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گزارش كميسيون اقتصادی به مجلس شورای اسالمي
اای
«طرح بانکداری جمهوری اسلمی ایران(طرح مسئولیت ،اهداف ،ساختار و وظا

بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران)» که در جلسه للیهر ر

یکشهیه مهرر

 1400/02/26برای بررسر مجدد در شرر د م ب کمیسیرن اقتصادی به لیهران
کمیسیرن اصلر ارجاع شده برد ،در جلس ر

یکشیه مهرر 1401/03/01

با حضرر مسئرالن محترم دستگاههای اجرایهر ذیربه ،،دیهران محاسهها
کارشیاسان مرکز پژ هشهای مجلس شررای اسالمر مهررد بحهو بررسهر
قرار گرفت با اصالحاتر در لیران متن ب شرح یر ب تصریب رسید.
اییک گزارش آن در اجرای ماده( )143آئیننام داخلر تقدیم مجلس شررای
اسالمر مرگردد.
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی
معاونت قوانين

باسمهتعالي

طرح مسئوليت ،اهداف ،ساختار و وظایف بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران

فصل اول :کلیات
ماده  -1اصطالحات به کار رفته در این قانون ،در معانی زیر بهکار رفتهاند:
الف .بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
ب .هیأت عالی :هیأت عالی بانک مرکزی.
پ .رئیسکل :رئیسکل بانک مرکزی.
ت .معاون سیاستگذاری پولی :معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی.
ث .معاون تنظیمگری و نظارت :معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی.
ج .شورای فقهی :شورای فقهی بانک مرکزی.
چ .عملیات بانکی :دریافت سپرده از اشخخصاح حقیقخخی یخخا حقخخوقی و اعطخخای
تسهیالت یا ایجاد اعتبار.
ح .خدمات بانکی :مجموعه اقخخداماتی غیخر از عملیخات بخخانکی ،نظیخر صخخدور
ضمانتنامخخه و گشخخایش اعتبخخار اسخخنادی کخخه مسسسخخه اعتبخخاری میتوانخخد در
چهارچوب دستورالعملهای اعالمی بانک مرکزی به مشتریان ارائه دهخخد و در
قبال آن کارمزد دریافت کند.
خ .مسسسه اعتباری :در این قانون ،به اشصاح حقخخوقی کخخه بخخا مجخخوز بانخخک
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مرکزی یا به موجب قخخانون ،تحخخت عنخخوان «بانخخکی یخخا «مسسسخخه اعتبخخاری
غیربانکیی به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند ،مسسسه اعتباری اطالق
میشود .مسسسه اعتباری میتواند مشتمل بر انواع مصتلفی از جمله تجخخاری،
تصصصی ،توسعهای ،مشارکتی ،جامع و یا قرضالحسخخنه باشخخد و بخخه صخخورت
حقیقی یا مجازی ،و در سطوح بینالمللخخی ،ملخی یخخا منطقخخهای فعالیخت کنخخد.
ویژگیها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مسسسه اعتباری به تصویب هیخخأت
عالی میرسد.
د .شبکه بانکی :مجموعه مسسسات اعتباری که به موجب قانون یخخا بخخا مجخخوز
بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
ذ« .اشخخصاح تحخخت نظخخارتی :کلیخخه مسسسخخات اعتبخخاری ،صخخندوقهخخای
قرضالحسنه ،تعاونیهای اعتبار و سایر مسسسات سخخپردهپخخذیر شخخرکتهخخای
واسپاری(لیزینگ) صرافیها شرکتهخخای مخخدیریت دارایخخیهخخای مسسسخخات
اعتباری شرکتهای اعتبارسنجی ارائهدهنده خدمات به مسسسات اعتباری و
سایر اشصاصی که به انجام عملیات یا ارائه خخخدمات بخخانکی ،ارائخخه ابزارهخخای
پرداخت و سایر فعالیتهای مرتبط اشتغال دارنخخد ،در ایخخن قخخانون ،بخخا عنخخوان
«اشصاح تحت نظارتی یاد میشخخوند .تشخخصیص مصخخادیق ،برعهخخده بانخخک
مرکزی است.
ر« .اشصاح مرتبطی :اشصاح حقیقی یا حقوقی که بهنحوی از انحخخا  ،نظیخر
داشتن رابطه خویشاوندی ،مالکیتی ،نیابتی یا مدیریتی بتوانند بهطور مسخختقیم
یا غیرمستقیم بر تصمیمگیریهای «اشخخصاح تحخخت نظخارتی اعمخخال نفخخوذ
نمایند .تشصیص مصادیق ،برعهده بانک مرکزی است.
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ز .گزیر :مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانخخک مرکخخزی بخهمنظخخور
صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوح مسسسات اعتباری که با
مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معخخرض ورشکسخختگی قخخرار گرفتخخهانخخد ،در
چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده میشود.
ژ .سهامدار مسثر :در این قانون ،منظور از سهامدار مسثر سهامداری است که به
تشصیص بانک مرکزی ،یخک یخا چنخخد عضخخو هیأتمخخدیره «شخخصص تحخخت
نظارتی به تنهایی توسط او انتصاب میشود.
ماده  -2اهداف این قانون عبارت است از:
الف .کمک به تحقق اهخخداف و احکخخام اقتصخخادی منخخدرج در قخخانون اساسخی
جمهوری اسالمی ایران به ویژه بند( )5اصل چهل و سخخوم قخخانون اساسخخی ،و
سیاستهای کلی نظام بهویژه بندهای ( )1و ( )9سیاسخختهخخای کلخی اقتصخخاد
مقاومتی
ب .ارتقای استقالل ،اقتدار ،کارآمدی و پاسصگویی بانک مرکزی
پ .ارتقای سالمت ،اثربصشی و پاسصگویی شبکه بانکی
ت .مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشخخور ،بخخهمنظخخور هخخدایت
تسهیالت و اعتبارات در جهت توسعه زیرساختها و صنایع اساسخخی و تخخأمین
مالی سالم ،پایدار و عادالنخخه واحخخدهای اقتصخخادی و خانوارهخخا و جلخخوگیری از
تمرکز ثروت.

فصل دوم :مسئولیت ،اهداف ،وظایف و اختیارات بانك
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مرکزي
ماده -3
الف .مسئولیت استقرار بانکخخداری اسخخالمی و برقخخراری مناسخخبات عادالنخخه در
بصش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین ،برعهده بانک مرکخخزی
است.
ب .بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:
 .1کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمتها
 .2ثبات و سالمت شبکه بانکی و سایر «اشصاح تحت نظارتی
 .3حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال
 .4حمایت از ارزش پول ملی.
ماده  -4وظائف و اختیارات بانک مرکزی به شرح زیر است:
الف -وظائف بانك مرکزي:
 .1تهیه و ابالغ دستورالعمل های موردنیاز برای اجرای این قانون
 .2اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلخخوگیری از بخخروز تصلخخف
توسط «اشخخصاح تحخخت نظخخارتی و تنبیخخه «اشخخصاح تحخخت نظخخارتی
متصلف
 .3تنظیمگری نظام پرداخت کشور
 .4ایجاد زیرساختهای فنی الزم بخخرای تحقخخق اهخخداف بانخخک مرکخخزی،
ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمعآوری و تحلیل داده
 .5ایجاد و توسعه بسترهای اطالعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکتهخخای
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اعتبارسنجی ،مسسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمخل صخخنعت
بانکداری و تهیه و ابالغ دستورالعملهای الزم
 .6ایجاد زیرساختهای بانکی الزم برای تسهیل مبادالت خارجی کشور
 .7ایجاد زیر ساختهای موردنیاز و انجام پیگیریهای الزم بخخرای انعقخخاد
پیمانهای پولی دو یا چندجانبه بخخا سخخایر کشخخورها در چخخارچوب قخخوانین
مصوب مجلس شورای اسالمی
 .8ایجاد و تقویت زمینهها ،ابزارها و نهادهای الزم برای تأمین مالی خرد
فراگیر
 .9ایجاد زمینه الزم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرضالحسنه از
طریق توسعه مسسسات قرضالحسنه و ترویج وقف و حبس پول
 .10جلوگیری از صوریسازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقخخود
اسالمی
 .11تکمیل و بهروزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسالمی با استفاده از
مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیشنویس لخخوایح الزم در ایخخن
زمینه
 .12برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادالنه عموم
خانوارها و بنگاهها و مناطق مصتلف کشور به تسهیالت و خدمات بانکی
 .13توسعه روشهای تأمین مالی زنجیره تولید ،تخخأمین مخخالی مبتنخخی بخخر
صورتحساب الکترونیک ،توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن
 .14تنظیمگری در حوزه رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع
رمزارزهای مجاز
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 .15تنظیمگری فناورهای نوین مالی (فینتکهای) فعال در حوزه نقخخل و
انتقال پول و ابزارهای پرداخت
 .16پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارشهخخای فصخخلی در
خصوح میزان تحقق اهداف بانک مرکزی
 .17پایش مستمر عملکرد «اشصاح تحت نظارتی و تهیه گزارشهخخای
فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی
 .18ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسالمی در خصوح طرحهخخا
و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی
 .19ایفای نقش بهعنوان بانکدار دولت و مسسسات اعتباری
 .20نظخخارت بخخر صخخادرات و واردات طخخال و معخخامالت طخخالی شخخمش و
مسکوک
 .21نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور
 .22تحکیم حکمرانی پول ملی ،از طریق نظارت مسثر بر گردش ریال
 .23نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور
 .24نگهداری جواهرات ملی.
ب -اختیارات بانك مرکزي:
 .1بهکارگیری ابزارهای سیاست پولی مورد تأیید شورای فقهی
 .2خرید و فروش طال و ارز با هدف مدیریت بخخازار و حفخخظ ارزش ذخخخایر
بینالمللی کشور
 .3طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سخخایر اوراق
بهادار در چارچوب مصوب شورای فقهی
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 .4انتشار انواع اسکناس ،مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی
)(CBDC

 .5دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات
 .6مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمانهخخای بخینالمللخی بخخا
رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
 .7انجام عملیات بانکی و تبادل خخخدمات بخخانکی بخخا مسسسخخات اعتبخخاری
خارجی و نهادهای پولی بینالمللی
 .8همکاری با بانکهخخای مرکخخزی سخخایر کشخخورها در چخخارچوب قخخوانین
مصوب مجلس شورای اسالمی
 .9ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
 .10ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز
 .11ایجاد و اداره مسسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط بخخا وظخخائف بانخخک
مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.
تبصره  -1تصمیم گیری در خصوح جواز یا عخخدم جخخواز نگهخخداری و مبادلخخه
انواع رمزارز بر عهده هیأت عالی است.
تبصره  -2بانک مرکزی میتواند بصشخخی از وظخخائف غیرحخخاکمیتی خخخود را از
طریق شرکتهای تابعه یا وابسته به خود انجام دهد .سهام بانک مرکخخزی در
شرکتهای تابعه یا وابسته به آن بانک که «اشصاح تحت نظارتی -به هخخر
میزان -سهامدار آنها هستند ،به عنخخوان سخخهام ممتخخاز تلقخخی شخخده و تعیخخین
اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور
با بانک مرکزی است.
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تبصره  -3عملیات بانک مرکزی و تعامالت آن با اشصاح داخلخی و خخخارجی
باید در چارچوب مصوبات شورای فقهی باشد.

