبات 

  .صادر کنند
  عالی هیأتشفافیت و پاسخگویی 

  - 11ماده
 . است یانتشار عموم تیها و قابلبودن آن رمحرمانهیغ ،عالی هیأتاصل در مذاکرات و مصوبات  - الف
ـ  شـنهاد یعالی بـه پ  هیأتو انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات  يبند دستورالعمل نحوه طبقه - ب کـل بـه    سیرئ
 . رسد میعالی  هیأت بیتصو

ی حضور یابـد و  اسالم يمجلس شورا ماه و آبان ماه بهشتیارد یجلسه علن نیدر اول موظف استکل  سیرئ - پ
تحـوالت   ،ینظـارت بـانک   ،ي و اعتبـاري ارز ی،پـول  يها استیمشتمل بر س ،يبانک مرکز يها گزارش عملکرد و برنامه

 یکلـ  ینیب شیکل و پ سیرئ یشده در گزارش قبل ارائه يها ینیب شیهدف از پ يرهایمتغ یانحراف احتمال لیدال ،ياقتصاد
مجلـس   ندگانیرا به نما و همچنین عملکرد بانک مرکزي در حمایت از رشد و توسعه اقتصادي اقتصاد ندهیآ تیاز وضع
بـه  همچنین رئیس کل موظف است، گزارشی از وضـعیت سـالمت و ثبـات نظـام بـانکی را      . دهد ارائه ی اسالم يشورا
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ـ با کـل  سیگزارش مکتوب رئ. ی ارائه کنداسالم يمجلس شورا ندگانینما ـ در اخت از دو روز کـاري  حـداقل قبـل   دی  اری
 .اطالع عموم منتشر گردد يبرامحرمانه آن بخشهاي غیرو  ردیگر قرا ندگانینما

در خصـوص عملکـرد    ،یاسـالم  يمجلـس شـورا   ياقتصاد ونیسیبا حضور در کم ،استکل مکلف  سیرئ - ت
  .و سازمان پاسخگو باشد يبانک مرکز
ـ یغ یعمـوم  ينهادهـا  ی ودولت يهاو شرکت مؤسساتها،  وزارتخانه هیکل - ث ی و اشـخاص تحـت نظـارت    ردولت

یس کل به مجلس شوراي اسـالمی الزم اسـت،   رئ هاي عالی براي تهیه گزارش هیأتی را که به تشخیص مکلفند اطالعات
شده و به انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال محکوم  مستنکف، مجرم شناخته .در اختیار بانک مرکزي قرار دهند

 سـازمان  ،يمرکـز  بانک به نادرست اطالعات ارائه ای اطالعات ارائه از نظارت تحت اشخاص استنکاف نیهمچن. شود می
آنهـا   ریتقصـ  ایعامل که قصور  هیأتو  رهیمد هیأت ياز اعضا کیشود و مرتکب و هر  عموم مردم جرم محسوب می ای

  .شوند می محکومجرم مزبور محرز شده باشد، به تحمل حداکثر دو سال حبس  ابدر ارتک
ي و سایر اشخاص مطلع نباید بانک مرکزهاي ذیل آن، کارکنان و کارگزاران  و کمیته عالی هیأت ياعضا - 12ماده

عـدم  . ، افشـا کننـد  دولت، بانک مرکزي و اشخاص تحت نظارت را جز به حکم قانون یا دادگاه صالح  اطالعات محرمانه
ریال جریمه نقـدي  )10.000.000.000(رعایت ضوابط محرمانگی جرم تلقی شده، مرتکب به پرداخت حداکثر ده میلیارد 

هـا در بانـک مرکـزي و     دستورالعمل محرمانگی اطالعات و گـزارش . شود و محکوم مییا حداکثر سه سال حبس یا هرد
  .رسد عالی می هیأتشبکه بانکی به تصویب 

  رئیس کل - 2
ـ ا يو اجرا يحسن اداره بانک مرکز تیولؤاست که مس يبانک مرکز یئمقام اجرا نیکل باالتر سیرئ - 13ماده  نی

کـه بـه    یفیوظـا  ي، بـه اسـتثنا  مرکـزي  امور بانک هیدار کل کل عهده سیرئ. قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد
قـانون،   نیـ منـدرج در ا  فیوظـا  ریبر سا الوهکل ع سیرئ. باشد می گذارده شده است گرانیقانون به عهده د نیموجب ا
 :است ریهاي ز تیولؤدار مس عهده

 ؛عالی هیأتمصوبات  ياجرا - 1
 ل؛یبا حق توک یو خارج یداخل یمراجع رسم هیدر کل يبانک مرکز یندگینما - 2
 ؛یعال  هیأتو  يبانک مرکز ییسخنگو - 3
 ي؛از بانک مرکز یندگیقرارداد و توافقنامه به نما يامضا - 4
 .ه آن به هیأت عالی جهت تصویبئحکمرانی داخلی بانک مرکزي و ارا تهیه و تدوین ساختار و - 5

هـر   ایـ خود و  ناخود را به قائم مقام، معاون یئاجرا فیاز وظا یبخش ایحق امضا و  تواند یکل م سیرئ - 1تبصره
 . کند ضیتفو يکارمندان بانک مرکزیک از 

شود  می نییکل تع سیشده است، از طرف رئ حیقانون تصر نیکه در ا يجز موارد هقائم مقام ب اراتیاخت - 2تبصره
 .باشد رئیس کل میو وظایف  اراتیاخت هیکل يکل، قائم مقام دارا سیفوت رئ ای تیاستعفا، معذور بت،یو در صورت غ
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  سازمان - 3
 - 14ماده
 ياجرا يسازوکار مناسب برا جادیاو  این قانون) 3(ماده  »ب«بند ) 2(تحقق هدف مذکور در جزء منظور  هب - الف
  .گردد یم جادیا سازمان نظارت  در بانک مرکزي ثر بر اشخاص تحت نظارت، ؤو نظارت مستمر و م مقررات
خـذ  أکه بـدون   یاشخاص تحت نظارت و اشخاص هیکل هیبر عل يطرح دعو يکامل برا اراتیسازمان از اخت - ب

خـذ مجـوز اسـت،    هایی که مسـتلزم أ  فعالیت یا سایر پرداخت يو ابزارها یرائه خدمات بانکا ای اتیمجوز به انجام عمل
 .باشد یبرخوردار م کنند،  یمبادرت م
ـ  دییو پس از تأ شود می هیسازمان ته سیاساسنامه سازمان، توسط رئ - پ عـالی   هیـأت  بیکـل، بـه تصـو    سیرئ

تا قبـل از  . نجامداابالغ این قانون به طول بی تاریخ تصویب اساسنامه و استقرار سازمان نباید بیشتر از شش ماه از .رسد  یم
 .باشد میدار امور محوله  نوان معاون نظارتی رئیس کل، عهدهسازمان، رئیس سازمان به عتصویب اساسنامه و استقرار 

 میجـرا  لیـ قب از سـازمان، ي درآمـدها  هیکل. از نظر اداري و تشکیالتی، سازمان، بخشی از بانک مرکزي است - ت
  .گردد زیواري مرکز بانک حساب به دیبا و شود می محسوبي مرکز بانک درآمد خدمات، وکارمزدی افتیدر

  .ستا کل پاسخگو رئیسعالی و  هیأتسازمان در مقابل  رئیس - ث
 :سازمان عبارتند از یاصل فیوظا - 15ماده

 چهـارچوب در  تحت نظـارت و گروههاي ثبات و سالمت اشخاص  يحفظ و ارتقابراي  انجام اقدامات الزم - 1
 ؛  مصوبات کمیته مقررات و نظارت بانکی

و  هـا  یـی ، انتقـال دارا ، اعمال قانوننظارت ت،یفعال ،ناظر بر تأسیس اتیمقررات مرتبط با عمل سینو  شیپ هیته - 2
در کمیتـه   بیاشخاص تحت نظارت جهت تصو هیکل هیو تصف یورشکستگ ،ادغام، انحاللبازسازي، واگذاري،  ها، یبده

 ؛ بانکی نظارت گذاري و مقررات
گـذاري و   پـس از تصـویب کمیتـه مقـررات     اشخاص تحـت نظـارت   هیو لغو مجوز کل ، تمدیدقیصدور، تعل - 3

 ؛نظارت بانکی
 کـل اشخاص تحت نظـارت و در مـورد    کیتفک  به ثبات و سالمت بانکی، يهامستمر شاخصو گزارش  شیپا - 4
  کشور؛ یبانک شبکه

