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  تعالی باسمه

  جمهوری اسالمی ایران داریطرح بانک
  کلیات: قسمت اول 

  تعاریف: فصل اول
  :شود می فیتعر ریقانون به کار برده شده است، به شرح ز نیکه در ا یاصطالحات - 1ماده
 .رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز :یمرکز بانک - الف
 .یهیأت عالی بانک مرکز :هیأت عالی - ب
 .یکل بانک مرکز سیرئ :کل سیرئ - پ
  .اعتبار ایجاد یا یالتتسه یو اعطا اشخاص حقیقی و حقوقیسپرده از  یافتدر :عملیات بانکی - ت
مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسـنادی کـه مؤسسـه     :خدمات بانکی - ث
  .ارچوب ضوابط اعالمی بانک مرکزی به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد دریافت کندهتواند در چاعتباری می
موجب قانون تأسیس شـده و بـه انجـام عملیـات     رکزی یا بهشخص حقوقی است که با مجوز بانک م :مؤسسه اعتباری - ج

. اسـت » مؤسسه اعتباری غیربانکی«و » بانک«نماید و در این قانون، شامل  میبانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت 
  .رسید عالی خواهدأتتصویب هیتفکیک کارکرد و اختیارات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی است که به

کند و  مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون از عنوان بانک استفاده مینوع خاصی از  :بانک - چ
بانکهـای مـذکور    .باشـد  الحسنه قرض مشارکتی، جامع و یا ای، تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه می
   .ای فعالیت کنند المللی یا منطقه ورت حقیقی یا مجازی و در  سطوح ملی، بینتوانند به ص می

هـای  در این قانون، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق» اشخاص تحت نظارت«منظور از عبارت  :تحت نظارتاشخاص  - ح
دارایـی، شـرکتهای اعتبارسـنجی،    هـا، شـرکتهای مـدیریت     ، صـرافی )لیزینـگ (های اعتبار، شرکتهای واسـپاری الحسنه، تعاونیقرض

مؤسسات تضمین تعهدات و سایر اشخاصی است که حسب تشخیص بانک مرکزی، به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائـه  
  .های مرتبط با بازار پول اشتغال دارندابزارهای پرداخت و سایر فعالیت

  . ، هیأت عالی است»ابزارهای پرداخت«و »خدمات بانکی«، »عملیات بانکی«مرجع تشخیص مصادیق  - تبصره
نحوی از انحاء نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مـالکیتی یـا مـدیریتی    اشخاص حقیقی یا حقوقی که به :اشخاص مرتبط - خ
اشـخاص  «تشـخیص مصـادیق   . اعمال نفوذ نمایند» اشخاص تحت نظارت«های گیریطور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمبتوانند به
  .با هیأت عالی است» مرتبط

در  یریکه امکان به کارگ شود یو مانند آن اطالق م یمخابرات ،یاطالعات ،یارتباط یر گونه فناورهبه  :یبانک نینو  یفناور - د
  .به کار رود التیتسه یاعطا ای یریپذ سپردهیند در فرآ یبتواند به عنوان ابزار ایرا داشته  یبانک هایتیانجام فعال یاارائه خدمات 

اشخاص «که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص  است مجموعه اقداماتی :گزیر - ذ
 .گذارد می ءبه مورد اجرااند، که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته» تحت نظارت

 اهداف قانون: فصل دوم
  :اهداف این قانون عبارت است از - 2ماده

  کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ - 1
 مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور؛ - 2
 ارتقای استقالل، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛ - 3
 رآمدی و پاسخگویی شبکه بانکی؛ارتقای سالمت، کا - 4
هدایت تسهیالت و اعتبارات در جهت تأمین مالی  زیرساختها و صنایع اساسی کشـور و واحـدهای اقتصـادی مـؤثر در      - 5

  .رشد و توسعه اقتصادی
  بانک مرکزی: قسمت دوم

  
  بانک مرکزی اراتیو اخت فیاهداف، وظاها،  مسؤولیت :فصل سوم

 - 3ماده
بخش پولی و بانکی اقتصـاد  مناسبات عادالنه در  یاسالم و برقرار مقدس سازگار با شرع یاستقرار بانکدار مسؤولیت - فال
 .است یبرعهده بانک مرکز ،ارچوب قانونهدر چ کشور

 :کند یریگیرا پ ریاهداف ز دیبا یبانک مرکز - ب
  ؛و کنترل تورم متهایق ثبات - 1
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 ی؛بانک شبکهثبات و سالمت  نیتأم - 2
  .و توسعه اقتصادی از رشد تیحما - 3

 - 4ماده
 :اقدام کند ریز فینسبت به انجام وظا ارچوب قانون،هدر چ موظف است یبانک مرکز - الف

 ی؛ارز ی وپول یها استیس یو اجراتعیین  - 1
 ؛»اشخاص تحت نظارت«نظارت بر  - 2
 ؛ی کشورالملل نیب ریذخا تیریو مد ینگهدار - 3
 کشور؛ های رایج ات و انتشار اسکناسمسکوکضرب  - 4
 ؛یجواهرات مل ینگهدار - 5
 گری نظام پرداخت کشور؛ تنظیمسیاستگذاری و ایجاد و توسعه زیرساختها،  - 6
 و مشاور دولت؛ کارگزارعنوان بانکدار،   نقش به یفایا - 7
 ؛ مؤسسات اعتباریعنوان بانکدار   نقش به یفایا - 8
اشـخاص تحـت   «هـای  عملیات بانکی، خدمات و تراکنش متمرکزِو جامع پایگاه داده تشکیل ایجاد بسترهای الزم برای  - 9
 ؛»نظارت

ایجاد بسترهای الزم حقوقی و اطالعاتی برای فعالیت شـرکتهای اعتبارسـنجی، مؤسسـات ضـمانت تعهـدات و سـایر        - 10
  نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛

  .جانبه پولی با سایر کشورهاهای دو یا چندپیمانایجاد زیرساختهای حقوقی و فنی الزم برای انعقاد  - 11
 :را انجام دهد ری، اقدامات زبا رعایت قوانین و مقررات تواند یم  یبانک مرکز - ب
 ؛ی و ارزیپول یگذاراستیس یاستفاده از ابزارها - 1
  ؛ی کشورالملل نیر بیذخا تیریبه منظور مد یانجام معامالت ارز - 2
 ؛یالملل نیب یدر نهادها تیمشارکت و عضو - 3
 ؛یالملل نیب یها و سازمان یپول ینهادها ایو  یخارج یمرکز یهابه بانک یارائه خدمات بانک - 4
  ؛یو خارج یداخل مؤسسات اعتباریبا  یبانک اتیانجام عمل - 5
 مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛ بانکهای مرکزی و همکاری و تبادل اطالعات با  - 6
  ؛ی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزیو خارج یداخل یهاشرکتشارکت در م تأسیس و - 7
  ه خدمت به متقاضیان؛ئدریافت کارمزد در برابر ارا  - 8
  ارچوب قوانین و مقررات مربوط؛هف بانک مرکزی و نظام بانکی در چات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایایجاد و اداره مؤسس - 9

  .به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز استکه  اموری ریسا - 10
  .و اشخاص مرتبط با آنها ممنوع است» اشخاص تحت نظارت«مشارکت حقوقی بانک مرکزی با   - 1تبصره
  .مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی است. عملیات بانک مرکزی نباید مغایر با احکام شرع باشد - 2تبصره

  ساختار بانک مرکزی: ارمفصل چه
 :عبارت است از یبانک مرکزارکان  - 5هماد
 ؛هیأت عالی - 1
  ؛کل سیرئ - 2
 .هیأت نظارت و حسابرسی - 3

  مقررات مربوط به هیأت عالی
و مقـررات در   نیقـوان  یو نظارت بر حسن اجـرا  هاتصویب دستورالعمل ،یگذاراستیمرجع س نیباالتر ،هیأت عالی - 6ماده
  :است ریبه شرح ز مرکب از شش عضو غیراجرائی و سه عضو اجرائی، هیأت عالی. است یبانک مرکز
  :ئیراجرایغ یاعضا - الف

 :شوندترتیب زیر انتخاب میعالی بهاعضای غیراجرائی هیأت
نفـر  ی، یک معرفی وزیر امور اقتصادی و دارای سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول و اقتصاد کالن، یک نفر با - 1- الف

  .گانهکل و یک نفر با معرفی اتاقهای سهبا معرفی رئیس
ی؛ یک نفر با معرفی معرفی وزیر امور اقتصادی و دارای سه نفر متخصص در حوزه بانک و حقوق بانکی، یک نفر با - 2- الف

  . کل و یک نفر با معرفی رئیس قوه قضائیهرئیس
  .ی برسدتأیید وزیر امور اقتصادی و دارای گانه، باید بهسه شده از سوی اتاقهایصالحیت اقتصاددان معرفی - 1تبصره
  .شوندعضویت در هیأت عالی منصوب میجمهور و با حکم وی بهاجرائی، پس از تأیید رئیسکلیه اعضای غیر - 2تبصره

  :ئیاجرا یاعضا - ب
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ـ  بیعنوان نا رئیس کل بهقائم مقام  ؛هیأت عالی سیعنوان رئ کل به سیرئ: اعضای اجرائی هیأت عالی عبارتند از  ریـ دب ،سیرئ
  .کلو معاون نظارتی رئیس هیأت عالی
 مقـام   قـائم . شـود جمهور و پس از مشورت با اعضای غیراجرائی هیأت عـالی تعیـین و منصـوب مـی     توسط رئیس کل  سیرئ

معاون نظارتی رئیس کل توسط رئیس کل انتخاب و با  .شود منصوب می جمهور  سیو حکم رئ دییتأ با کل  سیرئ شنهادیپ  به کل رئیس
  .شودحکم وی منصوب می

  یط عمومی و اختصاصی، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به اعضای هیأت عالی اشر
 :است ریبه شرح ز عمومی و اختصاصی، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به هیأت عالی طیشرا - 7ماده
 عالی ی اعضای هیأتم عمو طیشرا - الف

 اساسی؛ قانون و اسالمی جمهوری نظام فقیه، والیت به التزام عملی و اعتقاد - 1
 ؛رانیا یاسالم یجمهور تیتابع - 2
 پیشینه کیفری مؤثر؛سوء نداشتن - 3
  )7/9/1372مصوب( ی به تخلفات ادار یدگیقانون رس )9( موضوع ماده بعدبه  »د« از بند  یم انتظا یقطع تیمحکوم عدم - 4
  ی اعضای هیأت عالیاختصاص طیشرا - ب

اجرائی و اعضای غیراجرائی هیأت عالی باید از تحصیالت عالی دانشگاهی برخوردار بوده و حداقل ده سال تجربـه   یاعضا
کل و حداقل دو نفر از اعضای غیراجرائی هیأت عالی بایـد دارای  رئیس. های اقتصادی، مالی یا بانکداری داشته باشند مفید در حوزه

  .باشندمدرک دکتری معتبر و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کالن 
 دوره خدمت اعضای هیأت عالی - پ
ـ بـرا صـرفاً  اب مجدد آنها خشوند و انت ساله منصوب می ششدوره  کی یبرا ی هیأت عالیراجرائیغ یاعضا - 1 دوره  کی ی

 .مانع استبال گرید
قید قرعه از هیأت عالی در پایان سالهای دوم و چهارم، دو نفر از اعضای غیراجرائی به ،یعال  هیأت لیدوره تشک نیدر اول - 2
  . بالمانع است شوند، اشخاصی که به قید قرعه از هیأت عالی خارج میمجدد  انتخاب. دنشو خارج می
  .بالمانع است گر،یدوره د کی یبراصرفاً تخاب آنها ان. پنج سال است یاجرائ یاعضا یدوره تصد - 3
  چگونگی عزل اعضای هیأت عالی - ت
  :پذیر استکل از طرق زیر امکانعزل رئیس - 1
عـزل رئـیس کـل بایـد     . تواند پس از مشورت با اعضای غیراجرائی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کندجمهور می رئیس - 1- 1

اعضای غیراجرائی هیأت . تحقق اهداف بانک مرکزی، یا عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشدمستند به قصور یا تقصیر رئیس کل در 
. ع عموم منتشر کننـد و برای اطال دننمایجمهور تقدیم  و مستندات مربوط، کتباً به رئیس همراه ادلهعالی موظفند نظر مشورتی خود را به

  .ل و مستندات خود را برای اطالع عموم منتشر کندم عزل، دالیک هفته قبل از صدور حکجمهور باید حداقل ی همچنین، رئیس
ـ دالکـل باشـند،   برکناری رئیسخواستار  یعال  هیأت یراجرائبیش از دوسوم اعضای غیکه  یدر صورت - 2- 1 ل و مسـتندات  ی

کـل  تقاضای برکنـاری رئـیس   .شودکل عزل میجمهور، رئیس در صورت موافقت رئیس. کنندیم میجمهور تقد خود را کتباً به رئیس
جمهور بـا پیشـنهاد عـزل     در صورتی که رئیس. باشد مصوبات هیأت عالی یعدم اجرا  یا فهیدر انجام وظ مؤثر قصورباید مستند به 

نامه رئیس . ل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتباً به رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کندکل مخالفت کند، باید دالیرئیس
  .شوددر این خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسالمی قرائت و برای اطالع عموم، منتشر می جمهور

سال یـا کمتـر بـاقی    رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاست جمهوری، در صورتی که از دوره خدمت رئیس کل، یک - تبصره
  . تواند وی را عزل کندمانده باشد، نمی

  .شود جمهور عزل می کل و تأیید رئیسپیشنهاد رئیسکل با قائم مقام رئیس - 2
  . شودکل و با حکم وی عزل میمعاون نظارتی توسط رئیس - 3
از  تیمحرومهیأت عالی به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به  یک از اعضای اجرائی یا غیراجرائیدر صورتی که هر  - 4

ده روز کاری متوالی یا سی روز از  شیبف خود نباشد، یا قادر به انجام وظایی یا کهولت سن علت بیماری شود، یا بهحقوق اجتماع
تشـخیص نـاتوانی و   . گـردد باشد، از عضویت در هیأت عـالی منعـزل مـی    غیبت غیرموجه داشته سال کیر طول کاری غیرمتوالی د

  .غیرموجه بودن غیبت، با هیأت نظارت و حسابرسی است
  استعفای اعضای هیأت عالی - ث
پذیرش استعفای معاون  .جمهور است منوط به موافقت رئیس اعضای هیأت عالی، غیر از معاون نظارتی، یاستعفا رشیپذ - 1

 .نظارتی با رئیس کل است
 . شود دو هفته انتخاب ظرف مدت  دیبا ،هیأت عالی ی، منعزل یا معزولمتوف ،یعضو مستعف نیگزیجا - 2
و  رسـاند  یرا به اتمام مـ  یدوره عضو قبل ،شود معزول میمتوفی، منعزل یا  ،یعضو مستعف نیگزیهیأت عالی که جا عضو - 3

  .بالمانع استبرای یک دوره دیگر  مجدد ویانتخاب  اگر اولین دوره حضور او در هیأت عالی باشد،
  سایر مقررات مربوط به هیأت عالی - ج
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ـ سـوگند   اولین جلسه هیأت عـالی قبل از شروع به کار در  دیهیأت عالی با یاعضا - 1  یمـتن سـوگندنامه اعضـا   . کننـد  ادی
 :است ریشرح ز  به یعال  هیأت

کـه ضـمن توجـه     کنم  یم ادیبه خداوند بزرگ سوگند  رانیا یاسالم یجمهور یبه عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکز من«
ـ ا ملتخود، مصالح  یها یریگ میاظهارنظرها و تصم هیکه برعهده من گذاشته شده است، در کل یا  فهیوظ بودن ریمستمر به خط ، رانی

ـ و گسترش اخالق و معنو یاسالم هیاسالم در عرصه پول، بانک و مال یاحکام نوران جیاقتصاد کشور، ترو شرفتیپ در تعـامالت   تی
ـ خود  یوجه منافع شخص چیارچوب قانون اساسی مدنظر قرار خواهم داد و به ههجامعه را در چ یاقتصاد  یو فشـارها  گـران ید ای

  ».که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت یفیقانون، مرا از انجام وظا ارچوبهچ خارج از
  هیچ شغل یـا سـمت  همزمان  وانندت اعضای هیأت عالی نمی. شود محسوب میوقت  تمامشغل  ،در هیأت عالی تیعضو - 2
ی، تعاونی و همچنـین در  خصوص ، یم عمو ،ینهاد دولت چیدر ه ایاعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره رموظفیغ ایموظف 

این ممنوعیت شامل فعالیت آموزشی در دانشگاهها یا مراکز آموزشی غیروابسته بـه   .داشته باشند را نهادمؤسسات غیرانتفاعی یا مردم
 .شود، در صورتی که خللی به انجام وظایف در هیأت عالی وارد نسازد، نمی»اشخاص تحت نظارت«

 .باشند »تحت نظارت اشخاص«هیأت عامل یا مدیره  هیأتسهامدار، عضو  نباید و همسر و فرزندان آنها اعضای هیأت عالی - 3
أت عـالی، سـهامدار مـؤثر، عضـو     عضـو هیـ   خواهر یا والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، برادردر صورتی که  - 4

کـل، از  باشد، عضو مزبور موظف است ضمن اعالم موضوع بـه رئـیس   »اشخاص تحت نظارت«مدیره یا هیأت عامل یکی از  هیأت
   .کل استتشخیص سهامدار مؤثر با رئیس. مرتبط با آنها، خودداری کند» اشخاص تحت نظارت«جلسات مربوط به شرکت در 

بـه دبیرخانـه    ورا تکمیـل  » فرم تعارض منـافع «در ابتدا و انتهای دوره عضویت در هیأت عالی،  اعضای هیأت عالی باید - 5
اعضای هیأت عالی را برای رؤسای سه قوه ارسال » فرم تعارض منافع«دبیرخانه هیأت عالی موظف است . هیأت عالی تحویل نمایند
  .رسانی بانک مرکزی منتشر نمایدنموده و در پایگاه اطالع

هـای  کلیـه فعالیـت   و نیـز  تکفـل وی فرد موردنظر و افراد تحت های  مشتمل بر فهرست دارایی» فرم تعارض منافع« - تبصره
  .در بانک مرکزی است مسؤولیتسال منتهی به تصدی  وقت او طی پنج وقت یا پاره تمام اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل

هیأت عالی مشمول قانون منع مداخلـه وزرا و نماینـدگان مجلسـین و کارمنـدان دولـت در معـامالت دولتـی و         یاعضا - 6
خارج از  ی و تعاونیخصوص ی،ردولتیغ یعموم ،یبخش دولت چیاز ه توانند یهستند وعالوه بر آن نم 22/10/1337مصوب کشوری 

در صورت مأمور شدن اعضای هیأت عالی، در  .داشته باشندی افتیدرهیچ گونه )) 2(شده در جزء غیر از موارد استثناء(ی بانک مرکز
 .توانند از یک محل حقوق دریافت کنندررات مربوط، صرفاً میطول دوره مأموریت با رعایت قوانین و مق

والن و کارگزاران جمهـوری اسـالمی   ؤقانون رسیدگی به دارایی مقامات، مس )3(اعضای هیأت عالی مشمول احکام ماده  - 7
 .باشند می 9/8/1394مصوب  ایران

خـدمات  مـدیریت  قانون  )71(ماده  »ج«بند  مقامات موضوع یایهیأت عالی مطابق حقوق و مزا یاعضا یایحقوق و مزا - 8
   .گردد یم نییتع 8/7/1386 ی مصوبکشور

هیـأت   یبه آنها، توسط اعضـا  یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای »تحت نظارتاشخاص « برای موقت ایکار دائم    نجاما - 9
که عضو هیأت عالی کـه دوره خـدمت او بـه پایـان      در صورتی .ممنوع استسال  سهآنها، به مدت  تیدوره عضو انیعالی پس از پا

ممنوعیت مـذکور کماکـان توسـط بانـک مرکـزی      سال  سهرسیده است از محل دیگری حقوق دریافت ننماید، حقوق وی در مدت 
 .پرداخت خواهد شد

   .عضو احزاب سیاسی باشند دیاعضای هیأت عالی نبا - 10
  وظایف و اختیارات هیأت عالی

 :برعهده دارد قانونارچوب هرا در چ ریف زیوظا یاجرا یولیت انحصارؤهیأت عالی مس - 8ماده
تحقـق   یبرا ازیموردن یو ابزارهای مزبور ها  استیس یدرباره نحوه اجرا یریگ  میتصم ی و ارز ی وپول یها    استیاتخاذ س - 1

 ؛آنها
) 3(مـاده  » ب«بند ) 3(جهت تحقق هدف مذکور در جزء اتخاذ تدابیر کالن برای هدایت تسهیالت و اعتبارات بانکی در  - 2
 این قانون؛
  ؛»اشخاص تحت نظارت«نظارت بر تصویب راهبردها و اصول کلی  - 3
  های مربوط به پیشگیری از مخاطرات فراگیر در نظام بانکی؛ سیاست بیتصو - 4 

  تصویب مقررات عملیات بازار باز؛ - 5
 تصویب ضوابط ناظر بر بازار بین بانکی؛  - 6
 ؛قرار داده شده استی ها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزو انتشار آن هیکه ته یا دوره یها گزارش دأییت - 7 

بینـی   که مرجع دیگری برای تصویب آنها پیش قانون نیا یالزم به منظور اجرا یها مقررات و دستورالعمل هیکل بیتصو - 8
 ست؛نشده ا

 دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی؛ بیتصو - 9 
 شیافـزا  بیاندوختـه و تصـو   یدرخصوص انتقال سود به حسابها یریگ میتصم ی،بانک مرکز یمال یصورتها بیتصو - 10
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 ؛یبانک مرکز هیسرما
 ؛یبودجه ساالنه بانک مرکز بیتصو - 11
 ؛یبانک مرکز اختیار ی درالملل نیب ریذخا ینگهدار تیفیو ک بیترک زان،یناظر بر م دستورالعمل بیتصو - 12

مـرتبط بـا    حیدر خصوص طرحها و لـوا  یاسالم یجمهور و مجلس شورا سیبه رئ یاستیس یها هیارائه مشاوره و توص - 13 
 آنها؛  بیقبل از تصو ،اهداف و وظایف بانک مرکزی

 ؛یبانک مرکز یها یندگیتابعه، شعب و نما یشرکتها یلیاجازه تأسیس و تعط - 14
، در نیاز وردم ئیاجرا یها  و دستورالعمل یبانک مرکز یم و استخدا یو مقررات ادار یداخل یساختار، حکمران بیتصو - 15

 قوانین مربوط؛ارچوب هچ
نظر  أخذ، پس از »اشخاص تحت نظارت«مالی  ی و گزارشگریحسابرس ی،حسابدارهای مربوط به صدور دستورالعمل - 16

 ؛مشورتی سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار
 ؛»اشخاص تحت نظارت«اتخاذ تصمیم نهائی در خصوص بازسازی، گزیر، انحالل، ورشکستگی و تصفیه  - 17
 یاضـطرار  طیها در شرا اعتبار به صندوق ضمانت سپرده یدر خصوص اعطا با رأی موافق دوسوم اعضاء میتخاذ تصما - 18

 ؛و تأیید رئیس کل ها عامل صندوق ضمانت سپردهریمد استدرخو با
 ؛یجواهرات ملو نمایش  ینحوه نگهدار تصویب ضوابط مربوط به - 19
 یبانیرا پشت یبانک مرکز یها تیکه فعال ییهاشرکت هیدر سرما یبانک مرکز یدر خصوص مشارکت حقوق میتخاذ تصما - 20

 کنند؛ یم
و نظـارت بـر اجـرای    و معـامالت شـمش طـال    مسکوکات صادرات و واردات طال، ضرب مربوط به  ضوابط صویبت - 21
 صحیح آن؛
اسـکناس و مسـکوک و خـارج     دیقطعات جد دیتول ج،یدر خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک را میاتخاذ تصم - 22

 از گردش؛ یمیها و مسکوکات قد  کردن اسکناس
بـه اهـداف    یابیاز دسـت  نانیحصول اطم یمداوم عملکرد آن در راستا یسو برر یبانک مرکز تیرینظارت بر نحوه مد - 23

  شده؛ نییتع
 .داشت عالی حق رأی نخواهندباشد، اعضای اجرائی هیأتگیری در صورتی که اجرای این وظیفه، مستلزم رأی - تبصره

 ؛بانک مرکزیاطالعات در  یسطح محرمانگ نییو تع یبند طبقه ها، گزارشگری مالی، شفافیت، تصویب ضوابط نگهداری حساب - 24
 و پایه رمز یهاپولی در حوزه ابزارهای پرداخت، مال نینو یها یحاکم بر فناور یضوابط کل بیراهبردها و تصو نیتدو - 25

 ؛آنها ینظارت بر حسن اجرا
 .شود می ای   محول شده یکه براساس قانون به بانک مرکز یفیوظا ریسانحوه اجرای درباره  یریگ  میتصم - 26
هـای   و سـایر کمیتـه   )سـک یر(خطر تیریمد، کنترل داخلی وهای تطبیق، حسابرسی  کمیتهموظف است  هیأت عالی - 9ماده

اعضـای اجرائـی هیـأت     .شود های مزبور توسط هیأت عالی تعیین می و شرح وظایف کمیته ءترکیب اعضا. مورد نیاز را ایجاد نماید
  .های موضوع این ماده عضویت داشته باشندعالی نباید در کمیته

  جلسات هیأت عالی
   - 10ماده

 یهیأت عـالی بـا رأ   ماتیتصم. است کلرئیس با قائم مقام یو ابیکل و در غ سیجلسات هیأت عالی با رئ استیر - لفا
کـل،  مقـام رئـیس   و در غیـاب وی، قـائم   کل سیرئ یآراء، رأ یگردد و در صورت تساو اتخاذ میحاضر در جلسه  یاعضا تیاکثر
حضـور   .ابدی  یم تیرسمدارای حق رأی هیأت عالی  ینفر از اعضا ششجلسات هیأت عالی با حضور حداقل . باشد میکننده  نییتع

مخالفـان  نظـرات   .اسـت  یافتن جلسات هیأت عالی الزامیی برای رسمیتقائم مقام و ایکل  سیرئ حداقل چهار عضو غیراجرائی و
  .گردد  یجلسه بنا به درخواست آنان در صورتجلسه درج ممصوبات 
ـ   جلسات فوق. شود می لیتشک دو بار در ماهجلسات هیأت عالی حداقل  - ب ـ کـل  سیالعاده هیأت عالی به درخواست رئ  ای

  .گردد یم لیهیأت عالی تشک دیگر عضودو حداقل 
  .توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت نمایند میکل معاونان بانک مرکزی و سایر اشخاص به تشخیص رئیس - پ
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس، یک نفر با معرفی کمیسیون اقتصادی و یک نفر با معرفی  - ت

  . کنندعنوان ناظر در جلسات هیأت عالی شرکت میبودجه و محاسبات به کمیسیون برنامه و
  ویی هیأت عالیشفافیت و پاسخگ

  - 11ماده
تشـخیص مـوارد   . اسـت  یانتشـار عمـوم   تیـ بودن آنها و قابل رمحرمانهیغ ،اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی - الف

بنـدی  ط و زمـان ذاکرات و مصوبات هیأت عالی و شـرای ضوابط مربوط به انتشار یا عدم انتشار م. است عالی هیĤتغیرقابل انتشار با 
 . رسد میهیأت عالی  بیکل به تصوسیرئ شنهادیبه پ محرمانه، از قید محرمانگی،خروج مصوبات 
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گـزارش  ی حضـور یابـد و   اسـالم  یمجلس شورا ماه و آبان ماه بهشتیارد یجلسه علن نیدر اول موظف استکل سیرئ - ب
انحراف  لیدال ،یتحوالت اقتصاد ،ینظارت بانک ،ی و اعتباریارز ی،پول یها استیمشتمل بر س ،یبانک مرکز یها عملکرد و برنامه

، عملکـرد  اقتصـاد  نـده یآ تیاز وضع یکل ینیب شیکل و پ سیرئ یشده در گزارش قبل ارائه یها ینیب شیهدف از پ یرهایمتغ یاحتمال
است،  تصویب هیأت عالی رسیدهکه بهرا  و وضعیت سالمت و ثبات نظام بانکی بانک مرکزی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی

ر قرا ندگانینما اریدر اخت از دو روز کاری حداقل قبل دیبا کل سیگزارش مکتوب رئ. دهد ارائه ی اسالم یمجلس شورا ندگانیبه نما
 در ،خواست نمایندگانو معاونان وی، حسب در کل سیرئهمچنین،  .اطالع عموم منتشر گردد یبرابخشهای غیرمحرمانه آن و  ردیگ
  .توضیحات الزم را ارائه خواهند نمود ،ی حضور یافتهاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم

بـا   مکلفنـد دولتی » اشخاص تحت نظارت«ی و ردولتیغ یعموم ینهادها ی ودولت یها، مؤسسات و شرکتها وزارتخانه هیکل - پ
مجلس شورای اسالمی الزم اسـت،   های رئیس کل به ی را که به تشخیص هیأت عالی برای تهیه گزارشاطالعات رعایت قوانین مربوط،

  . شود سال محکوم می انفصال از خدمت حداقل به مدت یک شده و به مستنکف، مجرم شناخته .در اختیار بانک مرکزی قرار دهند
عموم  ی ومرکز بانک به نادرست اطالعات ارائه ابه بانک مرکزی، ی اطالعات ارائه از» نظارت تحت اشخاص« استنکاف - ت

ـ و هیأت عامل که قصور  رهیمد هیأت یاز اعضا کیشود و مرتکب و هر  حسوب میمردم جرم م جـرم   ابآنهـا در ارتکـ   ریتقصـ  ای
  .شوند می محکوممزبور محرز شده باشد، به تحمل حداکثر دو سال حبس 