فصل سوم :ساختار بانك مرکزي
ماده  -5ارکان بانک مرکزی عبارت است از:
الف .مجمع عمومی
ب .هیأت عالی
پ .هیأت عامل
ت .هیأت نظار
ث .شورای فقهی.
رکن اول -مجمع عمومی
ماده -6
الف .اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:
 .1رئیس جمهور (رئیس مجمع)
 .2وزیر امور اقتصادی و دارائی
 .3رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
 .4دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده ( )15سال تجربه مخخرتبط ،یخخک
نفر به انتصاب رئیس مجلس شورای اسالمی و یک نفر به انتصاب رئیس
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قوه قضائیه .این افراد برای مدت چهار سال منصوب میشوند و عزل آنان
قبل از اتمام مدت حکم ،توسط مقام منصوب کننخخده امکخخانپخخذیر اسخخت.
رئیس کل بدون حق رأی بخخه عنخخوان دبیخخر مجمخخع در جلسخخات شخخرکت
میکند .همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،یک نفر به
پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و یک نفخخر بخخه پیشخخنهاد کمیسخخیون برنامخخه،
بودجه و محاسبات توسط مجلس انتصاب شده به عنوان ناظر بدون حخخق
رأی در جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی شرکت می کنند.
ب .وظائف مجمع عمومی بانک مرکزی بهشرح زیر است:
 .1انتصاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی
 .2بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی
 .3اتصاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیأت نظار
 .4تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی
 .5سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمخخومی بانخخک
مرکزی قرار داده شده است.
رکن دوم -هیأت عالی
ماده -7
الف .اعضای هیأت عالی عبارتند از:
 .1رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت عالی)
 .2وزیر امور اقتصادی و دارائی
 .3رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
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 .4دو نفر اقتصاددان متصصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی
 .5دو نفر متصصص در حوزه بانکداری :یک نفر در زمینه حقوق بخخانکی و
یک نفر در زمینه امور مالی.
اعضای ردیفهای ( )4( ،)1و ( )5باید معتقد به مبانی بانکداری اسالمی بخخوده
و تسلط کافی بر روشهای اجرای آن داشته باشند.
ب .رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه  1393/8/24مجمع تشصیص
مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل میشود .همچنین رئخیس
کل باید از کفایت علمی ،کفایت تجربخی و سخخایر شخخرایط مخخذکور در مصخخوبه
یادشده برخوردار باشد.
پ .اعضای ردیفهای ( )4و ( )5به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس
جمهور منصوب میشوند .عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم ،توسط رئیس
جمهور امکان پذیر است.
ت .دوره مسئولیت اعضای ردیفهای ( )4و ( )5پنج سال میباشخخد و انتصخخاب
مجدد آنها بالمانع است .بهمنظور ثباتبصشی به سیاستهای پخخولی کشخخور،
در اولین دوره اجرای این قانون ،حکم یکی از دو عضو هریک از ردیخخفهخخای
یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر بخخرای مخخدت پخخنج سخخال
صادر میشود .در دورههای بعدی ،احکام همه اعضا پنج ساله خواهد بخخود .در
صورت فوت ،استعفا یا عزل هریک از اعضای ردیفهای ( )4و ( )5جخخایگزین
وی باید ظرف مدت یک ماه تعیین شود .حکم عضو جایگزین برای باقیمانخخده
دورة عضو متوفی ،مستعفی یا معزول صادر میشود.
ث .اعضای ردیف ( )4باید مدرک دکترای علوم اقتصخخادی داشخخته و از دانخخش
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کافی در زمینه اقتصاد کالن و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سخخال
تجربه مرتبط برخوردار باشند.
ج .اعضای ردیف ( )5باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:
عضو متصصص در امورمالی :داشتن مدرک دکترا در یکی از رشتههای علخخوم
اقتصادی ،مالی ،بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط
عضو متصصص در زمینه حقوق بانکی :داشتن مدرک دکترا در رشته حقوق با
گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.
چ .اعضای ردیفهای ( )4و ( )5باید بهصورت تمام وقخخت در خخخدمت بانخخک
مرکزی بوده و نمیتوانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی،
کارشناسی یا مشاورهای در بصخخش دولتخی یخا غیردولتخی داشخخته باشخخند .ایخن
ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل ( )141قانون اساسی نمیشود.
حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضخخوع بنخخد
(ج) ماده ( )71قانون مخخدیریت خخخدمات کشخخوری مصخخوب  1386/7/8توسخخط
بانک مرکزی پرداخت میشود.
تبصره -در صورتی که عضو هیأت عالی مستصدم رسمی یا پیمانی هریخک از
دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خخخدمات کشخخوری باشخخد،
دستگاه موظف است بالفاصله پخخس از صخخدور حکخخم عضخخویت وی در هیخأت
عالی ،او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قخخانونی،
از جمله ارتقا  ،افزایش حقوق سنواتی ،افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را در
طول دوره مأموریت اعمال کند.
ح .اعضای بندهای ( )4و ( )5باید واجد شرائط عمومی زیر باشند:
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 .1اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه ،نظام جمهوری اسالمی و قخخانون
اساسی
 .2تابعیت جمهوری اسالمی ایران و نداشتن تابعیخت مضخخاعف و پروانخخه
اقامت دائم در کشور خارجی برای خود ،همسر و فرزندان تحت تکفل
 .3داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف
 .4نداشتن سابقه محکومیت کیفری و تصلفات مالی
 .5عدم محکومیت قطعی انتظامی به مجازاتهای مذکور در بندهای(د)،
(و)( ،ی) ماده ( )9قانون رسیدگی به تصلفات اداری مصوب.1372/9/7
خ .با توجه به کثرت وظائف و جلسات هیخخأت عخخالی ،وزیخخر امخخور اقتصخخادی و
دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید نمایندهای را از طرف خخخود بخخرای
شرکت در جلسات هیأت عالی به رئیس کل معرفی کنند .افخخرادی کخخه بخخرای
این منظور معرفی میشوند ،باید از شرایط مذکور در بنخخدهای (ث) و (ح) ایخن
ماده برخوردار باشند.
د .اعضای هیأت عالی باید در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند .مخختن
سوگندنامه اعضای هیأتعالی بهشرح زیر است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم من به خداوند بزرگ سوگند یاد میکنم کخخه ضخخمن
توجه مستمر به خطیر بودن وظیفهای که برعهده من گذاشته شخخده اسخخت ،در
کلیه اظهارنظرها و تصمیمگیریهای خود ،مصالح ملت ایران ،پیشرفت اقتصاد
کشور ،ترویج احکام نورانی اسالم در عرصه پخخول ،بانخخک و مالیخه اسخخالمی و
گسترش اخالق و معنویت در تعامالت اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون
اساسی مدنظر قرار دهم .منافع شصصی و فشارهای خارج از چهارچوب قانون،
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بههیچوجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسالمی ایران و انجام وظایفی که
شرعاً و قانوناً برعهده دارم ،باز نصواهد داشتی.
وظایف هیأت عالی
ماده  -8وظائف هیأت عالی بهشرح زیر است:
 .1تعیین سیاستهای پولی ،ارزی و اعتبخخاری بانخخک مرکخخزی و تصخخویب
ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چارچوب قانون
 .2تصویب برنامههای اجرائی که توسط رئیس کل بخخرای تحقخخق اهخخداف
بانک مرکزی پیشنهاد میشود
 .3نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی
 .4تصویب دستورالعملهای موردنیاز برای اجخخرای ایخخن قخخانون ،از جملخخه
دستورالعملهای مربوط به «تسهیالت و تعهخخدات کخخالنی و «اشخخصاح
مرتبطی
 .5اتصاذ تصمیم در خصوح صدور ،تعلیق ،تمدید و لغو مجوز مسسسخخات
اعتباری
 .6اتصاذ تصمیم در خصوح تعیین سرپرست ،بازسازی و گزیر مسسسخخات
اعتباری متصلف یا در معرض خطر
 .7اجازه تأسیس و تعطیلی شعب ،نمایندگیها ،مسسسخخات و شخخرکتهای
تابعه بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط
 .8اتصخخاذ تخخدابیر الزم بخخرای مخخدیریت نقخخدینگی و هخخدایت تسخخهیالت و
اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جز ( )3بنخخد «بی مخخاده
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( )3این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)
 .9اظهارنظر درباره بودجه ساالنه بانک مرکزی
 .10اتصاذ تصمیم در خصوح انتشار یخخا از گخخردش خخخارج نمخخودن انخخواع
اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی
 .11اتصخخاذ تصخخمیم در مخخورد تعیخخین سخخقف نخخرخ سخخود سخخپردههخخای
سرمایهگذاری و تسهیالت مبتنی بر عقود با بازدهی معین
 .12اتصاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیالت قخخرضالحسخخنه و انخخواع
خدمات بانکی
 .13اتصاذ تصمیم در خصوح اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپردهها
 .14تصویب اسخختانداردهای حسخخابداری ،حسابرسخخی و گزارشخخگری مخخالی
بانک مرکزی و «اشصاح تحت نظارتی برای پیشنهاد به مرجع قخخانونی
تدوین استانداردهای یادشده
 .15بررسی و تصویب گزارشهای رئیس کل قبخخل از ارائخخه بخخه مجلخخس
شورای اسالمی و مجمع عمومی بانک مرکزی
 .16بررسی و تصویب گزارشهای دورهای بانک مرکزی قبل از انتشار.
 .17تعیین حدود مجاز نگهداری و نقخخل و انتقخخال اسخخکناس ،مسخخکوک و
ابزارهای پرداخت مشابه ،از جمله چکهای تضمین شده ،توسط اشصاح
حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مسسسات اعتباری
تبصره -هیأت عالی میتوانخخد بصشخخی از وظخخائف و اختیخخارات خخخود ،از جملخخه
تصویب دستورالعملهای موردنیاز را حسب مورد به کمیتخخه سیاسخخت گخخذاری
پولی و ارزی یا کمیته تنظیمگری و نظارت بانکی تفویض کند .در اینصورت،
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مصوبات کمیتههای یادشده ،پس از تأیید رئیس کل الزماالجرا خواهد بود.
ماده -9
الف .جلسات هیأت عالی با حضور دو سوم اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات
آن با رأی موافق چهار عضو اتصاذ میگردد .حضور رئیس کل یخخا قخخائم مقخخام
وی در جلسات هیأت عالی ضروری است.
ب .دبیرخانه هیأت عالی در حوزه قائم مقام رئیسکل مستقر مخخیشخخود .قخخائم
مقام رئیسکل بهعنوان دبیر هیأت عالی بدون حخخق رأی در جلسخخات شخخرکت
میکند.
پ .جلسات هیخخأت عخخالی حخخداقل دو بخخار در مخخاه تشخخکیل میشخخود .جلسخخات
فوقالعاده هیأت عالی به درخواست رئیسکل یا حداقل دو عضو دیگخخر هیخخأت
عالی تشکیل میشود.
ت .اعضای هیأت عامل و سایر اشصاح مرتبط با موضوع جلسه ،به تشصیص
رئیسکل ،میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت کنند.
ث .دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتصاب مجلس ،یک نفر از
بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه
و محاسبات ،و دادستان کل کشور یا معاون وی بهعنوان نخخاظر و بخخدون حخخق
رأی در جلسات هیأت عالی شخخرکت مخیکننخخد .ایخن افخخراد ،مشخخمول قواعخخد
مدیریت تعارض منافع هستند.
نشستهاي ویژه سیاستگذاري پولی و ارزي
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ماده -10
الف .رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان
«نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزیی ،به بررسی اثربصشی سیاستهای
پولی ،ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاح دهد .کلیه تصخخمیمات
معطوف به سیاستگذاری پولی ،ارزی و اعتباری که بهتشصیص رئیس کل بر
فضای کسب و کار کشخخور تخخأثیر جخخدی خواهخخد داشخت ،صخخرفاً بایخخد در ایخخن
نشستها اتصاذ شود .رئیس کل ،وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان
برنامه و بودجه باید شصصاً در این نشستها شرکت کنند .رؤسای اتاق ایران،
اتاق تعاون و اتاق اصخخناف الزامخاً بایخخد بخخرای شخخرکت در نشسخختهخخای ویخخژه
سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنخخان دعخخوت شخخوند .همچنخخین
رئیس کل میتواند افراد دیگری از بصش دولتی ،تعخخاونی یخا خصوصخی و یخا
کارشناسان مستقل را به منظور اطالع از نظخخرات مشخخورتی آنخخان بخخه صخخورت
موردی برای حضور در نشستهای ویژه سیاستگذاری دعوت کند.
نشستهای فوقالعاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمانهای مقرر
در صدر این بند ،به درخواست رئیس کل ،وزیخخر امخخور اقتصخخادی و دارائخخی یخخا
حداقل دو نفر از اعضای هیأت عالی یا به درخواست مشخخترک رؤسخخای اتخخاق
ایران ،اتاق تعاون و اتخخاق اصخخناف ،بخخرای تبخخادل نظخخر در موضخخوع مخخوردنظر
درخواست کنندگان و در صورت ضرورت ،اتصاذ تصخخمیم در بخخاره آن موضخخوع
تشکیل میشود.
ب .رئیس کل موظف است حداقل سخخه روز قبخخل از برگخخزاری نشسخخت ویخخژه
سیاستگذاری (غیر از نشستهای فوقالعاده) ،گزارش عملکرد بانک مرکخخزی
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و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و نخاظر
هیأت عالی قرار دهد .گزارش رئیس کل باید مشتمل بر فصلهای زیر باشد:
 .1تغییرات حجم و رشد نقدینگی ،پایه پولی و اجزای آن و روند نرخهای
سود در دوره مورد گزارش
 .2عملکرد بانک مرکزی ،نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا
تغییرات سطح عمومی قیمتها
 .3عملکرد بانک مرکزی ،شبکه بانکی کشخخور در مجمخخوع ،و هریخک از
مسسسات اعتباری بهتفکیک ،در زمینه ثبات و سالمت شبکه بانکی کشور
 .4عملکرد بانک مرکزی ،شبکه بانکی کشخخور در مجمخخوع ،و هریخک از
مسسسات اعتباری بهتفکیک ،در زمینه حمایخت از رشخخد اقتصخخادی و اشخختغال،
گسترش زیرساختها ،توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور
 .5مطالبات ،بخخدهیهخخا و تعهخخدات خخخارجی کشخخور ،وضخخعیت بخخازار ارز و
عملکرد بانک مرکخخزی در زمینخخه حمایخت از ارزش پخخول ملخی و بهبخخود تخخراز
پرداختها
 .6ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاستها و اقدامات مصوب در نشستهای
قبلی ،پیشبینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رئخیس کخخل بخخرای اجخخرا در دوره
پیشرو.
هیأت عالی میتواند پس از بحث و بررسی ،گزارش رئیس کل را عینخاً تأییخد
نماید یا اصالحات الزم را در آن اعمال کند .نظرات متفخخاوت اعضخخا هیخخأت
عالی ،رؤسای اتاقها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریخت اعضخخای حاضخخر
هیأت عالی نرسیده ،در صورت درخواست آنان بخخهصخخورت جداگانخخه بخخه مخختن
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گزارش الصاق میشود .مصوبات نشستهای ویژه سیاسخختگخخذاری بخخههمخخراه
مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیسکل برای مقام