 ارائـه مقـررات توسـط اشـخاص تحـت نظـارت و       يبر حسـن اجـرا   يحضورریو غ ينظارت حضور -5
 ؛يادوار يها  گزارش
 ؛مطابق قوانین مربوط بر اشخاص تحت نظارت یانتظام يها اعمال مجازات - 6
 ؛اشخاص تحت نظارت ن عمومی فهرستاعال - 7
 .اشخاص تحت نظارت هیو تصف یورشکستگ ،ادغام، انحاللبازسازي، واگذاري،  ندیآفر تیریمد - 8

 :سازمان عبارت است از سیف رئیوظا - 16ماده
 امور سازمان؛ هیاداره کل - 1
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 ؛بانکی و نظارت گذاري عالی و کمیته مقررات هیأتمصوبات  ياجرا - 2
 .لیبا حق توک یو خارج یداخل یمراجع رسم هیسازمان در کل یندگینما - 3

 .شوند منصوب میو با حکم رئیس کل سازمان  سیرئ به پیشنهادمعاونان سازمان  - 1 تبصره
کارکنـان سـازمان    ایخود و  ناخود را به معاون اراتیاز اخت یحق امضاء و قسمت تواند یسازمان م سیرئ - 2 تبصره

 .کند ضیتفو
تـا   ،يفـوت و  ای، استعفا )عالی هیأت صیتشخ  به(ف یسازمان از انجام وظا سیرئ تیدر صورت معذور - 17ماده

 .باشد میدار امور سازمان  کل، عهده سیسازمان به انتخاب رئ سیرئ نااز معاون یکی نیگزیزمان انتصاب فرد جا
 یمشـتمل بـر اقـدامات نظـارت     ی، گـزارش نظـارت  انتهـاي هـر فصـل   سـازمان موظـف اسـت در     سیرئ - 18ماده
پـس از تصـویب در   سـازمان را  ی آتی و برنامه نظارت یبانک شبکهثبات و سالمت  تیگرفته توسط سازمان، وضع صورت

  .کند ارائه عالی هیأتکمیته مقررات گذاري و نظارت بانکی به رئیس کل و 
غیـر از  (که تشخیص دهد که عملکرد یک شخص حقیقی یـا حقـوقی    سازمان مکلف است در صورتی - 19ماده

عـالی   هیـأت ، مراتـب را بـه   شـود  مـی ، موجب اخالل در نظام بانکی کشور شده یا )اشخاص و گروههاي تحت نظارت
  .کندعالی شخص موردنظر را موقتاً جزء اشخاص تحت نظارت سازمان منظور  هیأت، در صورت تأیید دهدگزارش 
  شوراي فقهی - 4

کشور و جهت نظارت بر  یبدون ربا در نظام بانک یبانک اتیعمل حیصح ياز اجرا نانیحصول اطم يبرا - 20ماده
ـ عمل يهـا   وهیج، شـ یرا يو ابزارها ها  هیو اظهارنظر نسبت به رو یعملکرد نظام بانک هـا،    هـا، بخشـنامه    دسـتورالعمل  ،یاتی

ی در بانـک مرکـزي و اشـخاص تحـت     فقـه اسـالم   نیبا مواز اقها از جهت انطبآن يقراردادها و نحوه اجرا چهارچوب
 :شود می لیتشک ریز بیبا ترک يبانک مرکز یفقه يشورا ،نظارت

 ؛یو بانک ینظر در مسائل پول  حوزه فقه معامالت و صاحبدر ) يمجتهد متجز( هیپنج فق - 1
  ؛کل سیرئ - 2
 سازمان؛ سیرئ - 3
 ؛)کل سیرئ یهردو با معرف(اقتصاددان نفر  کیو  یو بانک ینفر حقوقدان آشنا به مسائل پول کی - 4
 يبه انتخاب مجلس شورا یاسالم يبا بانکدار ییآشنا تیبا اولو یاسالم يمجلس شورا ندگانینفر از نما کی - 5
  ؛)به عنوان عضو ناظر( ی به مدت دو سالاسالم

 .ییو دارا يامور اقتصاد ریبه انتخاب وز یدولت يهاعامل بانک رانیاز مد یکی - 6
کل  سینگهبان انتخاب و با حکم رئ يشورا يفقها دییکل و تأ سیرئ شنهادیشورا به پ نیافقهاي عضو  - 1 تبصره
 .شوند منصوب می يبانک مرکز
 يو بر حسـن اجـرا   يریگیمصوبات شورا را پ يکل اجرا سیرئ. است هیالرعا  الزم یفقه يمصوبات شورا - 2 تبصره

 .باشد  ینم یقانون اساس) 4(نگهبان در اصل چهارم  يشورا يو نظارت فقها اراتیاخت یماده ناف نیحکم ا. کند ها نظارت میآن
ـ بـرا  تیمورأم نیشوند و ا می نییچهار سال تع يشورا برا نیا يصاحب رأ ياعضا - 3 تبصره  گـر یدوره د کي ی
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 .است دیقابل تمد
عضـو   يشورا و حداقل سه نفر از فقها سیسوم اعضا مشتمل بر رئبا حضور دو یفقه يجلسات شورا - 4 تبصره
 .شود حاضر عضو شورا اتخاذ می يفقها تیموافق اکثر يشورا با رأ ماتیو تصم ابدی  یم تیشورا رسم

از مصـوبات   يبانـک مرکـز   يعملکرد یموظف است در صورت اطالع از هرگونه تخط یفقه يشورا - 5 تبصره
  .ی پاسخگویی در این زمینه بر عهده رئیس کل استئولیت نهاؤمس. کندکل اعالم  رئیسشورا، مراتب را به 

  قانونی و حسابرس مستقل  بازرس - 5    
  . باشدي و سازمان، سازمان حسابرسی میبانک مرکزقانونی و حسابرس مستقل  بازرس - 21ماده

  کمیته سیاستگذاري پولی و ارزي
 - 22ماده
 :عبارتند از يو ارز یپول ياستگذاریس تهیکم ياعضا - الف

 ته؛یکم سیعنوان رئ  بهکل  رئیس - 1
 ؛تهیکمدبیر عنوان   کل به سیمقام رئ قائم - 2
 ؛با تعیین رئیس کل) 6(ماده  »1- ب«موضوع بند  اجرائیاعضاء غیرچهار نفر از  - 3
 ؛))6(ماده  »2- ب«موضوع بند (ی ماینده وزیر امور اقتصادي و داراین - 4
 کل به انتخاب وي؛ رئیسان معاوندو نفر از  - 5
بـه پیشـنهاد رئـیس کـل و      یپـول  اسـت یس يمسلط به ابزارهـا  يحداقل دو و حداکثر چهار نفر خبره اقتصاد - 6

 .تصویب هیأت عالی
 . شود می لیتشک کل  سیو در حوزه قائم مقام رئ يدر بانک مرکز يو ارز یپول ياستگذاریس تهیکم رخانهیدب - 1 تبصره
شوند و انتخاب مجـدد آنهـا بالمـانع    این ماده براي مدت دو سال انتخاب می) 6(اشخاص موضوع بند  - 2 تبصره

 .باشدیعالی م هیأتاعضاي  بیمنوط به تصواشخاص مزبور عزل . است
 :عبارت است از سیاستگذاري پولی و ارزي تهیف کمیوظا - ب
 گر؛یکدیها بر متقابل آن راتیو تأث هیو سرما ، ارزمستمر اقتصاد کشور، بازار پول شیپا - 1
اهـداف تعیـین یـا     منظـور تحقـق  ي مناسـب بـه  و ارز یپـول  يهـا  اسـت یس اتخاذ در خصوصسازي تصمیم - 2
شده براي متغیرهاي اصلی اقتصادي نظیر نرخ تورم، نـرخ بیکـاري و نـرخ رشـد اقتصـادي در اسـناد و قـوانین         بینی پیش

 کل به مجلس شوراي اسالمی؛ اي رئیسهاي دورهباالدستی و گزارش
 ؛يبانک مرکزی و ارزي پول يها  استیس یاثربخش یابیارز - 3
 ؛کشور یالملل نیر بیذخا تیفیو ک بیترک زان،یدر خصوص م يساز  میصمت - 4
 پرداخت؛ يدر مورد ابزارها يساز  میتصم - 5
ـ   کل  سیماهه رئ  شش يها شامل گزارش يبانک مرکز يها  گزارش سینو  شیپ هیته - 6 مجلـس   جمهـور،   سیبـه رئ
 و مردم؛ یاسالم يشورا
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 .شود ارجاع می تهیبه کم کل  سیرئ ای عالی هیأتکه توسط  يامور ریساانجام  - 7
 .  استنافذ  ،عالی هیأتدر  بیپس از تصو يو ارز یپول ياستگذاریس تهیکم ماتیتصم - تبصره