هـای انتظـامی،   های تخصصی آن، اعضای هیأت نظارت و حسابرسـی، اعضـای هیـأت   و شورا هیأت عالی یاعضا - 12ماده
را » اشخاص تحت نظارت«دولت، بانک مرکزی و   اطالعات محرمانهی و سایر اشخاص مطلع نباید بانک مرکزکارکنان و کارگزاران 

عدم رعایت ضوابط محرمانگی، جرم تلقی شده، مرتکب بـه پرداخـت جریمـه    . ، افشا کنندموجب قانون یا حکم دادگاه صالحجز به
ضوابط مربوط به محرمانگی اطالعات . شود حبس یا هردو محکوم میسال  سهریال یا حداکثر )10.000.000.000(تا ده میلیارد  نقدی

  .رسد ها در بانک مرکزی و شبکه بانکی به تصویب هیأت عالی می و گزارش
  رئیس کل

قانون  نیا یو اجرا یحسن اداره بانک مرکز مسؤولیتاست که  یبانک مرکز ئیاجرا اداری و مقام نیکل باالتر سیرئ - 13ماده
قانون به عهده  نیکه به موجب ا یفیوظا ی، به استثنامرکزی امور بانک هیدار کل کل عهده سیرئ. و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد

  :است ریهای ز لیتمسؤودار  قانون، عهده نیمندرج در ا فیوظا ریبر سا الوهکل ع سیرئ. باشد ، میگذارده شده است گرانید
  اداره کلیه امور بانک مرکزی؛  - 1
 عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی؛ - 2
 ؛مصوبات هیأت عالی یاجرا - 3
 ل؛یبا حق توک یو خارج یداخل یمراجع رسم هیدر کل یبانک مرکز یندگیمان - 4
 ؛یعال  و هیأت یبانک مرکز ییسخنگو - 5
 ی؛از بانک مرکز یندگیقرارداد و توافقنامه به نما یامضا - 6
 .ه آن به هیأت عالی جهت تصویبئتهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارا - 7

ـ  ئیاجرا فیاز وظا یبخش ایحق امضا و  تواند یکل م سیرئ - 1تبصره ـ خـود و   ناخود را به قائم مقام، معاون هـر یـک از    ای
 . کند ضیتفو یمرکزکارمندان بانک 
شود و  می نییکل تع سیشده است، از طرف رئ حیقانون تصر نیکه در ا یجز موارد هب کلرئیس قائم مقام اراتیاخت - 2تبصره
 .باشد رئیس کل میو وظایف  اراتیاخت هیکل یکل، قائم مقام دارا سیفوت رئ ای تیاستعفا، معذور بت،یدر صورت غ
که  یو اشخاص »اشخاص تحت نظارت« هیکل هیبر عل یطرح دعو یکامل برا اراتیاز اخت معاون نظارتی رئیس کل - 14ماده

مجـوز اسـت،    أخـذ هایی که مسـتلزم   یا سایر فعالیت پرداخت یو ابزارها یرائه خدمات بانکا ای اتیمجوز به انجام عمل أخذبدون 
 .باشد یبرخوردار م کنند،  یمبادرت م

  : معاون نظارتی رئیس کل موظف است امور زیر را تحت نظر رئیس کل انجام دهد - 15ماده
ارچوب مصـوبات شـورای   هـ در چ» اشـخاص تحـت نظـارت   «ثبات و سالمت  یحفظ و ارتقابرای  انجام اقدامات الزم - 1
 ؛  گذاری و نظارت بانکی مقررات

جهت  »اشخاص تحت نظارت« هیو تصف یورشکستگ ،، انحاللبازسازی، گزیر ت،یفعال ،تأسیس دوین ضوابط مربوط بهت - 2
  ؛ بانکی نظارت گذاری و در شورای مقررات بیتصو

  ؛گذاری و نظارت بانکی مؤسسات اعتباری پس از تصویب شورای مقرراتو لغو مجوز  ، تمدیدقیصدور، تعل - 3
شـده  در چـارچوب تعیـین   غیر از مؤسسـات اعتبـاری،  » اشخاص تحت نظارت«سایر و لغو مجوز  ، تمدیدقیصدور، تعل - 4

  ؛گذاری و نظارت بانکی توسط شورای مقررات
  کشور؛ یبانک شبکه کلو در مورد  »اشخاص تحت نظارت« کیتفک  به ثبات و سالمت بانکی، یمستمر شاخصهاو گزارش  شیپا - 5
 ؛یادوار یها  گزارش ارائهو  »اشخاص تحت نظارت«مقررات توسط  ینظارت بر حسن اجرا - 6
 ؛مطابق فصل شانزدهم این قانون» اشخاص تحت نظارت«بر  یانتظام یها مجازاتاعمال  - 7
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 ؛»اشخاص تحت نظارت« ن عمومی فهرستاعال - 8
 .»اشخاص تحت نظارت« هیو تصف یورشکستگ ،، انحاللبازسازی، گزیر ندآیفر راهبری - 9

 گرفته توسط صورت یمشتمل بر اقدامات نظارت ی، گزارشانتهای هر فصلموظف است در معاون نظارتی رئیس کل  - 16ماده
پس از تصویب در شـورای  را  ی آتی بانک مرکزیو برنامه نظارت یبانک شبکهثبات و سالمت  تی، وضعحوزه نظارتی بانک مرکزی

  .کند ، به رئیس کل ارائههیأت عالیو نظارت بانکی برای طرح در گذاری  مقررات
  هیأت نظارت و حسابرسی

   - 17ماده
هیأت نظارت و حسابرسی، متشکل از رئیس و چهار عضو، از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری  - الف

پیشنهاد وزیر امور رئیس و اعضای هیأت نظارت و حسابرسی به. شودیا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کاری مفید تشکیل می
عزل این افراد قبل از اتمام دوره دو ساله، . شوندجمهور برای مدت دو سال منصوب می اقتصادی و دارائی و با تأیید و حکم رئیس

فـراد در هیـأت نظـارت و حسابرسـی     عضـویت ا . واسطه ارتکاب جرائم کیفری و صدور حکم قطعی دادگاه، ممنـوع اسـت  مگر به
و حسابرسی مشمول احکام مذکور در اجزاء اعضای هیأت نظارت . باشد و انتخاب مجدد آنان بالمانع استصورت تمام وقت می به
  . باشنداین قانون و احکام مربوط به رازداری اعضای هیأت عالی می) 7(ماده ) ج(بند ) 10(و ) 9(، )7(، )6(، )5(، )3(، )2(

  :وظائف هیأت نظارت و حسابرسی عبارت است از - ب
  ا برای انتشار؛های مالی بانک مرکزی و تأیید آنهرسیدگی به ترازنامه و صورت - 1
  ای تفریغ بودجه بانک مرکزی؛دورههای ساالنه و میانتهیه گزارش - 2
  .رسیدگی به عملیات بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین مربوط و مصوبات هیأت عالی - 3

س های ادواری و موردی را برای رئیس جمهور، رئیس مجلرئیس هیأت نظارت و حسابرسی موظف است گزارش - تبصره
شورای اسالمی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سـازمان  

. های مالی بانـک مرکـزی قبـل از ارسـال بایـد بـه تصـویب هیـأت عـالی برسـد          ترازنامه و صورت. بازرسی کل کشور ارسال کند
هـای تفریـغ بودجـه    اق عملکرد بانک مرکزی با قوانین و مصوبات هیأت عالی، و گـزارش های مربوط به انطباق یا عدم انطب گزارش

  . شودالذکر ارسال میبانک مرکزی مستقیماً توسط رئیس هیأت نظارت و حسابرسی برای مقامات فوق
بانک مرکزی موظف است کلیه اطالعات، مصوبات هیأت عالی، قراردادها، اسناد و نیـز امکانـات و نیروهـای موردنیـاز      - پ

  .برای انجام وظائف هیأت نظارت و حسابرسی را در اختیار هیأت قرار دهد
قانون مدیریت ) 71(ده ما »ج«حقوق و مزایای اعضای هیأت نظارت و حسابرسی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند  - ت

  .شودتوسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین و از محل بودجه وزارتخانه مزبور پرداخت می 8/7/1386خدمات کشوری مصوب 
  عالیشوراهای تخصصی هیأت

  :عالی عبارتند ازشوراهای تخصصی هیأت - 18ماده
 گذاری پولی و ارزیشورای سیاست - 1
 نظارت بانکیگذاری و شورای مقررات - 2
  شورای فقهی - 3

  گذاری پولی و ارزیشورای سیاست
 - 19ماده
 :عبارتند از یو ارز یپول یگذاراستیشورای س یاعضا - الف

 ؛شورا سیعنوان رئ  بهکل رئیس - 1
 دبیر؛ نائب رئیس و عنوان  کل به سیمقام رئ قائم - 2
 ؛)6(ماده ) 1- الف(سه نفر عضو غیراجرائی هیأت عالی موضوع بند  - 3
  ان رئیس کل به انتخاب وی؛معاوندو نفر از  - 4
  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - 5
 معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارائی؛ - 6
 .به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی یپول استیس یمسلط به ابزارها یدو نفر خبره اقتصاد - 7

 . شود می لیتشک کل  سیو در حوزه قائم مقام رئ یدر بانک مرکز یو ارز یپول یگذاراستیشورای س رخانهیدب - 1تبصره
عـزل  . شوند و انتخاب مجدد آنها بالمـانع اسـت  این ماده برای مدت دو سال انتخاب می) 7(اشخاص موضوع بند  - 2تبصره

  .باشدیهیأت عالی م بیمنوط به تصواشخاص مزبور 
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 :عبارت است از سیاستگذاری پولی و ارزی ف شوراییوظا - ب
 گر؛یکدیمتقابل آنها بر  راتیو تأث هیو سرما ، ارزمستمر اقتصاد کشور، بازار پول شیپا - 1
شـده بـرای    بینـی  منظور تحقق اهداف تعیین یا پیشی مناسب بهو ارز یپول یها استیس اتخاذ در خصوصسازی تصمیم - 2

ای هـای دوره تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، در اسناد و قـوانین باالدسـتی و گـزارش   متغیرهای اصلی اقتصادی نظیر نرخ 
  کل؛رئیس

شده بانک مرکزی در خصـوص هـدایت   های اعالمپایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با سیاست - 3
و ارائه پیشـنهادات تشـویقی یـا     این قانون) 3(ماده » ب«بند ) 3( تسهیالت و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء

  تنبیهی الزم به هیأت عالی؛ 
 این قانون؛ ) 103(هاد به هیأت عالی در خصوص نرخ سود موضوع ماده نارائه پیش - 4
 ؛یبانک مرکزی و ارزی پول یها  استیس یاثربخش یابیارز - 5
 بانک مرکزی؛ یالملل نیر بیذخا تیفیو ک بیترک زان،یدر خصوص م یساز  میصمت - 6
 پرداخت؛ یدر مورد ابزارها یساز  میتصم - 7
ـ   کـل   سیماهه رئ  شش یها شامل گزارش یبانک مرکز یها  گزارش سینو  شیپ هیته - 8  یمجلـس شـورا   جمهـور،   سیبـه رئ

 و مردم؛ یاسالم
 .شود شورا ارجاع میاین به  کل  سیرئ ای که توسط هیأت عالی یامور ریساانجام  - 9

 .  استنافذ  ،در هیأت عالی بیپس از تصو یو ارز یپول یاستگذاریشورای س ماتیتصم - تبصره
  گذاری و نظارت بانکی شورای مقررات

  - 20ماده
 :عبارتند ازبانکی و نظارت گذاری  شورای مقررات یاعضا - الف

 ؛شورا سیعنوان رئ  بهرئیس کل  - 1
  ؛و دبیر شورا سیرئ نائبعنوان   به معاون نظارتی رئیس کل - 2
 ؛)6(ماده ) 2- الف(سه عضو غیراجرائی هیأت عالی موضوع بند  - 3
  ان رئیس کل به انتخاب وی؛معاوندو نفر از  - 4
 معاون اقتصادی دادستان کل کشور؛ - 5
 .و تصویب هیأت عالی معاون نظارتی رئیس کل، تأیید رئیس کلبه پیشنهاد  ینفر خبره بانکدو  - 6

   .شود می لیتشکمعاونت نظارتی رئیس کل در حوزه  بانکی و نظارت گذاری رای مقرراتشو رخانهیدب - 1تبصره
عـزل  . شوند و انتخاب مجدد آنها بالمـانع اسـت  این ماده برای مدت دو سال انتخاب می) 6(اشخاص موضوع بند  - 2تبصره

  .استهیأت عالی اعضای  بیمنوط به تصواشخاص مزبور 
  .توانند در جلسات شورا با حق رأی شرکت کنندهیأت عالی میسایر اعضای غیراجرائی  - 3تبصره

 :عبارت است ازبانکی و نظارت گذاری  مقرراتف شورای یوظا - ب
انحـالل و  ی، ورشکسـتگ بازسازی، ادغام،  ها، یو بده ها ییانتقال دارا ، نظارت ت،یفعال ،مقررات ناظر بر تأسیس بیتصو - 1

 ؛ »اشخاص تحت نظارت« هیتصف
 مقررات ناظر بر سرمایه گذاری اشخاص تحت نظارت؛تصویب  - 2
 به هیأت عالی؛» اشخاص تحت نظارت« هیانحالل و تصفی، ورشکستگپیشنهاد بازسازی، گزیر،  - 3
 ؛های پولی وضع ضوابط مربوط به انتقال و تسویه تراکنش - 4
 و نظارت بر اجرای آنها؛ یالملل نیمربوط به معامالت ب ضوابطتنظیم  - 5
 ی و نظارت بر اجرای آن؛تعهد ارز جادیناظر بر ا وابطضوضع  - 6
 ؛، تعلیق، لغو یا تمدید مجوز مؤسسات اعتباریموافقت با صدور - 7
 ی ثبات و سالمت بانکی؛ شاخصهاو تصویب  نیتدو - 8
 ؛کل  سیرئظارتی ن یها  گزارش دوینت - 9

 ؛»اشخاص تحت نظارت«عالی مبارزه با پولشویی توسط نظارت بر حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مقررات شورای  - 10
  .شود ارجاع می به شورامعاون نظارتی وی  ای کل  سیرئ ،یعال  که توسط هیأت یامور ریسا - 11

هـای پـولی یـا ارزی بانـک     قبل از اتخاذ تصمیم در مواردی که حسب تشخیص رئیس کل ، ممکن اسـت سیاسـت   - تبصره
  . شود أخذگذاری پولی و ارزی د نظر مشورتی شورای سیاستمرکزی را دچار اخالل کند، بای

گذاری و نظارت بانکی مخالف باشد، مخالفت خود در صورتی که رئیس کل با تمام یا بخشی از مصوبه شورای مقررات - پ
 عالی بهالعاده هیأت در این صورت، مصوبه مزبور در جلسه عادی یا فوق. را ظرف سه روز کاری به معاون نظارتی اعالم خواهدکرد

  . کندگیری می شود و هیأت عالی صرفاً در مورد آن بخش از مصوبه که مورد مخالفت رئیس کل قرار گرفته، تصمیمبحث گذارده می
سـه روز، مصـوبه    مـدت  گذاری و نظارت بـانکی ظـرف  در صورت عدم مخالفت رئیس کل با مصوبه شورای مقررات - ت



10 

گـذاری و نظـارت بـانکی، توسـط معـاون      مصوبات شورای مقـررات . االجرا خواهدبودقی شده و الزممزبور، مصوبه هیأت عالی تل
  .شودنظارتی رئیس کل ابالغ می

  شورای فقهی
کشور و جهت نظارت بـر عملکـرد    یبدون ربا در نظام بانک یبانک اتیعمل حیصح یاز اجرا نانیحصول اطم یبرا - 21ماده
ارچوب قراردادهـا و  هـ هـا، چ   ها، بخشنامه  دستورالعمل ،یاتیعمل یها  وهیج، شیرا یو ابزارها ها  هیو اظهارنظر نسبت به رو ینظام بانک
بـا   یبانک مرکـز  یفقه یشورا ،»اشخاص تحت نظارت«ی در بانک مرکزی و فقه اسالم نیبا مواز اقآنها از جهت انطب ینحوه اجرا

 :شود می لیتشک ریز بیترک
 ؛یو بانک ینظر در مسائل پول  در حوزه فقه معامالت و صاحب) یمجتهد متجز( هیفقپنج  - 1
  ؛کل سیرئ - 2
 معاون نظارتی رئیس کل؛ - 3
 ؛)کل سیرئ یهردو با معرف(اقتصاددان نفر  کیو  یو بانک ینفر حقوقدان آشنا به مسائل پول کی - 4
ی به اسالم یبه انتخاب مجلس شورا یاسالم یبا بانکدار ییآشنا تیبا اولو یاسالم یمجلس شورا ندگانینفر از نما کی - 5

  ؛)به عنوان عضو ناظر( مدت دو سال
 .ییو دارا یامور اقتصاد ریبه انتخاب وز یدولت یعامل بانکها رانیاز مد یکی - 6

 یکل بانـک مرکـز   سینگهبان انتخاب و با حکم رئ یشورا یفقها دییکل و تأ سیرئ شنهادیشورا به پفقهای عضو  - 1تبصره
 .شوند منصوب می
آنهـا   یو بـر حسـن اجـرا    یریـ گیمصوبات شـورا را پ  یکل اجرا سیرئ. است هیالرعا  الزم یفقه یمصوبات شورا - 2تبصره
 .باشد  ینم یقانون اساس) 4(نگهبان در اصل چهارم  یشورا یو نظارت فقها اراتیاخت یماده ناف نیحکم ا. کند نظارت می

 .است دیقابل تمد گریدوره د کی یبرا تیمورأم نیشوند و ا می نییچهار سال تع یشورا برا نیا یصاحب رأ یاعضا - 3تبصره
عضـو شـورا    یشورا و حـداقل سـه نفـر از فقهـا     سیبا حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئ یفقه یجلسات شورا - 4تبصره

 .شود حاضر عضو شورا اتخاذ می یفقها تیموافق اکثر یشورا با رأ ماتیو تصم ابدی  یم تیرسم
از مصوبات شورا،  ی یا شبکه بانکیبانک مرکز تخلفدر صورت اطالع از  ندموظف یفقه یشوراهریک از اعضای  - 5تبصره

رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، نتیجه را برای انجام . کننداعالم  شورامراتب را به رئیس 
  .ی بیشتر یا اقدامات الزم، به رئیس کل اعالم نمایدهابررسی

  هیأت انتظامی بانک مرکزی 
ی بـدوی و  انتظـام هـای  آنها، هیأت یبرا یو صدور احکام انتظام »اشخاص تحت نظارت«به تخلفات  یدگیجهت رس - 22ماده

   .شود تشکیل میتجدیدنظر در بانک مرکزی 
 :که عبارتند از باشد ینفر م پنجمتشکل از ی بدوی هیأت انتظام - الف

  ه؛یقوه قضائرئیس  و حکم کل و تأیید سیرئ پیشنهادبانکی به  حقوقدر  ی خبرهقاض سه - 1 
  .و تأیید هیأت عالی کل  سیرئپیشنهاد به  یکارشناس خبره بانکدو  - 2
  :هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر است که عبارتند از - ب
  رئیس قوه قضائیه؛ و حکم حقوق بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأییددو قاضی خبره در  - 1
  .یک کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی - 2

شود و بدون حق رأی  می نییتع ی بانک مرکزیعنوان دادستان انتظام  به ،مسؤولیتبا حفظ  معاون نظارتی رئیس کل - 1تبصره
دادخواست تنظیمی دادستان انتظامی بانک مرکزی پس از تأیید رئیس کل، قابلیت طرح در . کند کت میدر جلسات هیأت انتظامی شر
  .هیأت انتظامی را خواهدداشت

جلسات هیأت انتظامی بدوی با حضور حداقل چهار نفر و جلسات هیأت انتظامی تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء  - 2هتبصر
آراء هیـأت انتظـامی تجدیـدنظر، قطعـی و     . اکثریت اعضـای حاضـر در جلسـه اسـت     گیری، رأییابد و مالک تصمیمرسمیت می

 . توانند درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آراء صادره را بپذیرنداالجراء بوده و مراجع قضائی نمی الزم
مربـوط بـه انـواع     یامانتظـ  یهـا  مجازات نییتخلفات و تع صیتشخ ی،دگیرس اتبیمربوط به ترت یها  دستورالعمل - 3هتبصر

 .رسد گذاری و نظارت بانکی میشورای مقررات بیدر چارچوب قانون، به تصو ،تخلفات
 . شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است اعضای هیأت انتظامی به مدت دو سال انتخاب می - 4تبصره
یابنـد و عـزل    رئیس کل استقرار می وقت در حوزه معاونت نظارتی ی به صورت تمامهیأت انتظامکارشناسان عضو  - 5تبصره

  .هیأت عالی است دیینوط به تأآنها م
هـای انتظـامی بانـک    هیأت ریـ ، به عنـوان دب معاون نظارتی رئیس کل به انتخابی از کارشناسان عضو هیأت انتظام یکی - 6تبصره

  .شودمیمستقر حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی در  های انتظامیهیأت رخانهیدب. شود منصوب میمرکزی 
های انتظامی بدوی و تجدیدنظر فقط با پیشنهاد رئیس کل، تأیید هیـأت عـالی و حکـم رئـیس     عزل قضات هیأت - 7تبصره 
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 .پذیر استقضائیه امکان قوه
  های پولی، ارزی و اعتباریتعیین و اجرای سیاست: فصل پنجم

. شـود  توسط هیأت عالی اتخاذ می» گذاریهای ویژه سیاستنشست«های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در  سیاست - 23ماده
 ی،پـول  یهـا  استیس بیتصو و تیوضع یصرفاً با دستور بررس نشستی، هر فصلجلسه  نیاول موظف است در هیأت عالیبه این منظور، 

هیـأت عـالی   دیگـر  عضو سه  ایکل  سیبه درخواست رئ زین یگذاراستیالعاده س  جلسات فوق. دهد لیتشکی و اعتباری بانک مرکزی ارز
کارشناسـان مسـتقل را بـه منظـور اطـالع از نظـرات        ایو  یخصوص ای یتعاون ،یاز بخش دولت یتواند افراد کل می سیرئ. شود می لیتشک

موظف به حفـظ   ،نیو مدعو یاعضای هیأت عال. دعوت کند یگذاراستیس هاینشستحضور در  یبرا یآنان به صورت مورد یمشورت
 .باشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهارنظر یا ادای شهادت شوند شده می ارائه یها  اطالعات و گزارش

شـور  اقتصـاد ک  تیوضع« جداگانه شاملسه گزارش  ی،گذاراستیس ابتدای نشستهیأت عالی موظف است در  ریدب - 24ماده
شـده بانـک   های اعالمتفکیک، در جهت تحقق سیاستو مؤسسات اعتباری به در مجموع عملکرد نظام بانکی«، »شدر دوره مورد گزار

 ائـه ارگذاری پولی و ارزی رسـیده اسـت،   را که به تصویب شورای سیاست» ی سیاستیشنهادهایپوضعیت آتی و  بینیپیش« و» مرکزی
رأی اکثریـت حاضـرین، اصـالحات الزم را در آن اعمـال      ، یا بانمایدهای رئیس کل را عیناً تصویب تواند گزارشهیأت عالی می. کند

همـراه  گـذاری بـه  های سیاسـت مصوبات نشست. نظرات مخالفان در صورت درخواست آنان، به متن گزارش الصاق خواهدشد. نماید
ئـیس قـوه   ی، راسـالم  یمجلس شورا سیجمهور، رئ سیرئمقام معظم رهبری،  یبراباید ظرف سه روز کاری  مستندات و منضمات آن

بودجه و محاسبات مجلس شـورای اسـالمی ارسـال     و های اقتصادی و برنامهقضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای کمیسیون
 .گیرد کل صورت می ستوسط رئی صرفاً یگذاراستیس هاینشستدرباره مذاکرات و تصمیمات  یرسانی عموم اطالع .شود

  گذاری پولی و ارزیابزارهای سیاست
 :استفاده کند ریز یها و ابزارهااز روش های پولی و ارزی،برای اجرای سیاست تواند می یبانک مرکز - 25ماده

عملیات بازار باز با استفاده از اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت، بانک مرکزی یا بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران  - 1
  با رعایت قوانین مربوط؛

  ارز، طال و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طال مورد تایید هیأت عالی؛خرید و فروش  - 2
  تعیین نسبت سپرده قانونی؛ - 3
  اعطای خطوط اعتباری و تسهیالت به مؤسسات اعتباری در قالب عقود مورد تایید شورای فقهی؛ - 4
  سپرده ویژه از مؤسسات اعتباری؛ أخذ - 5
  .یید شورای فقهی و تصویب هیأت عالیا تأز سایر ابزارهای سیاست پولی باستفاده ا - 6

باید در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی، با تأکید بر هدف ) 4(اعطای خطوط اعتباری و تسهیالت مذکور در بند  - 1تبصره
همچنین مبلغ، نرخ سـود، مـدت و وثـائق تسـهیالت و     . و به تصویب هیأت عالی برسد باشد) 3(ماده  »ب«بند ) 3(مذکور در جزء 

گیری در این موارد، باید عملکرد مؤسسـه   هیأت عالی در هنگام تصمیم. خطوط اعتباری موردنظر باید به تصویب هیأت عالی برسد
  . های اعالمی بانک مرکزی را مدنظر قرار دهداعتباری موردنظر در جهت تحقق اهداف و سیاست

 .ر عرضه اولیه خریداری کندرا د تواند اوراق منتشر شده توسط دولتنمی یبانک مرکز - 2تبصره
 یسپرده قـانون  کنند، گیری از عموم مردم می که اقدام به سپرده» اشخاص تحت نظارت«مجاز است از  یبانک مرکز - 26ماده

   .نسبت سپرده قانونی باید به تأیید هیأت عالی برسد. کند افتیدر
و ارزی و تأیید هیأت عالی، از مؤسسات اعتباری کـه  گذاری پولی پیشنهاد شورای سیاستتواند بهبانک مرکزی می - 1تبصره

ضـوابط  . کنند، سـپرده قـانونی کمتـری دریافـت کنـد     های بانک مرکزی در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال تبعیت میاز سیاست
  .رسدتصویب هیأت عالی میبه گذاری پولی و ارزی، مربوط، به پیشنهاد شورای سیاست

ضوابط ناظر بر قانون،  نیابالغ ا خیماه از تار ششمدت موظف است ظرف  گذاری و نظارت بانکیشورای مقررات - 2تبصره
  .کند بیرا تصومؤسسه اعتباری  ، روند و دوره محاسبه و نحوه برخورد با تخلفاتسپرده قانونی، مشتمل بر نحوه تعیین نسبت أخذ

 دییـ أگـذاری و نظـارت بـانکی و ت   شورای مقررات بیکه به تصو یالعمل مطابق دستورتوانند مؤسسات اعتباری می - 27ماده
  .گذاری نمایندخود را نزد بانک مرکزی سپردهرسد، منابع مازاد  یم یفقه یشورا

ی براگذاری پولی و ارزی و تأیید هیأت عالی، پیشنهاد شورای سیاستبه ،تواند در موارد ضرورت میبانک مرکزی  - 28ماده
در قالب عقود با نرخ سود ثابت به مشتریان خـود اعطـا   » اشخاص تحت نظارت«مؤسسات اعتباری یا سایر  ی کهالتینرخ سود تسه

  . کنند، سقف تعیین کندمی
  تأمین کسری نقدینگی آنی مؤسسات اعتباری

روزانـه خـود بـا مشـکل کمبـود       اتیـ را که در عملمؤسسات اعتباری  ازیموردن ینگیمجاز است نقد یبانک مرکز - 29ماده
 :  کند نیتأم ریق زیوثا افتیبا نرخ مصوب هیأت عالی و با در ،یفقه یشورا دییشوند، از طرق مورد تأ مواجه می ینگینقد

 شده است؛ نیتضم ایکه توسط دولت منتشر و  یاوراق بهادار - الف
 . هیأت عالیدوسوم آرای  دییتأ با بهادار اوراق ریسا - ب
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محـدود بـه   در قالب خط اعتباری و ، ی مؤسسات اعتباریماده برا نیموضوع ا یاستفاده از منابع بانک مرکز زانیم - 1تبصره
  . شود و اعالم می نییتع یاست که توسط بانک مرکز یحدود

تعیین میزان استفاده مؤسسـات  العمل قانون، دستور نیا ابالغ خیهیأت عالی موظف است ظرف مدت دو ماه از تار - 2تبصره
ـ هرماهانه شود که سقف مجاز  نیتدو یا به گونه دیدستور العمل مزبور با. کند بیرا تصو یبانک مرکز یخط اعتباراعتباری از   کی

  . به وضوح قابل محاسبه باشد یبانک مرکز یاستفاده از خط اعتبار یبرامؤسسات اعتباری از 
  سسات اعتباری مدت مؤ تأمین کسری نقدینگی کوتاه

 شتریب یاستفاده از منابع بانک مرکز یمتقاض ،ینگینقد مشکل جدیشدن با  مواجه لی، به دلمؤسسه اعتباریچنانچه  - 30ماده
موضوع را بـه اطـالع   موظف است بالفاصله  معاون نظارتی رئیس کلباشد، این قانون ) 29(ماده ) 1(از حد مجاز مذکور در تبصره 

معـاون نظـارتی    هیأت عالی پس از استماع گـزارش  .مطرح کند هیأت عالیالعاده اولین جلسه عادی یا فوق رئیس کل رسانده و در
 التیتسـه  یدر قالـب اعطـا   یبـر اسـتفاده از منـابع بانـک مرکـز      مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنیتواند با درخواست  ، میرئیس کل

مؤسسه اعتباری موردنظر را در دستور کار خود قرار  ریگزبازسازی یا  بخواهد معاون نظارتی رئیس کلاز  اکند یموافقت مدت  کوتاه
 .دهد