معظم رهبری ،رئیسجمهور ،رئخیس مجلخخس شخخورای اسخخالمی ،رئخیس قخخوه
قضائیه ،وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسخخای کمیسخیونهخخای اقتصخخادی و
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارسال شخخود .اطالعرسخخانی
عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای ویژه سیاسخختگخخذاری صخخرفاً
توسط رئیس کل صورت میگیرد.
قواعد افشاء و محرمانگی
ماده -11
الف .اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکخخان بانخخک مرکخخزی،
غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاسخخت .بانخخک مرکخخزی موظخخف اسخخت
خالصه مذاکرات و مصوبات هیأت عخخالی را از طریخق پایگخخاه اطخخالع رسخخانی
بانک مرکزی منتشر کند.
ب .موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:
 .1موضوعات مسثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی
 .2اطالعاتی که افشای آنها مصداق نقض حخخریم خصوصخخی یخخا اسخخرار
تجاری اشصاح حقیقی یا حقوقی باشد
 .3مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آنها قبل از نهایی شخخدن مخخیتوانخخد
مورد سو استفاده قرار بگیرد.
پ .دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه
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انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمانبندی خروج مصوبات محرمانخخه از
قید محرمانگی ،به پیشنهاد هیأت عخخالی بخخه تصخخویب مجمخخع عمخخومی بانخخک
مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطالعرسانی بانخخک مرکخخزی قخخرار مخیگیخرد.
تشصیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با
رئیس کل است.
ت .اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشصاح مطلع
نباید اطالعات محرمانه دولت ،بانک مرکزی و «اشصاح تحخخت نظخخارتی را
جز به موجب قانون یا حکم دادگاه ،افشا کنند.
کمیتههاي تخصصی هیأتعالی
ماده  -12کمیتههای تصصصی هیأتعالی عبارتند از:
الف .کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی
ب .کمیته تنظیمگری و نظارت بانکی.
کمیته سیاست گذاري پولی و ارزي
ماده -13
الف .اعضای کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی عبارتند از:
 .1قائم مقام رئیس کل (رئیس)
 .2معاون سیاستگذاری پولی رئیس کل (دبیر)
 .3معاون رئیس کل در امور ارزی
 .4اعضای هیأت عالی موضوع جز ( )4بند (الف) ماده ()7
 .5اعضائی از هیأت عامل کخخه رئخخیس کخخل عضخخویت آنخخان را در کمیتخخه
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سیاست گذاری پولی و ارزی الزم میداند
 .6سه نفر خبره اقتصادی مسلط به اقتصاد کالن و سیاسخخت پخخولی :یخخک
نفر با معرفی رئیس کل ،یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک
نفر که مشترکاً توسط رؤسای اتاق ایران ،اتاق تعاون و اتخخاق اصخخناف معرفخخی
میشود
 .7دو نفر متصصص امور ارزی با معرفی رئیس کل.
تبصره -اعضای موضوع اجزا ( )6و ( )7این بند برای مدت دو سخخال انتصخخاب
میشوند و انتصاب مجدد آنها بالمانع است .افراد یادشده ،در صورتی که قبخخل
از صدور حکم عضویت ،در استصدام بانک مرکزی نبخخوده باشخخند ،بخخه صخخورت
غیرموظف در جلسات کمیته شرکت میکنند.
ب .وظایف کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی عبارت است از:
 .1آمخخادهسخخازی دسخختورکار و پخخیش نخخویس مصخخوبات هی خأت عخخالی در
موضوعات مرتبط با سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی
 .2ارزیابی اثربصشی سیاسخختهای پخخولی و ارزی بانخخک مرکخخزی و ارائخخه
گزارش به هیأت عالی
 .3پایش مستمر عملکرد مسسسات اعتباری از حیث همراهی با اهخخداف و
سیاستهای اعالم شده بانک مرکخخزی و ارائخخه پیشخخنهادات تشخخویقی یخا
تنبیهی الزم به هیأت عالی
 .4انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیسکل ارجاع میشود.
کمیته تنظیمگري و نظارت بانکی
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ماده -14
الف .اعضای کمیته تنظیمگری و نظارت بانکی عبارتند از:
 .1قائم مقام رئیس کل (رئیس)
 .2معاون تنظیمگری و نظارت رئیس کل (دبیر)
 .3معاون حقوقی رئیس کل
 .4اعضای هیأت عالی مذکور در جز ( )5بند (الف) ماده ()7
 .5اعضائی از هیأت عامل کخخه رئخخیس کخخل عضخخویت آنخخان را در کمیتخخه
تنظیمگری و نظارت بانکی الزم میداند
 .6سه نفر حقوقدان مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم-
گری و نظارت بانکی ،یک نفر با معرفی رئیس کل ،یک نفخخر بخخا معرفخخی
وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک نفر با معرفی دادستان کل کشور.
تبصره -اعضای موضوع جز ( )6این بند برای مدت دو سال انتصاب میشوند
و انتصاب مجدد آنها بالمانع است .افراد یادشده ،در صورتی که قبل از صخخدور
حکم عضویت ،در استصدام بانک مرکزی نبوده باشند ،به صخخورت غیرموظخخف
در جلسات کمیته شرکت میکنند.
ب .وظایف کمیته تنظیمگری و نظارت بانکی عبارت است از:
 .1آمادهسازی دستورکار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضخخوعات
مرتبط با تنظیمگری و نظارت بانکی
 .2ارزیابی اثربصشی تصمیمات بانخخک مرکخخزی در حخخوزهی تنظخخیمگخخری و
نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت عالی
 .3پایش مستمر عملکرد «اشصاح تحخخت نظخخارتی از جهخخت تمکخخین بخخه
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دستورالعملهای ابالغی بانک مرکزی در خصوح حفظ سخخالمت و ثبخخات
شبکه بانکی ،و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی الزم به هیأت عالی
 .4انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیسکل ارجاع میشود.
رکن سوم -هیأت عامل
ماده -15
الف .رئیس کل ،قائم مقام و معاونین رئیس کل اعضای هیخأت عامخخل بانخخک
مرکزی را تشکیل میدهند.
ب .قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئخیس جمهخخور
منصوب و عزل میشود.
تبصره -قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مورد اشخخاره در بنخخد (ب) مخخاده
( )7این قانون باشد.
پ .اجرای کلیه وظایف و بهکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون ،در
چارچوب مصوبات هیأت عالی بر عهده هیأت عامخخل اسخخت .همچنخین هیخأت
عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت عالی یا رئیس کل
ارجاع میگردد .مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کخخل معتبخخر خواهخخد
بود.
ماده  -16رئیس کل باالترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسخخئولیت
اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد.
رئیس کل عهدهدار کلیه امور اجرایی بانک مرکخخزی میباشخخد و در چخخارچوب
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مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسصگوسخخت .همچنخین
رئیس کل عهده دار وظایف زیر است:
 .1نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی
 .2سصنگویی بانک مرکزی و هیأتعالی
 .3نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی
 .4امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی
 .5طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی
 .6طراحی ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن بخخه هیخخأت
عالی جهت تصویب
 .7پیشنهاد بودجه ساالنه بانک مرکزی به هیات عالی
 .8سایر وظائف محوله از سوی هیات عالی.
تبصره -1رئیس کل میتواند حق امضا و یا بصشی از وظایف اجرائی خخخود را
به قائم مقام ،معاونان ،مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند.
تبصره -2اختیارات قائم مقام رئیسکل بهجز مواردی که در این قانون تصریح
شده است ،از طرف رئیسکل تعیین میشود و در صخخورت غیبخخت ،اسخختعفا یخا
فوت رئیسکل ،تا زمان تعیین جایگزین ،قخخائم مقخخام دارای کلیخه اختیخارات و
وظایف رئیسکل میباشد.
رکن چهارم -هیأت نظار
ماده -17
الف .هیأت نظار مرکب از یک رئیس و چهار عضو از میان حسابرسخخان خبخخرة
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مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سخخال سخخابقه مخخرتبط اسخخت کخخه بخخه
پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید مجمخخع عمخخومی بانخخک مرکخخزی
برای مدت دو سال انتصاب میشوند.
ب .وظائف هیأت نظار بهشرح زیر است:
 .1حسابرسی صورتهای مالی بانک و تهیه گزارشهای مربوط
 .2رسیدگی به داراییها و بدهیهای بانک مرکزی حداقل هخخر سخخه مخخاه
یک بار و تهیه گزارش تغییرات
 .3تهیه گزارشهای ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکخخزی
از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات
 .4تفریغ بودجه بانک مرکزی.
پ .رئیس هیأت نظار موظف است گزارشهای مصوب هیأت نظخخار را بخخرای
اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأت عالی ارسال کند.
ت .نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی موظفنخخد حخخداکثر
 48ساعت قبل از برگزاری مجمع ،گزارش خود را در ارتباط بخخا گخخزارشهخخای
ارائه شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمخخومی ارسخخال نماینخخد تخخا در
دستور کار مجمع قرار گیرد.
ث .رئیس کل موظف است نسصهای از کلیه تصمیمات ،اسناد و گزارشهخخای
مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بالفاصله پس از تهیه یا تصویب بخخه هیخأت
نظار تسلیم نماید.
ج .اعضای هیأت نظار نمیتوانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظخخف اعخخم از
مدیریتی ،کارشناسی یا مشاورهای در بصش دولتی یا غیردولتی داشته باشخخند.
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این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل ( )141قانون اساسی نمی-
شود .حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطخخابق حقخخوق و مزایخای مقامخخات
موضوع بند (ج) ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8
توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت میشود .همچنین هزینه استفاده
از خدمات حسابرسانی که حسخخب تشخخصیص رئخخیس هیخخأت نظخخار اسخختفاده از
خدمات آنها برای انجام مأموریتهای هیخخأت نظخخار ضخخروری اسخخت ،توسخخط
وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت میشود .سایر هزینههای هیخخأت نظخخار،
مشتمل بر هزینههای اداری و پشتیبانی ،توسط بانک مرکخخزی تخخأمین خواهخخد
شد.
چ .بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیأت نظار ،فضای مناسب،
امکانات ،تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تأمین کنند.
ح .آییننامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه و به تصخخویب مجمخخع
عمومی میرسد.
رکن پنجم -شوراي فقهی
ماده  -18برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و
جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویهها و ابزارهای
رایج ،شیوههای عملیاتی ،دستور العملها بصشنامههخخا ،چخخارچوب قراردادهخخا و
نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسخخالمی ،شخخورای فقهخی در
بانک مرکزی بهشرح زیر تشکیل میشود:
الف .شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:
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 .1پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معامالت و صخخاحب نظخخر در
مسائل پولی و بانکی
 .2رئیسکل
 .3معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیس کل
 .4یک نفخخر اقتصخخاددان متصصخخص در بانکخخداری اسخخالمی بخخه انتصخخاب
رئیسکل
 .5یک نفر حقوقدان متصصص در بانکداری اسالمی به انتصاب رئیس-
کل
 .6یک نفر از مدیران عامل بانکهخخای کشخخور بخخه انتصخخاب وزیخر امخخور
اقتصادی و دارائی.
اعضای ردیفهای ( )4( ،)1و ( )5برای مدت پنج سال منصخخوب مخخیشخخوند و
انتصاب مجدد آنان بالمانع است.
ب .فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مخخدیر حخخوزههخخای علمیخخه
کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و بخخا تأییخخد اکثریخخت فقهخخای آن
شورا انتصاب میشوند.
پ .رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میخخان فقهخخای عضخخو شخخورا ،بخخا رأی
اکثریت اعضا برای مدت دو سال انتصاب میشوند.
ت .جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئخیس یخخا نایخخب
رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگخخر از فقهخخای عضخخو شخخورا رسخخمیت مییابخخد.
مصوبات فقهی شورا با رأی موافق حداقل سه فقیخخه حاضخخر در جلسخخه معتبخخر
است.
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ث .یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت آشنایی با اقتصخخاد
و بانکداری اسالمی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتصاب مجلس شخخورای
اسالمی به عنوان عضو نخخاظر و بخخدون حخخق رأی در جلسخخات شخخورای فقهخخی
شرکت میکند.
ج .شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عخخالی و کمیتخخههخخای
ذیل آن که حسب تشصیص رئیس شورای فقهی واجد مالحظات شرعی می-
باشد ،اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس شخخورا کتبخاً
به رئیسکل اعالم کند .فتوای معیار در مصوبات شورا ،آرا فقهی ولخخی فقیخخه
است.
همچنین ،شورا موظف است در خصوح موضوعاتی که توسط رئیس کل بخخه
شورای فقهی ارجاع میشود ،یا توسط دبیرخانه یخخا بخخه درخواسخخت هریخخک از
اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار میگیرد ،اظهارنظر نموده ،موارد
عدم انطباق با شرع را به رئیس کل اعخخالم کنخخد .رئخیس کخخل موظخخف اسخخت
مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کنند.
چ .مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشصاح تحخخت
نظارتی الزم الرعایه است .حکم این مخخاده نخخافی اختیخارات فقهخخای شخخورای
نگهبان در اصل چهارم ( )4قانون اساسی نمیباشد.
ح .شورای فقهی دارای دبیرخانهای اسخخت کخخه دبیخر آن بخخه پیشخخنهاد رئخیس
شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا ،با حکم رئخخیسکخخل بخخرای
مدت دو سال منصوب میشود و انتصاب مجخخدد وی بالمخخانع اسخخت .سخخاختار
دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب شورای فقهی میرسد و توسط رئیس-
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کل ابالغ میشود .دبیرخانه شورای فقهی میتواند کمیتههای تصصصی فقهی
و کارشناسی تشکیل دهد.
خ .دسخختورالعمل نحخخوه اداره جلسخخات شخخورای فقهخخی ،نحخخوه تشخخکیل و اداره
کمیتههای تصصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهخخی شخخورا بخخر
«اشصاح تحت نظارتی توسط دبیخخر شخخورا پیشخخنهاد ،و پخخس از تصخخویب در
شورای فقهی ،توسط رئیس شورا ابالغ میشود.