  گذاري و نظارت بانکی کمیته مقررات
  - 23ماده
 :عبارتند ازبانکی و نظارت گذاري  کمیته مقررات ياعضا - الف

 ته؛یکم سیعنوان رئ  بهیس کل رئ - 1
  ؛و دبیر کمیته سیرئ نائبعنوان   رئیس سازمان به - 2
 با تعیین رئیس کل؛) 6(ماده  »1- ب«موضوع بند  اجرائیغیر ياعضاچهار نفر از  - 3
 ؛)6(ماده  »3- ب«نماینده رئیس قوه قضائیه موضوع بند  - 4
 سازمان به انتخاب وي؛ رئیسان معاوندو نفر از  - 5
 .به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت عالی یچهار نفر خبره بانکحداقل دو و حداکثر  - 6

ایـن  ) 6(اشخاص موضوع بند  .شود می لیسازمان تشک سیکمیته مقررات و نظارت در حوزه رئ رخانهیدب - تبصره
 بیمنـوط بـه تصـو   اشـخاص مزبـور   عزل . شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع استماده براي مدت دو سال انتخاب می

  .باشدیعالی م هیأتاعضاي 
 :عبارت است ازبانکی و نظارت گذاري  مقرراتف کمیته یوظا - ب
بازسـازي، ادغـام،    ها، یو بده ها یی، انتقال دارا، اعمال قانوننظارت ت،یفعال ،مقررات ناظر بر تأسیس بیتصو - 1
 اشخاص تحت نظارت؛  هیانحالل و تصفی، ورشکستگ
 ؛اشخاص تحت نظارت هیانحالل و تصفی، ورشکستگاتخاذ تصمیم در مورد بازسازي، ادغام،  - 2
 ؛هاي پولی وضع مقررات مربوط به انتقال و تسویه تراکنش - 3
 ها؛و نظارت بر اجراي آن یالملل نیتنظیم مقررات مربوط به معامالت ب - 4
 ي و نظارت بر اجراي آن؛تعهد ارز جادیوضع مقررات ناظر بر ا - 5
 اشخاص تحت نظارت؛یا تمدید مجوز براي  موافقت با صدور - 6
 لغو مجوز؛ ای قیتعلبراي اشخاص تحت نظارت  موافقت با تقاضاي - 7
 ي ثبات و سالمت بانکی؛ هاشاخصو تصویب  نیتدو - 8
 ؛سازمان   سیرئ ینظارت يها  گزارش سینو  شیپ هیته - 9

 .شود ارجاع می تهیسازمان به کم سیرئ ای کل  سیرئ ،یعال  هیأتکه توسط  يامور ریسا - 10
در . عـالی قـرار گیـرد   هیـأت گذاري و نظارت بانکی باید بالفاصله در اختیار اعضاي  مصوبات کمیته مقررات - پ

گـذاري و نظـارت واصـل نشـود، مصـوبه       سه روز کاري، اعتراضی به دبیرخانه کمیتـه مقـررات  مدت صورتی که ظرف 
کـل موظـف    صورت وصول اعتـراض، رئـیس   در. باشد می ءاالجراعالی تلقی شده و الزم هیأت قطعیموردنظر، مصوبه 

عـالی در مـورد موضـوع     هیـأت بحـث بگـذارد و    عـالی بـه   هیـأت العاده است موضوع را در اولین جلسه عادي یا فوق
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  .یابدتشخیص رئیس کل یا رئیس سازمان، مهلت اعتراض کاهش میدر موارد مهم، به. گیري کند تصمیم
  انتظامی بانک مرکزي هیأت
ی انتظـام  هیـأت هـا،  آن يبـرا  یبه تخلفات اشخاص تحت نظارت و صدور احکام انتظام یدگیرسجهت  - 24ماده

 :که عبارتند از باشد ینفر م پنجمتشکل از بانک مرکزي  یانتظام هیأت .شود در سازمان تشکیل میبانک مرکزي 
  ه؛یقوه قضائ سیبا شناخت کافی در امور بانکی به انتخاب رئی خبره قاض سه - 1 
  .سازمان سیرئپیشنهاد نفر به و یک  کل  سیرئپیشنهاد نفر به  کی ،عالی هیأت دییمورد تأ یکارشناس خبره بانکدو  -  2

شود و بدون حق رأي در جلسات  می نییتع یعنوان دادستان انتظام  به ت،یسازمان با حفظ مسؤول سیرئ - 1 تبصره
  .کند انتظامی بانک مرکزي شرکت می هیأت

 آراي .شـود ي اکثریت آنان صادر میتوسط قضات و با رأ ی بانک مرکزي صرفاًانتظام هیأت تصمیمات - 2ه تبصر
 . استاء االجر انتظامی قطعی و الزم هیأت

مربـوط   یانتظـام  يها مجازات نییتخلفات و تع صیو تشخ یدگیرس بیمربوط به ترت يها  دستورالعمل - 3ه تبصر
 .رسد میت عالی هیأ بیقانون، به تصو چهارچوببه انواع تخلفات در 

 . شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است انتظامی به مدت دو سال انتخاب می هیأتاعضاي  - 4تبصره
نـوط بـه   یابند و عزل آنهـا م  وقت در سازمان استقرار می ی به صورت تمامانتظام هیأتکارشناسان عضو  - 5 تبصره

  .عالی است هیأت دییتأ
هاي انتظـامی بانـک   هیأت ریسازمان، به عنوان دب سیبه انتخاب رئی انتظام هیأتاز کارشناسان عضو  یکی - 6تبصره

 .استسازمان مستقر محل در  هیأت رخانهیدب. شود منصوب میمرکزي 
  گذاريسیاست - فصل پنجم

عـالی اتخـاذ    هیـأت توسـط  » گذاريهاي ویژه سیاستنشست«هاي پولی و ارزي بانک مرکزي در  سیاست - 25ماده 
 و تیوضـع  یصرفاً بـا دسـتور بررسـ    نشستی، هر فصلجلسه  نیاول موظف است در عالی هیأتبه این منظور، . شود می
ـ ن يگذاراستیالعاده س  جلسات فوق. دهد لیکل تشک سیرئ استیبه ري بانک مرکزي ارز ی وپول يها استیس بیتصو  زی

ـ وز. شـود  می لیعالی تشک هیأتی غیر اجرائعضو دو  ایو  سازمان رئیس، کل سیبه درخواست رئ و  يامـور اقتصـاد   ری
شـرکت  ري گذااسـت یس اتدر جلسـ  يبدون حق رأ توانند ی میاسالم يمجلس شورا ياقتصاد ونیسیکم سیرئ ی ویدارا
 .  نندک

بـه   دیـ عـدم حضـور با   لیـ دال ،يگذاراستیس نشست ویژهکل در  سیدر صورت عدم امکان حضور رئ - 1تبصره
 .شود دیعالی اطالع داده شود و در مشروح مذاکرات جلسه ق هیأتصورت مکتوب به 

ـ و  یخصوص ای یتعاون ،یاز بخش دولت يتواند افراد کل می سیرئ - 2تبصره کارشناسـان مسـتقل را بـه منظـور      ای
 .دعوت کند يگذاراستیس هاينشستحضور در  يبرا يآنان به صورت مورد یاطالع از نظرات مشورت

باشـند، مگـر در    شـده مـی   ارائه يها  موظف به حفظ اطالعات و گزارش ،نیو مدعو یاعضاي هیأت عال - 3تبصره
 .مواردي که قانوناً مکلف به اظهارنظر یا اداي شهادت شوند
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 تیوضـع « جداگانـه شـامل  سه گـزارش   ي،گذاراستیس ابتداي نشستعالی موظف است در  هیأت ریدب - 26ماده
ـ  يهـا  ینـان یانـداز و نااطم  چشـم «  ،»ی در دوره مـورد گـزارش  مالي پولی و رهایمتغو  اقتصاد کالن ي شـنهادها یپ«و  »یآت