. اسـت ایـن قـانون   ) 29(مذکور در ماده  قیوثا أخذ، منوط به تأمین کسری نقدینگی کوتاه مدت مؤسسات اعتباری - 1تبصره
  .عنوان وثیقه بپذیردبانک مرکزی مجاز است با تأیید هیأت عالی، ارزهای معتبر را نیز به

در شرایطی که بنا به تشخیص معاون نظارتی خطر سرایت بحران نقدینگی از مؤسسه اعتباری موردنظر به کل نظام  - 2تبصره
بانکی وجود داشته باشد، بانک مرکزی موظف است با پیشنهاد معاون نظارتی و تصویب حداقل دوسوم اعضای هیأت عـالی، انـواع   

  .دگی برخوردار بوده و از خطر نابودی و ضرر مصون باشد، بپذیرددیگری از وثائق را که از قابلیت نقدشون
معاون نظارتی رئیس کل موظف است پیش از انقضـای مـدت   . روز است نودماده  نیموضوع ا التیتسه دیسررس - 3تبصره

 التیتوانـد تسـه   هیأت عالی مـی . گیری به هیأت عالی ارائه کندمزبور، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری مورد نظر برای تصمیم
 .  نماید دیتمد اعضاء،موافق دوسوم  یرا با رأموضوع این ماده 

سـالهای   طـی  به بانک مرکـزی  قطعی مؤسسات اعتباری یمانده بدهنخست اجرای این قانون، حداقل سال  سهدر  - 4تبصره
معـاون نظـارتی موظـف    . خواهدبودخارج  یند بازسازی یا گزیردر خصوص لزوم آغاز فرآ ماده نیمول حکم ا، از ش1398و  1397

هـای  شدن این قانون، حداقل مانده بدهی قطعی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی طی سالءاالجرااست حداکثر سه ماه پس از الزم
دی بنـ ساله مزبور، مطابق برنامه زمـان  ؤسسات اعتباری موظفند در مهلت سهم. را تعیین و به تأیید هیأت عالی برساند 1398و  1397
کـاهش  این قانون ) 29(ماده ) 2(رسد، مانده بدهی خود به بانک مرکزی را به حدود مندرج در تبصره تصویب هیأت عالی میکه به
پس از انقضای مدت یادشده، با مؤسسات اعتباری که متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی، بیش از حدود مجـاز منـدرج در   . دهند

  .شود میرفتار  این مادهباشند، مطابق انون این ق) 29(ماده ) 2(تبصره 
  رسانی بانک مرکزیای و اطالعهای رسانهسیاست: فصل ششم

اسـتفاده   یپـول  یهـا  استیس یانتظارات و اجرا مدیریت برایمناسب  یارتباط یموظف است از ابزارها یبانک مرکز - 31ماده
 . رسد  یهیأت عالی م بیکل به تصو سیرئ شنهادیبه پ یبانک مرکز رسانیای و اطالعی رسانهها  استیس. کند

  . شود اعالم میکل  سیرئ توسطصرفاً مورد نظر بانک مرکزی  یها  استیسمصوبات هیأت عالی و  - 32ماده
ارچوبی هگزیده آمارهای اقتصادی و اطالعات نظام بانکی را در چ بار،کی یموظف است حداقل ماه یبانک مرکز - 33ماده

  . کند، منتشر کندتعیین میکه هیأت عالی 
  رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی: فصل هفتم

  عنوان بانکدار دولتبانک مرکزی به
و  نهااهـا، سـازم  هـا، مؤسسـات، شـرکت    های بانکی اعـم از ریـالی و ارزی بـرای دولـت، وزارتخانـه     کلیه حساب - 34ماده

اقتصادی، ششم توسعه پنجساله قانون برنامه ) 29(های موضوع ماده دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه
داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و  صرفاً از طریق خزانه 14/12/1395اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

شده نزد بانک  های افتتاحهای خود را فقط از طریق حساب ها و پرداخت ی یادشده موظفند کلیه دریافتهادستگاه. شود نگهداری می
  .مرکزی انجام دهند

  المللیکارگزاری دولت در بازارهای بین
ـ بـه درخواسـت وز   یالملل نیب یدولت در بازارها کارگزارعنوان   موظف است به یبانک مرکز - 35ماده و  یامـور اقتصـاد   ری

 : را انجام دهد ریامور زیی و تصویب هیأت عالی دارا
 ؛یالملل نیب یدولت در بازارها یندگیبه نما یانتشار و عرضه اوراق بهادار ارزفراهم کردن زمینه  - 1
 المللی مشابه؛ المللی پول، گروه بانک جهانی و مؤسسات بین نگهداری وجوه ریالی صندوق بین - 2
 اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها؛انعقاد موافقتنامه پرداخت در  - 3
 .  ییو دارا یامور اقتصاد ریامور مشابه به درخواست وزسایر  - 4
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 .اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود - تبصره
دولت، شـرکتهای دولتـی و سـایر اشـخاص     . مدیریت کند های خارجی کشور رابانک مرکزی موظف است بدهی - 36ماده

المللی، آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهدات مزبور را بالفاصله بـه بانـک    حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد تعهدات بین
. زارش کنـد های ادواری خود، آخرین وضعیت تعهدات ارزی کشور را گ بانک مرکزی موظف است در گزارش. مرکزی اطالع دهند

تواند در موارد ضرورت ایجـاد تعهـد ارزی توسـط دولـت،      هیأت عالی می. رسد ضوابط اجرای این ماده به تصویب هیأت عالی می
وجه به معنی تضمین و  های خارجی کشور به هیچمدیریت بدهی. شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی را محدود کند

  .باشد مرکزی نمییا بازپرداخت آنها توسط بانک 
المللی پول از طریق بانـک   المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین رئیس کل نماینده دولت در صندوق بین - 37ماده

مقررات کنفرانس منعقده  و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در باشد میمرکزی 
به بانک ملی ایـران واگـذار شـده اسـت، بـا بانـک        6/10/1324مصوب  المللی بوط به تأسیس صندوق و بانک بینوودز مر در برتن

  .باشد مرکزی می
  دهی به دولت و مجلسمشاوره و گزارش

 - 38ماده
و  هـا  نامـه  بیتصـو  ن،یقـوان  سینـو  شیپ  هیدر ته دیدولت با. مشاور دولت است یدر موضوعات اقتصاد یبانک مرکز - الف

آن، از بانک  نیاز داخل و خارج و تضام یو تأمین مالی بخش عموم یزیر بودجه ،یارز اتیاز جمله عمل یو مال یاقتصاد یها برنامه
 . واهدبخ یگزارش مشورت یمرکز

 سیرئ. کنندآگاه  یو مال یپول یها استیرا در خصوص موضوعات مربوط به س گریکدیو دولت موظفند  یبانک مرکز - ب
 .کندشرکت  رانیدر جلسات هیأت وز أیتواند بدون حق ر کل می

نظـرات خـود را    ،یف بانـک مرکـز  یمرتبط با اهداف و وظا یهاو طرح حیموظف است در خصوص لوا یبانک مرکز - پ
 . ارائه کند یاسالم یمجلس شورابرای اطالع نمایندگان، به رئیس 
  پرداخت تنخواه به دولت

 - 39ماده
 یا در همان سال بودجه دیکل تنخواه با. کند ءاعطایک سال کمتر از  دیبه دولت تنخواه با سررس تواند یم یبانک مرکز - الف

 .  شود هیتسو
دولـت   افتهی تحقق یاتیمال یکل درآمدها %)7(هفت درصد از  دیشده دولت در هر مقطع از سال نبا افتیمانده تنخواه در - ب

، با پیشنهاد دولت و تأیید هیأت عـالی، مبلـغ تنخـواه دریـافتی دولـت از بانـک مرکـزی        در شرایط ویژه .در سال گذشته تجاوز کند
 .افزایش یابد%) 10(درصد تواند تا سقف ده  می

هرگونـه   یکامل، از اعطا هیمکلف است تا زمان تسو یمقرر، بانک مرکز یتنخواه در ظرف زمان هیدر صورت عدم تسو - پ
 .اجتناب کند دیتنخواه جد

  فروش ارزهای دولتیعاملیت 
  - 40ماده
  . بر عهده بگیردرا  ئیاجرا یهادولت و دستگاهبرای ارز عاملیت خرید و فروش  تواند می یبانک مرکز - الف
  . های اجرائی را خریداری کندشده توسط دولت و دستگاه تواند ارز عرضه بانک مرکزی می - ب
دریافت وجه آن یا انتقال مالکیت ارز به بانک مرکزی، معادل ریالی آن بانک مرکزی نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و  - پ

  .را به دولت پرداخت کند
هـا در  های مجـاز و دیگـر روش  ها و صرافیتواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز از طریق بانکبانک مرکزی می - ت

قدام به عرضه ارز نماید و نیـز از هـر شـخص حقیقـی و حقـوقی ارز      بازار ارز مداخله کرده و از محل منابع ارزی در اختیار خود، ا
کنـد،  ای که هیأت عـالی تعیـین مـی   و در محدودهبه نرخ بازار باید  یو فروش ارز توسط بانک مرکز دیخرهرگونه . خریداری کند

  .است فروش ارز برای مصارف خاص با کمتر از نرخ مزبور، مستلزم اجازه مجلس شورای اسالمی. انجام شود
  های ارزی و مدیریت ذخایر سیاست: فصل هشتم

توسط هیأت  ی موردنیاز برای استقرار نظام ارزی یادشده،ها استیس. است» شده تیریشناور مد«کشور،  ینظام ارز - 41ماده
 . شود می اتخاذعالی 

تصویب هیات وزیران، نظام ارزی تواند درشرایط اضطراری، با پیشنهاد رئیس کل، تأیید هیأت عالی و  هیأت عالی می - تبصره
 . سال تعلیق کندمدت یکشده را حداکثر بهشناور مدیریت

ی در اختیـار خـود، از   الملل  نیر بیخاذقانون،  نیا شده در بینیی پیشبا استفاده از ابزارهای موظف است بانک مرکز - 42ماده
هـا،   از عملکـرد مطلـوب نظـام پرداخـت     نـان یاطم ،یپـول  یها استیس یاجرا جمله ذخائر دولت و صندوق توسعه ملی را با هدف

و  تیـ فیک ب،یـ ترک زان،یـ چـارچوب حـاکم بـر م    .مدیریت کند کشور یالملل نیمدت ب تعهدات کوتاه یفایو ا یاز نظام ارز یبانیپشت
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، سبد ارزی در اختیـار بانـک   حال نیمتعارض نبوده و درع یکه با اهداف بانک مرکز یا به گونه یالملل نیب ریذخا ینگهدار تیریمد
 . شود می نیی، توسط هیأت عالی تعباشدممکن را داشته )ریسک(خطرمرکزی، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین 

بـا تأییـد    تواند یم  یارز اتیو انجام عمل ی در اختیار خودالملل نیب ریذخا ینگهدار تیریبه منظور مد یبانک مرکز - 43ماده
  :اقدام کند ریز اتیبه انجام عملهیأت عالی 

 ؛یو فروش ارز و مشتقات ارز دیخر - 1
 ؛ارچوب این قانونهی در چارز التیتسه یاعطا ایو  افتیدر - 2
 فلزات گرانبها؛ ریسا ایطال  یها سکه ایو فروش و معامله شمش  دیخر - 3
  ؛یالملل نیب ینهادها ای یخارج یشده توسط دولتها نیتضم ایاوراق بهادار منتشره  ریو فروش اوراق خزانه و سا دیخر - 4
 های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛المللی، بانکنزد نهادهای مالی بین حساب یافتتاح و نگهدار - 5
  های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛المللی، بانکافتتاح حساب برای نهادهای مالی بین - 6
 .ی مورد تأیید هیأت عالیارز استیس یابزارها ریسا - 7

کـل   سیرئ شنهادیبه پارچوب قانون، هدر چو پول رایج کشور  ، فلزات گرانبهامربوط به ورود و خروج ارز ضوابط - 44ماده
  . رسد هیأت عالی می بیبه تصو

 فروش اوراق مشارکت ارزی و هرگونـه انتشار و خرید و  ،یارز التیتسه یو اعطا یریگ  مربوط به سپرده ضوابط - 45ماده
و  گـذاری  مقـررات  شورای بیتصو ، بهو اشخاص مرتبط با آنها» اشخاص تحت نظارت«های ارزی توسط  تعهد یا تضمین پرداخت

 . رسد  یمبانکی نظارت 
  - 46ماده
هـای  دارایـی  ریسا ای، ارز )SDR(اعم از طال، حق برداشت مخصوص  یبانک مرکز یالملل نیب ریارزش ذخا راتییتغ - الف

    .شود ثبت می »یبانک مرکز یالملل نیب ریحساب اندوخته ذخا«در  ال،یبرحسب ر خارجی بانک مرکزی
 گونه چیو ه باشد نمیمثبت باشد، مانده مزبور قابل برداشت  یبانک مرکز یالملل  نیب ریچنانچه مانده حساب اندوخته ذخا - ب

 . شود جادیاز آن محل ا دینبا یبده ایاعتبار 
خود برحسب  یالملل  نیر بیارزش ذخا راتییتغ جهیبانک مزبور در نت ،یبانک مرکز یمال یکه مطابق صورتها یدر صورت - پ

 یکاف زیانپوشش  یبرا یبانک مرکز یالملل نیب ریباشد و مانده حساب اندوخته ذخا   مواجه شده انیدر دوره مورد گزارش با ز الیر
چنانچه مانده حسـاب اندوختـه   . شود این قانون برداشت می) 50(موضوع ماده » حساب اندوخته عام«محل  ، باقیمانده زیان ازنباشد

 ی، اوراق بهادار دولتهیأت نظارت و حسابرسی دییروز از زمان تأ سیظرف مدت    دیدولت با عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد،
ـ یمانده حساب اندوخته ذخـا  شیاوراق مزبور در صورت افزا. ر دهدقرا یبانک مرکز اریدر اخت  باقیمانده زیان زانیبه م  یالمللـ   نیر ب

 .شود میبعد، به دولت عودت داده  یدر سالها ی یا حساب اندوخته عامبانک مرکز
 . باشد ینم اتیوارد نشده و مشمول مال یماده در درآمد ساالنه بانک مرکز نیخالص موضوع ا انیسود و ز - ت
 ریو برداشت از حساب اندوختـه ذخـا   زیوار اتئیگزارش جز دیبا ،یماه بعد از اتمام هر سال مال کی یط یبانک مرکز - ث

ـ  این مـاده  »پ«بند  موضوعها و مانده اوراق  ییدارا ریدر تسع رییاقالم تغ ،یبانک مرکز یالملل نیب رئـیس جمهـور و ریـیس     رایرا ب
  .مجلس شورای اسالمی ارسال کند

  هاو انتشار آن یحسابرس ،ی بانک مرکزیمال یهاصورت: فصل نهم
ـ حداقل  یحسابرس یالملل نیب یبر اساس استانداردها دیبا یبانک مرکز یمال یهاصورت - 47ماده در سـال توسـط    بـار کی

های همراه آن، پـس   بانک مرکزی و یادداشت یمال یهاصورت. ردیقرار گ یمورد حسابرس هیأت نظارت و حسابرسی بانک مرکزی
مقامات مذکور در تبصره  یبرا شود و توسط رئیس هیأت نظارت و حسابرسیدر روزنامه رسمی منتشر می ،هیأت عالی بیتصواز 

 . گرددمیارسال این قانون ) 17(ماده  »ب«بند 
شود و توسط رئیس هیأت بـرای   های تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط هیأت نظارت و حسابرسی تهیه میگزارش - 48ماده

  . شودارسال و در روزنامه رسمی کشور منتشر میاین قانون ) 17(ماده  »ب«مقامات مذکور در تبصره بند 
  . شودی توسط هیأت عالی تعیین میهای تفریغ بودجه بانک مرکزهای مالی و گزارشموارد غیرقابل انتشار صورت - تبصره
هـا و   اندوختـه  ریو سا یاطیاحت یها اندوخته ،یشده، اندوخته قانون پرداخت هیسرمایه بانک مرکزی متشکل از سرما - 49ماده

ـ  نیانتقـال، تـره   ،یقابل واگذاردر برابر تعهدات دولت،  است و رانیا یاسالم یکه متعلق به جمهور باشد  یانباشته م) انیز(سود   ای
 . باشد یمصادره نم
منظـور کنـد و    »حساب اندوختـه عـام  « بهسود خالص خود را %) 30(درصد سیموظف است ساالنه  یبانک مرکز - 50ماده
به پنج برابر سرمایه » اندوخته عام«حساب پس از آن که مانده . نمایدکند، به دولت پرداخت  می نیکه قانون مع یبه نحوباقیمانده را 

 . نک مرکزی بالغ شود، مبالغ مزبور صرف افزایش سرمایه آن بانک خواهدشدشده با پرداخت
ـ مزبـور با  انیشود، ز انیمتحمل ز یسال مال در نتیجه عملیات خود در طول یاگر بانک مرکز - 51ماده از محـل حسـاب    دی

روز از  سـی ظرف مـدت     دینباشد، دولت با یکاف انیپوشش کل ز یبرا »اندوخته عام«حساب  زانیاگر م. شود نیمأت »اندوخته عام«



15 

اوراق مزبـور در  . قـرار دهـد   یبانـک مرکـز   اریـ در اخت یاوراق بهادار دولتبه میزان کسری، ، هیأت نظارت و حسابرسی دییزمان تأ
ط بـه  این اوراق از حدود و مقررات مربـو  .شود میبه دولت عودت داده سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، به تناسب  صورت

 .باشد های سنواتی مستثنی می انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه
  

  - 52ماده
  .رسد یهیأت عالی م بیکه به تصو است یبر اساس دستورالعمل ،یصدور اسناد تعهدآور صادره از بانک مرکز یها هیرو - الف
 لمیفـ  ایآنها به عکس  لیتبد نحوه نیو همچن نیبه صورت ع یاسناد، اوراق و دفاتر بانک مرکز ینگهدار نحوهمدت و  - ب

گذشـتن   ر آن پـس از یو نظا هالمیها و فعکس لیقب نیا .رسد میهیأت عالی  بیاست که به تصو یآن به موجب دستورالعمل رینظا ای
  .دارندحکم اصل اسناد را  دستورالعمل، نیمقرر در ا یهامدت

  بانک مرکزیسایر موضوعات مربوط به : فصل دهم
 - 53ماده
شـمول   .شود قانون و مقررات آن اداره می نیموجب ا  مستقل است و منحصراً به یحقوق تیشخص یدارا یبانک مرکز - الف

بـر  شـود،   به آنها که پس از ابالغ این قانون تصویب مـی  و وابسته یو مؤسسات دولت یدولت یهاها، شرکت مربوط به وزارتخانه نیقوان
  .استبانک مرکزی به صورت خاص مستلزم ذکر نام  ،یبانک مرکز
خارج از کشور شـعبه و دفتـر    ایبا موافقت هیأت عالی در داخل و  تواند یدر تهران است و م یبانک مرکز یمرکز اصل - ب

 .بدهد یندگیها نمااز بانک کیبه هر  ایو  کند ریدا یندگینما
 .یابدشود و در پایان اسفند همان سال خاتمه میآغاز میسال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال  - پ
 .است ریپذ فقط به موجب قانون امکان یانحالل بانک مرکز - ت
 - 54ماده
اختیـار  ارچوب قـانون از  هدر چ از،یموردن هایابزار یریکارگ  خود و به قانونی فیوظا یاجرا یدر راستا یبانک مرکز - الف

 . برخوردار است کامل
 هیأت عالی، شوراهای تخصصی، هیأت های انتظامی و معاونان و مدیران بانک مرکـزی در قبـال   یاعضاتعقیب قضائی  - ب

هرگونه دعوی در خصوص تصـمیمات یـا اقـدامات    . کنند، مجاز نیستخود اتخاذ می یقانون فیارچوب وظاهدر چ ی کهماتیتصم
  . تواند علیه بانک مرکزی اقامه شودمزبور صرفاً می

اعضای شوراهای تخصصی هیأت عالی، کارشناسان عضو هیأت انتظامی بدوی و تجدید نظر، معاونـان، مـدیران و    - 55هماد
  :تشخیص رئیس کل، مشمول قواعد مدیریت تضاد منافع هستند و باید موارد زیر را رعایت کنندکارکنان مؤثر بانک مرکزی، به

) 7(مـاده   »ج«بنـد  ) 5(موضوع جزء » فرم تعارض منافع«در بانک مرکزی، در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت یا اشتغال  - الف
 .این قانون را تکمیل و به دبیرخانه هیأت عالی تحویل نمایند

های یادشده، هر نوع گیری مرتبط با دستور جلسات شوراها یا هیأتدر صورتی که انجام امور محوله، یا شرکت در رأی - ب
 .ایجاد نماید، موضوع را کتباً به دبیرخانه هیأت عالی اعالم نمایندتعارض منافعی برای ایشان 

یـک   مـدت  های دریافتی از مؤسسات اعتباری توسط خود یا افراد تحت تکفل خود را حداکثر ظرفنامهتسهیالت و ضمانت - پ
  .مورد اعضای هیأت عالی نیز جاری استحکم این بند در . هفته از زمان دریافت، به صورت مکتوب به دبیرخانه هیأت عالی اعالم نمایند

اعطای هرگونه تسهیالت یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری به نفع اعضای هیأت عـالی، اعضـای شـوراهای     - تبصره
تخصصی هیأت عالی، قضات و کارشناسان عضو هیأت انتظامی بدوی و تجدید نظر، معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکـزی  

با » اشخاص مرتبط«و نیز اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر مؤسسات اعتباری و  هافرزندان آنو همسر و 
معاون نظارتی رئیس کـل موظـف اسـت    . دهنده یا متعهد، به بانک مرکزی گزارش شودها، باید توسط مؤسسه اعتباری تسهیالتآن

اسامی افراد یادشده و . مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید ای در حوزه معاونت نظارتی بانکواحد ویژه
  . ها باید مستمراً توسط واحد مزبور به اطالع مؤسسات اعتباری رسانده شودبا آن» اشخاص مرتبط«

یا » حت نظارتاشخاص ت«ای در  یا مشاوره ف، اعم از سمت مدیریتی، کارشناسیهیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظ - ت
یا اشخاص وابسـته آنهـا   » اشخاص تحت نظارت«همچنین افراد یادشده نباید رابطه سهامداری با . اشخاص وابسته آنها نداشته باشند

  .داشته باشند
ها، پس از پایان دوره مسؤولیت یا اشخاص حقوقی وابسته به آن» اشخاص تحت نظارت«انجام کار دائم یا موقت برای  - ث
  . در بانک مرکزی، به مدت دو سال ممنوع است یا اشتغال

 :ی ممنوع استبانک مرکزانجام اقدامات زیر توسط  - 56ماده
یا اعطای تسهیالت به آنان جز در مواردی که در این  نهادهای دولتی و یا هر شخص دیگر های دولت یا تضمین بدهی - الف

   ؛قانون مجاز دانسته شده است
  .وثیقه بالمانع است أخذتضمین بدهیهای خارجی دولت که با اجازه مجلس شورای اسالمی ایجاد شده پس از  - 1تبصره
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ای توسط دولت، صرفاً از طریق بانک توسـعه جمهـوری   ارائه تسهیالت یا ایجاد اعتبار برای انجام طرحهای توسعه - 2تبصره
 . اسالمی ایران مجاز است

ابع بانک مرکزی توسط مؤسسات اعتباری در قالب تسهیالت، خط اعتبـاری یـا اضـافه برداشـت     هرگونه برداشت از من - ب
 بدون سپردن وثیقه؛

  کنند، در صورتی که منجر به تعارض منافع شود؛های بانک مرکزی را پشتیبانی میمشارکت در سرمایه شرکتهایی که فعالیت - پ
  هایی که قبل از تصویب ایـن قـانون صـورت    حکم شامل مشارکتاین  .ت عالی استأمنافع با هی تعارضتشخیص  - تبصره

 .شود است نیز می  گرفته
هـا، مؤسسـات، شـرکتها،     وزارتخانـه اقدام به انجام عملیات بانکی برای اشخاصی غیـر از مؤسسـات اعتبـاری، دولـت،      - ت

  . ، دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتینهااسازم
یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینـه یـا    و تجاری صرفاً به قصد کسب سوددی انجام فعالیت اقتصا - ث
   .زیان مالی

  پول و نظام پرداخت: فصل یازدهم
  - 57ماده
 . است الیر ران،یا یاسالم یواحد پول جمهور - الف
 .باشد یمنتشره م الیپشتوانه ر ،یبانک مرکز یها ییدارا - ب
قابل انتشار  یبانک مرکز دأییتپس از  یپرداخت رسم یابزارها ریساو  کشور به صورت اسکناس و مسکوک جیپول را - پ

 .است
داشته و بـه   یقانون انیجر ابد،ی یطبق قانون انتشار م ایبوده و  انیقانون در جر نیا بیتصو خیکه در تار پول رایجفقط  - ت
 .قوه ابراء دارد ،یمبلغ اسم
 قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا کهن پذیر است، مگر آ ا پول رایج کشور امکانو یا بدهی فقط ب هرگونه دینتسویه  - ث

 .با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد
ـ  شـنهاد یکشور به پ جیها و مسکوکات را مشخصات اسکناس ریشکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سا ،یمبلغ اسم - ج  سیرئ
 .دشو  یم نییتع ،هیأت عالی بیکل و تصو
 .باشد و وزیر امور اقتصادی و دارایی میکل  سیرئ یامضا یاسکناس دارا - چ
 .شود می نییکل توسط هیأت عالی تع سیرئ شنهادیدر گردش به پ یاسکناس و مسکوکات فلز زانیم - ح
 .است یبانک مرکز اریدر اخت کشور منحصراً جیانتشار پول را ازیامت - خ
شوند  جدید با اسکناس و مسکوکاتی که از جریان خارج میها و مسکوکات  اسکناسو ترتیبات جایگزین نمودن ط یشرا - د

بـه  کننـد   ی که صاحبان آنها در مهلت مقـرر مراجعـه نمـی   و مسکوکات ها ناسمعادل ارزش اسک. شود می نییهیأت عالی تعبه وسیله 
 .شود یممنظور  یبانک مرکز یها حساب درآمد

  .استکشور  جیشده، منحصر به پرداخت پول را مسکوکات منتشر ایها  در مقابل اسکناس یتعهد بانک مرکز - ذ
  .ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرداسکناس - ر
انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسـکناس  . متعلق به بانک مرکزی استکلیه حقوق مادی و معنوی طرح اسکناس و مسکوک  - ز

  . شودو مسکوک یا استفاده از طرح آنها ممنوع و در حکم جعل محسوب می
خارج از ضوابط اعالمی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از مـوارد تجویزشـده توسـط    ) ایجاد اعتبار(خلق پول بانکی  - ژ

  . قانون است این )61(های مذکور در ماده مجازاتبانک مرکزی، ممنوع و مشمول 
     .باشد  یم یبر عهده بانک مرکز متعلق به جمهوری اسالمی ایران  یو حفاظت از جواهرات مل ینگهدار - 58هماد

  
  بانکداری: قسمت سوم

  
  مقررات ناظر بر تأسیس مؤسسات اعتباری: فصل دوازدهم

، ایجـاد شـعبه،   »اشخاص تحت نظارت«انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی و نیز ایجاد و ثبت  - 59ماده
ی بر بسـتر تلفـن همـراه و    کاربرد هایاینترنتی، برنامه هایاز طریق پایگاه انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی یا باجه یا نمایندگی،

و نظارت گذاری  مقرراتارچوب ضوابط شورای هپرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چ و هر نوع فعالیت در نظام مشابه آن
و  مجـوز  یدارا» اشخاص تحت نظارت«و سایر  مؤسسات اعتباری هیموظف است اسامی کل بانک مرکزی.  بانکی امکان پذیر است

  .برساند هیو قوه قضائ یانتظام یرویمنتشر نموده و به اطالع ن یرا به صورت عموم آنهاشعب مجاز 
بانـک   از مجـوز  أخـذ  بـدون  کـه  حقـوقی  یا حقیقی اشخاص است موظف ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی - 60ماده

 بـه  نیـاز  بـدون  قبلی بانک مرکـزی،  اطالع با و نموده شناسایی را نمایند میاین قانون  )59(ماده  موضوع اقدامات به مبادرت مرکزی
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شکایت بانک  به محدود متخلفین برای مجازات اعمال. نماید اقدام آنها فعالیت نمودن متوقف و تعطیل به نسبت قضایی مقام دستور
  .نمایند دعوا اقامه توانندمی محل دادستان نظیر صالحذی مراجع سایر و نبوده مرکزی

 ذیـل  ترتیـب  نماینـد، بـه  این قانون ) 59(مجوز مبادرت به اقدامات موضوع ماده  أخذاشخاصی که بدون   مجازات - 61ماده
 :گرددمی اعمال

 و 5 یـا  4 درجـه  به حـبس  باشد، عالوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم، حقیقی شخص مرتکب چنانچه - الف
 .گردد می محکوم عنوان هر تحت شده آوری جمع یا تحصیل وجه دوبرابر معادل نقدی حداکثر جزای

 است مردم به متعلق که اموالی استثنای به اموال آن کل مصادره و انحالل بر عالوه باشد حقوقی شخص مرتکب چنانچه - ب
ی، بـه  قضائ مرجع تشخیص به مؤثر سهامداران یا مدیران سایر و عامل مدیر مدیره، هیأت اعضای شود، مؤسسان، داده عودت باید و

 تضـامنی  مسؤولیت ثالث اشخاص به وارده خسارات قبال در این افراد. شوندمحکوم میاین ماده  »الف«های مذکور در بند مجازات
 .گردد می محسوب اقتصادی جرائم از ماده، این موضوع جرائم .داشت خواهند