فصل چهارم :گسترش اشراف اطالعاتی و توسعه وظائف
و اختیارات نظارتی بانك مرکزي
ماده -19
الف .بانک مرکخخزی موظخخف اسخخت از طریخخق ایجخخاد یخخا توسخخعه سخخامانههخخای
حاکمیتی ،و تکلیف «اشصاح تحت نظارتی بخخه تعبیخخه قواعخخد و فراینخخدهای
موردنظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود ،بر عملیات «اشصاح تحت
نظارتی ،بهویژه مسسسات اعتباری ،و نقل و انتقال وجه توسط آنهخخا نظخخارت
کند.
ب .تراکنشهایی که مبلغ آنها از حدی که توسط هیأت عالی تعیخخین مخخی-
شود ،بیشتر باشد ،تنهخخا در صخخورتی قابخخل انجخخام اسخخت کخخه شناسخخه یکتخخای
صورتحساب الکترونیکی مربوط( ،موضوع بند (ث) ماده ( )1قانون پایانخخههخخای
فروشگاهی و سامانه مسدیان مصوب  ،)1398/7/21در فرم درخواسخخت انتقخخال
وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد .در موارد عخخدم وجخخود
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صورتحساب الکترونیکی ،باید بابت یا انگیخخزه انتقخخال دهنخخده از انتقخخال وجخخه،
توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حخخاکمیتی مخخوردنظر ثبخخت
شده و به تأیید انتقالگیرنده برسد.
تبصره -دستورالعمل تعیین حدود تراکنشهای موضوع این بنخخد ،متناسخخب بخخا
اطالعات اقتصادی ،هویتی و سایر اطالعخخات مربخخوط ،بخخرای هخخر تخخراکنش و
مجموع تراکنشهای هر شصص در بازههای زمانی معین ،به تصویب هیخخأت
عالی میرسد.
ماده -20
الف .کلیه مسسسات اعتباری موظفنخخد سخخامانههای عملیخاتی خخخود را مطخخابق
الگوی ابالغی بانک مرکزی به گونهای تنظخیم کننخخد کخخه هرگونخخه تغییخر در
متغیرهای زیر بالفاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای
هیأت مدیره ،هیأت عامل و مدیران ذیربط مسسسه اعتبخخاری قابخخل مشخخاهده
باشد:
 .1مانده سپردهها ،به تفکیک انواع سپرده
 .2مانده تسهیالت اعطائی ،به تفکیک انواع تسهیالت
 .3مانده کل تعهدات پذیرفته شده بخخه نفخخع اشخخصاح بخخه تفکیخک نخخوع
تعهدات
 .4مانخخده «تسخخخهیالت و تعهخخخدات کخخخالنی ،بخخخه تفکیخخک جخخخاری،
سررسیدگذشته ،معوق ،مشکوک الوصول و امهالشده
 .5مانده تسهیالت اعطایی و تعهدات پذیرفته شخخده بخخه نفخخع «اشخخصاح
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مرتبطی بخخه تفکیخک جخخاری ،سررسیدگذشخخته ،معخخوق ،مشخخکوک الوصخخول و
امهالشده
 .6صورت تفصیلی تسهیالت و تعهدات مربخخوط بخخه مصخخادیق اشخخصاح
مذکور در اجزای ( )4و ( )5این بند به همراه نرخ سود و وثائق دریافتی در هخخر
مورد ،به تفکیک جاری ،سررسیدگذشته ،معوق ،مشکوکالوصول و امهالشده
 .7مانده تسهیالت اعطائی به دولت ،شرکتهای دولتی و سایر دستگاه-
های اجرائخی موضخخوع مخخاده ( )5قخخانون مخخدیریت خخخدمات کشخخوری مصخخوب
 1386/7/8با اصالحات و الحاقات بعدی ،به تفکیک جاری ،سررسیدگذشخخته،
معوق ،مشکوک الوصول و امهالشده
 .8جمخخع مطالبخخات غیرجخخاری بخخه تفکیخخک سررسیدگذشخخته ،معخخوق،
مشکوکالوصخخول و نسخخبت مطالبخخات غیرجخخاری بخخه کخخل مطالبخخات مسسسخخه
اعتباری
 .9میزان تسهیالت غیرجاری امهال شده
 .10مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصلهای مربوط
 .11مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصلهای مربوط
 .12مانده بدهی به سایر مسسسات اعتباری ،بهصورت سرجمع و تفکیک
شده
 .13مانده مطالبخخات از سخخایر مسسسخخات اعتبخخاری ،بهصخخورت سخخرجمع و
تفکیک شده
 .14میانگین و باالترین نرخ سخخود پرداخخخت شخخده بخخه سخخپردهگذاران در
یکسال گذشته
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 .15میانگین و باالترین نرخ سخخود تسخخهیالت اعطخخا شخخده در یخکسخخال
گذشته
 .16نسبت کفایت سرمایه مسسسه اعتباری
 .17نسبتهای نقدینگی مسسسه اعتباری به تفکیک انواع
 .18میزان سهام مسسسه اعتباری در بنگاههای اقتصادی به تفکیک
 .19ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوکالوصخخول بخخه تفکیخک
انواع و تغییرات آنها
 .20دارائی ،بدهی و تعهدات ارزی مسسسه اعتباری و تغییرات آن
 .21فهرست دارائیهای مسسسه اعتباری (غیر از تسهیالت)
 .22مانده اوراق مالی اسالمی به تفکیک دولتی و غیر دولتی
 .23سایر شاخصهای احتیاطی و نظارتی به تشصیص بانک مرکزی.
ب .تعاریف ،نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فخخوق توسخط هیخأت
عالی تعیین میشود .بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پخخس از
تصویب این قانون ،دستورالعمل نحخخوه محاسخخبه و حخخدود مجخخاز کمیختهخخای
موضوع این ماده را که به تصویب هیخأت عخخالی رسخیدهاسخخت ،بخخه مسسسخخات
اعتباری ابالغ کند.
پ .مسسسات اعتباری موظفند با تعبیه قواعخد و فراینخخدهای مخخوردنظر بانخخک
مرکزی در سامانههای داخلی خود ،و با استفاده از سامانههای حاکمیتی بانخخک
مرکزی ،از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
پرداخت «تسهیالت کالنی یخخا «پخخذیرش تعهخخدات کخخالنی بخخدونرعایت حدود و دستورالعملهای مربوط
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پرداخت تسهیالت یا پذیرش تعهدات به نفع «اشصاح مرتبطی بخخامسسسه اعتباری ،بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط
پرداخت تسهیالت یا پذیرش تعهدات به اتکخخا منخخابع غیرواقعخخی وناپایدار –به تشصیص بانک مرکزی -که موجب کمبخخود نقخخدینگی و
نیاز مسسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی ،خارج از حدود
مجاز مذکور در ماده ( )45این قانون شود
تملک انواع دارائی حقیقی (شخخامل امخخالک و مسخختغالت) و دارائخخیمالی (شامل سهام و سایر اوراق بهادار) فراتر از حدود مصوب هیخخأت
عالی.
اعضای هیأت مدیره ،هیأت عامل و مدیران ذیربط مسسسه اعتباری در موارد
فوقالذکر متضامناً مسسول هستند و ادعای جهل نسبت به عملکخخرد مسسسخخه
اعتباری از آنان مسموع نیست.
ت .اعضای هیأت مدیره ،هیأت عامل ،مدیران ،کارکنخخان و سخخهامداران مخخسثر
مسسسخخه اعتبخخاری و سخخایر اشخخصاح حقیق خی ی خا حقخخوقی کخخه در کتمخخان،
بیشاظهاری یا کماظهاری اقالم اطالعاتی موضوع این ماده دخیل بودهاند ،به
تمام یا برخی از مجازاتهای درجه چهار ماده ( )19قخخانون مجخخازات اسخخالمی
محکوم میشوند.
ث .در صورت مطالبه بانک مرکزی ،مسسسات اعتباری موظفند ریز دادههخخای
الزم برای محاسبه نسبتهای موضوع ایخن مخخاده را در چخخارچوبی کخخه بانخخک
مرکزی تعیین میکند ،در اختیار آن بانک قرار دهند.
ج .شرکتهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطالعات و مخخدیران سخخامانههخخای
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عملیاتی مسسسات اعتباری موظفنخخد قواعخخد محاسخخبه نسخخبتهخای احتیخاطی
موضوع این ماده و سخخایر مخوارد اعالمخی بانخخک مرکخخزی را در سخخامانههخخای
عملیاتی مسسسات اعتباری اعمال کنند .مخخدیران شخخرکتهخخای ارائخه دهنخخده
خدمات فناوری اطالعات به مسسسات اعتباری و مدیران سامانههای عملیاتی
آنها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی
تصلف کنند ،به مجازاتهای موضوع بند (ت) این ماده محکوم خواهند شد.
چ .بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطالعاتی که بهموجب ایخخن مخخاده
دریافت مخخیکنخخد و سخخایر اطالعخخات دریخخافتی از مسسسخخات اعتبخخاری ،مانخخده
تسهیالت و تعهدات کالن غیرجاری هر «ذینفع واحدی و مانده تسخخهیالت و
تعهدات جاری و غیرجاری «اشصاح مرتبطی با هریک از مسسسات اعتبخخاری
را به تفکیک اشصاح ،به همراه نرخ سخخود ،مخخدت بازپرداخخخت ،دوره تخخنفس،
وضعیت بازپرداخت (جاری ،سررسید گذشته ،معوق یا مشکوک الوصول) و نوع
و میزان وثیقه دریافت شده ،از طریق پایگاه اطالع رسخخانی بانخخک مرکخخزی در
دسترس عموم قرار داده و به روزرسانی نمایخخد .تعریخخف و مصخخادیق «ذینفخخع
واحدی و «اشصاح مرتبطی درچارچوب دستورالعمل مصوب هیات عالی تعیین
میگردد.