ـ . کند ائهارگذاري پولی و ارزي رسیده است، را که به تصویب کمیته سیاست» ستیسیا مکلـف اسـت،    زیـ سـازمان ن  سیرئ
 . کند را ارائه یبانک شبکهثبات و سالمت  تیو وضعدر معرض خطر اشخاص تحت نظارت  تیوضع ی ازگزارش

و هشـت   يجلسـه عـاد   يسه روز قبـل از برگـزار  مربوط، به همراه مستندات  دیبا هاي موضوع این ماده گزارش
ـ  ییو دارا يامور اقتصاد ریوز ،عالی هیأت ياعضا اریالعاده در اخت جلسه فوق يساعت قبل از برگزار  ونیسـ یکم سیو رئ

 .ردیقرار گی اسالم يمجلس شورا ياقتصاد
اي نسـبت بـه   ن مخالفـت یـا مالحظـه   یـک از حاضـرا   در صورتی که هـیچ  شده، ارائه يها  گزارش یپس از بررس

عـالی حاضـر در جلسـه قـرار نگیـرد،      هیـأت شده اظهار نکنند، یا نظر آنان مورد تأیید اکثریت اعضـاي  هاي ارائهگزارش
ر عالی حاض هیأتر صورت موافقت اکثریت اعضاي د. شود میعالی تلقی  هیأتعنوان مصوبه هاي مزبور عیناً بهگزارش

ـ  چنانچـه هـر  . شـود  اصالح می متناسب با آنعالی  هیأتشده، مصوبه  در جلسه با نظرات اصالحی ارائه  ياز اعضـا  کی
ـ اقتصاد ونیسیکم سیرئ ،ییو دارا يامور اقتصاد ریوز ،عالی هیأت از  یبخشـ  ایـ نسـبت بـه تمـام     نیمـدعو  ریسـا  اي ی
بـه   نجـر و م ردیـ قـرار نگ  يحـق رأ  يدارا ياعضا تیاکثر رشیداشته باشند که مورد پذ يا هاي مزبور، مالحظه گزارش

 .  شود میالصاق  عالی هیأتمصوبه صورت جداگانه به   اصالح متن گزارش نشود، مالحظه مزبور به
توسـط   يروز کـار  یـک ظـرف   دیبه همراه مستندات و منضمات آن، باهاي سیاستگذاري مصوبات نشست - تبصره

مور اقتصـادي و دارائـی، رئـیس کمیسـیون     ی، وزیر ااسالم يمجلس شورا سیجمهور، رئ سیرئ يکل برا سیمقام رئ قائم
دربـاره مـذاکرات و    یرسـانی عمـوم   اطـالع . عالی ارسـال شـود   هیأت ياعضا هیو کل اقتصادي مجلس شوراي اسالمی 

 .گیرد کل صورت می ستوسط رئی صرفاً يگذاراستیس هاينشستتصمیمات 
  گذاري پولی و ارزيابزارهاي سیاست

 :استفاده کند ریز ياز روشها و ابزارها گذاري پولی و ارزيدر راستاي سیاست تواند می يبانک مرکز - 27ماده
 بازار باز؛ اتیعمل - 1
 ؛اعتباري مؤسساتمدت  کوتاه ینگینقد يکسر نیتأم - 2
 ؛اعتباري مؤسساتبه مدت  میان التیتسه ياعطا - 3
 ؛یوضع سپرده قانون - 4
 .ژهیسپرده و رشیپذ - 5

و حفظ نرخ سود در محدوده مـوردنظر خـود،    یهاي پول استیتواند به منظور اعمال س می يبانک مرکز - 28ماده
 :استفاده کند ریهاي زرسد، از روش می یفقه يشورا بیکه به تصو یضوابط چهارچوبدر 

  ها قانوناً تحصیل شده باشد؛ده توسط دولت که اجازه انتشار آنو فروش اوراق بهادار منتشرش دیخر - الف
 ؛يو فروش اوراق بهادار منتشرشده توسط بانک مرکز دیخر - ب
   اي؛ دار منتشرشده توسط بانکهاي توسعهوراق بهاخرید و فروش ا - پ
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 .یمعتبر خارج يو فروش ارزها دیخر - ت
اسـت کـه در بـازار     ییهامتیو با ق هیدر بازار ثانو وراق دولتیاو فروش  دیصرفاً مجاز به خر يبانک مرکز - تبصره

ـ   میمستق دیخر. شود مزبور کشف می گـذاري در حسـابهاي دولتـی و یـا اعطـاي       سـپرده ، از دولـت  یاوراق بهـادار دولت
 .ممنوع است يتوسط بانک مرکزتسهیالت به دولت 

  اعتباري مؤسساتمدت  تأمین کسري نقدینگی کوتاه
روزانه خود با مشکل کمبود  اتیرا که در عملاعتباري  مؤسسات ازیموردن ینگیمجاز است نقد يبانک مرکز - 29 ماده

 :  کند نیتأم ریق زیوثا افتیعالی و با در هیأتبا نرخ مصوب  ،یفقه يشورا دییشوند، از طرق مورد تأ مواجه می ینگینقد
 شده است؛ نیتضم ایکه توسط دولت منتشر و  ياوراق بهادار - الف
 . عالی هیأتسوم آراي دو دییتأ با بهادار اوراق ریسا - ب

، اعتبـاري  مؤسسـات ي مـاده بـرا   نیموضوع ا يدر قالب خط اعتبار ياستفاده از منابع بانک مرکز زانیم - 1تبصره
  . شود و اعالم می نییتع ياست که توسط بانک مرکز يمحدود به حدود
تعیین میزان اسـتفاده  العمل قانون، دستور نیا ابالغ خیعالی موظف است ظرف مدت دو ماه از تار هیأت - 2تبصره
شـود کـه    نیتـدو  يا بـه گونـه   دیدستور العمل مزبور با. کند بیرا تصو يبانک مرکز يخط اعتباراعتباري از  مؤسسات

 . به وضوح قابل محاسبه باشد يبانک مرکز ياستفاده از خط اعتبار يبرااعتباري  مؤسساتاز  کیهرماهانه سقف مجاز 
  اعتباري  مؤسساتمدت به  اعطاي تسهیالت میان

اسـتفاده از منـابع بانـک     یمتقاضـ  ،ینگینقـد  مشکل جديشدن با  مواجه لی، به دلسسه اعتباريمؤچنانچه  - 30 ماده
جلسـه   لیسـازمان موظـف اسـت بالفاصـله تشـک      سیباشد، رئ) 29(ماده ) 1(از حد مجاز مذکور در تبصره  شتریب يمرکز
شده و گـزارش و   لیبالفاصله تشک دیبا عالی هیأتالعاده  جلسه فوق. کندکل درخواست  سیعالی را از رئ هیأتالعاده  فوق
عالی پس از اسـتماع گـزارش،    هیأت. قرار دهد یدگیمورد رس متقاضیو سازمان را در خصوص  يبانک مرکز يشنهادهایپ
از طـرق   الت،یتسـه  يدر قالب اعطـا  يبر استفاده از منابع بانک مرکز سسه اعتباري متقاضی، مبنیمؤتواند با درخواست  می

 .را در مورد آن آغاز کند ریگزبازسازي یا  ندیآاز سازمان بخواهد فر ای کندموافقت مورد تأیید شوراي فقهی، 
 .شود می نییعالی تع هیأتماده توسط  نیموضوع ا التینرخ تسه - 1ه تبصر
 : است ریق زیچند مورد از وثا ای کیخذ أوط به ماده، من نیموضوع ا التیتسه ياعطا - 2 تبصره
 ارزهاي معتبر  - الف
 .اوراق بهادار که توسط دولت منتشر یا تضمین شده است - ب
 .نزد نهادهاي مورد قبول بانک مرکزيها هایی آن موجود در بانک مرکزي یا دارایی هاي سپرده - پ
 .ها باشدنک مرکزي مجاز به خرید و فروش آنشده از طال و دیگر فلزات گرانبها که با هاي استاندارد ساختهسکه و شمش - ت
  عالی که از قابلیت نقدشوندگی برخوردار باشد؛ هیأتسایر وثایق به تشخیص  - ث

 يمزبـور را بـا رأ   التیتوانـد تسـه   عالی می هیأت. روز است نودماده  نیموضوع ا التیتسه دیسررس - 3 تبصره
 .کند دیسوم اعضاء تمدموافق دو
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عالی موظف است پـس از تصـویب ایـن قـانون، دسـتورالعملی را بـراي مـدیریت دوران گـذار          هیأت - 4تبصره
 . اعتباري، به تصویب برساند مؤسساتاعتباري متناسب با وضعیت هریک از  مؤسسات