 هایفعالیت به اقدام مجوز بانک مرکزی بدون که اشخاصی به خدمت هرگونه هفعالیت و ارائ پروانه هرگونه اعطای - 62ماده
 دولتـی و  دسـتگاههای  از اعم و حقوقی حقیقی اشخاص کلیه استفاده همچنین .است ممنوع نمایند، میاین قانون ) 59(موضوع ماده 

 شخص قانونی نماینده یا حقیقی شخص حکم، این از تخلف صورت در .باشدمی ممنوع اشخاص این خدمات از غیردولتی عمومی
بـا   1/2/1392مصـوب   اسـالمی  مجـازات  قانون) 19( ماده موضوع) 2( درجه نقدی جزای و شش درجه به حبس مرتکب، حقوقی

  . شد خواهند محکوماصالحات و الحاقات بعدی، 
ای، مشارکتی،  ای، توسعه تجاری، منطقهجامع، مقررات ویژه ناظر بر تأسیس و اداره انواع موسسات اعتباری از قبیل  - 63ماده

 .رسدو نظارت بانکی میگذاری  مقرراتو نظایر آن در چارچوب این قانون به تصویب شورای  الحسنه تخصصی، قرض
حـدود و  . باشـد عام امکان پـذیر مـی   سهامی یا تعاونیعام  یشرکت سهامصرفاً در قالب  مؤسسه اعتباری لیتشک - 64ماده

  .قانون اساسی است )44(اصل چهل و چهارمهای کلی ضوابط سهامداری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام قانون اجرای سیاست
ماه پس از ابالغ این قانون موظف به ثبت کلیه عملیات  های اعتبار حداکثر ششالحسنه و تعاونی های قرضصندوق - 65ماده
قوق و و اعطای تسهیالت، کارمزدهای دریافتی از مشتریان، پرداخت ح أخذگذاری، گیری و سپردههای خود، اعم از سپردهو تراکنش

. شـود، خواهنـدبود  ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی ایجاد و مدیریت میپارچهیک های جاری و مانند آن، در سامانههزینه
الحسـنه و  های قـرض الذکر، امکان دسترسی کلیه صندوقبانک مرکزی موظف است ضمن راه اندازی سامانه یادشده در مهلت فوق

و  الحسـنه های قـرض اندازی سامانه موضوع این ماده، فعالیت صندوقپس از راه. سامانه مذکور فراهم نمایدهای اعتبار را به تعاونی
های خود در سامانه مزبور  استنکاف کنند، غیرقـانونی تلقـی شـده و از ادامـه     های اعتبار که از ثبت تمام یا بخشی از تراکنشتعاونی

عی و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتما) 14(ماده  »ب«بند ) 2(تبصره اجرای حکم . شود میها جلوگیری فعالیت آن
  .اندازی سامانه موضوع این ماده توسط بانک مرکزی است، منوط به راهفرهنگی جمهوری اسالمی ایران

هـای اعتبـار   نه و تعاونیالحسهای قرضپس از راه اندازی سامانه موضوع این ماده، انجام عملیات نقدی توسط صندوق - تبصره
های اعتبار موظفند کلیه عملیات خود را پس از ثبت در سامانه مزبور، از طریق انتقـال  الحسنه و تعاونیهای قرضممنوع بوده و صندوق

  .و مانند آن انجام دهند (pos)اینترنتی وجه، صدور چک، استفاده از دستگاه پایانه فروش
اعـم از  ) ملی، خصوصـی، داخلـی یـا خـارجی    (انتشار هر نوع آگهی یا اطالعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه  - 66ماده

 أخـذ های پـولی و بـانکی بـدون     نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری به نفع اشخاصی که به فعالیت
ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده  برابـر هزینـه تبلیـغ     تخلف رسانه. وع استمجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممن

قانون مجازات اسالمی، هر کدام که بیشتر باشد خواهـد بـود کـه بـه     ) 19(صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده 
های اجرائـی موضـوع مـاده    دولتی یا وابسته به دستگاههای در خصوص تخلف رسانه. شود ها واریز می حساب صندوق ضمانت سپرده

تشـخیص  بـه ( مسـؤول بـاالترین مقـام   اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران   ششم توسعهپنجساله قانون برنامه ) 29(
  . به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد) دادگاه

توسط هر شخص از » اشخاص تحت نظارت«هرگونه انتشار خبر غیرمستند درخصوص مؤسسات اعتباری و سایر  - 67ماده
قـانون مجـازات   ) 698(جمعی، جرم تشویش اذهان عمومی محسوب و مشمول مجازاتهـای موضـوع مـاده     های ارتباط طریق رسانه

همچنـین  . شـود مـی  با اصـالحات و الحاقـات بعـدی    2/3/1375مصوب )های بازدارنده تعزیرات و مجازات - کتاب پنجم(اسالمی 
  .شود مرتکب با شکایت شخص تحت نظارت ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می

الحسنه و سایر  قرض یها اعتبار، صندوق یها یتعاون ، ادغام و انحاللتیفعال ،شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس - 68ماده
شـورای  به موجـب دسـتورالعملی خواهـد بـود کـه بـه تصـویب        در مواردی که این قانون ساکت است، » تاشخاص تحت نظار«

  .رسد می و نظارت بانکیگذاری  مقررات
 ن،یسسـ ؤم یبـرا شـود و منـدرجات آن   و فعالیت آن محسـوب مـی   ، ادارهسند تأسیس مؤسسه اعتباری،اساسنامه  - 69ماده

مکلفند اساسنامه خود  مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی هیکل .االجراست  اعتباری الزممؤسسه  یتیریسهامداران و ارکان مد
گـذاری و نظـارت بـانکی بـه      شورای مقرراتدر  دییتأ ، برایشدن این قانونءاالجرا از تاریخ الزم ماه پس ظرف مدت سهرا حداکثر 
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توسط بانک مرکزی با همکاری سـازمان بـورس و اوراق بهـادار تهیـه     اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری  .بانک مرکزی تسلیم کنند
صـالح   یا مرجع ذی یاسالم یقبالً توسط مجلس شورا یکه اساسنامه بانک دولت یدر موارد. رسدو به تأیید هیأت عالی میشود  می

و  و نظارت بانکیگذاری  راتمقرتوسط شورای  دیاساسنامه جد تصویبپس از ، شده باشد، قانون یا مصوبه مربوط بیدیگر، تصو
  .این قانون عمل خواهدشد) 186(های تخصصی، مطابق ماده در مورد بانک .گردد ینسخ م، تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی

، اعم از بانک، مؤسسه »اشخاص تحت نظارت« در اساسنامه راتییتغتقاضای تأسیس یا توانند  ها نمیمراجع ثبت شرکت - 70ماده
شـورای  . ثبـت برسـانند   مجـوز از بانـک مرکـزی بـه     أخـذ دون را بالحسنه و مانند آن اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار، صندوق قرض

اشـخاص تحـت   «یـا   اساسنامه نمونـه تهیـه نمـوده و   » اشخاص تحت نظارت«برای هریک از  تواند می و نظارت بانکیگذاری  مقررات
  .تغییر در مفاد آن مکلف نماید ایالرعایه در اساسنامه خود  را به درج برخی نکات الزم» نظارت

بانک . گذاری و نظارت بانکی است موافقت از شورای مقررات أخذهرگونه تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباری نیازمند  - 71ماده
 .بـه درخواسـت تغییـر در اساسـنامه مؤسسـه اعتبـاری متقاضـی پاسـخ دهـد         روز کاری  30مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت 

 .خود قرار دهند یاطالع رسان گاهیپا بر روی نسخه اساسنامه خود را نیباید آخر مؤسسات اعتباری
ارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً هانحالل اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چ - 72ماده

العاده  در صورت انحالل اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق. پذیر است پس از تأیید هیأت عالی امکان
مـور و  از تاریخ انتصاب مدیر تصـفیه، اداره کلیـه ا  . شود میآن تعیین و پس از تأیید معاون نظارتی رئیس کل بانک مرکزی منصوب 

کلیه مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری مکلفند در محدوده وظـایف و اختیـارات   . باشد های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می دارایی
انحـالل  . های مؤسسه اعتبـاری را در اختیـار وی قـرار دهنـد     خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطالعات و دارایی

 .باشد میتباری، مشمول احکام فصل هفدهم این قانون غیراختیاری مؤسسات اع
صورت تواند به ادغام می. توانند اختیاراً با موافقت بانک مرکزی بایکدیگر ادغام شونددو یا چند مؤسسه اعتباری می - 73ماده

ات دو یا چند مؤسسه اعتباری ها و امکان جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ادغام یک. نبه یا چندجانبه باشدجا یک
. به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغـام شـده محـو گـردد    

ها و امکانات دو یا چنـد مؤسسـه اعتبـاری بـه نحـوی کـه یـک         ادغام چند جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی
العاده آن مؤسسه تواند با تصویب مجمع عمومی فوقهمچنین، یک مؤسسه اعتباری می. د از آن حاصل شودشخصیت حقوقی جدی

چگونگی ادغام یا تجزیه مؤسسـات اعتبـاری، مطـابق دسـتورالعملی     . و تأیید هیأت عالی، به دو یا چند مؤسسه اعتباری تجزیه شود
ادغام غیراختیاری مؤسسات اعتبـاری، مشـمول احکـام فصـل     . رسد میگذاری و نظارت بانکی  تصویب شورای مقرراتاست که به

 . هفدهم این قانون است
  مقررات ناظر بر مدیریت مؤسسات اعتباری: فصل سیزدهم

 :باشد  می زیر ارکان دارای مؤسسه اعتباری - 74ماده
  عمومی صاحبان سهام؛ مجمع - 1
  مدیره؛ هیات- 2
  عامل؛ مدیر - 3
 .قانونی بازرس و حسابرس - 4

اقدامات مدیرعامل و سایر اعضای هیـأت عامـل، و    نظارت برتصویب مقررات داخلی، گذاری، یت سیاستمسؤول - 75ماده
حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب و به  ای است که از میان اشخاص بر عهده هیأت مدیره مؤسسه اعتباری )ریسک(خطرمـدیریت 

مؤسسـه اعتبـاری،   گیری در مورد اداره  کلیه اختیارات الزم برای تصمیماز  اریمؤسسه اعتب رهمدی هیأت. رسد یمبانک مرکزی  دییتأ
  . باشد ، برخوردار میها در صالحیت مجمع عمومی استتصمیم درباره آن أخذغیر از مواردی که طبق اساسنامه، 

  :گرددعنوان وظائف اصلی هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری درج امور زیر باید به - 76ماده
های نظام بانکی کشور که توسط بانک مؤسسه اعتباری در راستای تحقق اهداف و سیاستار کسب وک یراهبردها یینتع - 1

 شود؛مرکزی اعالم می
گذاری و نظـارت بـانکی، شـورای    موردنیاز، برای اجرای مصوبات هیأت عالی، شورای مقررات یداخل مقررات بیتصو - 2

 مرکزی؛فقهی و دستورات بانک 
 ه، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عاملریمد أتیه اراتیو اخت هامسؤولیتای که  ی مناسب به گونهساختار سازمان جادیا - 3

 در انطباق با اصول حاکمیت شرکتی کامالً مشخص باشد؛
  ، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری؛)ریسک(خطرایجاد نظام جامع مدیریت  - 4
ها و تضـاد منـافع   )ریسک(خطرمؤسسات تابعه و وابسته و کنترل  ایشامل شرکت مادر  مؤسسه اعتباریساختار گروهی تصویب  - 5
 .مربوط

  .شودف و اختیارات هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری مشخص میسایر وظای - 1تبصره
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نسبت به تخلفات مؤسسه اعتباری در مقابل مجمع عمومی، بانک مرکزی و سایر  - 2تبصره
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   . هستند مسؤولمراجع ذی صالح 
 تیاستقرار حاکم یالزم برا یها قانون، دستورالعمل نیماه پس از ابالغ ا سه موظف است ظرف مدت بانک مرکزی - 77ماده

 دیبا ادشدهی یها دستورالعمل. برساند بانکی و نظارت گذاری شورای مقررات بیتصو و بهکند  هیرا ته اعتباریمؤسسات در  یشرکت
  .  شود یروزرسان به ،یشرکت تیدر حوزه حاکم یصنعت بانکدار یها یمتناسب با تحوالت و نوآور

 ریت عامل، سهامداران و سـا أمدیره، هی تأهیروابط ناظر بر ی فرآیندها و ای از ساختارها مجموعه یحاکمیت شرکت - تبصره
 تعـارض کنتـرل  ی، حفظ ثبات و سالمت شبکه بـانک  ،نفعان ، تأمین حقوق ذیمؤسسه اعتباریتحقق اهداف برای است که  نفعان یذ

نحـوه توزیـع اختیـارات و    . رسـد تصویب هیأت مدیره می کزی بهارچوب مقررات بانک مرهو ایجاد شفافیت حداکثری، در چ منافع
  . شود می نییتع ارچوب حاکمیت شرکتیهمؤسسه اعتباری، در چ یها از بخش کیهر یهاؤولیتمس

  :موظف است مؤسسه اعتباریهیأت مدیره  - 78ماده
، کمیتـه  )ریسک(خطراز جمله کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت  یو کنترل داخل یشرکت تیهای مربوط به حاکم کمیته - الف

را متناسـب بـا انـدازه، پیچیـدگی      ی دیگـر ضـرور  هـای  کمیتهو  شورای تطبیق قوانین و مقررات، شورای انتصابات، جبران خدمات
هـا، شـرایط و مـدت     ترکیب هر یک از کمیتـه  .دهدتشکیل  بانک مرکزیحسب اعالم ها و ساختار گروهی مؤسسه اعتباری فعالیت

ارچوب هـ در چ مربـوط  مقـررات و سـایر   الزحمـه اعضـا   عضویت اعضاء، اختیارات، وظـایف، نحــوه برگـزاری جلسـات و حـق    
  .رسد می گذاری و نظارت بانکی شورای مقرراتتصویب  بـهبانک مرکزی خواهد بود که بنـا بـه پیشـنهاد  دستورالعملی
های وابسته به  رعایت الزامات مربوط به حاکمیت شرکتی توسط مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل را از طریق کمیته - ب

  . ، مورد پایش دائمی قرار داده و در صورت احراز تخلف، تصمیم مقتضی اتخاذ نمایدآنهاهیأت مدیره و واحدهای مرتبط با 
فـرم  «، مسـؤولیت مدیره، هیأت عامل و سایر مدیران مؤسسه اعتباری موظفند در ابتدا و انتهـای دوره   اعضای هیات - 79ماده

  .این قانون را تکمیل و به بانک مرکزی ارسال کنند) 7(ماده  »ج«بند ) 5(موضوع جزء » تعارض منافع
اعطای هرگونه تسهیالت یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری به نفع اعضـای هیـأت مـدیره، هیـأت عامـل،       - 80ماده

دهنـده  متعهـد یـا ارائـه    نفـع و مؤسسـه  هـا، بایـد توسـط ذی   با آن» اشخاص مرتبط«مدیران و سهامداران مؤثر مؤسسات اعتباری و 
ای در حـوزه معاونـت نظـارتی بانـک     معاون نظارتی رئیس کل موظف است واحـد ویـژه  . تسهیالت، به بانک مرکزی گزارش شود

با آنها باید مسـتمراً توسـط   » اشخاص مرتبط«اسامی افراد یادشده و . مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید
  .ه اطالع مؤسسات اعتباری رسانده شودواحد مزبور ب

مطابق الگوی ابالغی بانک  را خود بانکی خدمات و عملیات به مربوط های سامانه موظفند، اعتباری سساتمؤ کلیه - 81ماده 
 اعضـای  برای ممکن، زمان کمترین با یا برخط صورت به زیر متغیرهای در هریک از تغییر هرگونه که تنظیم کنند ای گونه به مرکزی
  :مدیره، اعضای هیأت عامل و بانک مرکزی قابل مشاهده باشد هیأت

 نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛ - 1
 های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛ نسبت - 2
 ها، به تفکیک انواع سپرده؛مانده سپرده - 3
 مانده تسهیالت اعطائی، به تفکیک انواع تسهیالت؛ - 4
 پذیرفته شده به نفع اشخاص؛مانده کل تعهدات  - 5
 ، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول؛»تسهیالت و تعهدات کالن«مانده  - 6
بـه تفکیـک جـاری، سررسیدگذشـته، معـوق،      » اشخاص مـرتبط «مانده تسهیالت اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع  - 7

 مشکوک الوصول؛
مصـوب   خـدمات کشـوری   مـدیریت  قـانون ) 5(اجرائی موضـوع مـاده    دستگاههایمانده تسهیالت اعطائی به دولت و  - 8

 ، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول ؛با اصالحات و الحاقات بعدی 8/7/1386
جـاری،   صورت تفصـیلی مانـده تسـهیالت اعطـائی بـه مصـادیق اشـخاص مـذکور در سـه ردیـف فـوق بـه تفکیـک              - 9

 الوصول ؛ کسررسیدگذشته، معوق، مشکو
الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات  تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک جمع مطالبات غیرجاری به - 10

 مؤسسه اعتباری؛
 ؛ »تسهیالت کالن«و گیرندگان » اشخاص مرتبط«شده به تفکیک  میزان تسهیالت امهال - 11
 های مربوط؛  مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل - 12
 انده مطالبات از بانک مرکزی؛م - 13
 صورت سرجمع و تفکیک شده؛ بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، بهمانده  - 14
 صورت سرجمع و تفکیک شده؛ ، به مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری - 15
 های ثابت  به قیمت دفتری و برآورد قیمت روز؛ ارزش دارایی - 16
 حقوق صاحبان سهام به تفکیک سرفصل؛ - 17
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 ثر مؤسسه اعتباری؛سهامداران مؤفهرست  - 18
 های اقتصادی به تفکیک؛ میزان سهام مؤسسه اعتباری در سایر بنگاه - 19
 سال گذشته؛گذاران در یک رین نرخ سود پرداخت شده به سپردهمیانگین و باالت - 20
 سال گذشته؛میانگین و باالترین نرخ سود تسهیالت اعطا شده در یک - 21
 شده توسط بانک مرکزی؛ا اعطای تسهیالت با نرخ سود بیشتر از نرخ اعالمگیری یفهرست قراردادهای سپرده - 22
 .های عملکردی یا مدیریتی به تشخیص بانک مرکزی سایر شاخص - 23

  .شود و نظارت بانکی تعیین میگذاری  مقرراتتعاریف و نحوه محاسبه موارد فوق توسط شورای  - 1تبصره 
ای تنظـیم کننـد کـه متغیرهـای مزبـور از       های مؤسسه اعتباری را به گونه فعالیتهیأت مدیره و مدیرعامل موظفند  - 2تبصره

اعضای هیأت مدیره، مـدیرعامل، قـائم   . های صادره توسط بانک مرکزی، تجاوز نکند حدود تعیین شده توسط قانون یا دستورالعمل
هستند و ادعای جهل نسبت به وضعیت و عملکرد  مسؤولالذکر ربط در هریک از موارد فوقمقام مدیرعامل و معاونان یا مدیران ذی
  .مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست

  :باید دارای شرایط زیر باشندهیأت عامل مؤسسات اعتباری اعضای هیأت مدیره و  - 82ماده
 ی؛و بانک یامور مال نهیدر زم یدارا بودن تخصص و مهارت کاف - 1
 بانکی؛اقتصادی و های  حوزه یا مدیریتی در علمی، اجرائیتجربه  سال دارا بودن حداقل ده - 2
 آن؛ یو احکام و ابزارها یاسالم یبا بانکدار یکاف ییآشنا - 3
 مرتبط؛مدرک دانشگاهی دارا بودن  - 4
 دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛ - 5
و  اعتبـاری  های وابسته به مؤسسـه شرکتهمزمان در  ایِ مشاوره ایکارشناسی  ،ییاجرا ،یتیریسمت مد گونه چینداشتن ه - 6

  ها؛ های وابسته به آننیز در مؤسسات اعتباری دیگر و شرکت
  همان مؤسسه اعتباری و سایر مؤسسات اعتباری؛  از کالن التیتسهنفع واحد نبودن با دریافت کنندگان  ذی - 7
اقتصـادی،  برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه     قـانون  ) 29(اجرائی موضوع ماده  دستگاههایدر همزمان  مسؤولیتنداشتن  - 8

 ؛اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
 ؛مؤسسات اعتباریبه  ینداشتن بدهی غیرجار - 9

 .سوء پیشینه کیفرینداشتن  - 10
، حداقل سابقه کار مـذکور  ، به تشخیص بانک مرکزیدر صورت داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتری مرتبط - 1تبصره

  .یابد کاهش می، شش و چهار سال به به ترتیباین ماده ) 2(در بند 
 . شود عضویت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونان وی در مؤسسات اعتباری شغل تمام وقت محسوب می  - 2تبصره
ایـن قـانون    83موضوع ماده » ها کارگروه بررسی صالحیت« ،این ماده )9(تا ) 1( یدر مورد بندها صیمرجع تشخ - 3تبصره

، دادسـرای عمـومی و   ایـن مـاده   )10(در مورد بند  یهای خارجتشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاهمرجع صالح برای  .است
 .است تهران انقالب

، )ریسـک (خطـر واحدهای مـدیریت   مسؤولعنوان عضو هیأت مدیره، عضو هیأت عامل و کارگیری اشخاص بهبه - 83ماده
کـارگروه  «ها، مسـتلزم تأییـد صـالحیت آنـان توسـط      آن مسؤولیتحسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسات اعتباری و تمدید دوره 

 : اعضای کارگروه مزبور عبارتند از. است» هابررسی صالحیت
 و تأیید هیأت عالی؛    کلپیشنهاد رئیسسه نفر خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفید مدیریتی در مؤسسات اعتباری به - 1
  معاون نظارتی رئیس کل؛ - 2
 .معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارائی - 3

  .شوند و عزل آنها منوط به موافقت هیأت عالی استبرای مدت دوسال انتخاب میاین ماده ) 1(افراد موضوع بند 
گـذاری و   تصـویب شـورای مقـررات    این ماده، بهالعمل اجرائی تأیید و سلب صالحیت اشخاص مذکور در ردستو - 1تبصره

 . رسدنظارت بانکی می
  .ظرف مدت سی روز کاری به منزله تأیید است» هاکارگروه بررسی صالحیت«عدم پاسخگویی  - 2تبصره
ها به بانک مرکـزی  ، تنها پس از معرفی آن»رپرستس«فعالیت اشخاص در سمت های مذکور در این ماده به عنوان  - 3تبصره

  . برای بررسی صالحیت و در چارچوب مقررات بانک مرکزی مجاز است
شـود، هیـأت    رد می» هاکارگروه بررسی صالحیت«توسط  آنهامرجع رسیدگی به اعتراض اشخاصی که صالحیت  - 4تبصره
رأی هیـأت  . حداکثر یک ماه نسبت به شکایت شخص معترض اظهار نظر نمایـد  مدت هیأت عالی موظف است ظرف. عالی است

  .باشد عالی قطعی است و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی
نظـارتی داشـته باشـد،     دسـتگاههای در صورتی که بانک مرکزی برای تأیید صالحیت اشخاص نیاز به اسـتعالم از   - 5تبصره
عـدم پاسـخگویی در مهلـت    . پانزده روز کاری از تاریخ وصول استعالم پاسخ دهند دتم مزبور موظفند حداکثر ظرف دستگاههای

  . شونده استمقرر به منزله پاسخ مثبت دستگاه نظارتی استعالم
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های مـدیریتی   ای و مورد وثوق بودن آنان برای تصدی سمتتواند به افرادی که صالحیت حرفهبانک مرکزی می - 6تبصره 
مـدت اعتبـار   . ای اعطـا کنـد  است، گواهینامه صـالحیت حرفـه  رسیده» هاکارگروه بررسی صالحیت«تأیید  در مؤسسات اعتباری به

در صـورتی کـه   . شـود تعیین مـی » هاکارگروه بررسی صالحیت«ای و حدود صالحیت دارنده آن، توسط گواهینامه صالحیت حرفه
ای معتبر اسـتفاده کننـد،   فراد دارای گواهینامه صالحیت حرفهمؤسسات اعتباری برای تصدی مناصب مدیریتی موضوع این ماده، از ا

 . باشد میصرف اطالع رسانی به بانک مرکزی کافی 
ه صالحیت آنان و مدت اعتبار دهمراه محدوای را بهبانک مرکزی موظف است اسامی افراد دارای گواهینامه صالحیت حرفه

  .گواهینامه، بر روی پایگاه اینترنتی خود قرار دهد
ی، مدیرعامل است که از میان اشخاص حقیقی توسـط هیـأت مـدیره انتخـاب     مؤسسه اعتبارباالترین مقام اجرائی  - 84ماده

مقـام و   مدیرعامل، قائم. شود میمدیره بـه وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب  و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأتشود  می
دهنـد کـه   قائم مقام و معاونان وی، اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری را تشکیل مـی  مدیرعامل،. کند معاونان خود را منصوب می

اعضـای هیـأت عامـل در    . های مصوب هیأت مدیره را بر عهده دارندیت اداره مؤسسه اعتباری و اجرای راهبردها و سیاستمسؤول
یت مسـؤول کننـد،  مومی و یا هیأت مدیره اتخاذ میبرابر تصمیماتی که بر خالف قوانین و مقررات، مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع ع

حدود وظایف و . انتصاب قائم مقام و معاونان مدیرعامل باید به تأیید هیأت مدیره برسد. دارند و باید به هیأت مدیره پاسخگو باشند
سه اعتباری، توسـط  اختیارات و مدت تصدی و حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل در چارچوب قوانین، مقررات و اساسنامه مؤس

 . شود هیأت مدیره تعیین می
، حسابرسی داخلی و )ریسک(خطرمدیره، مدیرعامل و روسای ادارات یا واحدهای مدیریت  برکناری اعضای هیأت - 85ماده

ون قـان ) 13(حکم این ماده، نافی حکم مذکور در ماده . موافقت بانک مرکزی است أخذپیش از اتمام مدت تصدی، منوط به  ،تطبیق
قـانون اساسـی مصـوب    ) 44(و چهـارم  های کلی اصـل چهـل    منظور تسهیل اجرای سیاست بهتوسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 

 .باشدنمی 25/9/1388
مـدیره،   ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیأت رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است نسخه - 86ماده

. مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و سایر مدیران ارشد مؤسسـه اعتبـاری را در اختیـار بانـک مرکـزی قـرار دهـد       مقام  مدیرعامل، قائم
 .تشخیص مدیر ارشد با بانک مرکزی است

و هرگونه پرداختی مربوط به اشخاص موضوع این ماده را در   رئیس هیأت مدیره موظف است حقوق، مزایا، پاداش - تبصره
 .اطالع رسانی مؤسسه اعتباری افشاء و منتشر نماید های مالی و پایگاهصورت

 .عضویت همزمان در هیأت مدیره و هیأت عامل در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع است - 87ماده
  . شود احکام مقرر در این فصل شامل مؤسسات اعتباری دولتی نیز می - 88ماده
  . مدیرعامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ایرانی باید از اتباع ایران باشند - 89ماده

  .مؤسسه اعتباری ایرانی، مؤسسه اعتباری است که اکثریت سهام آن متعلق به اتباع ایران باشد - تبصره
  :ی اسالمی استاموارد زیر مستلزم کسب اجازه از مجلس شور - 90ماده
های سات اعتباری ایرانی موجود یا مشارکت در تأسیس مؤسسات اعتباری ایرانی جدید توسط دولتتملک سهام مؤس - الف

  خارجی به هر میزان؛
درصـد   رانی موجود یا مشـارکت بـیش از چهـل   سهام مؤسسات اعتباری ای%) 40(تملک مجموعاً بیش از چهل درصد  - ب 

  )به تشخیص بانک مرکزی(وقی خارجی قیقی یا حقدر تأسیس مؤسسات اعتباری ایرانی جدید توسط اشخاص ح%) 40(
اساسـی   قـانون ) 44( چهـارم  و چهل اصل کلی های سیاست اجرای قانون) 5(در کلیه این موارد، رعایت مفاد ماده  - 1تبصره

  .و اصالحات بعدی آن ضروری است 25/3/1387مصوب 
که بـا پیشـنهاد بانـک     استالعملی  ساس دستورهای خارجی و مشترک بر اضوابط ناظر بر تأسیس و فعالیت بانک - 2تبصره

  .رسد مرکزی به تصویب هیأت عالی می
طبق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکـزی بـه تصـویب     مؤسسات اعتباریمیزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی  - 91ماده

. نیسـت سود ویژه ساالنه کمتر  %)20(درصد بیستاندوخته قانونی از . شود میرسد، تعیین  میگذاری و نظارت بانکی  کمیته مقررات
  .ها الزامی استسرمایه ثبت شده در مرجع ثبت شرکت یزانوضع اندوخته قانونی تا م

مؤسسات حسابرسـی عضـو   فهرست اعتباری از میان  اتمؤسسو حسابرس بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل  - 92ماده
سـازمان  . گردنـد  مـی  انتخـاب باشـند،   بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهـادار  که مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ایران

  .شودس قانونی و حسابرس مؤسسات اعتباری دولتی تعیین میعنوان بازرحسابرسی به
  بدون ربا یبانک اتیعمل :دهمچهارفصل 
مؤسسات اعتباری مجازند در چارچوب قوانین مربوط و ضوابط اعالمی بانک مرکزی که به تأیید شورای فقهی  - 93ماده

   :های زیر را انجام دهنداست، فعالیترسیده
  ت؛تسهیالی عطاا وه دسپر شپذیر - 1
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  دارائی مالی؛ نواعخرید و نگهداری ا - 2
  ها؛آن وشفرمؤسسه اعتباری و هایی ییدارااوراق مالی اسالمی مبتنی بر  رنتشاا - 3
 نامه و گشایش اعتبار اسنادی؛صدور انواع ضمانت - 4
   ؛برای ایفای تعهدات ناشی از گشایش اعتبار اسنادی یا اعطای تسهیالت ارزی ارزقبول سپرده ارزی و خرید و نگهداری  - 5
  ؛لپو لنتقاا وتسویه  ،ختداپر - 6
 .و نظارت بانکیگذاری  مقرراتتصویب شورای اری، باهای مرتبط با حوزه بانکدسایر فعالیت - 7