فصل پنجم :تحکیم اقتدار بانك مرکزي
ماده  -21بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصخخل
را در سه مبحث زیر با استفاده از سخخاختار و ترتیبخخات مخخذکور در هخخر مبحخخث
پیگیری نماید:
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مبحث اول -رسخخیدگی بخخه تصلفخخات «اشخخصاح تحخخت نظخخارتی و اعمخخال
مجازاتهای قانونی در مورد «اشصاح تحت نظارتی متصلف
مبحث دوم -رسیدگی به اختالفات «اشصاح تحت نظارتی با یکخخدیگر و
دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه «اشخخصاح تحخخت نظخخارتی و
بالعکس
مبحث سوم -پیگیری جرائم پولی و بانکی.
تبصره -رئیس کل در چارچوب این قانون و مصوبات هیخخأت عخخالی ،نماینخخده
تاماالختیار بانک مرکزی در کلیه موارد باال است و میتواند اختیارات نظخخارتی
خود را به هریک از معاونانش تفویض کند .وظائف و اختیاراتی کخخه در قخخانون
برای معاونان رئیس کل پیشبینی شده ،نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل
نیست.
مبحث اول -رسیدگی به تخلفات «اشخخا

تحخت نظخارت و

اعمال مجازاتهاي قانونی در مورد «اشخخا

تحخت نظخارت

متخلف
ماده  -22به منظور رسیدگی و صدور احکام انتظخخامی نسخخبت بخخه تصلفخخات
«اشصاح تحت نظارتی یا مخخدیران ،کارکنخخان و سخخهامداران مخخسثر آنهخخا از
قوانین ،مقررات ،دستورالعملها ،بصشنامهها و دستورات بانک مرکزی ،هیأت-
های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل مخی-
شود:
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الف .هیأت انتظامی بدوی متشکل از سه نفر به شرح زیر است:
 .1یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده سال
تجربه در پروندههای اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پخخس
از مشورت با رئیس کل انتصاب میشود
 .2دو نفر کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیسکل و تأیید هیأت عالی.
ب .هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر بهشرح زیر است:
 .1یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حخخداقل پخخانزده
( )15سال تجربه قضاوت در پرونخخدههای اقتصخخادی و مخخالی کخخه توسخخط
رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتصاب میشود
 .2دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتصخخاب رئخیس کخخل و تأییخد هیخأت
عالی.
تبصره -قاضی و کارشناسانی که عضو هیأت بدوی هستند نمیتوانند در مورد
همان پرونده ،عضو هیأت تجدیدنظر باشند.
پ .معاون تنظیمگری و نظارت با حفظ مسئولیت ،بخخهعنوان دادسخختان هیخات
انتظامی بانک مرکزی تعیین میشخخود و بخخدون حخخق رأی در جلسخخات هیخأت
انتظامی شرکت میکند.
ت .هیأت انتظامی بدوی موظف اسخخت بخخا درخواسخخت معخخاون تنظخیمگخخری و
نظارت به تصلفات «اشصاح تحت نظارتی یخا سخخهامداران مخخسثر ،مخخدیران و
کارکنان آنها بهفوریت رسیدگی کنخخد .آرا صخخادره از هیخخأت هخخای انتظخخامی
بدوی ظرف ده روز از تاریخ ابالغ از سوی محکوم علیه و بانک مرکزی قابخخل
اعتراض است .هیأت انتظامی تجدیدنظر موظف است به اعتراض واصخخله بخه
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آرا هیأت انتظامی بدوی بهفوریت رسیدگی کند.
ث .قاضی عضو هریک از هیأتهای انتظامی بدوی و تجدیخدنظر ،رئخیس آن
هیأت است.
ج .جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیخه اعضخخا تشخخکیل
میشود .انشا رأی برعهده قاضی عضو هیأت است.
چ .دعوت از مشتکیعنه یا نماینده وی برای حضور در هیأت بدوی و تجدیخخد
نظر الزامی است .در صورت عدم حضور بدون عذر موجه (به تشصیص رئخیس
هیأت) هیات میتواند اقدام به صدور رأی غیابی نماید.
ح .رئیس هیأت انتظامی میتواند از نماینده کانون بانکها یا سخخایر اشخخصاح
مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیأت دعوت بعمل آورد.
ح .اعضای هیأتهای انتظامی برای مدت دو سال انتصاب میشوند و انتصاب
مجدد آنها بالمانع است .حقوق و مزایای کارشناسخخان عضخخو هیخأت انتظخخامی
توسط بانک مرکزی و حقوق و مزایای قضخخات هیخأت انتظخخامی توسخخط قخخوه
قضائیه پرداخت میشود.
خ .عزل قضات عضو هیأتهای انتظامی با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئخیس
قوهقضائیه امکانپذیر است.
د .دبیرخانه هیاتهای انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت حقوقی رئخیس
کل تشکیل میشود .کارشناسان عضو هیأتهای انتظامی به صورت تماموقت
در حوزه معاونت حقوقی رئیس کل استقرار مییابند و عخخزل آنهخخا منخوط بخخه
تأیید هیأت عالی است .یکی از کارشناسان عضو هریک از هیأتهای انتظامی
بدوی و تجدیدنظر ،به انتصاب معاون حقوقی رئیس کل بخخه عنخخوان دبیخر آن
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هیأت منصوب میشود.
ذ .آرا هیأت های بدوی در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور بنخخد
(ت) و نیز کلیه آرا هیأت های تجدیدنطر ،قطعی و الزم االجرا بخخوده و هخیچ
یک از مراجع قضائی و غیرقضائی اجازه توقف ،تعلیق ،الغا یخا ابطخخال احکخخام
صادره را ندارند.
ماده -23
الف .انجام موارد زیر از سوی «اشصاح تحت نظارتی یخخا سخخهامداران مخخسثر،
مدیران و کارکنان آنها تصلف محسوب میشود .معاون تنظیمگری و نظارت
در مقام دادستان انتظامی بانک مرکخخزی موظخخف اسخخت در صخخورت مشخخاهده
هریک از تصلفات ،اعمال تنبیهات مذکور در بنخخد (ب) ایخن مخخاده را از هیخأت
انتظامی درخواست کند:
 .1تصطی از احکام این قانون و سایر قخخوانین مربخخوط و نیخز تصطخی از
مقررات ،دستورالعملها ،بصشنامهها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه
تالش برای بیاثرکردن آنها
 .2تصطی از شرایط و ضوابط مجوزهخخای صخخادره بانخخک مرکخخزی و یخخا
نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آنهخخا
صادرشده است
 .3تصطی از مفاد اساسنامه
 .4تصطی از تعهدات ارائهشده به بانک مرکزی در مورد انجام اقخخدامات
اصالحی
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 .5اقداماتی که منافع مشخختریان و یخخا ثبخخات ،ایمنخخی و سخخالمت مخخالی
«شصص تحت نظارتی ،شبکه بانکی یخخا نظخخام پرداخخخت کشخخور را بخخه
مصاطره میاندازد
 .6عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهخخداری صخخحیح دفخخاتر ،حسخخابهخخا،
اطالعات و صورتهای مخخالی مطخخابق بخخا مقخخررات و دسخختورالعملهای
ابالغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقخخع ،صخخحیح و کامخخل دادههخخا،
اطالعات ،صورتهای مالی و گزارشها به بانک مرکزی
 .7مشارکت حقوقی یا سرمایهگذاری مستقیم مسسسه اعتباری خخخارج از
ضوابط و حدود اعالم شده توسط بانک مرکزی
 .8خودداری از ارائه اطالعات در مواردی که «شصص تحخخت نظخخارتی
به موجب قانون یا دستور مرجع قضایی مکلخخف بخخه ارائخخه یخا افشخخا آن
است
 .8جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخخخالل در آن از طریخخق
اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان ،ارائه اطالعات و آمار اشتباه
و گمراه کننده ،ارائه اطالعات ناقص ،تعلل و تأخیر در ارائخخه اطالعخخات
خواسته شده و سایر موارد مشابه
 .9بهکارگیری افراد به عنوان عضو هیأت مخخدیره و هیخخأت عامخخل و یخخا
سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات نیازمند تأییدیه هستند ،بخخدون
کسب تأییدیه صالحیت عمومی و حرفهای از بانک مرکخخزی یخخا مرجخخع
مربوط
 .10توقف فعالیت بدون عذر موجه
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 .11افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطالعات حسابهای آنان بخخدون
حکم قانونی یا دستور مرجع قضایی
 .12جعل یا مصدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی
 .13ارائه خدمت به اشصاصی که به موجب این قانون یا سخخایر قخخوانین،
ارائه خدمت به آنها ممنوع است
 .14عدم اجرای درخواستهای صندوق ضمانت سپردههخخا در مخخواردی
که به موجخخب ایخن قخخانون یخا قخخوانین دیگخخر بخخه صخخندوق اختیخار داده
شدهاست
 .15عدم رعایت سقفهای مذکور در بندهای ( )11و ( )12ماده ( )8این
قانون.
ب .هیأت انتظامی میتواند بسته به نخخوع تصلخخف« ،شخخصص تحخخت نظخخارتی
متصلف را به یک یا چند مورد از موارد زیر محکوم کند:
 .1اخطخخار کتبخخی بخخه «شخخصص تحخخت نظخخارتی متصلخخف ی خا هریخخک از
سهامداران مسثر ،مدیران یا کارکنان آن
 .2تعلیق یا سلب صالحیت موقت یا دائخخم هریخک از سخخهامداران مخخسثر،
مدیران یا کارکنان «شصص تحت نظارتی
 .3اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مسثر «شصص تحت نظارتی ،تا
سقف پانصد میلیارد ریال یا ده درصد( )%10ارزش روز سهام آنها یا پنج
برابر میزان تصلف ،هرکدام که بیشتر باشد
 .4اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا کارکنان «شصص تحت نظخخارتی
تا سقف پنجاه میلیارد ( )50.000.000.000ریال یا پنج برابر میزان تصلف
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هرکدام که بیشتر باشد
 .5انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت مدیره ،هیأت عامل یخا
مدیران «شصص تحت نظارتی از خدمات دولتی و عمومی
 .6منع «شصص تحت نظارتی از توزیع سود ،اندوختخخه یخخا سخخرمایه بخین
سهامداران مسثر یا اعمال محدودیت در این خصوح
 .9سلب حق رأی سهامدار مسثر متصلف
 .10سلب حق تقدم ناشی از افزایش سخخرمایه «شخخصص تحخخت نظخخارتی
برای سهامدار مسثر متصلف
 .11تعلیق یا لغو مجوز «اشصاح تحت نظارتی متصلف غیر از مسسسات
اعتباری
 .12الزام رئیس کل به نصب سرپرست موقخخت بخخرای مسسسخخه اعتبخخاری
متصلف یا گزیر آن.
تبصره -اجرای حکم مذکور در بند ( )12مستلزم موافقت هیأت عالی است.
ماده -24
الف .معاون تنظیمگری و نظارت عالوه بر انجام وظیفخخه بخخهعنخخوان دادسخختان
انتظامی بانک مرکزی ،وظائف و اختیارات زیر را دارد:
 .1صدور ،تعلیق ،تمدید و لغو مجوز مسسسات اعتباری پس از تصویب در
هیأت عالی
 .2صدور ،تعلیق ،تمدید و لغو مجوز سایر «اشصاح تحت نظارتی غیر از
مسسسات اعتباری ،در چهارچوب تعیینشده توسط هیأت عالی
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 .3نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخخصاح تحخخت نظخخارتی از
طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارش بخخه رئخیس کخخل و
هیأت عالی
 .4اعالن عمومی و بهروزرسانی فهرست «اشصاح تحت نظارتی
 .5پایش مستمر شاخصهای ثبات و سالمت بانکی و ارائخخه گخخزارش بخخه
رئیس کل و هیأت عالی
 .6راهبری فرآیند بازسازی و گزیر مسسسات اعتباری
 .7انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیأت عخخالی بخخه معخخاون
تنظیمگری و نظارت ارجاع میشود.
ب .هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دسخختورالعملهخخایی را
که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی الزم تشصیص میدهند ،تهیخه
کنند .دستورالعملهای یادشده در صورت موافقت رئیس کل ،در دستور کمیته
تنظیمگری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.
ماده  -25ارتکخخاب مخخوارد زیخخر توسخخط «اشخخصاح تحخخت نظخخارتی تصلخخف
محسوب شده و بانک مرکزی میتواند متصلف را رأساً بخخه ترتیخخب مخخذکور در
این ماده جریمه کند .مبلغ جریمه بسته بخخه شخخرائط وقخخوع تصلخخف ،شخخدت و
اهمیت تصلف و میزان همکخخاری قبلخخی «شخخصص تحخخت نظخخارتی بخخا بانخخک
مرکزی ،به تشصیص رئیس کل ،کاهش مییابد.
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 در مواردی که «شصص تحخخت نظخخارتی در ارسخخال گخخزارشهخخای مخخورددرخواست بانک مرکزی تعلل کنخخد :بخخه ازای هخخر روز تخخأخیر حخداکثر ده
میلیارد ریال
 در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کنخخد و«شصص تحت نظارتی ترتیبخخات مزبخخور را رعایخخت نکنخخد :بخخه ازای هخخر
تراکنش تا مبلغ صد میلیون ریال
 در مواردی که «شصص تحت نظارتی موظف به راهاندازی سامانه جدید،نسصهگذاری سامانههای موجود و یا افخخزایش و یخا تغییخر در قابلیتهخخای
آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد :به ازای هر روز تأخیر تا
مبلغ ده میلیارد ریال
 در صورتی که سامانههای داخلی «شصص تحت نظارتی که به سامانه-های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند ،دچار اخالل شخخده و موجخخب
تراکنش غیرموفق در سامانههای حاکمیتی شوند :بخخه ازای هخخر تخخراکنش
ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال.
تبصره  -1احکام مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که مصوب هیات
عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای
هیأت عامل بانک مرکزی ابالغ شده باشد.
تبصره « -2اشصاح تحت نظارتی که بهموجب این مخخاده مشخخمول جریمخخه
43

نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند ،میتوانند بخخه دبیرخانخخه
هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسخخلیم کننخخد .هیخخأت
انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده ( )23به مسخختندات ارائخخه
شده از سوی «شصص تحت نظارتی رسخخیدگی کنخخد .در صخخورتی کخخه عخدم
تقصیر وی احراز شود ،بانک مرکزی موظف است عالوه بر استرداد کل مبخخالغ
برداشت شده از حسابهای «شصص تحت نظارتی ،زیان وارده به وی را نیز
مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.
تبصره  -3اعمال جریمههای موضوع این ماده ،نافی سایر موارد تنبیهی اشاره
شده در این قانون نمیباشد.
ماده  -26معاون تنظیمگری و نظارت برای تحقق بصشیدن به هدف مذکور
در جز ( )2بند (ب) ماده ( )3این قانون (تأمین ثبات و سالمت شبکه بانکی)،
میتواند با تشصیص خود و پس از اطالع به رئیس کل ،حسب مورد اقخخدامات
نظارتی زیر را انجام داده یا مسسسات اعتباری را ملزم به انجام آنها نماید:
الف .اقدامات اکتشافی
ب .اقدامات پیشگیرانه
پ .اقدامات اصالحی
ت .تعیین سرپرست موقت برای مسسسه اعتباری
ث .گزیر مسسسه اعتباری
اقدامات اکتشافی
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ماده  -27چنانچه عملیات مسسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تصلخخف
توسط آن مسسسه یا ایجاد مصاطره برای ثبات و سالمت شبکه بخخانکی باشخخد،
معاون تنظیمگری و نظارت میتواند اقدامات زیر را انجام دهد:
 .1دستور تهیه صورتهای مالی میاندورهای توسط مسسسه اعتباری
 .2اعزام حسابرس ویژه به مسسسه اعتبخخاری جهخخت تهیخه گزارشهخخای
حسابرسی ویژة موردنظر معاون تنظیمگری و نظارت
 .3انتصاب ناظر مقیم در مسسسه اعتباری.
اقدامات پیشگیرانه
ماده  -28چنانچه معاون تنظیمگری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا
از طرق دیگر تشصیص دهد که مسسسه اعتباری در وضخخعیت نامناسخخب قخخرار
گرفته یا در آستانه ورود به وضعیت نامناسب قرار دارد ،میتواند پس از کسخخب
موافقت رئیس کل ،مسسسه اعتباری را ملخخزم بخخه اجخخرای تمخخام یخا بصشخی از
اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
 .1الزام هیأت مدیره به تغییر تمام یا بصشی از اعضای هیأت عامل
 .2الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بصشی از اعضای هیأت مدیره
 .3افزایش حدود ذخیره مطالبات غیرجاری
 .4کاهش یا ممنوعیت توزیخع سخخود و ممنوعیخت توزیخع اندوختخخه بخین
سهامداران
 .5الزام به کاهش نرخ سود سپردهها
 .6اصالح ترکیب داراییها و بدهیها
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 .7توقف یا تحدید عملیات یا فعالیتهای پر مصاطره
 .8افزایش داراییهای نقد یا بهبود کیفیت نقد شوندگی داراییها
 .9ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و کنترلهای داخلی
 .10محدود کردن هزینههای عملیاتی
 .11محدود کردن اعطای تسهیالت یا ایجاد تعهدات
 .12ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی
 .13ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مسسسه اعتباری
 .14تشدید نسبتهای احتیخخاطی مخخذکور در بنخخد (الخخف) مخخاده ( )20ایخن
قانون.
تبصره -اعمال محدودیتهای مذکور در اجزای ( )5( ،)4( ،)2( ،)1و ( )14این
بند منوط به تصویب هیأت عالی است.
اقدامات اصالحی
ماده  -29در صورتی که معاون تنظیمگری و نظخخارت اقخخدامات پیشخخگیرانه
مذکور در ماده ( )28را ناکافی بداند ،میتواند پخخس از کسخخب موافقخخت رئخیس
کل ،مسسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف مدت یک ماه برنامه اصالحی ارائه
کند .در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه اصخخالحی مسسسخخه اعتبخخاری بخخه
بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده بخخه تاییخد کمیتخخه تنظخیمگخخری و
نظارت نرسد ،معاون تنظیمگری و نظارت برنامه اصخخالحی مسسسخخه اعتبخخاری
موردنظر را رأساً تهیه میکند و جهت تصویب به کمیته تنظیمگری و نظخخارت
ارائه مینماید .برنامه اصالحی میتواند مشتمل بر تمام یا بصشخی از اقخخدامات
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زیر باشد:
 .1فروش بصشی از داراییها
 .2افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن
 .3افزایش اندوختهها و ذخایر
 .4کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن
 .5فروش شرکتهای تابعه
 .6تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه
 .7تبدیل بدهیهای تبعی غیرسپردهای به سهام
 .8تغییر سهامداران مسثر (الزام سهامداران مسثر به کاهش سهام خود)
 .9سایر اقدامات اصالحی پیشنهادی کمیته تنظیمگری و نظارت.
تبصره  -1افزایش سرمایه موسسات اعتباری در صورتی که از محخخل صخخرف
سهام با سلب حق تقدم سهامداران انجام شود ،از مالیات معاف است.
تبصره -2در صورتی که موسسه اعتباری که به موجخخب ایخخن مخخاده ملخخزم بخخه
افزایش سرمایه شده است ،دولتی بوده یا بصشی از سهام آن متعلق به دولخخت
باشد ،دولت موظف است منخخابع مخخورد نیخخاز بخخرای افخخزایش سخخرمایه موسسخخه
اعتباری مورد نظر را در الیحه اصالحیه قانون بودجه همان سخخال یخخا الیحخخه
بودجه سال بعد منظور نموده و به مجلخخس شخخورای اسخخالمی تقخخدیم کنخخد .در
صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشخخنهاد دولخخت مخخورد موافقخخت
مجلس قرار نگیرد ،تمام یا بصشی از سود خالص بانک مرکزی در همان سال
صرف افزایش سرمایه موسسات اعتباری موضوع این تبصره خواهد شد.
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تعیین سرپرست موقت براي مؤسسه اعتباري
ماده  -30چنانچه مسسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصخخالحی
استنکاف کرده یا حسب تشصیص معاون تنظیمگری و نظارت ،آنها را بهطور
کامل یا موثر اجرا نکند ،معاون تنظیمگری و نظخخارت موظخخف اسخخت پیشخخنهاد
سلب اختیار از مجمع عمومی ،هیأت مدیره و هیأت عامل مسسسه اعتبخخاری را
پس از تأییخد رئخیس کخخل بخخه هیخأت عخخالی ارائخخه کنخخد .در صخخورت تصخخویب
هیأتعالی ،معاون تنظیمگری و نظارت موظف است برای مسسسخخه اعتبخخاری
موردنظر سرپرست موقت تعیین کند .نصب سرپرست موقت بخخرای مسسسخخات
اعتباری تابع ترتیبات زیر است:
 .1معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس
از الزماالجراشدن مصوبه هیأت عخخالی ،سرپرسخخت موقخخت را بخخه رئخیس کخخل
پیشنهاد و پس از موافقت رئیس کل ،حکم وی را صادر نماید و مراتخخب را بخخه
نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسخخمی کشخخور ارسخخال کنخخد .قخخائم مقخخام و
معاونان مسسسه اعتباری به پیشنهاد سرپرست موقت با حکم معاون تنظخیم-
گری و نظارت منصوب میشوند .همچنین معاون تنظیمگری و نظارت مجخخاز
است با موافقت رئیس کل نسبت بخخه عخخزل سرپرسخخت موقخخت ،قخخائم مقخخام و
معاونان «مسسسه اعتباری تحت سرپرستیی اقدام کند.
 .2پس از انتصاب سرپرست موقت ،کلیه وظایف و اختیارات هیأت مدیره
و هیأت عامل به سرپرست موقت منتقل شده و اعضای هیأت مخخدیره و
هیأت عامل برکنار مخیشخخوند .همچنخین در طخخول مخخدتی کخخه مسسسخخه
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اعتباری توسط سرپرست موقت اداره میشود ،اختیارات مجمخخع عمخخومی
عادی و فوقالعاده مسسسه اعتباری توسط هیأت عالی اعمال خواهد شد.
 .3مدت سرپرستی حداکثر  12ماه است .هیأت عالی میتواند با پیشنهاد
رئیس کل ،مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگخخر تمدیخد کنخخد .تمدیخخد
بیش از  36ماه ،منوط به تصویب دوسوم اعضای هیات عالی است.
 .4از تاریخ قطعی شدن انتصاب سرپرسخخت موقخخت ،اقخخدامات سرپرسخخت
موقت و دستورات وی در چارچوب ایخن قخخانون و مقخخررات و دسخختورات
ابالغی بانخخک مرکخخزی بخخرای سخخهامداران ،بسخختانکاران ،سخخپردهگذاران،
بدهکاران ،مدیران و کارکنان «مسسسه اعتباری تحت سرپرسخختیی الزم
االتباع است .قخخائم مقخخام سرپرسخخت موقخخت در غیخاب وی دارای کلیخه
وظایف و اختیارات سرپرست موقت میباشد.
 .5چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دورهای که مسسسه اعتباری توسط
سرپرست موقت اداره میشود ،به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر
به وضعیت سرمایه و نقخخدینگی مسسسخخه اعتبخخاری بخخه شخخرایط مطلخخوب
برگشته است ،باید مراتب را به هیأت عالی گزارش کند .در صورت تأیید
گزارش رئیس کل توسط هیخأت عخخالی ،معخخاون تنظخیمگخخری و نظخخارت
موظف است با دعوت از سهامداران مسسسه اعتباری و تشخخکیل مجمخخع
عمومی ،مدیریت مسسسه اعتباری را به مدیران منتصخخب مجمخخع منتقخخل
نماید.
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وظائف و اختیارات سرپرست موقت
ماده  -31سرپرست موقخخت عخخالوه بخخر کلیخه وظخخایف و اختیخاراتی کخخه در
اساسنامه مسسسه اعتباری برای هیأت مدیره و هیأت عامل پیشبینی شخخده-
است ،وظائف و اختیارات زیر را دارا میباشد:
الف -وظایف سرپرست موقت:
 .1استفاده از کلیه ظرفیتهای قانونی برای خاتمه دادن یا اعمال تغییخر
در قراردادهایی که به تشصیص سرپرست موقخخت ،ثبخخات و سخخالمت مسسسخخه
اعتباری را در معرض مصاطره قرار دادهاست
 .2بررسی کلیه قراردادهخخا ،عملیخات و اقخخدامات مهمخی کخخه در مسسسخخه
اعتباری تحت سرپرستی انجام و منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مسسسه
اعتباری ،به تشصیص سرپرست موقت و تأیید معاون تنظخیمگخخری و نظخخارت
شدهاست ،از جمله:
فروش داراییهای ثابت بانخخک بخخه قیمتهخخایی پخخائینتر از قیمخخت بخخازار و یخا