  قانونیوضع سپرده 
 کننـد،  گیـري از عمـوم مـردم مـی     خاص تحت نظارت که اقدام به سـپرده اشمجاز است از  يبانک مرکز - 31ماده
دوره محاسبه و نحوه برخـورد بـا تخلفـات مربـوط      ،یمشمول سپرده قانون ینرخ و اقالم بده. کند افتیدر یسپرده قانون

 .سپرده باشد حجممتناسب با  يبه صورت درصد دیبا یسپرده قانون. شود می نییعالی تع هیأتتوسط 
ـ قانون، دسـتورالعمل اجرا  نیابالغ ا خیماه از تار ششمدت عالی موظف است ظرف  هیأت - تبصره ـ ا یئ مـاده   نی

 .کند بیو نحوه برخورد با تخلفات مربوط را تصو یسپرده قانون يشامل قواعد، نرخ، روند و دوره محاسبه نگهدار
  پذیرش سپرده ویژه

رسد، منابع  یم یفقه يشورا دییعالی و تأ هیأت بیکه به تصو یالعمل مجاز است مطابق دستور يبانک مرکز - 32ماده
 .  شود می نییعالی تع هیأتتوسط  ژهینرخ سود سپرده و. کند افتیدر ژهیرا تحت عنوان سپرده و اعتباري مؤسساتمازاد 

  ابزارها سایر
ی که اشخاص تحت نظـارت  التیها و تسه  نرخ سود سپردهي برا ،تواند در موارد ضرورت می عالی هیأت - 33ماده

  .کنند، سقف تعیین کنددر قالب عقود با نرخ سود ثابت به مشتریان خود اعطا می
 .کندیید شوراي فقهی استفاده عالی و تأ هیأتتواند از سایر ابزارهاي سیاست پولی با تصویب  بانک مرکزي می - 34ماده

  هاي ارتباطی بانک مرکزيسیاست - فصل ششم
 يو اجـرا  يریپـذ  ینیب شیانتظارات، پ مدیریت برايمناسب  یارتباط يموظف است از ابزارها يبانک مرکز - 35ماده

 . رسد  یعالی م هیأت بیکل به تصو سیرئ شنهادیبه پ يبانک مرکز یارتباط يها  استیس. استفاده کند یپول يها استیس
اعـالم   مقـام  یا قـائم  کل سیرئ توسطصرفاً مورد نظر بانک مرکزي  يها  استیسعالی و  هیأتمصوبات  - 36ماده

 نبه عنـوا  دیو با نیست يبانک مرکز ینظر رسم ،يعالی و کارکنان بانک مرکز هیأت يهرگونه اظهار نظر اعضا. شود می
  .ابراز شود ینظرات شخص

  حاکمیتیرابطه بانک مرکزي با نهادهاي : فصل هفتم
  عنوان بانکدار دولتبانک مرکزي به - 1   

هـا و   ها، مؤسسات، شـرکتها، سـازمان   کلیه حسابهاي بانکی اعم از ریالی و ارزي براي دولت، وزارتخانه - 37ماده
داري کـل کشـور و نـزد     دانشگاههاي دولتی و همچنین اعتبارات دولتی نهادهاي عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه

هاي خود را فقط از طریق حسـابهاي   ها و پرداخت دستگاههاي یادشده موظفند کلیه دریافت. شود مرکزي افتتاح میبانک 
  .شده نزد بانک مرکزي انجام دهند افتتاح

  المللینمایندگی مالی دولت در بازارهاي بین - 2
امـور   ریـ به درخواست وز یالملل نیب يدولت در بازارها یمال ندهیعنوان نما  موظف است به يبانک مرکز - 38ماده
 : را انجام دهد ریامور زعالی  هیأتیی و تصویب و دارا ياقتصاد
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 ؛یالملل نیب يدولت در بازارها یندگیبه نما يانتشار و عرضه اوراق بهادار ارزفراهم کردن زمینه  - 1
 المللی مشابه یا وابسته؛ بین مؤسساتالمللی پول، گروه بانک جهانی و  هداري وجوه ریالی صندوق بیننگ - 2
انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولی، مـالی، بازرگـانی و حمـل و نقـل بـین دولـت و سـایر         - 3
 کشورها؛
 .  ییو دارا يامور اقتصاد ریامور مشابه به درخواست وزسایر  - 4

 .اجراي این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی براي بانک مرکزي شود - تبصره
دولـت، شـرکتهاي دولتـی و سـایر     . کندبانک مرکزي موظف است بدهیهاي خارجی کشور را مدیریت  - 39ماده

المللی، آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهـدات مزبـور    ورت ایجاد تعهدات بیناشخاص حقیقی و حقوقی موظفند در ص
عالی، مجلـس   هیأتهاي ادواري خود به  بانک مرکزي موظف است در گزارش. ا بالفاصله به بانک مرکزي اطالع دهندر

. رسـد  عالی می هیأتضوابط اجراي این ماده به تصویب . کندو دولت، آخرین وضعیت تعهدات ارزي کشور را گزارش 
لت، شـرکتهاي دولتـی و سـایر اشـخاص حقـوقی و      تواند در موارد ضرورت ایجاد تعهد ارزي توسط دو عالی می هیأت

وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنهـا توسـط بانـک     مدیریت بدهیهاي خارجی کشور به هیچ. کندحقیقی را محدود 
  .باشد مرکزي نمی
المللـی پـول از    المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین رئیس کل نماینده دولت در صندوق بین - 40ماده 

 و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولـت ایـران در   باشد میریق بانک مرکزي ط
بـه بانـک ملـی     6/10/1324مصوب  المللی مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین وودز برتنمقررات کنفرانس منعقده در 

  .باشد ایران واگذار شده است، با بانک مرکزي می
  دهی به دولت و مجلسمشاوره و گزارش - 3

 - 41ماده
ـ دولـت با . مشـاور دولـت اسـت    يدر موضوعات اقتصـاد  يبانک مرکز - الف ـ در ته دی ـ   هی  ن،یقـوان  سینـو  شیپ

از داخـل و   یو تأمین مالی بخش عموم يزیر بودجه ،يارز اتیاز جمله عمل یو مال ياقتصاد يها و برنامه ها نامه بیتصو
 . ردیرا در نظر بگ يو نظرات بانک مرکز واهدبخ یگزارش مشورت يآن، از بانک مرکز نیخارج و تضام
آگـاه   یو مـال  یپول يها استیرا در خصوص موضوعات مربوط به س گریکدیو دولت موظفند  يبانک مرکز - ب

ـ . کندعالی شرکت  هیأتدر جلسات  يأتواند بدون حق ر می ییو دارا يامور اقتصاد ریراستا وز نیدر ا. کنند کـل   سیرئ
 .کندشرکت  رانیوز هیأتدر جلسات  يأتواند بدون حق ر می زین

نظـرات   ،يف بانک مرکـز یمرتبط با اهداف و وظا يهاو طرح حیموظف است در خصوص لوا يبانک مرکز - پ
 . ارائه کند یاسالم يمجلس شورابراي اطالع نمایندگان، به رئیس خود را 
  پرداخت تنخواه به دولت - 4

 - 42ماده
ـ کـل تنخـواه با  . کنـد  ءاعطـا یک سـال  کمتر از  دیبه دولت تنخواه با سررس تواند یتنها م يبانک مرکز - الف در  دی
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 .  شود هیتسو يا همان سال بودجه
ـ شده دولت در هر مقطع از سـال نبا  افتیمانده تنخواه در - ب ـ مال يکـل درآمـدها   %)7(هفـت درصـد   از  دی  یاتی

ه عـالی، مبلـغ تنخـوا    هیـأت در شرایط ویژه، با پیشنهاد دولـت و تصـویب    .دولت در سال گذشته تجاوز کند افتهی تحقق
 .افزایش یابد%) 10(درصد تواند تا سقف ده دریافتی دولت از بانک مرکزي می

دولت از بانـک   یافتیتنخواه در قهیوث ،يدولت نزد بانک مرکز يها  ییدارا ریدولت و سا يمانده حسابها -پ
 .است يمرکز

کامـل، از   هیمکلف اسـت تـا زمـان تسـو     يمقرر، بانک مرکز یتنخواه در ظرف زمان هیدر صورت عدم تسو - ت
 .اجتناب کند دیهرگونه تنخواه جد ياعطا