سیس نهادهای مالی اوراق بهادار اقدام به تأتوانند با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و مؤسسات اعتباری می - تبصره
  .نمایند 1/9/1384موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 

   :مجاز است رزی اشکال در مؤسسات اعتباریتوسط  گیریسپرده - 94هماد
  ؛یسپرده جار - 1
  الحسنه؛ پرده قرضس - 2
  عام؛ یگذار هیسپرده سرما - 3
 ؛خاص یگذار هیسپرده سرما - 4

های زیر و در قالب عقود مورد تأیید شورای فقهی به متقاضیان تسهیالت به صورت دنتوان می مؤسسات اعتباری - 95ماده
  : اعطا کنند
  الحسنه؛ قرض التیتسه - 1
  ن؛یبا نرخ سود مع التیتسه - 2
   ؛نیبا نرخ سود نامع التیتسه - 3

  یسپرده جار
متعهد است معادل  مؤسسه اعتباری. است» قرض بدون بهره« ،یگذار در سپرده جاربا سپرده مؤسسه اعتباریرابطه  - 96ماده

تواند با رعایت قـوانین مربـوط، بـه    مؤسسه اعتباری می. ند، فوراً پرداخت کدر صورت درخواست آنانگذاران را  اصل سپرده سپرده
وسیله کارت بانکی و سایر طرق و ابزارهای مورد تأییـد  برداشت از سپرده جاری به. های جاری دسته چک اعطا کندصاحبان سپرده

  . بانک مرکزی مجاز است
 التیتسه یاعطا یرا برا یجار هایسپردهاز مانده  بخشی کند موظف را مؤسسات اعتباری تواندیم یبانک مرکز - 97ماده

  .قانون به مصرف برسانند نیا) 99(ه اشخاص و موارد مذکور در ماده ب الحسنهقرض
  الحسنه  قرض التیتسه وسپرده 

. اسـت  »الحسـنه  قـرض  اعطـای  برای وکالت« الحسنه،در سپرده قرض یگذار با مؤسسه اعتبار سپرده یرابطه حقوق - 98هماد
از  یمنـابع ناشـ  . نـد ، فـوراً پرداخـت ک  در صورت درخواست آنـان گذاران را  معادل اصل سپرده سپردهمتعهد است  مؤسسه اعتباری

پـس از  منـابع مزبـور را   کل موظف است  یمؤسسه اعتبار. شود یقرض الحسنه، جزء منابع مؤسسه اعتباری محسوب نم یها سپرده
برداشـت از سـپرده   . بـه مصـرف برسـاند    )99(مقـرر در مـاده    بیـ الحسنه به ترت قرض التیپرداخت تسه یبراکسر ذخایر قانونی 

  . وسیله کارت بانکی و سایر طرق و ابزارهای مورد تأیید بانک مرکزی مجاز استالحسنه به قرض
 شدنیبستر های هزینهازدواج، تولد فرزند، فوت،  یبراتوسط مؤسسات اعتباری  قرض الحسنه التیپرداخت تسه - 99ماده

و رفـع نیازهـای    و اشـتغال  مسـکن  نیتأمو  هاهای آنو تأمین معیشت خانواده ازمندین رعمدیجرائم غ انیزندان یآزاد مارستان،یدر ب
هیـأت   بیبـا تصـو   تواند یم یمرکز کبان. و زنان سرپرست خانوار مجاز است یتیحما یتحت پوشش نهادها انیمددجوضروری 

  .دیفزاایرا به موارد فوق ب گرییمصارف د عالی
و سهم هریک از موارد مذکور در  الحسنه قرض التیتسه یاعطا طیسقف و شرادر مواردی که قانون ساکت باشد،  - 1تبصره

  . رسدتصویب هیأت عالی می ر اختیار مؤسسات اعتباری، بهالحسنه داین ماده از کل منابع قرض
و عملکـرد هریـک از مؤسسـات    الحسنه نظارت کنـد   ف است بر عدم انحراف تسهیالت قرضبانک مرکزی موظ - 2تبصره

  .الحسنه را مستمراً به اطالع عموم برساند ر ارتباط با سپرده و تسهیالت قرضاعتباری د
  : های زیر استفاده نماینداز روش توانند می الحسنه، مؤسسات اعتباریگذاران قرض دهمنظور تشویق سپر به - 100ماده

 شده توسط وی؛ گذار یا افراد معرفی سپردهالحسنه به  اولویت در پرداخت تسهیالت قرض - 1
 ؛تسهیالتسایر انواع  در نرخ سودتخفیف  - 2
  .های تشویقی با تأیید شورای فقهیسایر روش - 3

تصـویب شـورای    انـک مرکـزی بـه   کـه بـه پیشـنهاد ب    استارچوب دستورالعملی ههای فوق در چاستفاده از روش - تبصره
  .رسدگذاری و نظارت بانکی می مقررات

   ی عامگذارهیسپرده سرما
شود تا سـپرده آنـان را بـرای ارائـه     گذاران وکیل میگذاری عام، مؤسسه اعتباری از طرف سپردهدر سپرده سرمایه - 101ماده
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الوکالـه خـود، مطـابق     فته و سود حاصله را پس از کسر حقکار گرارچوب مورد تأیید بانک مرکزی بههتسهیالت به متقاضیان در چ
  . است، بین آنان توزیع نمایدقرر در این قانون و ضوابط اعالمی بانک مرکزی که به تأیید شورای فقهی رسیدهترتیبات م

گـذار اعـالم   شده درج و بـه سـپرده  از پیش تعیین ی عام، هیچگونه نرخ سود قطعیگذاردر قرارداد سپرده سرمایه - 102ماده
محاسبات مربوط به . شودپایان دوره و پس از انجام محاسبات الزم تعیین می گذاری عام، درهای سرمایهسود قطعی سپرده. شودنمی

  . یافته باید به تأیید بانک مرکزی برسدتعیین سود تحقق
نـرخ سـود مـورد انتظـار     «گذاری در ابتدای هـر فصـل،   های ویژه سیاستبانک مرکزی موظف است در نشست - 103ماده

نرخ سود مـورد  «. رسانی خود، اعالم نمایدماه آینده را برآورد نموده و از طریق پایگاه اطالعبرای سه » گذاری عامهای سرمایه سپرده
رو، توسط هیأت عالی، قابـل حصـول، و   نرخی است که با توجه به اوضاع اقتصادی دوره پیش» گذاری عامهای سرمایهانتظار سپرده

درصـد   مؤسسات اعتبـاری مجازنـد حـداکثر معـادل هفتـاد     . شود برای تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور، مناسب تشخیص داده می
در صـورت  . گـذاران پرداخـت کننـد   الحسـاب بـه سـپرده   صورت علیرا به» گذاری عامهای سرمایهسود مورد انتظار سپرده«%) 70(

پـس از  . ی تغییر دهدتواند با تصویب هیأت عالی، درصد مزبور را برای تمام یا برخی از مؤسسات اعتبارضرورت، بانک مرکزی می
گذار پرداخت شـود، مؤسسـات اعتبـاری    الحساب یا قطعی بیشتر از حد مجاز به سپردهاالجراشدن این قانون، چنانچه سود علیالزم

هـای وی در  گذار پرداخت شـده، از حسـاب  صورت غیرمجاز به سپردهموظفند با اعالم معاون نظارتی بانک مرکزی، مبالغی را که به
  .  ها واریز نمایندی کسر و به صندوق ضمانت سپردهشبکه بانک

  گذاری خاص سپرده سرمایه
مـوردنظر   یهـا  )پروژه(طرح یمال نیو به منظور تأم یاقتصاد های درخواست بنگاه به توانند یم مؤسسات اعتباری - 104هماد

گـواهی سـپرده   «خـاص، در قالـب فـروش    گـذاری   جذب سپرده سـرمایه . ری خاص نمایندگذااقدام به جذب سپرده سرمایهآنان، 
گواهی مزبور نشان دهنده میـزان مشـارکت دارنـده آن، در    . شود توسط مؤسسه اعتباری به مشتریان انجام می» گذاری خاص یهسرما
مؤسسه اعتباری موظف است وجوه جمع آوری شده را مطابق قرارداد منعقـده بـا متقاضـی، در قالـب     . موردنظر است )پروژه(طرح

بـا نـرخ سـود نـامعین در اختیـار وی قـرار داده و بـه عنـوان وکیـل صـاحبان گـواهی سـپرده سـرمایه گـذاری خـاص، در                عقود 
توزیـع سـود و تسـویه    ، عملیـات  )پـروژه (طـرح های بانکی  کلیه حساب. ، مشارکت نماید)پروژه(طرحهای مربوط به  گیری تصمیم

  .گذاری خاص متمرکز باشد پرده سرمایهسه اعتباری پذیرنده سگذاران باید در مؤس حساب با سپرده
هـا اقـدام بـه جـذب سـپرده       )پـروژه (طـرح خاص یا سبدی از  )پروژه(طرحد برای یک نتوان مؤسسات اعتباری می - 1تبصره

  .گذاری خاص نمایند سرمایه
بازپرداخـت اصـل   توانـد  مؤسسه اعتباری می. گذاری خاص نباید تضمین شودهای سرمایهپرداخت سود به سپرده - 2تبصره

  . گذاری خاص را در سررسید، با هزینه خود یا بنگاه متقاضی، تعهد یا بیمه نمایدهای سرمایهسپرده
خریـدار، جـایگزین   . مایه اسـت گذاری خـاص قابـل خریـد و فـروش در بـازار سـر      هاوراق گواهی سپرده سرمای - 3تبصره

  .شود گذار اولیه می سپرده
و ) فقط نسبت به اصل مبلغ سـپرده (نویس، ضامن های متعهد پذیرهانند طبق قرارداد، نقشتو مؤسسات اعتباری می - 4تبصره

  . گذاری خاص برعهده بگیرندبازارگردان را در رابطه با اوراق گواهی سپرده سرمایه
صـندوق  «شـوند، بایـد از سـازوکار     ی مـی مـال  نیخـاص تـام   یگـذار  هیسپرده سـرما  قیاز طر یی کهها )پروژه(طرح - 105ماده

کنـد، اسـتفاده   را فـراهم مـی   )پـروژه (طـرح یا سایر سازوکارهای موجود در بازار سرمایه، که امکان محاسبه سود و زیان » )پروژه(طرح
  . نمایند

دامنـه  مـوردنظر،   )پروژه(طرحخاص، مشخصات  یگذار هیسپرده سرما پذیرشمکلفند قبل از  مؤسسات اعتباری - 106ماده
مشـخص و   )پـروژه (طـرح هـر   کگذاران و سایر اطالعات موردنیاز را به تفکیحساب نهایی با سپرده نحوه تسویه ،یاحتمال بازدهی
  .کننداعالم 

  اعطای تسهیالت ژهیمقررات و
ی که مبادلـه  های اقتصادی و خرید کلیه کاالها و خدماتتوانند برای تأمین مالی انواع فعالیتمؤسسات اعتباری می - 107ماده

پرداخت هرگونه تسهیالت یا ارائه هر نوع خدمت بانکی بایـد  . آنها منع شرعی و قانونی ندارد، به متقاضیان تسهیالت پرداخت کنند
  . در چارچوب عقود مورد تأیید شورای فقهی انجام شود

های فروشـگاهی و  قانون پایانه«طبق ها در مورد اعطای تسهیالت برای تهیه کاالها و خدماتی که خرید و فروش آن - تبصره
باید در سامانه مؤدیان ثبت شود، مؤسسات اعتباری، بعد از انقضای مهلت مقرر در قانون مذکور » 21/7/1398سامانه مؤدیان مصوب 

زمان امـور  سـا . اندازی سامانه مؤدیان، فقط در صورت ثبت معامله موردنظر در سامانه مزبور، مجاز به اعطای تسهیالت هسـتند و راه
مالیاتی موظف است امکان دسترسی به سامانه مؤدیان را در حدی که برای اجرای این حکم الزم است، برای مؤسسـات اعتبـاری و   

  .  بانک مرکزی فراهم کند
، جریمه تأخیر و سایر موارد ضـروری  التیاقساط تسه و نحوه محاسبه سودنوع عقد، موظفند   مؤسسات اعتباری - 108ماده

ای از قـرارداد را در اختیـار تسـهیالت گیرنـده و      و نسخه صوت شفاف در متن قرارداد ذکر کنند بهبه قرارداد را حسب مورد مربوط 
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ضمانت ضامن یا ضامنین محدود به اصل بـدهی منـدرج در قـرارداد اسـت و شـامل جـرائم متعلقـه         .ضامن یا ضامنین قرار دهند
  .ودش نمی

 شـرکتهای که مشتری، حسب اطـالع خـود مؤسسـه اعتبـاری یـا گـزارش        در صورتی توانند مؤسسات اعتباری می - تبصره
برخوردار باشد، بدون أخذ ضامن یا وثیقه، بـه وی تسـهیالت    ، از اعتبار مناسب)این قانون) 192(موضوع ماده (گزارشگری اعتبار
بانـک مرکـزی   . ریـال اسـت  )300.000.000(صـد میلیـون  ن، سیسقف تسهیالت خرد در زمان ابالغ این قـانو . خرد پرداخت کنند

  .گذاری و نظارت بانکی، مبلغ مزبور را افزایش دهد تواند با تصویب شورای مقررات می
  .این قانون مجاز است) 106(تا ) 104(ارچوب احکام مذکور در مواد هاعطای تسهیالت با سود نامعین، در چ - 109ماده
ارچوب و نحوه حسابداری عقود هشدن این قانون، چءاالجرا ماه پس از الزم سه بانک مرکزی موظف است حداکثر - 110ماده

هـای مـالی مؤسسـات اعتبـاری را پـس از تصـویب شـورای        مورد استفاده مؤسسـات اعتبـاری و نحـوه انعکـاس آن در صـورت     
  . و نظارت بانکی به مؤسسات اعتباری ابالغ نمایدگذاری  مقررات

گـذاری و تعـدیل    انواع وثایق قابل دریافت توسط مؤسسـات اعتبـاری و نحـوه ارزش   است  مکلف بانک مرکزی - 111ماده
  .، به مؤسسات اعتباری ابالغ کندرسد میو نظارت بانکی گذاری  مقرراتتصویب شورای ارزش وثایق را براساس دستورالعملی که به

ها  از مجموع بدهی) تعدیل ارزش وثایقبا لحاظ نرخ (در صورت مازاد بودن ارزش وثائق  مؤسسات اعتباری مکلفند - 112ماده
وثیقه، یا فراهم کـردن امکـان اسـتفاده از وثـائق مـازاد بـرای دریافـت         مازاد، تعویض های وثیقه آزادسازی به نسبت و تعهدات مشتری،

  .نمایند با درخواست مشتری اقدام) یافت ضمانت نامه بانکیمانند گشایش اعتبار اسنادی و در(تسهیالت یا ایجاد تعهدات جدید 
  .شود میدر صورتی که فرایند آزادسازی یا تعویض وثیقه متضمن پرداخت هزینه باشد، تماماً توسط مشتری متقاضی پرداخت  - تبصره
جـامع وثـایق    سـامانه «شـدن ایـن قـانون،    ءاالجرا سال از تاریخ الزم یک مدت موظف است ظرف بانک مرکزی - 113ماده

، ، تعـویض اعـم از درخواسـت تـرهین    تـأمین  أخـذ کلیـه فراینـدهای   انـدازی سـامانه مـذکور،    پـس از راه . را ایجاد کنـد  »بانکی
 .و به هر وثیقه، شناسه یکتا اختصاص یابدباید در این سامانه ثبت شده  اجرا و آزادسازی وثایق تعدیل ارزش، گذاری، ارزش

 وزارت کشور، امالک و اسناد ثبت سازمان نظیر) مرکزی بانک تشخیص به( مربوط به وثایق تاطالعا مراجع دارنده - تبصره
 راه وزارت کشاورزی، جهاد وزارت بهادار، اوراق و بورس سازمان ایران، اسالمی جمهوری انتظامی نیروی تجارت، و معدن صنعت،

 مرکزی بانک ابالغی ضوابط مطابق مکلفند خیریه امور و اوقاف سازمان و اجتماعی مینتأ سازمان مالیاتی، امور سازمان شهرسازی، و
  .دهند قرار مرکزی بانک اختیار در برخط صورت به را الزم اطالعات

  مقررات مربوط به مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری
توانـد  در صورت عدم پرداخت بدهی سررسید شده و گذشت دو ماه از سررسید هر قسـط، مؤسسـه اعتبـاری مـی     - 114ماده

مؤسسـه اعتبـاری   . های مشتری نزد همان مؤسسـه برداشـت نمایـد   معادل مبلغ بدهی سررسید و پرداخت نشده را از هریک از حساب
مشتری، از سایر مؤسسات اعتباری که مشتری نزد آنها حساب دارد درخواست  هایتواند در صورت عدم تکافوی موجودی حساب می

سررسید شده و پرداخت نشده مشتری از حسابهای وی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار واریز میزان مانده بدهی کند تا به
های مشتریان بدهکار نزد سایر مؤسسات اعتباری و انتقال مانـده  بانک مرکزی موظف است سازوکار الزم جهت شناسایی حساب. کنند

کلیه مؤسسات اعتبـاری موظفنـد در ایـن    . باری طلبکار را فراهم نمایدمبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتری به مؤسسه اعت
های انتظـامی منـدرج در فصـل شـانزدهم ایـن      عدم همکاری مؤسسات اعتباری، مشمول مجازات. زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند

  .باشد میرکه الش ریان، برداشت از حساب تا سقف سهمهای مشترک متعلق به مشتدر خصوص حساب. شودقانون می
محسوب شده و تأخیرکننده بـه تنبیهـات غیرمـالی    » تخلف«تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون  - 115ماده
مؤسسات اعتباری موظفند فهرست تنبیهـات  . شود محکوم می ) 118( ادهمو پرداخت جریمه به شرح مذکور در  )117( مادهمذکور در 

  .  های مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطالع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایندغیرمالی و جریمه
باشـد،   )بـا حکـم دادگـاه صـالح    ( دلیل اعسار یا ورشکستگی بـدهکار اگر تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، به - تبصره

. ، به وی مهلت دهـد )تشخیص دادگاهبه(ار یا خروج از ورشکستگیشدن اعسمؤسسه اعتباری طلبکار موظف است تا زمان برطرف
در حکـم اعسـار یـا    . شـود  در دوران اعسار یا ورشکستگی، هیچگونه تنبیه غیرمالی و مالی متوجه بدهکار معسر یا ورشکسته نمـی 

  . ورشکستگی، نباید زمان توقف بیشتر از شش ماه قبل از صدور حکم تعیین شود
تباری موظفند کلیه اطالعات مربوط به پرداخت و بازپرداخت تسـهیالت و تعهـدات را بـه صـورت     مؤسسات اع - 116ماده
قانون برنامه پنجساله ششم توسـعه اقتصـادی،   ) 18(ماده  »ب«موضوع بند » )سمات(سامانه متمرکز تسهیالت و تعهدات «برخط در 

به هریک از اقساط بدهی مشتریان مؤسسات اعتباری . دثبت نماین 14/12/1395اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
سـامانه  «سررسیدشده و پرداخت نشده داشته باشند، در ) قسط(مشتریانی که بدهی . یابددر سامانه مذکور، شناسه یکتا اختصاص می

  . شوند شناخته می» مشتری بدحساب«عنوان  به» )سمات(رکز تسهیالت و تعهدات متم
  تنبیهات غیرمالی

نشده، با توجه به وضعیت اعتباری مشـتری و   پرداخت و شده بدهی سررسید مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ - 117ماده
گـذاری و نظـارت    تصـویب شـورای مقـررات   ارچوب دستورالعملی کـه بـه  ه، در چ)حقیقی یا حقوقی(بسته به نوع شخصیت وی 
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را بـه   یگـر یموارد د تواند یم یو نظارت بانک یگذار ی مقرراتشورا. دشون میهای زیر ، مشمول تمام یا برخی از محدویترسد می
ـ  تمام یبرا را آنها از یبرخ اعمال ،یاقتصاد اوضاع و شرائط به توجه با ای کند اضافههای ذکر شده محدودیتفهرست   از یبخشـ  ای
 :دینما یمنتف مؤسسات اعتباری بدهکاران

های ، محدودیت»)سمات(سامانه متمرکز تسهیالت و تعهدات «در » بدحساب مشتری«عنوان پس از درج نام مشتری به - الف
  :شودزیر در رابطه با مشتری اعمال می

  های برداشت؛بانکی از طریق کارت بانکی یا سایر روش هایکاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حساب - 1
نظیر استفاده (های انتقال طریق کارت بانکی و سایر روشهای بانکی از کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل انتقال از حساب - 2
 ؛)های شتاب و ساتنااز سامانه
 ممنوعیت دریافت تسهیالت جدید؛ - 3
  .نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادیممنوعیت دریافت ضمانت - 4
اشد، عالوه بر موارد فوق، درصورتی که نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده ب - ب

 :شود تنبیهات زیر در باره او اعمال می
های انتقال پول، مگر به حساب مؤسسه اعتبـاری طلبکـار، بابـت پرداخـت اقسـاط      ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه - 1

 سررسیدشده؛
 ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی؛ - 2
  .چک جدیدممنوعیت دریافت دسته - 3
مانـده باشـد، عـالوه بـر      ته در فهرست مشتریان بدحساب باقیماه پیوس ام مشتری حداقل به مدت ششتی که ندر صور - پ

  :شود میباره وی اعمال ، تنبیهات زیر در»ب«و  »الف«تنبیهات مذکور در بندهای 
  موجب حکم دادگاه؛ ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به - 1
 . موجب حکم دادگاهممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به - 2

و نظارت بـانکی  گذاری  مقرراتاین ماده، توسط شورای ) الف(نحوه اعمال محدودیت های مذکور در اجرای بند  - 1تبصره
  .شودتعیین می

کنندگان خدمات مذکور در این ماده موظفند قبل از ارائه خـدمت بـه مشـتریان، از    مؤسسات اعتباری و سایر ارائه  - 2تبصره
بانـک مرکـزی موظـف اسـت دسترسـی بـه فهرسـت مشـتریان         . عدم ممنوعیت ارائه خدمت موردنظر به آنان اطمینان حاصل کنند

را برای سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور » )سمات(سامانه متمرکز تسهیالت و تعهدات «بدحساب در 
ای تنظیم کند که بالفاصـله  گونهرا به» )سمات(سامانه متمرکز تسهیالت و تعهدات «همچنین بانک مرکزی موظف است . فراهم کند

  .های سررسید شده، نام مشتری از فهرست مشتریان بدحساب حذف گرددپس از تسویه بدهی
حـد  . شـود شدن مشتری، اعمال مـی محض بدحسابدر خصوص تسهیالت و تعهدات کالن، کلیه تنبیهات فوق به - 3تبصره

شود و در ابتـدای هـر سـال، در صـورت     گذاری و نظارت بانکی تعیین میتسهیالت و تعهدات کالن بانکی توسط شورای مقررات
  . ن بانکی از کشور، مستلزم موافقت بانک مرکزی استخروج بدهکاران کال. گیردلزوم، مورد تجدیدنظر قرار می

پذیر و ارتقـای نظـام    رقابتقانون رفع موانع تولید ) 61(، موضوع ماده »تسهیل و رفع موانع تولید«ستادهای استانی  - 4تبصره
اشـی از وضـعیت   موظفند در صورتی که احراز کنند تأخیر واحد تولیدی در پرداخت بدهی بانکی، ن 1/2/1394مالی کشور مصوب 

اقتصادی کشور بوده و اعمال تنبیهات غیرمالی مذکور در این ماده به تعطیلی واحد تولیدی موردنظر یا افت شـدید تولیـد آن منجـر    
بانک مرکزی موظف . شود، ضرورت عدم اجرای تمام یا بخشی از جرائم غیرمالی موضوع این ماده را به بانک مرکزی اعالم کنندمی

صورت، تنبیهات غیرمالی در این. ثبت نماید» )سمات(سامانه متمرکز تسهیالت و تعهدات «مصوبه ستاد مزبور را در  است بالفاصله،
ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید موظفنـد تقاضـای کلیـه    . شودسال تعلیق میمدت یکنسبت به واحد تولیدی موردنظر به

  .  مربوط، به دبیرخانه ستاد واصل شده، به ترتیب وصول بررسی نمایند واحدهای تولیدی را که از طریق تشکل صنفی
  جریمه مالی

شـورای  . شود می نییتع گذاری و نظارت بانکی توسط شورای مقرراتدر مورد انواع قراردادها  ریتأخ مهینرخ جر - 118ماده
های جریمه را داده و عنداللزوم، نرخ کشور را مدنظر قرار یشرایط و اوضاع اقتصاد ر،یتأخ مهینرخ جر نییموظف است در تعمزبور 

  . تعدیل کند
وجـه دیگـر   هرگونه  دریافت. جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است - 119ماده

از  مهیو جر مهیود، سود از جرسود از س أخذ نیهمچن .تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است
  .قانون است نیا )136(و ) 135( موادهای  مطلقاً ممنوع بوده و مشمول مجازات مهیجر

منظور از اصل بدهی مشتری در قراردادهای تسهیالت با سود معین، اصل تسهیالت دریافتی مشتری بعالوه سود مندرج  - تبصره
  . سود و جرائم مربوط به بعد از سررسید، جزء اصل بدهی مشتری نیست. در قرارداد تا سررسید است

باشـد، بابـت تسـویه اصـل بـدهی منظـور       یه نشدهوجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسو - 120ماده
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وجوه  تعلق گرفته باشد، مهیجر مشتریکه به  یدر صورت، پس از تسویه اصل بدهی. شود و تماماً متعلق به مؤسسه اعتباری است می
د، لکـن  در این مرحله، جریمه جدیدی بـه مشـتری تعلـق نمـی گیـر     . گرددواریز می» حساب ویژه جرائم«پرداختی توسط وی، به 

  .باشد میتنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرائم متعلقه و خروج از فهرست مشتریان بدحساب برقرار 
شـده در   عیـ وجـوه تجم . شـود  افتتاح مـی  به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری» حساب ویژه جرائم« - 121ماده

ی کـه حسـب رأی دادگـاه معسـر و     بـدهکاران  یبـده  هیتسـو ی بـرا  بانک مرکـزی با نظارت  ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری،حساب 
مـورد اسـتفاده    معسر و ورشکسته همان مؤسسه و مدت اعسار یا ورشکستگی، اند، با اولویت بدهکاران خردورشکسته تشخیص داده شده

اعاده اعتبار، وجوه موردنظر را بـه حسـاب ویـژه     شوند، موظفند پس از رفع اعسار و بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می. گیردمیقرار 
تـا زمـان پرداخـت کامـل جـرائم متعلقـه و       این قانون ) 118( مادهتنبیهات غیرمالی موضوع . جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند
  .ی از تنبیهات مزبور را لغو نمایددرخواست بدهکار، تمام یا بخشتواند بهدادگاه می. باشد میخروج از فهرست مشتریان بدحساب برقرار 

این قانون در موارد زیر به مشتریان بدحساب ) 118(و ) 117( موادهای مالی و تنبیهات غیرمالی مذکور در جریمه - 122ماده
 :گیردتعلق می
  ؛معینبا نرخ سود  قرض الحسنه و تسهیالت التیعدم پرداخت به موقع اقساط  تسه - 1
ـ محاسـبه سـود و ز   ،قـرارداد  یا فسختمام ا، پس از نیمعریدر عقود بانرخ سود غ اعتباری مؤسسهعدم پرداخت طلب  - 2  انی

 و مرحله نیپس از اتنها  ، مشتریدر عقود مزبور. آنو توافق بر سر نحوه پرداخت مؤسسه اعتباری  یطلب قطع نیی، تع)پروژه(طرح
  .شود می مهیو جر هاتیمشمول تنب ،توافق شده ایفای تعهداتدر صورت عدم 

 یخـدمات بـانک   ریارائه سـا  ای یاعتبار اسناد شیبه واسطه صدور ضمانت نامه، گشا یکه مشتر یتعهدات مال ایفایعدم  - 3
  .   به نفع بانک بر عهده گرفته است ،یتوسط بانک به و

گذشته، نبایـد  اعطای مهلت به مشتری بدحساب، یا عقد قرارداد جدید با هدف تمدید تسهیالت اعطائی سررسید - 123ماده
تصـویب  دستورالعمل امهال یا تمدید مطالبـات سررسیدگذشـته بـه   . منجر به دریافت سود مرکب و جریمه مضاعف از بدهکار شود

  .رسد میگذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی شورای مقررات
  یبانک اتیمقررات ناظر بر عملسایر 
ضوابط ناظر بر عملیات بانکی بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر، و بین مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی باید بـه   - 124ماده

  .و نظارت بانکی و تایید شورای فقهی برسدگذاری  مقرراتتصویب شورای 
رج از کشور فعالیت کلیه شعب مؤسسات اعتباری ایرانی، اعم از این که در داخل کشور، مناطق آزاد تجاری یا خا - 125ماده

کنند؛ و نیز کلیه شعب مؤسسات اعتباری خارجی مستقر در داخل ایران و مناطق آزاد تجاری، فقط در چارچوب این قانون مجاز به 
  .باشند عملیات بانکی می

ه ، منوط به تصویب هیأت مـدیر )جمعی(انجام موارد زیر توسط مؤسسات اعتباری به صورت فردی یا سندیکایی  - 126ماده
  :مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط بانک مرکزی است