هدیهدادن آنها خرید دارایی ثابت بانک به قیمتهایی باالتر از قیمت بخخازار
اعطای تسهیالت به اشصاح فاقد صخخالحیت اعتبخخاری پرداخخخت پخخاداش بخخه
مدیران بانک و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی کخخه سخود و پخخاداش
توزیع شده متناسب با سوددهی واقعخی بانخخک نبخخوده اسخخت اخخختالس ،سخخو
استفاده و غصب امخخوال مسسسخخه اعتبخخاری اعطخخای تصفیفخخات ،امتیخازات یخا
ترجیحات خاح برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشخختریان
اعطا نمیشده اسخخت تصطخی از الزامخخات و مقخخررات قخخانونی بخخرای اعطخخای
تسهیالت به «اشصاح مرتبطی یا قبخخول تعهخخدات بخخهنفخخع آنهخخا بخخهصخخورت
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مستقیم یا با واسطه ارزیابی وثائق تودیع شده نزد مسسسه اعتبخخاری بیشخختر از
ارزش واقعی آنها.
سرپرست موقت موظف است ابطال قراردادهخخای یادشخخده و جبخخران خسخخارت
وارده را از هیأت رسیدگی به اختالفات بانکی درخواست کند .هیأت رسخخیدگی
به اختالفات بانکی باید بخخه ایخنگونخخه دعخخاوی بخخه فوریخت و خخخارج از نوبخخت
رسیدگی کند.
 .3شناسایی مدیران ،سهامداران مسثر و کارکنان مسسسه اعتباری تحخخت
سرپرستی که مسئول اقدامات موضوع اجزای ( )1و ( )2این بند بودهاند تهیخه
اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مسسسه اعتباری.
سرپرست موقت موظف است همزمان ،از مرجخخع ذیصخخالح اعمخخال اقخخدامات
تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشصاح درخواست نمایخد.
چنانچه اشصاح یادشده ظرف مدت مخخذکور در اظهارنامخخه اقخخدام بخخه جبخخران
خسارات ننمایند ،سرپرست موقت موظف به طرح دعوی علیه آنخخان میباشخخد.
دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختالفات بانکی -حسب مورد -موظف اسخخت بخخه
اینگونه دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
 .4سایر اموری که توسط معاون تنظیمگری و نظارت به سرپرست موقت
ابالغ میشود.
ب -اختیارات سرپرست موقت:
 .1تعلیق حق برداشت برخی از سپردهگذاران مسسسه اعتباری به صورت
جزئی یا کلی ،پس از اخذ مجوز از هیأت عالی
 .2تهیه گزارش ارزیابی کیفیت داراییها و اصالح صورتهای مخخالی بخخه
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منظور شفاف شدن میزان و کیفیت داراییها
 .3خاتمه دادن به خخخدمت برخخی از کارکنخخان مسسسخخه اعتبخخاری تحخخت
سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان
 .4بهکارگیری اشصاح در مسسسه اعتباری تحت سرپرستی بخخه صخخورت
موقت .هرگونه استصدام دائمی افخخراد در مسسسخخه اعتبخخاری تحخخت سرپرسخختی
منوط به موافقت هیأت عالی است.
 .5پیشنهاد گزیر مسسسه اعتباری.
ماده  -32پس از انتصاب سرپرست موقت:
الف .هرگونه اقدام و فعالیت «مسسسه اعتباری تحت سرپرسخختیی کخخه بخخدون
اذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم سرپرست موقت انجام شخخود ،ملغخخی االثخخر
است و باطل میشود.
ب .مدیران «مسسسه اعتباری تحت سرپرستیی باید تمامی داراییهخخا ،اسخخناد،
دفاتر ،نرمافزارها و بانکهای اطالعاتی ،مهرها و تمامی اطالعات مربخخوط بخخه
عملیات و فعالیت «مسسسه اعتباری تحت سرپرستیی را در اختیخار سرپرسخخت
موقت قرار دهند بهگونهای که معاون تنظیمگری و نظارت از به دست گرفتن
اداره مسسسه اعتباری توسط سرپرست موقت اطمینان حاصل نماید .همچنین
کلیه افرادی که تا پنج سخخال قبخخل از تعیخخین سرپرسخخت موقخخت در «مسسسخخه
اعتباری تحت سرپرستیی مسئولیت داشته یا مشغول به کار بودهاند ،موظفنخخد
بنا به درخواست سرپرست موقت با وی همکخخاری نمخخوده و اسخخناد ،مخخدارک و
اطالعات الزم را در اختیار وی قرار دهند .نیروی انتظخخامی موظخخف اسخخت بخخا
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درخواست سرپرست موقت و حکم دادستان ،همکاری الزم را برای در اختیخار
گخخرفتن کنتخخرل سخخاختمانها ،امخخالک ،داراییهخخا ،تجهیخزات ،دفخخاتر و اسخخناد
«مسسسه اعتباری تحت سرپرستیی انجام دهد.
پ .هزینههای مرتبط با سرپرستی از محل منخخابع «مسسسخخه اعتبخخاری تحخخت
سرپرستیی تأمین میشود .در صورتی که به تشصیص معاون تنظخیمگخخری و
نظارت و تأیید هیأت عالی ،منابع «مسسسه اعتباری تحت سرپرسخختیی بخخرای
تأمین هزینههای موردنظر کافی نباشد ،کسری توسط بانخخک مرکخخزی تخخأمین
میشود.
ت .طرح هرگونه دعخوی علیه «مسسسه اعتباری تحت سرپرسخختیی بایخد بخخه
طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و سرپرست موقت ،قائم مقام ،معاونخخان و
مخخدیران «مسسسخخه اعتبخخاری تحخخت سرپرسخختیی را نمیتخخوان در خصخخوح
اقداماتشان در «مسسسه اعتباری تحت سرپرستیی طرف دعوی قرار داد مگر
در مواردی که بهتشصیص دادستان کل کشور ،اقدامات آنان خارج از چارچوب
اختیارات قانونی یا اختیارات مصرح در اساسخخنامه مسسسخخه اعتبخخاری بخخوده یخا
مرتکب جرم شدهباشند.
ث .اقدامات صورتپذیرفته توسط سرپرست موقخخت ،بخخا شخخکایت سخخهامداران،
مدیران یا سایر ذینفعان «مسسسه اعتباری تحت سرپرستیی بخخه هخیچ وجخخه
باطل یا ملغیاالثر نمیشوند .در صورتی که اشخخصاح مزبخخور بخخهموجخخب رأی
قطعی هیأتهای رسیدگی به اختالفات بانکی در اثر اقخخدامات صخخورتپذیرفته
توسط سرپرست موقت ،متضرر شدهباشند ،خسارات وارده -در صورتی که بخخه
تشصیص و حکم دادگاه ،مستند به تقصیر سرپرست موقت یا سایر افراد ذی-
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مدخل نباشد -توسط بانک مرکزی جبران میشود.
گزیر مؤسسه اعتباري
ماده  -33چنانچخخه رئخیس کخخل در دورهای کخخه مسسسخخه اعتبخخاری توسخخط
سرپرست اداره میشود یا قبل از آن ،به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر
به وضعیت سرمایه و نقدینگی مسسسه اعتباری قابل اصالح نمیباشد ،موظف
است پیشنهاد گزیر مسسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائخخه کنخخد .در صخخورت
تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی ،مسسسه اعتباری با ترتیبات زیر
وارد مرحله گزیر میشود:
 .1مخخدیریت گزیخخر مسسسخخات اعتبخخاری برعهخخده صخخندوق ضخخمانت
سپردههاست .صندوق ضمانت سپردهها موظف است ظرف حداکثر پخخنج
روز کاری پس از الزماالجرا شدن مصخخوبه هیخأت عخخالی ،فراینخخد گزیخر
مسسسه اعتباری موردنظر را آغخخاز نمخخوده و بخخا کمتخخرین هزینخخه مخخالی و
اجتماعی و با هدف صخخیانت و رعایخت غبطخخه سخخپردهگخخذاران ،بخهویخژه
سپردهگذاران خرد ،و سایر ذینفعان گزیر مسسسه اعتبخخاری مخخوردنظر را
مطابق قانون به انجام برساند.
 .2اعطای تسهیالت جدید ،صدور ضمانتنامه ،گشایش اعتبار اسنادی و
افتتاح حساب توسط مسسسه اعتباری تحخخت گزیخخر ،مجخخاز نمیباشخخد .در
عین حال ،مدیر گزیر موظف است در چخخارچوب مصخوب هیخأت عخخالی،
فعالیتهای اصلی مسسسه اعتباری که عدم انجام آن در دوران گزیخخر –
به تشصیص هیأت عالی -منجر به ایجاد بی ثباتی مالی میگخخردد را تخخا
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زمان خاتمه فرایند گزیر ،ادامه دهد.
تبصره -در دو سال نصست اجرای این قانون ،هیأت عخخالی مخیتوانخخد اجخخرای
مصوبات خود را که ناظر به تعیین سرپرست موقت برای مسسسات اعتباری یا
گزیر آنهاست ،صرفاً در مورد مسسسات اعتباری که دستورات بانک مرکخخزی
را بهطور کامل رعایت کنند ،تعلیق نماید.
ماده  -34در صورتی که مسسسه اعتباری نسبت بخخه مصخخوبه هیخأت عخخالی
مبنی تعیین سرپرست موقت بخخرای مسسسخخه اعتبخخاری یخا گزیخر آن مسسسخخه
معترض باشد ،میتواند اعتراض خود را به همراه دالیل و مستندات ظرف سه
روز کاری از زمان ابالغ ،به دبیرخانه هیخأت انتظخخامی بخخدوی بانخخک مرکخخزی
تسلیم نماید .در مورد گزیر ،عالوه بر مسسسه اعتباری ،اشخخصاح ثالخخث یعنخی
سایر اشصاصی که از مصوبه هیأت عالی متضرر شدهاند نیز میتوانند نسبت به
مصوبه هیأت عالی به هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی اعتراض کنند.
هیأت انتظامی بدوی باید ظرف مدت یک هفته به اعتراض واصخخله رسخیدگی
نموده و اقدام به صدور رأی نماید .مسسسه اعتباری یا شصص ثالث معترض و
معاون تنظیمگری و نظارت سه روز کاری پس از ابالغ رأی ،برای اعتراض به
رأی هیأت انتظامی بدوی فرصت دارند .در صورتی که هیچیک از طرفین بخخه
رأی هیأت انتظامی بدوی اعتراض نکند ،رأی هیأت مزبور قطعی است.
در صورت وصول اعتراض ،هیأت انتظامی تجدید نظر سه روز کخخاری پخخس از
وصول اعتراض فرصت دارد تا به اعتراض واصله رسیدگی و مبادرت به صدور
رأی نماید .در هرصورت ،چنانچه بخخه مصخخوبه هیخأت عخخالی مبنخی بخخر تعیخخین
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سرپرست موقت یا گزیر مسسسه اعتراض نشود ،یخا اعتخخراض واصخخله ،حسخخب
مورد ،توسط هیأت انتظامی بدوی یخا تجدیخدنظر وارد تشخخصیص داده نشخخود،
مصوبه هیأت عالی قطعخی و الزماالجراسخخت و دیخوان عخخدالت اداری و سخخایر
مراجع قضائی نمیتوانند تقاضای صدور حکم توقف یا ابطخخال مصخخوبه هیخأت
عالی را بپذیرند.
تبصره -از زمانی که هیأت عالی ،رئیس کخخل را مخخأمور بخخه تعیخخین سرپرسخخت
موقت برای مسسسه اعتباری یا گزیر آن مخیکنخخد ،مجمخخع عمخخومی و هیخأت
مدیره مسسسه اعتباری حق تشکیل جلسه و تصخخمیمگیخری در امخخور مسسسخخه
اعتباری را نصواهندداشت و احکام یا قراردادهایی که توسط مخخدیران مسسسخخه
اعتباری امضا شده باشد ،نافذ نیست مگر این که هیخأت انتظخخامی بخخدوی یخا
تجدیدنظر –حسب مورد -رأی به نقخخض مصخخوبه هیخأت عخخالی در خصخخوح
تعیین سرپرست موقت برای مسسسه اعتباری موردنظر بدهد.
مبحث دوم -رسیدگی به اختالفات «اشخا