  عاملیت فروش ارزهاي دولتی - 5
  - 43ماده
  . عهده بگیرد بررا  یئاجرا يدولت و دستگاههابراي ارز عاملیت خرید و فروش  تواند می يبانک مرکز - الف
  . کندی را خریداري شده توسط دولت و دستگاههاي اجرائ تواند ارز عرضه بانک مرکزي می - ب
بانک مرکزي نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و دریافت وجه آن یا انتقال ارز به بانک مرکزي، معادل ریالی  - پ

  .کندرا به دولت پرداخت  آن
  .شود به نرخ بازار انجام می يو فروش ارز توسط بانک مرکز دیخرهرگونه  - ت
فروش ارز متعلـق بـه دولـت بـراي     . فروش ارز به قیمت کمتر از نرخ بازار توسط بانک مرکزي ممنوع است - ث

  .مصارف خاص با کمتر از نرخ بازار، مستلزم اجازه مجلس شوراي اسالمی است
  رهاي ارزي و مدیریت ذخای تسیاس - فصل هشتم

تحقـق   يعالی در راستا هیأتتوسط  يارز يها استیس. است» شده تیریشناور مد«کشور،  ينظام ارز - 44ماده
ـ بـه شـرح ز   بـازار ارز  ياز ابزارهـا  شـوراي فقهـی   تأییدبا  تواند می يبانک مرکز. شود می میتنظ ياهداف بانک مرکز  ری

 :استفاده کند
 ؛يو فروش ارز و مشتقات ارز دیخر - 1
 ؛این قانون چهارچوبي در ارز التیتسه ياعطا ایو  افتیدر - 2
 .قانون ندارد نیبا احکام ا یکه تناقض یالملل نیب  شده رفتهیپذ يارز استیس يابزارها ریسا - 3

سـازمان بـه    سیرئ ایکل  سیرئ شنهادیمربوط به ورود و خروج ارز و پول رایج کشور به پ دستورالعمل - 1تبصره
  .مقررات مذکور برعهده سازمان است ينظارت بر اجرا. رسد عالی می هیأت بیتصو

ـ گ  مربوط به سپرده هاي دستورالعمل - 2تبصره  معـامالت، تعهـدات یـا تضـمین      ،يارز التیتسـه  يو اعطـا  يری
ـ  شـنهاد یهاي ارزي توسط اشـخاص تحـت نظـارت، بـه پ     پرداخت ـ کـل   سیرئ ـ  ای کمیتـه   بیسـازمان بـه تصـو    سیرئ
  .نظارت بر اجراي مقررات مذکور برعهده سازمان است. رسد  یمیید شوراي فقهی بانکی و تأو نظارت  گذاري مقررات

نظام ارزي کشـور را بـه صـورت     ،ءنفر از اعضا نهتواند درشرایط اضطراري، با تصویب  عالی می هیأت - 3تبصره 
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 . مدت مزبور نباید از یک سال تجاوز کند. موقت تغییر دهد
ی کشـور را  الملل  نیر بیخاذقانون،  نیا شده در بینیي پیشبا استفاده از ابزارهاي موظف است مرکزبانک  - 45ماده

تعهـدات   يفایو ا ياز نظام ارز یبانیها، پشت از عملکرد مطلوب نظام پرداخت نانیاطم ،یپول يها استیس ياجرا با هدف
ـ حاکم بـر م  چهارچوب .مدیریت کند کشور یالملل نیمدت ب کوتاه ـ ترک زان،ی  ریذخـا  ينگهـدار  تیریو مـد  تیـ فیک ب،ی
 هیـأت باشد، توسـط   نیشتریب ریحال ارزش ذخا نیمتعارض نبوده و درع يکه با اهداف بانک مرکز يا به گونه یالملل نیب

ـ را رعا یالملل نیاستانداردها و قواعد ب ،یالملل  نیب ریذخا يموظف است در نگهدار يبانک مرکز. شود می نییعالی تع  تی
در خصـوص   یموظف است به دولـت و صـندوق توسـعه ملـ     يبانک مرکز. عالی گزارش دهد هیأتو بر آن اساس به 

 .مشاوره دهد ریذخا ينگهدار
ـ و انجام عمل یالملل نیب ریذخا ينگهدار تیریبه منظور مد يبانک مرکز - 46ماده بـه انجـام    توانـد  یمـ   يارز اتی

 :اقدام کند ریز اتیعمل
 فلزات گرانبها؛ ریسا ای طال يها سکه ایو فروش و معامله شمش  دیخر - 1
 متداول؛  يبا استفاده از تمام ابزارها یخارج هايو فروش و معامله ارز دیخر - 2
ـ خـارج  يشده توسط دولتها نیتضم ایاوراق بهادار منتشره  ریو فروش اوراق خزانه و سا دیخر - 3  ينهادهـا  ای ی

  ؛عالی هیأتیید ی با تأالملل نیب
 .ت عالیهیأ تأییدی با خارج يحسابها يافتتاح و نگهدار - 4

 .شود می بیعالی تصو هیأتماده، توسط  نیا يمقررات ناظر بر اجرا - تبصره
  - 47ماده
ـ ، ارز )SDR(اعم از طال، حق برداشت مخصـوص   يبانک مرکز یالملل نیب ریارزش ذخا راتییتغ - الف  ریسـا  ای

    .شود ثبت می »يبانک مرکز یالملل نیب ریحساب اندوخته ذخا«در  ال،یبرحسب ر هاي خارجی بانک مرکزيیدارای
 باشد نمیمثبت باشد، مانده مزبور قابل برداشت  يبانک مرکز یالملل  نیب ریچنانچه مانده حساب اندوخته ذخا - ب

 . شود جادیاز آن محل ا دینبا یبده ایاعتبار  گونه چیو ه
ـ یارزش ذخـا  راتییتغ جهیبانک مزبور در نت ،يبانک مرکز یمال ياهکه مطابق صورت یدر صورت - پ  یالمللـ   نیر ب

ـ  ریباشد و مانده حسـاب اندوختـه ذخـا      مواجه شده انیدر دوره مورد گزارش با ز الیخود برحسب ر بانـک   یالمللـ  نیب
 ایـن قـانون    )52(مـاده  موضـوع  » حسـاب اندوختـه عـام   «، باقیمانده زیان از محل نباشد یکاف زیانپوشش  يبرا يمرکز

روز  سـی ظرف مدت    دیدولت با چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم براي پوشش زیان کافی نباشد،. شود برداشت می
اوراق مزبور . قرار دهد يبانک مرکز اریدر اخت  باقیمانده زیان زانیبه م ی، اوراق بهادار دولتمستقل حسابرس دییاز زمان تأ

بعـد، بـه    يهادر سـال  ي یا حسـاب اندوختـه عـام   بانک مرکز یالملل  نیر بیمانده حساب اندوخته ذخا شیدر صورت افزا
 .شود میدولت عودت داده 

 . باشد ینم اتیوارد نشده و مشمول مال يماده در درآمد ساالنه بانک مرکز نیخالص موضوع ا انیسود و ز - ت
ـ با ،یماه بعد از اتمام هر سال مال کی یط يبانک مرکز - ث ـ ئگـزارش جز  دی ـ وار اتی و برداشـت از حسـاب    زی
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را بـه   ایـن مـاده   »پ«بنـد   موضـوع ها و مانده اوراق  ییدارا ریدر تسع رییاقالم تغ ،يبانک مرکز یالملل نیب ریاندوخته ذخا
  .ارائه کند ییو دارا يامور اقتصاد کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی و وزیر

  هاآنو انتشار  یحسابرس ،مرکزيی بانک مال يهاصورت: فصل نهم
در سـال   کبـار یحـداقل   یحسابرسـ  یالملل نیب يبر اساس استانداردها دیبا يبانک مرکز یمال يهاصورت - 48ماده

ـ همراه آن با يها ادداشتیو  ی مزبورمال يهاصورت. ردیقرار گ یمورد حسابرس یتوسط سازمان حسابرس  بیبـه تصـو   دی
 یمـال  يهاصـورت  ،یهر سال مـال  انیماه پس از پا ظرف مدت سهي موظف است مرکزبانک رئیس کل . عالی برسد هیأت

حسـابرس  بـازرس قـانونی و   بـه همـراه گـزارش     ،اسـت  دهیعالی رس هیأت بیبه تصو بانک مرکزي را کهسال گذشته 
روزنامـه  هاي مالی مزبور بایـد در  همچنین صورت .کندارسال  یاسالم يمجلس شورا سیجمهور و رئ سیرئ يمستقل برا