  اعطای تسهیالت و قبول تعهدات کالن؛ - الف
  .و قبول تعهدات به نفع آنان به هر میزان» اشخاص مرتبط«به  اعطای تسهیالت - ب

خود رسانی طالعروی پایگاه ا مؤسسات اعتباری موظفند قراردادهای موضوع این ماده و ضمائم آنها را بالفاصله بر - 1تبصره
رسانی همچنین هرگونه تأخیر در ایفای تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع این ماده باید بالفاصله از طریق پایگاه اطالع. قرار دهند

  . مؤسسه اعتباری برای اطالع عموم، افشا شود
و نظارت بـانکی  گذاری  مقرراتتوسط شورای » مرتبط اشخاص«و » تسهیالت و تعهدات کالن« مصادیقحدود و  - 2تبصره

به اشخاص مرتبط یـا قبـول    تسهیالتو اعطای  تسهیالت کالن اعطایهمچنین سقف مجاز مؤسسات اعتباری برای . شودتعیین می
 .   گرددو نظارت بانکی تعیین میگذاری  مقررات، توسط شورای )جمعی(صورت فردی یا سندیکایی تعهدات به نفع آنان، به

ت و نقدشوندگی وثائق و احراز توانمندی ضامن یا ضامنین مربوط به تسهیالت و تعهدات کـالن و تسـهیالت و   کفای - 3تبصره
  . با مؤسسه اعتباری باید به تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره برسد» اشخاص مرتبط«تعهدات مربوط به 

  های مالیها و تهیه گزارشمقررات مربوط به ثبت داده: فصل پانزدهم
و انتشـار اطالعـات    هیـ ضوابط ته نیها و همچن داده پردازشآوری و  ثبت، جمع شیوهموظف است  بانک مرکزی - 127ادهم

گـذاری و   شورای مقررات بیتصو و بهکند این قانون تهیه  ابالغماه پس از  را ظرف مدت شش مؤسسات اعتباری اتیمربوط به عمل
  :باشد که یا هگون به دیور بااستانداردها و ضوابط مزب. برساندنظارت بانکی 

و خـدمات   اتیمربوط به عمل یها و کلیه تراکنش انیها مشتمل بر مشخصات مشتر و جامع داده یفور ح،یثبت صح -1
   .شده قابل مشاهده و پیگیری باشدهای ثبتو هرگونه تغییر و اصالح در داده شود نیتضم کپارچهیبانکی به صورت 

اطالعات موردنیاز مشـتری، شـعبه، مـدیران میـانی، هیـأت      (در سطوح مختلف  اطالعات عیسر و بازیابی امکان جستجو - 2
  .باشدوجود داشته شدههای ثبتبا استفاده از داده) مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی

شـده قابـل تهیـه و    هـای ثبـت  های مالی موردنیاز، با اسـتفاده از داده سایر گزارشو ی مؤسسات اعتباری مال یهاصورت - 3
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  .  آزمایی باشدراستی
مربوط به  یها تراکنش ها و حساب به اطالعات کلیهبانک مرکزی برخط ی مؤسسات اعتباری موظفند امکان دسترس - 1تبصره

ور صد ی واعتبارات اسناد شیگشا الت،یاقساط تسه افتیدر الت،ی، پرداخت تسهاز جمله افتتاح حسابو خدمات بانکی  اتیعمل
  . ندیرا فراهم نماو سایر اطالعات مورد درخواست ضمانت 

بیهی الزم بـا تصـویب   تشویقی و تناز ابزارهای تسریع و حسن اجرای این حکم منظور  به بانک مرکزی مجاز است - 2تبصره
  . گذاری و نظارت بانکی استفاده نماید شورای مقررات

عنوان نماینده یـا  و نیز حسابرسانی که به غیردولتی» حت نظارتت اشخاص«بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل  - 128ماده
موظفند به محض اطـالع از هـر یـک از مـوارد زیـر،       شوند،دولتی مستقر می» اشخاص تحت نظارت«مان حسابرسی در مأمور ساز

ای بـه   ز فعالیـت حرفـه  عدم رعایت این حکم برای اولین بار موجب محرومیت متخلف ا. گزارش نمایند بانک مرکزیمراتب را به 
  :ای استسال، و تکرار تخلف موجب محرومیت دائمی شخص متخلف از فعالیت حرفه مدت یک
 ؛»اشخاص تحت نظارت«ها توسط  های مالی یا ثبت نادرست آنعدم ثبت تراکنش - 1
  ؛»اشخاص تحت نظارت«مقررات مرتبط با فعالیت  ن وینواتخلف از قهرگونه  - 2
  و حسابرس مستقل؛ یاز ارائه اطالعات مورد درخواست بازرس قانون» اشخاص تحت نظارت« یخوددار - 3
 .شود» اشخاص تحت نظارت«های مالی که مانع از اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهرگونه رفتاری  - 4
  »اشخاص تحت نظارت«بر  نظارت: شانزدهم صلف

موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطالعات » اشخاص تحت نظارت«کلیه  - 129ماده
  .و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند

که عـالوه بـر ارزیـابی     نحوی باشد، به صورت نظارت یکپارچه می نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به -130ماده
ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظـارت و ارزیـابی قـرار     )ریسک(خطرفعالیت مؤسسه اعتباری،  )ریسک(خطر
  . گیرد

 های تابعه و وابسته و سـهامداران مـؤثر  ی اعم از شرکتحقوق ای یقیاشخاص حق هیکل مؤسسه اعتباری شامل گروه - 1تبصره
، مؤسسـه  گـر یبه هر نحو د ایو  یکنترل ،یمال ،یتیریمد ،یتیاز روابط مالک یبه واسطه برخوردار بانک مرکزی صیاست کـه به تشخ

  .قرار دهند )ریسک(خطراعتباری را به صورت مؤثر در معرض 
  .رسد گذاری و نظارت بانکی می تصویب شورای مقررات ت یکپارچه بهدستورالعمل نظار - 2تبصره
مؤسسه اعتباری موظف است اطالعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضـعیت مـالی گـروه مؤسسـه      - 131ماده

و زمینه دسترسی ناظران و بازرسان  کنده در قالب موردنظر بانک مرکزی ارائ های انفرادی و تلفیقی صورت گزارش است، به  اعتباری
 .رونیکی و فیزیکی فراهم نمایدصورت الکت ها و اطالعات را به بانک مرکزی به داده

صـورت عـین یـا الکترونیکـی و      بـه    مؤسسات اعتبـاری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر  نگهداری وهیمدت و ش - 132ماده
کمیتـه  تصـویب   بـه  موجـب دسـتورالعملی کـه    همچنین نحوه تبدیل عین اسناد به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی و یا نظـایر آن، بـه  

ها،  ها، فیلم اند و همچنین عکس اسنادی که به صورت الکترونیکی ایجاد شده. شود میرسد، تعیین  میگذاری و نظارت بانکی  مقررات
 .دارندها و سایر مراجع قانونی، حکم اصل اسناد را  اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاه

  »اشخاص تحت نظارت«تخلفات انتظامی 
بانک مرکـزی موظـف   . شود یا مدیران آنها تخلف محسوب می » اشخاص تحت نظارت«انجام موارد زیر از سوی  - 133ماده

درجهـت   این قـانون  )135(است در صورت مشاهده هریک از این تخلفات، با استفاده از ابزارهای نظارتی یا تنبیهی مذکور در ماده 
تواند قبل یا بعد از اعمال اقدامات نظارتی یا تنبیهـی مزبـور،    همچنین بانک مرکزی می. نماید ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام 

 :را برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع دهد  »اشخاص تحت نظارت«تخلفات 
سـتورات بانـک   ها و د ها، بخشنامه تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل - 1

 ها؛اثرکردن آن مرکزی و هرگونه تالش برای بی
تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهـای مـذکور    - 2

 براساس آنها صادرشده است؛
 تخطی از مفاد اساسنامه؛ - 3
 نجام اقدامات اصالحی؛شده به بانک مرکزی در مورد ا تخطی از تعهدات ارائه - 4
گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سالمت مالی آن مؤسسه اعتباری یا شـبکه بـانکی یـا نظـام      اقداماتی که منافع سپرده - 5

 ؛)به تشخیص بانک مرکزی( اندازد پرداخت را به مخاطره می
هـای ابالغـی بانـک     مطابق با مقررات و دسـتورالعمل عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطالعات و صورتهای مالی  - 6

 ها؛ ها به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده صورتهای مالی و گزارش ها، اطالعات،  مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده
 آن است؛افشاء  جع قضایی مکلف به ارائه یاخودداری از ارائه اطالعات در مواردی که به موجب قانون یا دستور مر - 7
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 جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه؛ - 8
 فعالیت به عنوان عضو هیأت مدیره، هیأت عامل و سایر مناصب مدیریتی مؤسسات اعتباری بدون داشتن تأییدیه بانک مرکزی؛ - 9

 توقف فعالیت مؤسسه اعتباری بدون عذر موجه؛ - 10
 آنها بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضایی؛ اسرار بانکی مشتریان و یا اطالعات حسابهای افشای  - 11
 جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛ - 12

 ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، ارائه خدمات به آنها ممنوع است؛ - 13 
 است؛ها در مواردی که به موجب این قانون به صندوق اختیار داده شدهسپردهعدم اجرای دستورات صندوق ضمانت  - 14
 .و نظارت بانکیگذاری  مقرراتسایر موارد به تشخیص شورای  - 15
گیری و اعطای تسهیالت، سقف نرخ سود تعیین ای سپردهاین قانون، بر) 28(در مواردی که هیأت عالی طبق ماده  - 134ماده

ها که نتیجه آن افزایش سـود  هرگونه رفتاری از سوی آن. های تعیین شده هستنداعتباری موظف به رعایت سقفکند، مؤسسات می
گذاری یا مسـدود   گیرندگان به سپرده گذاران یا سود دریافتی از گیرندگان تسهیالت باشد، از جمله، الزام تسهیالتپرداختی به سپرده

 .استاین قانون ) 136(و ) 135(های مذکور در مواد  مشمول مجازاتکردن بخشی از تسهیالت دریافتی، ممنوع و 
  اقدامات نظارتی و تنبیهی 

معاون نظارتی بانک مرکزی مکلف است پس از تأیید رئیس کل، یک یا چند مورد از اقدامات نظـارتی و تنبیهـی    - 135ماده
  :متخلف اعمال نماید» اشخاص تحت نظارت«زیر را در مورد 

به شخص تحت نظارت یا مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و رئیس یا هریـک از اعضـای    اخطار کتبی - 1
 مدیره آن؛  هیأت

حسابرسـی و بـازرس     ای در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارشدستور تهیه صورت های مالی میان دوره - 2
 قانونی؛

 چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی؛دستور انجام اقدامات اصالحی در  - 3
 ؛»شخص تحت نظارت«انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حسابهای  - 4
 انتصاب ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصالحی مقرر از سوی بانک مرکزی؛ - 5
 متخلف؛» اشخاص تحت نظارت«تشدید الزامات احتیاطی برای  - 6

 به افزایش سرمایه؛» اشخاص تحت نظارت«ردن مکلف ک
 هاد افزایش نرخ سپرده قانونی مؤسسه اعتباری به هیأت عالی؛نپیش - 8
 ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب؛ - 9

 عملیات یا خدمات بانکی؛ از انجام بعضی از» اشخاص تحت نظارت«ممنوعیت یا محدودیت موقت یا دائم  - 10
 ؛»شخص تحت نظارت«مدیران  عامل یا هیأت مدیره، هیأت اعضای از تعلیق یا سلب صالحیت موقت یا دائم هریک - 11
 .و نظارت بانکیگذاری  مقرراتارائه پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری به شورای  - 12

 . و نظارت بانکیگذاری  مقرراتبه شورای » تحت نظارتشخص «لغو مجوز ارائه پیشنهاد  
توانند می» اشخاص تحت نظارت«این ماده توسط بانک مرکزی، ) 14(تا ) 10(های در صورت اعمال مجازات ردیف - تبصره
هیأت انتظامی موظـف اسـت   . ده روز اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت انتظامی تسلیم و رسید دریافت نمایند مدت حداکثر ظرف

عنهـا لغـو نشـده    درهرحال، تا زمانی که مجازات معتـرضٌ  .روز کاری از تاریخ دریافت اعتراض، صدور حکم نمایدده مدت ظرف 
  . االجراست  باشد، مجازات مزبور به قوت خود باقی و دستور بانک مرکزی در آن زمینه الزم

بـه   مرکـزی یـا رئـیس کـل،     مکلف است حسب درخواست دادستان انتظامی بانـک  ،بانک مرکزی یهیأت انتظام - 136ماده
» اشخاص تحـت نظـارت  «را در مورد  ریز یهیاقدامات تنبتواند هیأت انتظامی می. رسیدگی نماید» اشخاص تحت نظارت«تخلفات 
   :دیاعمال نما یا مدیران آنها متخلف

 ها؛ ت سود سهام یا تقسیم اندوختهدستور موقت عدم پرداخ - 1
) 500.000.000.000(سرمایه یا پانصد میلیارد  %)1(درصد سقف یکتا » شخاص تحت نظارتا«اعمال جریمه نقدی برای  - 2

 ریال هرکدام که بیشتر باشد؛
 پنجـاه مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره تا  یرعامل، قائماعمال جریمه نقدی برای مد - 3
  ؛یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد ریال )50.000.000.000(میلیارد 

 .مدیره از خدمات دولتی و عمومی هیأت اعضای از یک هر یا و مدیرعامل معاونان مدیرعامل، مقام قائم انفصال دائم مدیرعامل، - 4
تأییدیه صالحیت از بانک مرکزی یا پس از عزل، تعلیق، عدم تأیید مجدد و یا لغو  أخذاشخاصی که بدون  تیفعال - 137ماده

مقام مدیرعامل، معاونان مـدیرعامل و عضـو هیـأت مـدیره مؤسسـات اعتبـاری        تأییدیه صالحیت قبلی، در سمتهای مدیرعامل، قائم
اشخاص مذکور عالوه بر مجازات مربوط به . شود در وجوه و اموال عمومی محسوب میفعالیت نمایند، در حکم تصرف غیرقانونی 

شود، از سوی هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری به پرداخت جزای نقدی تا  آن که بنا به شکایت بانک مرکزی توسط دادگاه تعیین می
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یک  امضای هیچ مدیران موضوع این ماده، مجاز به. شوند میازای هر روز تخلف محکوم  ریال به  )1.000.000.000( مبلغ یک میلیارد
  .باشند از اسناد تعهدآور مؤسسه اعتباری نمی

طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد  - 138ماده
یـا  » ارتاشـخاص تحـت نظـ   «و در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب ایراد خسارت به 

صرفاً در صورت اثبات تقصیر مدیران و کارکنان بانک . شود اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می
این حکم، مـانع از رسـیدگی بـه عملکـرد مـدیران و      . باشند میجبران خسارت  مسؤولمرکزی توسط مراجع قضائی، این اشخاص 

 .تخلفات اداری کارمندان نیستهای رسیدگی به کارکنان توسط هیأت
و مشتمل  باشد می» اشخاص تحت نظارت«منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر  - تبصره

بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل از جمله تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحالل 
  .باشد و تصفیه می

 و انحالل مؤسسه اعتباری ی، ورشکستگاحکام مربوط به بازسازی، گزیر :مهفدهفصل 
  - 139ماده
خـود را بـر اسـاس     »تیوضـع  هیـ انیب«های بهمن و مـرداد هـر سـال     ماه انیموظفند در پا کلیه مؤسسات اعتباری -الف
ـ با تیوضع هیانیب. ندیارائه نما بانک مرکزیو به  هیته یبانک رتو نظاگذاری  مقرراتمصوب شورای  یاستانداردها متضـمن   دی

ـ  تیوضـع  ینـ یب شیو پ ی مؤسسه اعتباریرونیو ب یداخل طیو مح طیشرا نییتب  یو درجـه نقدشـوندگ   بیـ ترک ،زانیـ آن م یآت
و تمهید ابزارهای الزم جهت بازگردانـدن   هاو نحوه مقابله با آن روشیپ یمخاطرات احتمال  ،ها ، میزان و ترکیب بدهیها دارایی

. باشـد  وضعیت موسسه اعتباری به شرایط عادی پس از وقوع نابه سامانی های مالی در قالب یک برنامـه اصـالحی پیشـنهادی   
 لیـ و تحل هی، آن را مورد تجزمؤسسه اعتباری تیوضع هیانیب افتیاست بالفاصله پس از در موظفبانک مرکزی معاون نظارتی 

 .کندگزارش  یو نظارت بانکگذاری  مقرراتبه شورای  ی،ریگ میتصم یرا برا جهیقرار داده، نت
 ی، بـا برگـزار  »الف«موضوع بند   گزارش افتیموظف است بالفاصله پس از در یو نظارت بانکگذاری  مقرراتشورای  - ب

از  یکـ یآن را بـا اختصـاص    تیوضـع  دهـد و قرار  یمورد بررس مؤسسه اعتباری را هری مربوط به ها العاده، گزارش جلسات فوق
ضروری و نظارت بانکی گذاری  در مواردی که شورای مقررات .دیمشخص نما »بحرانی«یا » در معرض خطر«، »قابل قبول« نیعناو

هـای   ک مرکزی به ارزیابی کیفیـت دارایـی  سسات حسابرسی معتمد بانعتباری موظف است با استفاده از مؤسسه اتشخیص دهد مؤ
بار باید مورد ارزیابی حسابرس معتمـد بانـک    یکسال  سهسسات اعتباری هر های کلیه مؤ یفیت داراییدر هر حال ک. خود اقدام کند

  .مرکزی قرار گیرد
 فیقـانون، تعـار   نیماه پس از ابالغ ا سه مدت موظف است حداکثر ظرف بانکی و نظارت یگذار شورای مقررات - 1تبصره
ـ ا )81(مذکور در مـاده   مواردرا با استفاده از » بحرانی«و » در معرض خطر«، »قابل قبول«ی ها تیمربوط به وضع  ریقـانون و سـا   نی

  .کندو به بانک مرکزی ابالغ  بیاطالعات ممکن الحصول، تصو
اشـخاص تحـت   «، نافی وظیفه بانک مرکزی در خصوص پایش مسـتمر وضـعیت   )الف(ای بند های دوره گزارش - 2تبصره

» در معرض خطر«معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است هر زمان تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری در وضعیت . نیست» نظارت
  . و نظارت بانکی گزارش کندگذاری  مقرراتتصمیم به شورای  أخذالفاصله مراتب را برای قرار گرفته است، ب» بحرانی«یا 

تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظـف اسـت بالفاصـله    » در معرض خطر«در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری  - پ
یند بازسازی، از مجمع عمومی مؤسسـه اعتبـاری سـلب    در فرآ. موظف کند» برنامه بازسازی«مؤسسه اعتباری موردنظر را به اجرای 

  .آمده استاین قانون ) 141(و ) 140(احکام مربوط به بازسازی مؤسسات اعتباری در مواد . صالحیت نمی شود
تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است با استفاده از اختیارات » بحرانی«در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری  - ت

. مؤسسـه مزبـور را آغـاز کنـد    » عملیات گزیر«گذاری و نظارت بانکی،  قانون و تحت نظارت شورای مقررات در این بینی شدهپیش
احکـام  . شـود  عملیات گزیر، با عزل هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و سلب صالحیت از مجمع عمـومی آن آغـاز مـی   

  .آمده استاین قانون  )144(تا ) 142(مربوط به گزیر مؤسسات اعتباری در مواد 
 بازسازی مؤسسه اعتباری

و گـذاری   مقرراتشورای . اختیارات بانک مرکزی در مورد مؤسسات اعتباری درحال بازسازی به شرح زیر است - 140ماده
  :تواند موارد دیگری را به فهرست ذیل اضافه کند نظارت بانکی می

و الزام مجمع عمومی یا هیأت مدیره حسب مورد بـه انتخـاب    عاملاعضای هیأت مدیره و هیأت عزل تمام یا بخشی از  - 1
 اعضای جدید؛

 افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران موجود و یا جدید؛الزام به  - 2
 اعمال محدودیت در تعیین سود سپرده؛ - 3
 اعمال محدودیت در توزیع سود سهام؛ - 4
 ت بانکی؛اعمال محدودیت در انجام عملیات بانکی و ارایه خدما - 5
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 ؛هاشرکت سایرمتعلق به مؤسسه اعتباری در الشرکه  فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از سهام یا سهمالزام به  - 6
 یا خریداران دیگر؛ مدیریت داراییهای  به شرکتمؤسسه اعتباری های  فروش تمام یا بخشی از داراییالزام به  - 7
 به سرمایه؛ تبدیل مطالبات حال شده سهامدارانالزام به  - 8
 ها بین سهامداران؛ ممنوعیت توزیع اندوخته - 9

و نظارت بانکی یـا طبـق   گذاری  مقرراتمطابق مصوبه شورای ای به سهام  های غیرسپرده تبدیل تمام یا بخشی از بدهی - 10
 ؛قرارداد مربوط

، پـس از تصـویب   در صورت حصول اطمینان از امکان بازپرداخت به موقع آن یمشروط توسط بانک مرکز یمال نیتأم - 11
  .و نظارت بانکی و تأیید هیأت عالیگذاری  مقرراتدر شورای 

چنانچه هریک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا سایر مدیران مؤسسه اعتباری در حال بازسازی، بـه تشـخیص    - تبصره
یـا چنـد    حسب مورد به یکو نظارت بانکی استنکاف کند، گذاری  مقرراتازی مصوب شورای بانک مرکزی، از اجرای برنامه بازس

  .شوند میاسالمی محکوم   مندرج در قانون مجازات 5های تعزیری درجه  از مجازات مورد
در معـرض  «هرزمان معاون نظارتی بانک مرکزی تشخیص دهد که مؤسسه اعتبـاری درحـال بازسـازی از وضـعیت      - 141ماده

  . گذاری و نظارت بانکی گزارش کند تصمیم، به شورای مقررات أخذخارج شده است، باید مراتب را برای » خطر
  گزیر مؤسسات اعتباری

تشـخیص داده  » بحرانـی «و نظارت بانکی گذاری  مقرراتورای توسط ش  مؤسسه اعتباری وضعیت که یدر صورت - 142ماده
اداره  کنـد و عـزل   مؤسسه اعتبـاری را  رانیموظف است مد بانک مرکزیشود و تشخیص شورای مزبور به تأیید هیأت عالی برسد، 

  .مؤسسه اعتباری را در اختیار مدیر گزیر قرار دهد
  . شودعنوان مدیرگزیر کلیه مؤسسات اعتباری درحال گزیر تعیین میموجب قانون، بهها، بهصندوق ضمانت سپرده - 1تبصره
 یمجمـع عمـوم  اختیـارات   .باشـد  مـی هیأت مدیره و هیأت عامل مطابق اساسنامه دارای کلیه اختیارات گزیر  مدیر - 2تبصره

و نظـارت  گـذاری   مقرراتای موجب قانون، به شورتا پایان عملیات گزیر و انحالل مؤسسه اعتباری در حال گزیر، بهصاحبان سهام 
  .شود بانکی تفویض می

سهامداران، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و کلیه کارکنان مؤسسه اعتباری در حال گزیر ملزم به همکـاری بـا    - 3تبصره
اعتبـاری در  یا اطالعات مربوط به مؤسسه  ها تحویل اسناد، مدارک و داراییهرگونه خودداری از . بانک مرکزی و مدیر گزیر هستند

  .استماه تا دوسال و جبران خسارات وارده  به حبس از ششحال گزیر، موجب محکومیت 
مؤسسه اعتباری  ها و تعهدات ها، بدهی گزارش کاملی از وضعیت دارایی بار،کیماه  موظف است هر سه گزیر ریمد - 4تبصره
  .ارائه کند نظارت بانکیو گذاری  مقرراتشورای و اقدامات انجام شده را به  در حال گزیر
گذاران و سهامداران، اقدامات الزم را بـه  برای جلوگیری از ایراد صدمات بیشتر به سپردهموظف است  گزیر ریمد - 143ماده

نیاز به تصمیم گیری در مجمع عمـومی صـاحبان سـهام     آنهادو ماه، اقداماتی را که اجرای  مدت موقع اجرا بگذارد و حداکثر ظرف
ظـرف   بانکی باید و نظارت گذاری شورای مقررات. و نظارت بانکی پیشنهاد کندگذاری  مقرراتاتخاذ تصمیم به شورای  دارد، برای

 مصـوبات  موظـف اسـت   گزیـر  ریمد. گیری کندمیتصم های ارائه شده توسط مدیر گزیر،شنهادیپدر خصوص  ،یمدت ده روز کار
  .ی به موقع اجرا بگذاردقضائ یدگیبه رس مبدون الزابانکی را بالفاصله و  و نظارتگذاری  مقرراتشورای 

گـذاری و   اری در حال گزیر به شورای مقـررات تواند پیشنهادهای زیر را در خصوص مؤسسه اعتب مدیر گزیر می - 144ماده
  :تواند موارد دیگری را به فهرست ذیل اضافه کند و نظارت بانکی میگذاری  مقرراتشورای . نظارت بانکی ارائه کند

بـه  های مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا اوراق بهادار مبتنی بـر آن   ها و بدهی تمام یا بخشی از دارائی واگذاری ایفروش  - 1
 .گرید اشخاص ایو  ییدارا تیریمدهای شرکت گر،ید مؤسسات اعتباری

 )1(مطابق با تبصـره  » باری موقتمؤسسه اعت«های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک  ها و بدهی انتقال باقیمانده دارائی - 2
 ماده؛ نیا

ی طبق مقرراتـی  مراحل قانون یبه سهام پس از ط مؤسسه اعتباری در حال گزیرنشده  های ضمانت تبدیل بخشی از بدهی - 3
 ؛کندکه هیات عالی تصویب می

 داوطلب؛ مؤسسه اعتباری کیدر  مؤسسه اعتباری در حال گزیرادغام  - 4
 .اعتباری در حال گزیر همراه با درخواست صدور حکم ورشکستگی از قوه قضائیه یا بدون آنمؤسسه انحالل  - 5

 محـل  نفعـان از گیرنـدگان و سـایر ذی  گذاران، تسهیالتبا هدف رسیدگی به امور سپرده» مؤسسه اعتباری موقت« - 1تبصره
مؤسسـه اعتبـاری   «سـیس  محـض تأ بـه . شـود تشکیل میتحت گزیر  اعتباری سسهمؤ های بدهی و ها دارایی از بخشی یا تمام انتقال
 توانـد  یمسال  سهی مدت برا حداکثر» مؤسسه اعتباری موقت«. شود می، مؤسسه اعتباری تحت گزیر از جهت حقوقی منحل »موقت
ـ  ی دوره دو یبـرا  حداکثرگذاری و نظارت بانکی ت با تصویب شورای مقرراتمد نیا دیتمد. باشد داشته تیفعال مجـاز   سـاله  کی

» مؤسسه اعتباری موقت« شده و واگذار یردولتیغ بخش به» مؤسسه اعتباری موقت« سهام های یادشده،پس از انقضای مهلت. است
درخواست مدیر گزیر، تصویب هیـأت عـالی، و تأییـد    توسط بانک مرکزی، با » مؤسسه اعتباری موقت«تأمین مالی  .گرددمی منحل
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 .باشد میرئیس کل مجاز 
 أخـذ از  شـود،  و نظـارت بـانکی انجـام مـی    گـذاری   مقرراتبا مجوز شورای  که مذکور در این ماده اقدامات کلیه - 2تبصره 

  .است های مربوط معاف و هزینه  ربط و پرداخت مالیات مجوزهای الزم از مراجع ذی
مؤسسه اعتبـاری در حـال    در صورتی که طی این مدت، وضعیت. استسال  سهمدت زمان اجرای عملیات گزیر،  - 3تبصره

و گـذاری   مقـررات گزیر بهبود نیابد، یا در مؤسسه اعتباری دیگری ادغام نشود، مدیر گزیر موظف است انحـالل آن را بـه شـورای    
تواند در اثنای مهلت مذکور  نیز انحالل مؤسسـه اعتبـاری در حـال گزیـر را بـه شـورای        مدیر گزیر می. نظارت بانکی پیشنهاد دهد

  .و نظارت بانکی پیشنهاد کندذاری گ مقررات
  ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در مؤسسه اعتباری دیگر

گذاری و نظارت بانکی با پیشنهاد مدیر گزیر مبنی بـر ادغـام مؤسسـه اعتبـاری در      در صورتی که شورای مقررات - 145ماده
ها و  حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری داوطلب دیگر موافقت کند، مدیر گزیر باید بالفاصله فرایند ادغام را آغاز نموده و کلیه دارائی

پس از پایان عملیات ادغام و اعالم رسمی آن توسط . قل نمایدهای مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به آن مؤسسه اعتباری منت بدهی
بانک مرکزی، موجودیت مؤسسه اعتباری در حال گزیر برای همیشه پایان یافته تلقی شده و کلیه حقوق، دارایی ها و تعهدات آن، به 

 .  شود مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام، منتقل می
یکی کلیه دفاتر و سایر اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری ادغام شده را به بانـک  مدیر گزیر موظف است نسخه الکترون - تبصره

مؤسسه اعتباری ادغام شـده  دفاتر و سایر اسناد و مدارک همچنین مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام موظف است . مرکزی تحویل دهد
  .نمایدبه مدت ده سال نگهداری را 

  انحالل مؤسسه اعتباری در حال گزیر
و نظـارت بـانکی   گـذاری   مقـررات گزیر، انحالل مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به شورای در صورتی که مدیر - 146ماده

ها اعالم و فرایند جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکتپیشنهاد دهد و این پیشنهاد به تصویب شورای مزبور برسد، مراتب انحالل 
صورت غیـرارادی  عنوان مدیر تصفیه مؤسسات اعتباری که بهجب این قانون، بهموها، بهصندوق ضمانت سپرده. شود میتصفیه آغاز 
  .گرددشوند، تعیین میمنحل می