 .شودرسانی بانک مرکزي منتشر  اه اطالعرسمی کشور و پایگ
بـازرس   يهـا و اطالعـات را بـرا    اسناد، مـدارك، داده  هیبه کل یامکان دسترس است موظف يبانک مرکز - تبصره

  .حسابرس مستقل فراهم کندقانونی و 
  .خود را انتشار دهد يهاحساب یتاز وضع يا خالصه کبار،ی یموظف است حداقل ماه يبانک مرکز - 49ماده
تفریغ بودجـه بانـک مرکـزي نیـز توسـط      . عالی برسد هیأتبودجه ساالنه بانک مرکزي باید به تصویب  - 50ماده

  . رسد میعالی  هیأتو به تصویب شود  میحسابرس مستقل تهیه 
ـ احت يهـا  اندوختـه  ،یشده، اندوخته قانون پرداخت هیسرمایه بانک مرکزي متشکل از سرما - 51ماده  ریو سـا  یاطی
ـ ا یاسـالم  يکه متعلق بـه جمهـور   باشد  یانباشته م) انیز(ها و سود  اندوخته در برابـر تعهـدات جمهـوري     اسـت و  رانی

 . باشد یمصادره نم ای نیانتقال، تره ،يقابل واگذار اسالمی ایران
ـ تا پا به تدریجسود خالص خود را  %)70( درصدهفتادموظف است ساالنه  يبانک مرکز - 52ماده ی سـال مـال   انی

واریـز   »حساب اندوختـه عـام  « باقیمانده سود به .کندکند، به دولت پرداخت  می نیکه قانون مع يگریبه هر نحو د ای ،بعد
بانـک   سود خـالص  ماندهیباق، شودشده بالغ  به پنج برابر سرمایه پرداخت حساب اندوخته عامپس از آنکه مانده . شود می

 هیـأت و موافقـت   عـالی  هیأتبه پیشنهاد  سرمایه بانک مرکزيهمچنین . شود میه آن بانک مرکزي صرف افزایش سرمای
 . بودجه قابل افزایش است حهیدرج در ال قیاز طر ران،یوز

از محـل   دیمزبور با انیشود، ز انیمتحمل ز یسال مال در نتیجه عملیات خود در طول ياگر بانک مرکز - 53ماده
ـ دولـت با نباشـد،   یکاف انیپوشش کل ز يحساب اندوخته عام برا زانیاگر م. شود نیمأحساب اندوخته عام ت ظـرف     دی

. قـرار دهـد   يبانک مرکـز  اریدر اخت یاوراق بهادار دولتبه میزان کسري، ، مستقل حسابرس دییروز از زمان تأ سیمدت 
ایـن اوراق از   .شـود  مـی به دولت عودت داده  به تناسبهاي بعد، سودآوري بانک مرکزي در سال اوراق مزبور در صورت

 .باشد هاي سنواتی مستثنی می دولتی در قوانین برنامه و بودجه حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار
  - 54ماده
  .رسد یعالی م هیأت بیکه به تصو است یبر اساس دستورالعمل ،يآور صادره از بانک مرکزصدور اسناد تعهد يها هیرو - الف
آنهـا بـه    لیتبـد  نحـوه  نیو همچن نیبه صورت ع ياسناد، اوراق و دفاتر بانک مرکز يهدارنگ نحوهمدت و  - ب
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و  هـا لمیها و فعکسـ  لیقب نیا .رسد میعالی  هیأت بیاست که به تصو یآن به موجب دستورالعمل رینظا ای لمیف ایعکس 
  .دارندحکم اصل اسناد را در دادگاهها دستورالعمل،  نیمقرر در ا يهاگذشتن مدت پس ازر آن ینظا

  سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزي - فصل دهم
 - 55ماده
 .شود قانون و مقررات آن اداره می نیموجب ا  مستقل است و منحصراً به یحقوق تیشخص يدارا يبانک مرکز - الف
ـ عالی در داخـل و   هیأتبا موافقت  تواند یدر تهران است و م يبانک مرکز یمرکز اصل - ب خـارج از کشـور    ای

 .بدهد یندگیها نمااز بانک کیبه هر  ایو  کند ریدا یندگیشعبه و دفتر نما
کـه پـس از ابـالغ     به آنها و وابسته یدولت مؤسساتو  یدولت يهاها، شرکت مربوط به وزارتخانه نیشمول قوان - پ

 .استبانک مرکزي به صورت خاص مستلزم ذکر نام  ،يبر بانک مرکزشود،  این قانون تصویب می
 .است ریپذ فقط به موجب قانون امکان يانحالل بانک مرکز - ت

 - 56ماده
قـانون   چهارچوبدر  از،یموردن هايابزار يریکارگ  خود و به قانونی فیوظا ياجرا يدر راستا يبانک مرکز - الف

 . برخوردار است اختیار کاملاز 
کننـد،  خود اتخاذ می یقانون فیوظا چهارچوبدر  ی کهماتیتصم قبالدر عالی  هیأت ياعضاتعقیب قضائی  - ب
عالی و سایر کارکنان بانک مرکزي به دلیل اجـراي مصـوبات    هیأتی همچنین تعقیب قضائی اعضاي اجرائ. مجاز نیست

تواند علیـه  می هرگونه دعوي علیه تصمیمات یا اقدامات مزبور صرفاً. باشدعالی و سایر وظایف محوله، مجاز نمی هیأت
  . شودبانک مرکزي اقامه 

ایـن قـانون بـا همکـاري وزارت     ) 3( ماده »ب«جزء ) 3(ي موظف است به منظور تحقق بند بانک مرکز - 57ماده
سیس بانک توسعه جمهوري اسالمی ایـران  ی و با استفاده از امکانات بانکهاي تخصصی، مقدمات تأیمور اقتصادي و داراا

  .را فراهم کند
 :ي ممنوع استبانک مرکزانجام اقدامات زیر توسط  - 58ماده
هاي دولت یا نهادهاي دولتی و یا هر شخص دیگـر، یـا اعطـاي تسـهیالت بـه آنـان جـز در         تضمین بدهی - الف

   ؛مواردي که در این قانون مجاز دانسته شده است
  .بالمانع استخذ وثیقه ضوابط قانونی پس از أ چهارچوبهاي خارجی دولت در تضمین بدهی - 1تبصره 
اي توسط دولت، صرفاً از طریق بانک توسـعه  هاي توسعهیا ایجاد اعتبار براي انجام طرح ارائه تسهیالت - 2تبصره 

 . جمهوري اسالمی ایران مجاز است
هرگونه برداشت از منابع بانک مرکزي توسط مؤسسات اعتباري در قالب تسهیالت، خط اعتباري یـا اضـافه    - ب

  ن وثیقه؛برداشت بدون سپرد
 ؛هیاول يها در عرضهداخلی  اوراق بهادارخریداري و تملک انواع  - پ
کننـد، در صـورتی کـه منجـر بـه      هاي بانک مرکزي را پشتیبانی میمشارکت در سرمایه شرکتهایی که فعالیت - ت
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  تعارض منافع شود؛
که قبل از تصویب این قـانون   هایی حکم شامل مشارکتاین  .ت عالی استأمنافع با هی تعارضتشخیص  - تبصره

 .شود است نیز می  گرفته  صورت
هـا، مؤسسـات،    وزارتخانـه اقدام به انجام عملیات بانکی براي اشخاصی غیر از مؤسسـات اعتبـاري، دولـت،     - ث

  . ها، دانشگاههاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی شرکتها، سازمان
یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیـل ورود   د کسب سوددي و تجاري صرفاً به قصانجام فعالیت اقتصا - ج

   .هزینه یا زیان مالی
ـ  وعالی و مدیران  بانک مرکـزي   هیأتاعضاي  بهي اعتبار مؤسساتیی اعطا التیتسه هیکل - 59ماده ی تعهـدات  ای

 .شودباید به بازرس قانونی و حسابرس مستقل اعالم  رند،یگ یم برعهده آنها نفع سسات اعتباري بهؤم که
  هاي پرداختپول و نظام - فصل یازدهم

  - 60ماده
 . است الیر ران،یا یاسالم يواحد پول جمهور - الف
 .باشد یمنتشره م الیپشتوانه ر ،يبانک مرکز يها ییدارا - ب
بانـک   دییـ أبـه ت  یپرداخـت رسـم   يابزارها ریساو  يکشور به صورت اسکناس و مسکوکات فلز جیپول را - پ
 .قابل انتشار است يمرکز