توانـد همـراه بـا     و نظـارت بـانکی مـی   گذاری  مقرراتتصویب انحالل مؤسسه اعتباری درحال گزیر توسط شورای  - تبصره
و نظـارت  گـذاری   مقـررات در صورتی که به تشخیص شـورای  . تقاضای صدور حکم ورشکستگی از قوه قضائیه یا بدون آن باشد

ها و تعهدات آن باشد، باید همزمان با صدور حکم انحـالل، تقاضـای    های مؤسسه اعتباری درحال گزیر کمتر از بدهی بانکی، دارائی
ورشکسـتگی   در صورت صـدور حکـم  . ورشکستگی مؤسسه اعتباری در حال گزیر توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شود

  .شودعنوان مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری ورشکسته تعیین میها توسط دادگاه بهمؤسسه اعتباری، صندوق ضمانت سپرده
هـای ضـمانت شـده     ها موظف است هر زمان که هیأت عالی تکلیف کند، پرداخت سپرده صندوق ضمانت سپرده - 147ماده

شـده، توسـط   های ضـمانت  پیشنهاد پرداخت سپرده. دهم این قانون، انجام دهدمؤسسه اعتباری را مطابق احکام مندرج در فصل هج
  .    شود رئیس کل یا معاون نظارتی وی به هیأت عالی ارائه می

خـود ملغـی    مجوزهای صـادره توسـط بانـک مرکـزی، خودبـه     کلیه ، انحالل یا ورشکستگی پس از صدور حکم - 148ماده
  .استفاده شود »درحال تصفیه«عبارت  مؤسسه اعتباری موردنظر، از اعالماتدر کلیه مراسالت و باید گردد و  می

مؤسسه اعتباری در حال  انجام هرگونه عملیات جز آنچه برای تصفیه صدور حکم انحالل یا ورشکستگی، پس از - 149ماده
   .است ضرورت دارد، ممنوعتصفیه 

پس از تصـویب   ،باشد و در صورت تقاضای مدیر تصفیه یسال م ، دومدت زمان انجام عملیات مربوط به تصفیه - 150ماده
پس از خاتمه عملیات تصـفیه، مراتـب بایـد    . قابل تمدید استدیگر سال  یکحداکثر برای  بانکی و نظارت گذاری اترشورای مقر

تعیـین شـده    نتشارها اعالم و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالوسط مدیر تصفیه به مرجع ثبت شرکتماه ت یک مدتحداکثر ظرف 
  .آگهی شود ،مزبور مؤسسه اعتباری در آخرین اساسنامه

تـاریخ توقـف مؤسسـه اعتبـاری     دهـد،   در مواردی که دادگاه حکم به ورشکستگی مؤسسه اعتباری درحال گزیر می - 151ماده
 رتا زمان صدور حکم ورشکستگی توسـط مـدی   شروع عملیات گزیرمعامالتی که از تاریخ  .، تاریخ آغاز عملیات گزیر استورشکسته

های مؤسسه  ها و بدهی گذاری دارایی ارزش. ستاانجام شده، از احکام قانون تجارت در خصوص معامالت تاجر متوقف مستثنی  گزیر
  .کند میالعملی است که هیأت عالی تصویب  اعتباری ورشکسته طبق دستور

  :باشد ، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر میهورشکست اعتباریمؤسسه ها و تعهدات  در تصفیه بدهی - 152ماده
  بستانکاران دارای وثیقه به میزان وثیقه؛ - الف
  :نسبت به مازاد بر وثیقه به ترتیب زیر »الف«سایر بستانکاران و بستانکاران بند  - ب
  ؛ دادرسی های هزینه و مؤسسه تصفیه و انحالل گزیر، بازسازی، به مربوط های هزینه - 1
و سـایر   بابـت حقـوق و مزایـا    ،و هیأت عامل رهیبه استثنای اعضای هیأت مد مؤسسه اعتباریحقوق و مزایای کارکنان  - 2

 ؛طلبکاران بابت فروش کاال و خدمات
 گذاری؛ های سرمایه جز سپرده ها به اصل سپرده - 3
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  شده؛ های ضمانت ها بابت پرداخت سپرده مطالبات صندوق ضمانت سپرده - 4
  ی؛مطالبات بانک مرکز - 5
 گذاری؛ های سرمایه اصل سپرده - 6
 سپرده دارندگان گواهی سپرده و اوراق تبعی؛ - 7
 ها  سایر بدهی - 8
  ؛حقوق ممتازه وفق قانون - 9

 سهامداران ممتاز؛ - 10
  .سهامداران عادی - 11

های مزبور،  باشد، از محل عواید حاصل از فروش دارایی به وثیقه گذاشته شده مؤسسه اعتباریهایی از  چنانچه دارایی - تبصره
الـذکر باشـد    ی فـوق هـا  از عواید حاصل از فـروش دارایـی  در صورتی که طلب مرتهن بیش .  شود ابتداء حقوق مرتهن پرداخت می

کمتر از ارزش کارشناسی  معادل یا ب مرتهنچنانچه طل. گردد ماده پرداخت می نیدر ا رهای مقر التفاوت طلب بر حسب اولویت مابه
  .رهینه باشد، مرتهن مکلف است به محض دریافت طلب خود، نسبت به آزادسازی مال مورد رهن اقدام نماید

های خــود  در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهیدرحال تصفیه،  مؤسسه اعتباریبدهکاران  - 153ماده
  .و نظارت بانکی مجاز استگذاری  مقرراتنه تهاتر فقط با پیشنهاد مدیر گزیر یا مدیر تصفیه و تصویب شورای هرگو. دارندرا ن

 90باید ظرف مهلت زمانی حـداکثر   ،گذاران و کارکنان به استثنای سپردهمؤسسه اعتباری درحال تصفیه،  طلبکاران - 154ماده
که در فرصت زمانی مزبـور   انیطلبکارمطالبات . روز کاری تمامی اسناد و مدارک مربوط به مطالبات خود را ارایه و به تأیید برسانند
بکاران وفق ترتیبات که مطالبات سایر طل باشد میاقدام به ارایه و تأیید اسناد خود ننمایند، در صورت تأیید تنها زمانی قابل پرداخت 

  .پرداخت شده باشد )152( موضوع ماده
، امـوال و وجـوه   )152( ها و ایفای تعهدات بر اساس اولویـت هـای تعیـین شـده در مـاده      پس ازپرداخت بدهی - 155ماده

 مؤسسه اعتبـاری نامه مانده ابتدا به بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران اختصاص می یابد و مازاد به ترتیب مقرر در اساس باقی
  .شود میتکلیف ننموده باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم  عیینخصوص ت و در صورتی که اساسنامه در این

ماهه نسبت به  پس از اعالم خاتمه عملیات تصفیه، مدیر تصفیه موظف است برای سه بار و در فواصل زمانی یک - 156ماده
های جمعی متضمن دعوت از اشخاص جهت دریافت وجوه، اموال، اشیاء و اسناد  انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و سایر رسانه

  .ی مانده است، اقدام نمایدباق مؤسسه اعتباریو اوراق بهادار خود که نزد 
ماده نـزد   نیمتعلق به اشخاص که پس از یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی موضوع ا موالو ا آن بخش از وجوه - تبصره

ها باید فهرسـت اسـامی    صندوق ضمانت سپرده .شود تحویل میها  صندوق ضمانت سپرده عیناً بهباقی مانده باشد،  مؤسسه اعتباری
عالوه بر آن، صندوق باید برای سه بـار و در فواصـل   . درج نمایدسال  سهرسانی خود برای مدت  پایگاه اطالع درر را اشخاص مزبو

ساله آگهی متضمن دعوت از اشخاص مزبور جهت دریافت مطالبات و حقوق خود را در روزنامـه کثیراالنتشـار و سـایر     زمانی یک
سال از تـاریخ انتشـار آخـرین آگهـی، جـزء منـابع        پنجاقیمانده پس از انقضای مدت ب و اموال وجوه. های جمعی منتشر نماید رسانه

  .دشو ها محسوب می صندوق ضمانت سپرده
 شده را به اعتباری  تصفیه مدیر تصفیه باید همزمان با اعالم ختم امر تصفیه، دفاتر و سایر اسناد و مدارک مؤسسه - 157ماده
  . تحویل دهد بانک مرکزی
و از شـمول  تابع احکام مقرر در این قانون بـوده   مؤسسات اعتباریامور مربوط به ورشکستگی، انحالل و تصفیه  - 158ماده

که در این  واردیدر م احکام ورشکستگی بانک ها. مفاد قانون تجارت و اصالحیه های بعدی و سایر قوانین مغایر مستثنی می باشد
های بعدی آن، قـانون اداره تصـفیه امـور ورشکسـتگی و سـایر قـوانین        و اصالحیهمفاد قانون تجارت  ، تابعقانون معین نشده است

  .باشد میمربوطه 
مؤسسـه اعتبـاری در   یـا تصـفیه    گزیردلیل اقداماتی که در جریان  تصفیه بهمدیر یا گزیر  تمامی دعاوی علیه مدیر - 159ماده

  . شود طرح بانک مرکزی مبه طرفیت باید ، انددادهانجام ارچوب اختیارات قانونی خود هچ
منجر به ورود زیان بـه اشـخاص شـده     گزیر یا مدیر تصفیه که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیر یدر صورت - 160ماده

بانک مرکزی مکلف است در موارد تعدی و تفریط بـه تشـخیص دادگـاه، بـه     . شود زیان وارده توسط بانک مرکزی جبران می باشد،
در همـان دادگـاهی رسـیدگی     دعـاوی مزبـور  . اند، رجوع، یا علیه آنان اقامه دعوی نمایدیا تفریط شده اشخاصی که مرتکب تعدی

  .کند که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می  شود می
هـای   مکلـف بــه پرداخــت هزینـه    بانک مرکزیها، در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن - تبصره

در صورتی که به حکم دادگاه، مدیر گزیر یا تصفیه مقصر باشند، بانک  .تصفیه استمدیر گزیر و مدیر قضائی رسیدگی و معاضدت 
  .مرکزی می تواند برای دریافت هزینه های انجام شده به آنان رجوع کند

صـورت   تبـانی ی در جریان بازسازی، گزیر یا تصفیه مؤسسات اعتبـاری،  مرجع قضائ به تشخیص در صورتی که - 161ماده
باشد، مرتکب، مجرم شناخته شـده  شده و میل حیف اموالییا  باشد،تمام یا بخشی از غرما، قراردادهایی منعقد شدهبه ضرر  گرفته، یا

  .شود میو طبق قانون مجازات 
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گذاری و نظارت بانکی و  است رئیس کل، تصویب شورای مقرراتفقط با درخو ،و گزیر بازسازی عملیاتتوقف  - 162ماده
مؤسسـه اعتبـاری درحـال     نفعـان  سـهامداران یـا سـایر ذی    از جمله دعوی طرح هرگونه دعوی. تأیید هیأت عالی امکان پذیر است

  .شود نمی یا گزیر منجر به توقف یا برگشت فرآیند بازسازی ،یئدر مراجع قضا بازسازی یا گزیر
د، مگـر پـس از تأییـد شـورای     شـو  پذیرفتـه نمـی  باری در مراجع قضـائی  دادخواست ورشکستگی مؤسسات اعت - 163ماده

  .گذاری و نظارت بانکی مقررات
مزبور  مؤسسه اعتباری، به طرفیت ، گزیر و تصفیهبازسازیعملیات در جریان  مؤسسه اعتباریتمامی دعاوی علیه  - 164ماده

  .گردد می یا تعقیبیا مدیر تصفیه اقامه  گزیرو حسب مورد با نمایندگی مدیر 
عاوی مربوط به بازسازی، گزیر، انحـالل و ورشکسـتگی مؤسسـات اعتبـاری بـه اسـتثنای مؤسسـات اعتبـاری         د - 165ماده

 .شود میای، در یکی ازشعب دادگاه عمومی تهران و به صورت خارج از نوبت رسیدگی  منطقه
اعـم از دولتـی و    مدیران بانک مرکزی و مدیران سابق و فعلی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - 166ماده

غیر دولتی که به اموال، اسناد و اطالعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا درحـال تصـفیه دسترسـی دارنـد، موظفنـد بـه       
مـاده   6مستنکف، بـه مجـازات درجـه    . درخواست مدیر گزیر یا مدیر تصفیه، اموال، اسناد و اطالعات مزبور را در اختیار قرار دهند

  .مجازات اسالمی محکوم می شودقانون ) 19(
 در« وضـعیت  ایجاد به منجر عامل هیأت اعضای سایر و عامل مدیر مدیره، هیأت اعضای اقدامات که صورتی در - 167ماده

هـای دادرسـی انجـام    و هزینـه  وارده خسارات قبال در متضامناً و منفرداً باشد، شده مؤسسه اعتباری برای »بحرانی« یا »خطر معرض
  .هستند مسؤولشده 

 توانـد مـی  دادگـاه  بانـک مرکـزی،   تقاضای به ورشکستگی حکم صدور یا گزیر عملیات انجام تصویب با همزمان - 1تبصره
  .نماید الخروج ممنوع و المعامله ممنوع را یادشده اشخاص

موضـوع   از اشـخاص  هریک نفع،هرذی تقاضایبه تواندمی دادگاه شود، ورشکسته مؤسسه اعتباری که صورتی در - 2تبصره
 از قسمت آن تأدیه به متضامناً یا منفرداً است،بوده آنان اقدامات معلول انحاء از نحوی به مؤسسه اعتباری ورشکستگی که این ماده را

  .نماید محکوم نیست، ممکن مؤسسه اعتباری دارایی از آن  پرداخت که دیونی
مدیر گزیر و مدیر تصفیه مکلف است در صورتی که تشخیص دهد معامالت صوری ناشی از تبانی یـا بـه قصـد     - 168ماده

  .است، ، نسبت به طرح دعوی در مرجع قضایی اقدام نمایدفرار از دین در مؤسسه اعتباری اتفاق افتاده
، نحوه انتخاب، شرایط، وظـایف، حـدود   یمؤسسات اعتبار انحالل و تصفیه گزیر،ضوابط ناظر بر بازسازی، سایر  - 169ماده

گـذاری، فـروش و واگـذاری     و ضوابط ناظر بـر نحـوه ارزش   ،عضو ناظر و الزحمه مدیر موقت، مدیر تصفیه اختیارات و میزان حق
و نظـارت  گـذاری   مقـررات شـورای  تصویب   که به استوجب دستورالعملی به م مؤسسه اعتباری درحال گزیر ها و تعهدات دارایی
  .رسد میی بانک

 گـر یهای تعـاونی اعتبـار و د  الحسـنه، شـرکت   های قـرض  صفیه صندوقتگزیر، انحالل و ضوابط ناظر بر بازسازی،  - 170ماده
و گـذاری   مقـررات شـورای   تصـویب  و بـه شـود   میست که توسط بانک مرکزی تهیه تابع دستورالعملی ا ،»اشخاص تحت نظارت«

   . رسد مینظارت بانکی 
  ایهای توسعهویژه بانک مقررات: فصل هجدهم

شدن ءاالجراسال پس از الزم تصادی کشور، دولت موظف است تا یکمنظور تأمین منابع موردنیاز برای توسعه اقبه - 171ماده
ف و نکهـای تخصصـی موجـود را بـا حفـظ وظـای      را تأسیس نموده، یا یکی از با» بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران«این قانون، 
ف اصلی بانک توسعه جمهوری اسـالمی ایـران عبـارت    وظای. وری اسالمی ایران تبدیل کندآن، به بانک توسعه جمههای مأموریت
  : است از

  ای؛های کالن توسعهتأمین مالی طرح - الف
  .تأمین مالی واحدهای اقتصادی فعال - ب

هـای توسـعه کشـور    تحقق اهداف برنامـه ها برای هایی است که اجرای آنای، طرحکالن توسعه هایطرحمنظور از  - تبصره
هـای  از نظر این قانون، طـرح . آفرین را در اقتصاد کشور فعال کنندهای مولد و ارزشای از فعالیتتوانند زنجیرهضروری بوده و می

برخـوردار   شـده انجـام  یهانهیهز جبران ی ودرآمد انیجر جادیا تیقابل ازبرداری، هایی هستند که پس از بهرهای طرحکالن توسعه
هـای   ؛ ایجاد و نوسازی بخش، هوایی و دریاییایجاده ،ریلی حمل و نقل؛ توسعه هااث یا بازسازی زیرساختاحد هایطرح. باشند

کـردن و روزآمدسـازی   کشور؛ صـنعتی  سایر صنایع زیربناییو  صنایع فلزی باالدستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی،
و تغییر ترکیب سبد صادرات کشـور بـه سـمت کاالهـا و      دانش بنیان و مبتنی بر فناوری اطالعات؛ ه صنایعتوسعبخش کشاورزی؛ 

  .ای هستندهای کالن توسعههایی از طرح، نمونهخدمات مبتنی بر دانش
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  : دارای ارکان زیر است بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران - 172ماده
 ء؛هیأت امنا - 1
  عامل؛هیأت  - 2
  .نظارت هیأت - 3

ـ  وی اقتصـاد  امـور رئیس جمهور، رئیس هیأت امناء بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران است و وزرای  - 173ماده  ،یدارائ
راه و شهرسازی، رئیس کـل بانـک مرکـزی،     و صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطالعات، جهاد کشاورزی

وزیـر امـور   . دهنـد و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اعضای هیأت امنـاء آن را تشـکیل مـی    بودجه و برنامه سازمان سیرئ
هیأت امناء دارای وظایف و . کند را اداره می یاب رئیس جمهور، جلسات هیأت امنایاقتصادی و دارایی دبیر هیأت امناء است و در غ

  :اختیارات زیر است
 مفاد این قانون؛مطابق  هیأت عامل یانتخاب رئیس و سایر اعضا - 1
 بانک؛ بودجه ساالنه و  تصویب برنامه - 2
 بانک؛مالی  یها صورت تصویب - 3
  تصویب ساختار حکمرانی داخلی بانک؛ - 4
  . ای توسط بانکموافقت اصولی با تأمین مالی طرحهای کالن توسعه - 5

باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصـادی و  میهیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران متشکل از پنج نفر  - 174ماده
  .شوداحکام رئیس و اعضای هیأت عامل توسط رئیس جمهور امضا می. شوند ارایی توسط هیأت امناء انتخاب مید

ای مورد نظر بانک های حرفهاعضای هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران باید ضمن داشتن صالحیت - 1تبصره
گذاری برخوردار بوده و حداقل ده سال سـابقه و تجربـه   خبرگی و دانش کافی در حوزه اقتصادی، بانکی، مالی و سرمایهمرکزی، از 

ای  صـالحیت حرفـه  . دنباشـ مدیریتی در حوزه تأمین مالی و اجرای طرحهای عمرانی یا مدیریت واحدهای اقتصادی بـزرگ داشـته  
  .سداعضای هیأت عامل باید به تأیید بانک مرکزی بر

اعضـای هیـأت   و  محسـوب شـده  تمام وقت شغل  بانک توسعه جمهوری اسالمی ایراندر هیأت عامل  تیضوع - 2تبصره
. داشـته باشـند  ی و تعـاونی  خصوص ، یم عمو ،ینهاد دولت چیدر ه رموظفیغ ایموظف   هیچ شغل یا سمتزمان هم توانند ینمعامل 

ای با نباید هیچ گونه رابطه مستقیم یا غیرمستقیم مالکیتی، مدیریتی یا مشاورهها و بستگان درجه یک آنهمچنین اعضای هیأت عامل 
  . شوند، داشته باشندشرکتها یا طرحهایی که از بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران تأمین مالی می

ـ براصرفاً انتخاب آنها . شوند ساله منصوب میعضای هیأت عامل برای یک دوره پنجا - 3تبصره بالمـانع   گـر، یدوره د کی ی
   .است

وقت خود را کـه   وقت یا پاره های اقتصادی، مالی و تجاری و همچنین مشاغل تمام باید فعالیت عاملاعضای هیأت  - 4تبصره
  .  دهندگزارش به هیأت امناء اند  به آن اشتغال داشته منتهی به عضویت در هیأت عاملطی دو سال 
فـرم تعـارض   «، مسؤولیتاسالمی ایران موظفند در ابتدا و انتهای دوره  اعضای هیأت عامل بانک توسعه جمهوری - 5تبصره

  . این قانون را تکمیل کنند) 7(ماده  »ج«بند ) 7(، موضوع جزء »منافع
منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران، نظارت مستمر بر عملیات جـاری  به - 175ادهم

آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، هیأت نظارت بانک با ترکیب نمایندگان رئیس دیوان محاسبات کشور، 
نظـارت ایـن هیـأت نـافی وظـایف قـانونی       . شـود  کشور تشکیل مـی  رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل

  .باشد نمیدستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور 
توسط وزیر  قانون نیا بیتصو از پسماه  سه حداکثربانک توسعه جمهوری اسالمی ایران،  اساسنامههای سایر بخش - 176ماده

  .رسدتصویب هیأت وزیران میو بهشود  میامور اقتصادی و دارائی با همکاری رئیس کل بانک مرکزی تهیه 
  ای توسط بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران  فرآیند تأمین مالی طرحهای کالن توسعه

  :جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر استای توسط بانک توسعه فرایند انتخاب و تأمین مالی طرحهای کالن توسعه - 177ماده
تواند توسط هریک از اعضای هیأت امنای بانـک توسـعه جمهـوری اسـالمی      ای می های کالن توسعهحپیشنهاد اولیه طر الف

طرحهای پیشنهادی باید حسب تشخیص و تأیید سازمان برنامه و بودجه، هماهنگ با قوانین برنامـه توسـعه کشـور    . ایران ارائه شود
  . باشند برخوردار ی طرحهانهیهز جبران ی مناسب برایدرآمد انیجر جادیا تیقابل ازه و بود

  .باشد ها توسط بخش غیردولتی تقبل شدهسرمایه موردنیاز آن%) 5(درصدطرحهایی قابل بررسی است که تأمین حداقل پنج - ب
سرمایه موردنیاز %) 5(درصدتأمین حداقل پنجهای مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه که امل موظف است طرحهیأت ع - پ

تصادی، فنی، مـالی، فرهنگـی و   است را بررسی نموده و صرفاً طرحهایی را که دارای توجیه اقآنها توسط بخش غیردولتی تقبل شده
  .محیطی بوده و با منابع بانک قابل اجرا هستند، برای اجرا انتخاب نماید زیست

و  ها و درآمدهای طـرح رنامه تأمین مالی طرحهای مورد تأیید، مشتمل بر جریان هزینهرئیس هیأت عامل موظف است ب - ت
  . تصویب هیأت عامل برساندسایر اطالعات مالی و فنی موردنیاز را تهیه و قبل از اجرا، به

» صـندوق پـروژه  «ای توسط بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران، از طریـق تأسـیس   تأمین مالی طرحهای کالن توسعه - ث
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صـندوق  ) واحـدهای (نویسـی سـهام   بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران موظف است پس از انقضای مهلت پذیره. شودانجام می
شـرائطی بیشـتر از نـود و     ر هـیچ صـندوق پـروژه طـرح مزبـور را، کـه د     ) واحـدهای (پروژه مربوط به هر طرح، باقیمانـده سـهام   

هـای پـروژه مربـوط بـه     صـندوق ) واحـدهای (سهام  .نویسی کندآن صندوق نخواهد بود، پذیره) واحدهای(سهام %) 95(درصد پنج
  .ای، قابل معامله در بورس استطرحهای کالن توسعه

تی را کـه مطـابق فراینـدهای    های نیمه تمام دولهیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران موظف است طرح  - تبصره
  . باشند، در اولویت قرار دهداین ماده انتخاب شده »ث«تا  »الف«مذکور در بندهای 

شود، باید پس ای که توسط بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران تأمین مالی میمیزان پیشرفت طرحهای کالن توسعه - 178ماده
  .اطالع عموم برسدرسانی بانک بهطریق پایگاه اطالعاز تایید هیأت نظارت به صورت مستمر و برخط از 

ای و پـس  صورت مرحلهای توسط بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران، بههای کالن توسعهتزریق منابع به طرح - 179ماده
طرحهـای   سـی نظارت و حسابر فرآیندهای تواندبانک توسعه جمهوری اسالمی ایران می. شوداز تأیید هیأت نظارت بانک انجام می

 ای غیردولتی انجـام یا شرکتهای مشاوره ای بخشیتوسعه هایبانک نظیر اعطای عاملیت به سازوکارهایی طریق از را ایکالن توسعه
ای غیردولتی از طریق برگزاری مناقصه بوده و جزئیات قراردادها در پایگاه اینترنتی بانـک   های مشاورهاستفاده از خدمات شرکت. دهد

  .شود میمنتشر 
 :از طرق زیر امکان پذیر است بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران تجهیز منابع - 180ماده

 با تضمین دولت و قابل خرید و فروش در بورس اوراق بهادار؛» توسعه اوراق« انتشار - 1
» )2( دولـت  یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد یبرخ الحاق« قانون) 52( ماده موضوع یالیر ی منابعگذار سپرده - 2

 در بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران؛ 
 ی؛عال هیأت بیتصو با یمرکز بانک یاعتبار خطوط - 3
 های خارجی؛ دریافت کمک - 4
 .ارچوب ضوابط و مقررات صندوقهاستفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در چ - 5

 .شوداف از مالیات بوده و به عنوان افزایش سرمایه منظور میسود ساالنه بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران مع - 1تبصره
ارچوب قوانین و مقررات مربوط، ظـرف  هدولت در چآنها توسط تضمین  دستورالعمل نحوه انتشار اوراق توسعه و - 2تبصره

رئـیس کـل بانـک مرکـزی،     دارایی و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و از تأسیس بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران ماه،  سهمدت 
  .اوراق توسعه از قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی برخوردار است. رسدتصویب هیأت امناء بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران می به

بودجه عمومی را بـه عنـوان افـزایش    %) 5/2(درصد  یحه بودجه هرسال، معادل دو و نیمدولت موظف است در ال - 181ماده
جمهوری اسالمی ایران منظور و در صورت تصویب مجلس شورای اسالمی، تا پایان شهریور ماه همـان سـال،    سرمایه بانک توسعه

  . اعمال نماید
تعهدات بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران در قالب انتشار اوراق توسعه در هر زمان نباید از هشت برابر سرمایه  - 182ماده

  .ثبت شده آن بانک بیشتر باشد
مجاز به افتتاح حساب جاری و  پذیری از عموم را نداشته و صرفاًحق سپرده نک توسعه جمهوری اسالمی ایرانبا - 183ماده

بانـک توسـعه   . ای اسـت های کالن توسـعه  نامه و گشایش اعتبار اسنادی برای مجریان طرحخدمات بانکی از جمله ارائه ضمانتارائه 
  . باشدنمی جمهوری اسالمی ایران، مشمول تودیع سپرده قانونی

مشارکت ی بهاعتبار سساتؤم قیتشو جهت ،ارچوب ضوابط و مصوبات هیأت عالیهدر چ تواندمی یمرکز بانک - 184ماده
  :دینما استفاده ی زیرابزارها ازدر تأمین مالی توسعه کشور، 

 اوراقنگهـداری   زانیـ م بـا  متناسـب ی، قانون هسپرد نرخ در فیتخفعنوان سپرده قانونی یا اعمال پذیرش اوراق توسعه به - 1
 توسعه توسط مؤسسه اعتباری؛

 گذاری اوراق توسعه؛در صورت وثیقه یحیترج نرخ با این قانون) 25(ماده ) 1(موضوع تبصره  التیتسه یاعطا - 2
 .یعال هیأت بیتصو کل وپیشنهاد رئیسی بهتیحما یابزارها ریسا - 3

در صورت افزایش پایـه پـولی در هـر    . است مجاز مرکزی بانک توسط توسعه اوراق فروش و نگهداری و خرید - 185ماده
از افزایش پایـه پـولی را صـرف خریـد اوراق     %) 20(درصد بانک مرکزی موظف است حداقل بیست سال نسبت به سال قبل از آن،

  .توسعه یا اعطای خطوط اعتباری به بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران نماید
  ای بخشی های توسعهدی فعال از طریق بانکتأمین مالی واحدهای اقتصا

های تخصصی شامل بانک صنعت و معـدن، مسـکن، توسـعه صـادرات،     شدن این قانون، بانکءاالجرا پس از الزم - 186ماده
وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی    . دهنـد  میای بخشی ادامه فعالیت های توسعهعنوان بانک بانک بهکشاورزی، توسعه تعاون و پست

سال مـورد بـازنگری    عه بخش مربوط، حداکثر ظرف مدت یکهای ذکر شده را با هدف توسموظف است اساسنامه هریک از بانک
 یقبالً توسط مجلـس شـورا   تخصصی که اساسنامه بانک یدر موارد. قرار داده و اساسنامه جدید آنها را به تأیید هیأت عالی برساند

  .گردد ینسخ م دیاساسنامه جد أییدپس از ت، شده باشد، قانون یا مصوبه مربوط بیصالح دیگر، تصو یا مرجع ذی یاسالم
 مـواد  یبرخ الحاق« قانون )52( ماده موضوعریالی صندوق توسعه ملی،  منابع قانون، نیا شدنءاالجرا الزم از پس - 187ماده
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گـذاری  توسعه جمهـوری اسـالمی ایـران سـپرده    ، بدون دریافت سود، نزد بانک »)2( دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به
ای بخشی صرف تأمین مالی واحدهای اقتصـادی فعـال، بـا    های توسعههمراه سایر منابع بانک از طریق بانکمنابع مزبور به. شود می

و  هـا بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران موظف است در ابتدای هر سـال، سیاسـت  . شود میاولویت واحدهای کوچک و متوسط 
ای بخشی، از جمله نرخ سود تسهیالت اعطایی به واحدهای اقتصادی را متناسب با های توسعهضوابط اعطای تسهیالت توسط بانک