ـ جر د،ابی یطبق قانون انتشار م ایبوده و  انیقانون در جر نیا بیتصو خیکه در تار پول رایجفقط  - ت  یقـانون  انی
 .دقوه ابراء دار ،یداشته و به مبلغ اسم

قـانون، شـیوه دیگـري را     کهن مگر آ پذیر است، ا پول رایج کشور امکانهرگونه دین و یا بدهی فقط بتسویه  - ث
 .با رعایت مقررات، ترتیب دیگري بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد یا تعیین کرده

ـ هـا و مسـکوکات را   مشخصات اسکناس ریشکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سا ،یمبلغ اسم - ج کشـور بـه    جی
 .دشو  یم نییتع ،عالی هیأت بیکل و تصو سیرئ شنهادیپ

 .باشد میو وزیر امور اقتصادي و دارایی کل  سیرئ يامضا ياسکناس دارا - چ
 .شود می نییعالی تع هیأتکل توسط  سیرئ شنهادیدر گردش به پ ياسکناس و مسکوکات فلز زانیم - ح
 .است يبانک مرکز اریدر اخت کشور منحصراً جیانتشار پول را ازیامت - خ
جدید بـا اسـکناس و مسـکوکاتی کـه از جریـان      ها و مسکوکات  اسکناسو ترتیبات جایگزین نمودن ط یشرا - د
ی کـه صـاحبان آنهـا در مهلـت     و مسکوکات ها ناسمعادل ارزش اسک. شود می نییعالی تع هیأتشوند به وسیله  خارج می
 .شود میمنظور  يبانک مرکز يها به حساب درآمدکنند  مراجعه نمی مقرر

  .استکشور  جیشده، منحصر به پرداخت پول را مسکوکات منتشر ایها  در مقابل اسکناس يتعهد بانک مرکز - ذ
ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، براي امحاء باید در اختیار بانـک مرکـزي   اسکناس - ر
  .قرار گیرد
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نجـام هرگونـه تبلیـغ بـر     ا. کلیه حقوق مادي و معنوي طرح اسکناس و مسکوك متعلق به بانک مرکزي است - ز
  . شودروي اسکناس و مسکوك یا استفاده از طرح آنها ممنوع و در حکم جعل محسوب می

، متعلـق بـه   25/8/1316مصـوب  اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی موضوع قانون  یمل  جواهرات - 61هماد
  .باشد  یم يموضوع قانون مذکور بر عهده بانک مرکز یو حفاظت از جواهرات مل يهدارنگ. است رانیا یاسالم يجمهور

  سایر مقررات - فصل دوازدهم
 18/4/1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب اول و دوم  هاي قسمتاین قانون،  شدن ءاالجرا الزماز تاریخ  - 62ماده

ملغی  و تغییرات بعدي آن 8/6/1362مصوب  )بهره( قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز فصل چهارم بعدي آن اصالحاتو 
هاي  ها و دستورالعمل نامه نهاي اجرائی این قانون به تصویب نرسیده است، آیی و دستورالعمل ها نامه تا زمانی که آیین. شود می

   .با مفاد این قانون معارض نباشد به تشخیص بانک مرکزي مشروط بر اینکه .استقابل اجراء  سابق
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 جمهوري اسالمی ایران  مرکزي بانک  طرحسوابق قانونی تتمه جدول   

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

  کل بندها  24/08/1393  ایران  اسالمی جمهوري مرکزي بانک اداره نحوه  1
  کل مواد 18/4/1351 بعدي الحاقات و اصالحات با قانون پولی و بانکی کشور 2
3  

  
 و اصـالحات  بـا  )بهـره ( ربـا  بـدون  بـانکی  عملیات قانون

  کل مواد 08/06/1362  بعدي الحاقات

  62و19، 20  1/2/1392  مجازات اسالمی قانون   4
  9  07/09/1372  اداري  تخلفات به رسیدگی قانون  5

 مجلسین نمایندگان و وزراء مداخله بمنع راجع قانونی الیحه  6
  واحده ماده  22/10/1337  کشوري و دولتی معامالت در دولت کارمندان و

 کـارگزاران  و مسـئوالن  ، مقامـات  دارایی به رسیدگی قانون  7
  3  09/08/1394   ایران اسالمی جمهوري

  71  08/07/1386  بعدي الحاقات و اصالحات کشوري با خدمات مدیریت قانون  8
      اصل چهارم قانون اساسی  9
 منعقـده  کنفرانس مقررات در ایران دولت مشارکت اجازة قانون  10

  کل مواد  6/10/1324   المللی بین بانک و صندوق بتأسیس مربوط وودز برتن در

 ارزي بـدهیهاي  و هـا  دارایـی  تسعیر اعمال و محاسبه نحوه  11
 ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک

  ماده واحده  31/06/1392

 و اصـالحات  بـا  قرضـه  اوراق و خزانـه  اسناد انتشار قانون  12
  موادکل   02/07/1348  بعدي الحاقات

  3 01/09/1384  ایران  اسالمی جمهوري بهادار اوراق بازار قانون  13
 19و  9بند   29/11/1392  مقاومتی  اقتصاد کلی سیاستهاي  14

 9بند   09/04/1394   سیاست هاي کلی برنامه ششم توسعه  15

 کل مواد  02/11/1386  بعدي الحاقات و اصالحات پولشویی با با مبارزه قانون  16

 کل مواد  13/11/1394  تروریسم  مالی تأمین با مبارزه قانون  17

 کل مواد  22/10/1383  بعدي الحاقات و اصالحات با پولی متشکل غیر بازار تنظیم قانون 18

  ماده واحده  27/01/1381  مجاز  بانکی غیر اعتباري مؤسسات به بانکها خاص امتیازات تسري قانون 19

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسـالمی ایـران     20
 95ماده   25/10/1389  ) 1390- 1394(

  کل مواد  10/12/1390  بعدي الحاقات و اصالحات با ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه  21
  ماده واحده  30/06/1376  بعدي الحاقات و اصالحات مشارکت با اوراق انتشار نحوه قانون  22
  21- 20 10/11/1395 هاي توسعه کشور احکام دائمی برنامهقانون   23
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ششم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و    پنجساله برنامه  قانون  24
  20الی  15 21/12/1395   )1396-  1400( جمهوري اسالمی ایران فرهنگی

  کل مواد 01/09/1384  ایران  اسالمی جمهوري بهادار اوراق بازار قانون  25
  کل مواد  06/04/1380  بعدي الحاقات و اصالحات با معدن و صنعت بانک اساسنامه 26
  کل مواد  1370/ 4/ 19  بانکها عمومی مجمع ایران صادرات توسعه بانک اساسنامه 27
  کل مواد  1358/ 11/ 24  بانکها عمومی مجمع  مسکن بانک اساسنامه 28
  کل مواد  1359/ 4/ 24   کشاورزي بانک اساسنامه 29
  کل مواد  11/05/1388  بعدي الحاقات و اصالحات با تعاون توسعه بانک اساسنامه  30
  52  4/12/1393  ) 2( دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون  31

 مصـوب   سـلطنتی  جواهرات از قسمتی فروش اجازه قانون  32
  کل مواد  25/8/1316  1316 آبانماه پنجم و بیست

 5 08/07/1386 بعدي الحاقات و اصالحات با کشوري خدمات مدیریت قانون 33

پـذیر و   قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع تولید رقابـت   34
  62- 61  30/2/1397  ارتقاي نظام مالی کشور 

و  231الی  199  13/2/1311  شمسی 1311 ماه اردیبهشت 13 مصوب  تجارت قانون  35
  582الی  412

  کل مواد  24/4/1318   ورشکستگی امور تصفیه اداره قانون  36
  ماده واحده  03/07/1358  بعدي الحاقات و اصالحات با بانکها امور اداره قانونی الیحه  37
  ماده واحده  21/1/1379  قانون اجازه تأسیس بانکهاي غیر دولتی   38

39  
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت بانکی متناسب بانرخ 

با تأکیـد بـر قـانون    (مختلف اقتصادي بازدهی در بخشهاي 
  )عملیات بانکی بدون ربا

  ماده واحده  31/2/1385

40  
هـاي   قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و کـاهش هزینـه  

طرح و تسریع در اجراء طرحهاي تولیدي و افـزایش منـابع   
  مالی و کارآیی بانکها

  کل مواد  5/4/1386

  
    