. ای بخشی ابالغ کندهای توسعههای مختلف اقتصاد کشور پس از تصویب هیأت امناء بانک، و تأیید هیأت عالی، به بانکنیاز بخش
 مـواد الحاق برخی «قانون ) 52(ز محل منابع موضوع این ماده، هشت برابر منابع ریالی موضوع ماده سقف تسهیالت قابل پرداخت ا

  .باشد می، »)2( دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به
ربـط، اطالعـات   منظور از واحد اقتصادی فعال، واحد اقتصادی است که ضمن داشتن مجـوز فعالیـت از نهـاد ذی    - 1تبصره

رداخـت آن را  پثبت کرده و در صورت تعلق مالیات، مالیات متعلقه را پرداخت نموده یا ترتیـب  » سامانه مؤدیان«مالیاتی خود را در 
  .باشد میاعطای تسهیالت موضوع این ماده به واحدهای اقتصادی فعال، برمبنای مالیات و حق بیمه پرداختی آن واحدها .داده باشد

ممکن و بدون درنظر گـرفتن سـود بـرای     کمترین نرخود تسهیالت اعطائی به واحدهای اقتصادی فعال باید در س - 2تبصره
  . ای بخشی تعیین شودهای توسعهبانک توسعه جمهوری اسالمی ایران و بانک

زمینه اعطـای  ای بخشی را در های توسعهبانک توسعه جمهوری اسالمی ایران موظف است گزارش عملکرد بانک - 3تبصره
  .تسهیالت به واحدهای اقتصادی، به صورت عمومی و برخط منتشر نماید

ابالغ این قانون، مقررات احتیاطی و نظارتی تاریخ ماه از  رکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ششبانک م -188هادم
های آنهـا و مفـاد ایـن     و مأموریتای بخشی را با توجه به اهداف های توسعهویژه بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران و بانک

  .  تصویب هیأت عالی برساند نماید و بهقانون تهیه 
  نهادهای مکمل صنعت بانکداری :فصل نوزدهم
  های نوین بانکیدهنده خدمات مبتنی بر فناوریشرکتهای ارائه

. مرکزی مجوز فعالیت دریافـت کننـد  های نوین بانکی باید از بانک دهنده خدمات مبتنی بر فناوریشرکتهای ارائه - 189ماده
  .است» های نوین بانکیشورای فناوری« انک مرکزی، منوط به موافقت اصولیصدور مجوز توسط ب

هـای نـوین بـانکی، مـادامی کـه بـه تشـخیص شـورای         دهنـده فنـاوری  تأسیس و فعالیت شرکتهای نوآور و توسعه - تبصره
پـس از آن، در  . اسـت گری نداشته باشد، از شمول نظارت بانک مرکزی خارج  تنظیمگذاری و  نکی نیاز به قاعدههای نوین با فناوری

های نوین بانکی اقـدام کننـد، بایـد از بانـک مرکـزی مجـوز       های مزبور بخواهند به ارائه خدمات مبتنی بر فناوریصورتی که شرکت
  .دریافت نمایند
های نوین بانکی در صنعت بانکداری کشور، شورای فناوری های نوینمنظور توسعه استفاده از دانش و فناوریبه - 190ماده

  :شودبانکی به ریاست قائم مقام رئیس کل و با مشارکت اشخاص زیر تشکیل می
  رئیس کل در امور فناوری اطالعات؛ معاون - 1
  معاون فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات؛ - 2
  ی؛و دارای یاقتصادامور معاون بانک و بیمه وزیر  - 3
 ربط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛معاون ذی - 4
 ربط معاون علمی رئیس جمهور؛معاون ذی - 5
  ؛ رئیس کل انتخاببه های نوین بانکی،  آشنا با فناوری بانکیدو نفر خبره  - 6
  .فناوری اطالعاتانتخاب وزیر ارتباطات و بهاطالعات آشنا با مسائل پولی و بانکی،   حوزه فناوریدر دو نفر خبره  - 7

  :عبارت است از های نوین بانکیفناوری ف شوراییوظا - 191ماده
  های فنی موردنیاز به رئیس کل؛های نوین بانکی و ایجاد زیرساختکارگیری فناوریارائه پیشنهاد به - 1
  به هیأت عالی؛ بانکی نینو یها یفناورهای پرداخت و نظام حاکم بر یراهبردها و ضوابط کلها،  پیشنهاد سیاست - 2
های پرداخت مشتمل بر وضع ضوابط مربوط به انتقـال و  گری نظام های موردنیاز برای تنظیمپیشنهاد احکام و دستورالعمل - 3

  ؛گذاری و نظارت بانکی های پولی به شورای مقررات تراکنشتسویه 
  های نوین بانکی؛دهنده خدمات مبتنی بر فناوریموافقت اصولی با تأسیس شرکتهای ارائه - 4

اسـتناد اشـباع     های نوین بـانکی، بـه  عدم اعطای مجوز به متقاضیان تأسیس شرکتهای ارائه خدمات مبتنی بر فناوری - تبصره
 .بازار، ممنوع است

ی و ارائه هشدارهای الزم به رئـیس کـل و   بانک نینو یها یبر فناور یمبتن اتیعمل )سکیر(خطرپایش و ارزیابی مستمر  - 5
 گذاری و نظارت بانکی؛مقرراتشورای 
های موردنیاز برای حصول اطمینان از اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مقررات شـورای عـالی   پیشنهاد ایجاد زیرساخت - 6

  ؛»اشخاص تحت نظارت«مبارزه با پولشویی توسط 
هـای نـوین بـانکی و رفـع      وریایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و سایر دستگاهها و نهادهای حـاکمیتی در حـوزه فنـا    - 7

  بخشی؛ تعارضات بین
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هادهای نرسان ملی و ارائه پیشـ  تدوین قواعد، ابزارها و سازوکارهای الزم برای توسعه و به روز رسانی نظام تسویه و پیام - 8
 گذاری و نظارت بانکی؛الزم به شورای مقررات

در برابر خطراتی مانند هک و فیشـینگ و ارائـه پیشـنهادهای    تدوین قواعد موردنیاز برای صیانت از مشتریان نظام بانکی  - 9
  گذاری و نظارت بانکی؛الزم به شورای مقررات

های نـوین  های امنیتی مرتبط با استفاده از فناوری )ریسک (خطر تهیه و به روزرسانی برنامه کنترل جامع امنیتی به منظور مدیریت - 10
  بانکی؛

 ،)هـای خـرد  اعم از کیف پول الکترونیـک و پرداخـت  (پرداخت  هاینظامتدوین ضوابط و چارچوب فعالیت در زمینه  - 11
بـه   های نوین بانکی، و ارائه آنو سایر موضوعات مرتبط با حوزه فناوری ، تسهیالت فرد به فردهابین المللی، رمز ارز هایپرداخت

  ای تصویب؛بر گذاری و نظارت بانکی شورای مقررات
های نوین بانکی که توسط رئیس کل یا وزیر ارتباطات و فناوری های پرداخت و فناوریمرتبط با حوزه نظام مورسایر ا - 12

  .شوداطالعات به شورا ارجاع می
  شرکتهای گزارشگری اعتباری

مجـوز   أخذو » شورای سنجش اعتبار«تأسیس شرکتهای گزارشگری اعتباری منوط به دریافت موافقت اصولی از  - 192ماده
های شـرکت . باشـد نظارت بر عملکرد مؤسسات مزبور و تمدید یا لغو مجوز آنها بر عهـده بانـک مرکـزی مـی    . از بانک مرکزی است

ه داده اعتباری کشور و سایر طرقی که استفاده از آنها بـه تأییـد شـورای    گزارشگری اعتباری، مؤسساتی هستند که با استفاده از پایگا
اشخاص حقیقی و حقوقی، حسـب درخواسـت خـود آن اشـخاص یـا       اشد، نسبت به تهیه گزارش اعتباریسنجش اعتبار رسیده ب

ص حقیقی یا حقوقی را با توانند گزارش اعتباری اشخا های گزارشگری اعتباری میهمچنین شرکت. مؤسسات اعتباری اقدام می کنند
  .  موافقت خود آنان، در اختیار اشخاص ثالث، غیر از مؤسسات اعتباری، قرار دهند

م مقـام رئـیس   قائ استیبه رگذاری، هماهنگی و راهبری نظام سنجش اعتبار، شورای سنجش اعتبار منظور سیاستبه - 193ماده
دادسـتانی کـل کشـور و     اطالعات،وزارت  ،ییو دارا یامور اقتصاد ارتوزربط معاونین ذی معاون نظارتی رئیس کل و تیو عضو کل

  :وظائف این شورا عبارت است از. شود میدبیرخانه شورا در بانک مرکزی مستقر . شود سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل می
گذاری و نظارت  مقرراتارشگری اعتباری و ارائه آن به شورای های گزالعمل نحوه تأسیس و فعالیت شرکتتدوین دستور - 1

 بانکی برای تصویب؛
 صدور موافقت اصولی تأسیس شرکتهای گزارشگری اعتباری؛ - 2
 تعیین سقف مجاز تملک سهام شرکتهای گزارشگری اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی؛  - 3
 تصویب انواع محصوالت اعتباری قابل ارائه توسط شرکتهای گزارشگری اعتباری؛  - 4
یندهای مورد استفاده شرکتهای گزارشگری اعتباری برای سنجش اعتبار اشـخاص، اعـم از مؤسسـات    فرآاستانداردسازی  - 5

 اعتباری و مشتریان آنها، ضامنین و مؤسسات تضمین تعهدات؛
 تأیید اساسنامه شرکتهای گزارشگری اعتباری؛ - 6
 ها؛هستند و کیفیت و کفایت داده) رپایگاه داده اعتباری کشو(تعیین مراجعی که ملزم به ارائه داده به بانک مرکزی  - 7
ها، دستورالعمل نحـوه اعتـراض بـه    تدوین دستورالعمل نحوه تبادل و حفاظت اطالعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده - 8
 گذاری و نظارت بانکی برای تصویب؛های موردنیاز، و ارائه آن به شورای مقرراتالعملهای اعتباری و سایر دستورگزارش

قررات حـاکم بـر   مهای گزارشگری اعتباری و پایگاه داده اعتباری کشور و شرکتن استفاده کنندگان مجاز از خدمات تعیی - 9
  ؛هانحوه استفاده آن

 .دهدسایر موضوعات مرتبط که رئیس کل به شورا ارجاع می - 10
 .اشباع بازار، ممنوع استاستناد عدم اعطای مجوز به متقاضیان تأسیس شرکتهای گزارشگری اعتباری، به - 1تبصره
مجـوز از بانـک    أخذبانکی فعالیت ندارند، نیاز به  عملیات بندی که در حوزهشرکتهای گزارشگری اعتباری و رتبه - 2تبصره

  . شودصدور مجوز و نظارت بر فعالیت این شرکتها توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجام می. ندارندمرکزی 
یـز کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی      دولتـی و ن عم از دولتی و نهادهای عمـومی غیر ی، اکلیه دستگاههای اجرائ - 194ماده

موظفند اطالعات موردنیاز برای اعتبارسنجی مشتریان مؤسسات اعتبـاری، ضـامنین و   ) تشخیص شورای سنجش اعتباربه(دولتی غیر
بانک مرکزی . صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهندمزبور بههای موردنظر شورای مؤسسات تضمین تعهدات را در قالب

که ارائه اطالعات توسط در صورتی . موظف است با استفاده از اطالعات دریافتی، پایگاه داده اعتباری کشور را ایجاد و مدیریت کند
، ارائـه اطالعـات بـه پایگـاه داده اعتبـاری      الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد اشخاص فوق

  .کشور از آن قوانین مستثنی است
اجرایـی، اشـخاص تحـت     دسـتگاههای ی اعتباری را برای  بانک مرکزی موظف است امکان استعالم از پایگاه داده - 1تبصره

اده مذکور هستند به صورت سیستمی و نظارت در این قانون و سایر اشخاص که مطابق قوانین و مقررات ملزم به استعالم از پایگاه د
  .برخط فراهم نماید

از  نـد انـد موظف اشخاصی که با مجوز بانک مرکزی مجاز به استفاده از اطالعات پایگـاه داده اعتبـاری کشـور شـده     - 2تبصره
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هـای  ازاتمشـمول مجـ   ،صـورت در غیـراین  ؛های شورای سنجش اعتبار استفاده کنندارچوب دستورالعملهاطالعات دریافتی در چ
. باشند می 2/3/1375مصوب  )و مجازاتهای بازدارنده تعزیرات(قانون مجازات اسالمی  - کتاب پنجم )648(ماده موضوع  افشای سرّ

مغایر با هدف اعالم شده استفاده کرده یا  ،کننده از اطالعات دریافتیدر صورتی که برای بانک مرکزی محرز شود که شخص استفاده
نـک مرکـزی موظـف اسـت نـزد مراجـع       است، با در اختیار اشخاص ثالث قرار داده اطالعات دریافتی را بدون اطالع بانک مرکزی

 .ی طرح دعوی کندئقضا
، منـوط بـه   کنـد  مـی پرداخت تسهیالت یا ایجاد تعهد توسط مؤسسات اعتباری، از زمانی که بانک مرکزی اعـالم   - 195ماده

 .باشـد  نمـی  متقاضـی  اعتبـاری  ریسـک  در شناسایی اعتباری مؤسسات مسؤولیت امر، نافی این. دریافت گزارش اعتبارسنجی است
 أخـذ سسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابالغی بانک مرکـزی نسـبت بـه    ؤم

  .رسد و نظارت بانکی میگذاری  مقرراتدستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای  .م کنندهای الزم اقدا وثایق و تضمین
  مؤسسات تضمین تعهدات

متناسب با وضعیت اعتباری مؤسسات مزبور که  ،تضمین مؤسسات تضمین تعهدات را وظفندم یمؤسسات اعتبار - 196ماده
   .بپذیرند است،هبه تأیید شرکتهای گزارشگری اعتباری رسید

فعالیـت و   ،تشـکیل  ضوابط شدن این قانون،ءاالجرااریخ الزمماه از ت موظف است ظرف مدت شش بانک مرکزی - 197ماده
تعهـدات   نیمؤسسـات تضـم  . برسـاند گذاری و نظارت بـانکی   شورای مقرراتتصویب  مؤسسات تضمین تعهدات را به نظارت بر

  .دنشو جادیصنعت خاص ا ایصنف  کی یاز اعضا یگروه ای یا حرفه یتشکلها ،ید توسط اشخاص حقوقنتوان می
االجـراء بـوده و از کلیـه     در حکم اسـناد رسـمی و الزم   ،گردد تعهدات منعقد می نیقراردادهایی که توسط مؤسسات تضم - تبصره

   .باشد می خواسته برخوردار قرار تأمین أخذاحتمالی بابت  مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت
سال از تاریخ ابالغ اند، موظفند ظرف مدت یکموجب سایر قوانین تشکیل شدههای ضمانت که بهکلیه صندوق - 198ماده

پـس از  . گذاری و نظارت بـانکی برسـانند   تصویب شورای مقرراتو » شورای سنجش اعتبار« این قانون، اساسنامه خود را به تأیید
  .شوند میهای بانک مرکزی محسوب و مشمول نظارت» اشخاص تحت نظارت«های ضمانت جزء انقضای مهلت مزبور، صندوق

 ها صندوق ضمانت سپرده
های آنان تا گذاران حقیقی و حقوقی در مؤسسات اعتباری مبنی بر تضمین سپردهبخشی به سپردهمنظور اطمینانبه - 199ماده

. هـای خـود ادامـه دهـد     شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت ها اجازه داده می سقف معین، به صندوق ضمانت سپرده
  .رسد وزیران می ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت اصالحات اساسنامه صندوق ضمانت سپرده

  .ها نهاد عمومی غیردولتی است صندوق ضمانت سپرده - 1تبصره
  .پذیر است ها فقط به موجب قانون امکانسپردهتوقف فعالیت یا انحالل صندوق ضمانت  - 2تبصره
  :باشد وظایف صندوق به قرار زیر می - 200ماده

 دریافت حق عضویت از اعضاء؛  - 1
 ارچوب فصل هفدهم این قانون؛ هگذاران تا سقف تضمین شده، در چ های سپرده جبران خسارت سپرده - 2
 الرعایه، و ارائه گزارش تخلفات به بانک مرکزی؛مقررات الزم ارزیابی و پایش عملکرد مؤسسات اعتباری از جهت رعایت - 3
عضویت  ها و محاسبه حق های ارائه شده از سوی مؤسسات اعتباری در خصوص اطالعات سپرده ارزیابی صحت گزارش - 4

  .های مربوط به بانک مرکزیقابل پرداخت به صندوق و ارائه گزارش
و نظـارت  گـذاری   مقـررات ها توسـط شـورای   از مؤسسات اعتباری که وضعیت آنتواند ها میصندوق ضمانت سپرده - تبصره

 . با تأیید هیأت عالی، حق عضویت بیشتری دریافت کندتشخیص داده شده، » بحرانی«یا » در معرض خطر« بانکی
  :باشد ها از اختیارات زیر برخوردار میصندوق ضمانت سپرده - 201ماده

یت از تعهدات قانونی مندرج در این فصل مستقیماً از سوی صندوق یا غیرمستقیم از طریق الزام مؤسسات اعتباری به تبع - 1
 بانک مرکزی؛

ر خصـوص  دایـن قـانون   ) 136(و ) 135(هـای مـذکور در مـواد     ارائه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجـازات  - 2
 ؛ورزندمیمؤسسات اعتباری که از انجام تعهدات خود در مقابل صندوق، استنکاف 

هـای   و در صورت لزوم، درخواسـت از بانـک مرکـزی بـرای ارائـه برنامـه        ارائه مشاوره تخصصی به مؤسسات اعتباری - 3
 رفت از آن؛ منظور پیشگیری از بروز شرایط نامطلوب یا برون احتیاطی الزام آور به آنها، به

 ی؛عنوان مدیر گزیر و مدیر تصفیه مؤسسات اعتبارانجام وظیفه به - 4
 درخواست ارائه گزارش نظارتی در خصوص وظایف مرتبط با صندوق از بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر؛ - 5
  .اقامه دعوی علیه هیأت مدیره، مدیران و سایر اشخاص دخیل در توقف یا ورشکستگی مؤسسه اعتباری - 6

  .ها الزامی است سپردهدولتی در صندوق ضمانت کلیه مؤسسات اعتباری دولتی و غیرعضویت  - 202ماده
صـورت نقـدی    هـا را صـرفاً بـه   مؤسسات اعتباری موظفند در مواعد مقرر حق عضویت صندوق ضمانت سـپرده  - 203ماده

در غیر این صورت بانک مرکزی موظف است حق عضـویت را حسـب درخواسـت صـندوق از حسـاب مؤسسـه       . پرداخت کنند
  . نمایداعتباری نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز 
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  .ندارداز اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش   هریک  ها برایشده توسط صندوق ضمانت سپرده عضویت محاسبه حق - 1تبصره
  .گردد های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می عنوان هزینه پرداختی مؤسسه اعتباری به  های حق عضویت - 2تبصره
مشـمول،  » اشـخاص تحـت نظـارت   «ها از جملـه تعیـین   ی ناظر بر فعالیت صندوق ضمانت سپردهترتیبات اجرائ - 204ماده

گذاری  های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین، ترتیبات و شرایط سرمایه الزامات پذیرش عضویت، تعیین مصادیق سپرده
ق از جملـه میـزان، انـواع و نحـوه محاسـبه و      ها در صندو منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت

گذاران، و استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از  های سپرده پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت سپرده
است کـه  لی های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری، در صورتی که در اساسنامه ذکر نشده باشد، به موجب دستورالعم پرداخت سپرده

  .رسد ها میتصویب هیأت امنای صندوق ضمانت سپرده به
کل، نسبت به تأدیه مانـده  ماه پس از اعالم رئیس ها موظف است حداکثر ظرف مدت یکهصندوق ضمانت سپرد - 205ماده

ای به همـان   د سپردهشده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجا گذاران مؤسسه اعتباری درحال گزیر تا سقف تضمین های سپرده سپرده
شـده توسـط    تضـمین   مطالبات سپرده گذاران بیش از سـقف . گذار، اقدام نماید میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای سپرده

  .شود های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت احکام فصل هفدهم این قانون تصفیه می صندوق، از محل دارایی
  :شرح زیر است ها بهمانت سپردهبع مالی صندوق ضمنا - 206ماده

 های دریافتی از اعضاء؛ حق عضویت - 1
 ها؛ گذاری درآمد حاصل از سرمایه - 2
 های مالی دولت؛ کمک - 3
 تسهیالت دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری؛ - 4
 انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط؛ - 5
 ؛این قانون )136(و ) 135(متخلف موضوع مواد » تحت نظارتاشخاص «شده از أخذهای نقدی  جریمه - 6
  . سایر منابع پس از تصویب هیأت عالی - 7

های  صندوق در موارد ضروری مجاز است با تأیید هیأت عالی، مؤسسات عضو را مکلف به پرداخت حق عضویت - 1تبصره
ن صورت مؤسسات اعتباری عضو مکلف هسـتند در مهلـت   عضویت ساالنه، نماید و در ای آتی، حداکثر تا دو برابر مبلغ آخرین حق

  .مقرر، مبالغ تعیین شده را در اختیار صندوق قرار دهند
  .باشد ها از هرگونه مالیات معاف میهای دریافتی صندوق ضمانت سپرده حق عضویت - 2تبصره
  .انک مرکزی نگهداری شوندها باید صرفاً در حسابی نزد بگذاری نشده صندوق ضمانت سپرده منابع سرمایه - 3تبصره
کـل بانـک مرکـزی    ها با مؤسسات اعتباری، رئـیس مرجع رسیدگی به اختالفات احتمالی صندوق ضمانت سپرده - 207ماده

رأی هیـأت عـالی   . شود میکل بانک مرکزی، موضوع در هیأت عالی مطرح و اتخاذ تصمیم در صورت اعتراض به نظر رئیس. است
  .باشد می ءاالجرا الزمقطعی است و برای طرفین 

ها را در چارچوب وظایفی های موردنیاز صندوق ضمانت سپرده مؤسسات اعتباری موظفند آمار، اطالعات و گزارش - 208ماده
همچنین بانک مرکزی موظف است آمار، اطالعات و . شده است به صندوق ارائه نمایند که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته

  .صندوق موظف به رعایت ضوابط محرمانگی است. تبط با فعالیت صندوق را در اختیار صندوق قرار دهدهای مر گزارش
این قانون به پیشنهاد بانک  تاریخ ابالغماه از  شش مدت موجب دستورالعملی است که ظرف شیوه تبادل اطالعات به - تبصره

  .رسد ها به تصویب هیأت عالی میمرکزی و صندوق ضمانت سپرده
  :رسانی خود به اطالع عموم برساند صندوق موظف است اطالعات زیر را در پایگاه اطالع - 209دهما
  روزشده مؤسسات اعتباری عضو صندوق؛فهرست به - 1
  های مشمول ضمانت و سقف تضمین؛ روزشده سپردهفهرست به - 2
 .ها گذاران از مزایای تضمین سپرده سپردهمندی  های مربوط به نحوه بهره العمل قوانین و مقررات و دستور - 3
 .های مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیراطالعیه ها و شرایط جبران خسارت - 4

داری و تصدی سمت در  ها از هرگونه سهام مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق ضمانت سپرده اعضای هیأت - 210ماده
  .مؤسسات اعتباری ممنوع هستند

     سات اعتباریکانون مؤس
 تهیـه ، مؤسسـات اعتبـاری   کارکنـان  و مدیران ای حرفه دانش و ارتقاء منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداریبه - 211ماده

 اخـالق  بـه  احتـرام  داخلی، کنتـرل هـای سیستم برقراری مقررات، و قوانین رعایت به کانون اعضای التزام منظور به الزم های برنامه
ضـوابط   اعضاء به بانک مرکزی، تدوین  ای غیرحرفه  اعالم موارد عملکردمنصفانه و  و شفاف های گزارش ی ارائه بر تأکید و ای حرفه

، کـانون مؤسسـات   اعضاء بین اختالفات بررسی و مقررات بانک مرکزیقوانین و درچارچوب ای و انضباطی  و استانداردهای حرفه
در کـانون   مؤسسات اعتباریعضویت تمامی . شود کنند، تشکیل می که در ایران فعالیت می ای مؤسسات اعتباری اعتباری با مشارکت

  .مؤسسات اعتباری الزامی است
و بـه موجـب    باشـد  مـی کانون مؤسسات اعتباری، دارای شخصیت حقـوقی مسـتقل و برخـوردار از اسـتقالل مـالی       - 1تبصره
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انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صالحیت وی توسط بانک مرکـزی  . شود میرسد، اداره  می هیأت عالیای که به تصویب  اساسنامه
هرگونه تغییرات اساسـنامه کـانون موکـول بـه موافقـت بانـک مرکـزی و        . نماید کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می. باشد می

  .بانک مرکزی ممکن است تشخیصانحالل کانون صرفاً با . است هیأت عالیتصویب 
 عـدم  صـورت  گیـرد و در ختالفات بین اعضای کانون با یکدیگر، در مرحله اول در کانون مورد بررسی قرار مـی ا - 2تبصره

 . سازش، در مراجع دیگر قابل طرح است 
هـا   های اعتبار، صـرافی الحسنه، تعاونی های قرضنظیر صندوق» اشخاص تحت نظارت«تواند برای سایر  بانک مرکزی می - 3تبصره
  .صورت، احکام این ماده در ارتباط با کانونهای جدید نیز نافذ استدر این. نیز کانون ایجاد کند) لیزینگ(واسپاری و شرکتهای 

  سایر مقررات: فصل بیستم
 سازمان امور مالیاتی بورس و اوراق بهادار،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان ، کشور ثبت احوال سازمان - 212ماده

  .هستند ی با آن بانک و ارائه اطالعات خواسته شدهموظف به همکار ی، بنا به درخواست بانک مرکزی،اجرائ دستگاههایریو سا
 مراجـع قانون، متناسب با شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی که توسط  نیا احکامموضوع  نقدیهای  جریمه - 213ماده

درآمـد   بمتخلف، به حسا اشخاص تحت نظارت هیعل ینقد مهیاز اعمال جر یوجوه ناش. گردد یرسمی اعالم شده باشد، تعدیل م
  .شود میها تخصیص داده  داری کل به حساب صندوق ضمانت سپردهی واریز شده و معادل آن از طرف خزانهعموم

بعـدی آن، قـانون    اصالحاتو  18/4/1351این قانون، قانون پولی و بانکی کشور مصوب  االجراءشدن الزماز تاریخ  - 214ماده
و  3/7/1358مصـوب   هـا ور بانکبعـدی آن، الیحـه قـانونی اداره امـ     اصـالحات و  8/6/1362مصـوب   )بهـره (عملیات بانکی بدون ربا

و  هـا نامـه  تـا زمـانی کـه آیـین    . شـود  مـی  نسـخ ، 21/1/1379مصـوب   قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتـی  بعدی آن و اصالحات
به  ،که با مفاد این قانونهای سابق، مشروط بر این ها و دستورالعمل نامه تصویب نرسیده است، آیین ن قانون بههای اجرائی ای ورالعملدست

  .باشد می االجراءالزممعارض نباشد،  ،تشخیص بانک مرکزی
***************  

  د/56136/46شماره 
  8/7/1397تاریخ 

  به مجلس شورای اسالمی انرژیگزارش کمیسیون 
عنوان فرعی  که به این کمیسیون به1016شماره چاپ ؛ به»جمهوری اسالمی ایرانشوری تأسیس بانک توسعه  یکطرح «

هـای   و کارشناسان وزارتخانـه مسؤوالن با حضور اعضای کمیسیون و  3/7/1397شنبه مورخ  ارجاع شده بود، در جلسه روز سه
و دیوان محاسبات کشور  سازمان برنامه و بودجه کشور، ایران ، نفت و امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی

  .تصویب رسید اکثریت آراء بهبا قرار گرفت و بررسی مورد بحث و های مجلس شورای اسالمی  مرکز پژوهش
  .شود اینک گزارش آن به مجلس شورای اسالمی تقدیم می

  
  انرژیرئیس کمیسیون 

  فریدون حسنوند
***************  

  د/59747/38شماره 
  22/7/1396تاریخ 

  به مجلس شورای اسالمی آموزش، تحقیقات و فناوریگزارش کمیسیون 
عنوان فرعی ارجاع شده بـود، در جلسـه روز    که به این کمیسیون به 165شماره چاپ به »عملیات بانکی بدون رباطرح «

  .رسید تصویب عیناً بهمورد بررسی قرار گرفت و دستگاههای اجرائی با حضور کارشناسان  18/7/1396شنبه مورخ  سه
  .شود اینک گزارش آن به مجلس شورای اسالمی تقدیم می

  
  آموزش، تحقیقات و فناوریرئیس کمیسیون 

  محمدمهدی زاهدی
***************  

  3911شماره 
  27/1/1398تاریخ 

  به مجلس شورای اسالمی برنامه و بودجه و محاسباتگزارش کمیسیون 
عنوان فرعی ارجاع شده  که به این کمیسیون به 1016شماره چاپ به» تأسیس بانک توسعه جمهوری اسالمی ایرانطرح «

ربـط، کارشناسـان مرکـز     ذیکارشناسـان دسـتگاههای اجرائـی    مدیران و با حضور کمیسیون  18/1/1398بود، در جلسه مورخ 
  .تصویب رسید عیناً به کلیات و مواد ارجاعی آنو قرار گرفت  رسیدگیمورد ها و دیوان محاسبات کشور  پژوهش

  .شود اینک گزارش آن به مجلس شورای اسالمی تقدیم می
  

  برنامه و بودجه و محاسباترئیس کمیسیون  نائب
 نیا جهانبخش محبی