تحت نظارت بخا

یکدیگر و دعاوي حقخوقی مشختریان و سخایر ذينفعخان علیخه
«اشخا

تحت نظارت و بالعکس

ماده -35
الف .اختالفات «اشصاح تحت نظارتی با یکدیگر و با مشتریان آنها و سخخایر
اشصاح ذیربط ،که ناشی از فعالیت حرفهای «اشصاح تحت نظارتی باشد،
توسط هیأتهای رسیدگی به اختالفات بانکی رسیدگی میشود .قوه قضائیه و
بانک مرکزی موظفند هیأتهای رسیدگی بخخه اختالفخخات بخخانکی را در مراکخخز
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کلیه استانهای کشور و شهرهای پرجمعیت دایر کنند.
ب .هر هیأت متشکل از سه عضخخو میباشخخد کخخه یخخک عضخخو توسخخط رئخخیس
قوهقضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین متصصصان پولی و بانکی
به پیشنهاد رئیسکل و تأیید هیئت عالی انتصاب میشخخوند .ریاسخخت هیخخأت و
صدور حکم برعهده قاضی عضخخو هیخخأت اسخخت .رئخخیس هیخخأت بایخخد پخخس از
مشورت با دو متصصص پولی و بانکی عضو هیأت ،مبادرت به انشا رأی کند.
پ .مدت مأموریت اعضای هیأتهای رسیدگی به اختالفات بانکی سخخه سخخال
میباشد و انتصاب مجدد آنان بالمانع است.
ت .هیأتهای رسیدگی به اختالفات بانکی دارای مرحله بدوی و تجدید نظخخر
هستند .آرای صادره از هیأتهای بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخخصص
ثالث ذینفع ،مجدداً در هیأت تجدید نظر رسخخیدگی میشخخود .آرای صخخادره از
سوی هیأتهای تجدید نظر قطعی و الزماالجراست .قاضی و کارشناسانی که
عضو هیأت بدوی هستند نمیتواننخخد در مخخورد همخخان پرونخخده ،عضخخو هیخأت
تجدیدنظر باشند.
ث .دبیرخانه هیأتهای رسیدگی به اختالفات بانکی در بانک مرکزی مسخختقر
میشود و وظیفه پشتیبانی اداری ،مالی و حقوقی هیأتهای مزبور را برعهخخده
دارد .هزینه هیأتهای رسیدگی به اختالفات بانکی در بودجه بانخخک مرکخخزی
منظور و توسط آن بانک پرداخت میشود.
ج .دوائر اجرای احکام هیأتهخخای رسخخیدگی بخخه اختالفخخات بخخانکی در محخخل
هیأتهای مزبور مستقر میشوند .پشتیبانی اداری و مالی دوائر اجرای احکخخام
بر عهده بانک مرکزی است.
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چ .هیأتهای رسیدگی به اختالفات بانکی از حیخخث آیخخین دادرسخخی و هزینخخه
دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
ح .پروندههایی که در زمان ابالغ این قانون در مراجع دیگر قضخخایی در حخخال
رسیدگی بوده ولی منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد ،به درخواست یخخک
از اطراف دعوی به هیأت رسیدگی به اختالفات بانکی ارجاع خواهد شد.
مبحث سوم -پیگیري جرائم پولی و بانکی
ماده  -36دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیخخه جخخرائم
موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند .سایر جرائمی که در
دیگر قوانین ،عنوان یا محتوای جرم پخخولی و بخخانکی داشخخته باشخخند ،مشخخمول
همین حکم خواهند بود.
ماده -37
الف .انجام هرگونه عملیات بانکی ،ارائه انواع خدمات بانکی ،صرافی ،واسپاری
(لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبخخت «اشخخصاح تحخخت نظخارتی ،ایجخخاد
شعبه ،باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخخخت ،صخخرفاً بخخا مجخخوز
بانک مرکزی و در چهخخارچوب مقخخررات مصخخوب هیخأت عخخالی مجخخاز اسخخت.
همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگخخاههخخای اینترنتخخی،
برنامههای کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن ،بهجخخز مخخواردی کخخه بخخا
تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف میباشد ،منوط به کسب مجخخوز از
بانک مرکزی است .اقدام به فعالیتهای مخخذکور در ایخن مخخاده بخخدون کسخخب
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مجوز ،جرم تلقی میشود .بانک مرکزی موظف است اسامی و اطالعات کلیخه
«اشصاح تحت نظارتی مجاز را به طخخرق مقتضخی از جملخخه درج در پایگخخاه
اطالع رسانی خود اعالم عمومی نموده و بخخه اطخخالع نیخروی انتظخخامی و قخخوه
قضائیه برساند .نیروی انتظامی جمهخخوری اسخخالمی ایخران بخخه عنخخوان ضخخابط
قضایی موظف است فعالیت اشصاح حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت-
های مذکور در صدر این ماده میکنند اما نام آنها در فهرست اعالمی بانخخک
مرکزی وجود ندارد ،بدون نیاز به دستور مقام قضایی متوقف کنخخد .همچنخین
وزارت اطالعخخات و نیخخروی انتظخخامی موظفنخخد درصخخورت اطخخالع از انجخخام
فعالیتهای مذکور در صدر این ماده توسط اشصاح حقیقی یا حقوقی بخخدون
کسب مجوز از بانک مرکزی ،مراتب را بالفاصله ،کتباً به معاونت تنظیمگخخری
و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش نمایند.
ب .بانک مرکزی موظف است علیه اشصاصی که بدون اخذ مجوز ،بخخه انجخخام
فعالیتهایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت میکنند ،نزد
مراجع قضائی اقامه دعوی کند.
پ .اشصاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مخخذکور
در بند (الف) نمایند ،به شرح زیر مشمول مجازات خواهند شد:
 .1چنانچه مرتکب شصص حقیقی باشد ،عالوه بر الخخزام بخخه بازپرداخخخت
وجوه دریافتی از مردم و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه
تحصیل یا جمعآوری شده تحت هر عنوان ،به مجخخازات درجخخه پخخنج یخا
شش ماده ( )19قانون مجازات اسالمی ،محکوم میگردد.
 .2چنانچه با ایجاد شصص حقخخوقی اقخخدام بخخه انجخخام اعمخخال مجرمانخخه
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موضوع بند (الف) این ماده شده باشد ،عالوه بر انحالل شصص حقخخوقی
ایجاد شده و مصادره کل اموال آن (به استثنای امخخوالی کخخه متعلخخق بخخه
مردم است و باید عودت داده شود) ،اعضای هیأت مدیره ،هیأت عامخخل،
مدیران و سهامداران مسثر شصص حقوقی به مجازات مذکور در جز ()1
این بند محکوم میشوند .این افراد در قبال خسارات وارده بخخه اشخخصاح
ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت .جرائم موضوع این ماده ،از جرائم
اقتصادی محسوب میگردد.
ت .قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسخیدگی بخخه جخخرائم
پولی و بانکی را دائر کند .شعب یادشده موظفند به شخخکایات بانخخک مرکخخزی،
مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
ماده  -38اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشصاصی
که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیتهای مذکور در بند (الخخف) مخخاده
( )37مینمایند ،ممنوع است .همچنین ،استفاده آگاهانه کلیه اشصاح حقیقخی
و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشصاصخی
که بدون مجوز مبادرت به فعالیتهای مذکور در بند (الف) ماده ( )37میکنند،
ممنوع میباشد .شصص حقیقی یا نماینده قانونی شصص حقوقی مرتکب ،بخخه
یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه پنج ماده ( )19قانون مجازات اسخخالمی
با اصالحات و الحاقات بعدی ،محکوم خواهند شد.
ماده -39
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الف .انتشار هر نوع آگهی یا اطالعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نخخوع رسخخانه
(دولتی ،خصوصی ،داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکخخی
و غیرالکترونیکی ،دیداری یا شنیداری ،به نفع اشصاصی کخخه بخخه فعالیتهخخای
مذکور در بند (الف) ماده ( )37بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارنخخد،
ممنوع است.
ب .بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشصاح تحت
نظارتی دارای مجوز نظارت کند .کلیه رسانهها و اشصاح حقیقی یا حقخخوقی
متولی امور تبلیغاتی موظفند بهمحض ابخخالغ کتبخی بانخخک مرکخخزی ،تبلیغخخات
موردنظر را متوقف نمایند .تصلف رسانهها از این حکخخم مسخختوجب جریمخخه تخخا
میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجخخه
سه موضوع ماده ( )19قانون مجازات اسخخالمی ،هخخر کخخدام کخخه بیشخختر باشخخد،
خواهد بود .در خصوح تصلف رسانههای دولتی یا وابسخخته بخخه دسخختگاههخخای
اجرائی ،باالترین مقام مسئول (بهتشخخصیص دادگخخاه) بخخه انفصخخال از خخخدمات
دولتی از یک تا پنج سال محکوم میشود .رعایت اصل ( )168قانون اساسخی
در اجرای احکام این ماده الزامی است.
ماده  -40هرگونه انتشار خبر کذب درخصوح «اشخخصاح تحخخت نظخخارتی
توسط رسانهها یا سایر اشصاح ،به قصد اضرار بخخه غیخر یخا تشخخویش اذهخخان
عمومی ،جرم محسوب و مشمول مجازاتهخخای موضخخوع مخخاده ( )698قخخانون
مجازات اسالمی مخخیشخخود .همچنخخین مرتکخخب بخخا شخخکایت «شخخصص تحخخت
نظارتی ذینفع ،به جبخخران خسخخارت مخخادی و معنخخوی وارده بخخه وی محکخخوم
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میشود.
ماده  -41فعالیت در سمتهای عضو هیأت مدیره یخخا عضخخو هیخأت عامخخل
«اشصاح تحت نظارتی بدون داشتن تأییدیه صالحیت عمومی و حرفهای از
بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و امخخوال عمخخومی
محسوب میشود .اشصاح مذکور و نیز سخخهامداران مخخسثر «اشخخصاح تحخخت
نظارتی که مشمول ماده ( )1قانون اصالح قانون اجرای سیاسخختهخخای کلخی
اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب  1397/03/22هستند و صالحیت
آنها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد ،عالوه بر مجازات قانونی مربوط ،به
پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد ( )1.000.000.000ریال به ازای هخخر
روز تصلف محکوم میشوند.
ماده -42
الف .بانک مرکزی مکلف است به تشصیص واحد مبارزه بخخا پولشخخویی بانخخک
مرکزی که به تأیید رئیس کل رسیده است ،یا با درخواسخخت مرکخخز اطالعخخات
مالی ( ،)FIUنسبت به مسدود نمودن حساب اشصاح مظنون به پولشویی و
محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند .کلیخخه «اشخخصاح تحخخت
نظارتی موظفند دستورات بانک مرکخخزی در ایخخن خصخخوح را انجخخام دهنخخد.
اشصاح موضوع این بند میتوانند اعتراض خود را به بانخک مرکخخزی تسخخلیم
کنند .بانک مرکزی موظف است حداکثر ظخخرف مخخدت ده ( )10روز کخخاری از
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زمان ثبت اعتراض ،در کمیتهای با حضور نماینده دادستان کل کشور ،نماینده
وزارت اطالعخخات ،نماینخخده واحخخد اطالعخخات مخخالی ) (FIUو نماینخخده بانخخک
مرکزی به درخواست متقاضی رسیدگی نموده و در صورتی که مستندات ارائه
شده از طرف متقاضی توسط همه اعضای کمیته کافی تشخخصیص داده شخخود،
نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیتهای اعمال شخخده اقخخدام کنخخد .در
غیر این صورت ،بانک مرکزی موظف است پرونده متقاضخخی را بخخه دادسخخرای
ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال کند .دادسرای ویژه رسیدگی بخخه
جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف مدت یخخک هفتخخه بخخه پرونخخده
ارسالی رسیدگی نموده و اقدام به صدور قرار نماید.
ب .بانک مرکزی موظف است فهرست اشصاح مظنون به اخخخالل در بخخازار
پول ،ارز ،طال ،یا سایر فعالیتهایی که مصداق اخالل در نظام اقتصادی است،
به کلیه «اشصاح تحت نظارتی و دستگاههای اجرائی ابالغ کنخخد .فهرسخخت
مزبور قبل از ابالغ باید به تأیید دادستان کل کشور برسد .ارائه هرگونه خدمت
توسط «اشصاح تحت نظارتی به اشصاصی که نام آنان در فهرست موضوع
این بند قرار داشته باشد ،و یا صدور یا تمدید پروانه فعالیت برای آنان توسخخط
هر یک از دستگاههای اجرایی ،جرم تلقی شده و مسخختوجب حخخداقل یکخخی از
مجازاتهای تعزیری درجه ( )4قانون مجازات اسالمی است .اشصاصی که نام
آنان در فهرست موضوع این بند قرار میگیرد ،میتوانند اعتخخراض خخخود را بخخه
بانک مرکزی تسلیم کنند .بانک مرکزی موظف است ظرف مدت ده ( )10روز
از تاریخ درخواست ،با حضخخور نماینخخده دادسخختان کخخل کشخخور ،نماینخخده وزارت
اطالعات و نماینده بانک مرکزی به درخواست متقاضی رسیدگی نمخخوده و در
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صورتی که مستندات ارائه شده توسط متقاضی توسخخط همخخه اعضخخای کمیتخخه
کافی تشصیص داده شخخود ،بالفاصخخله نسخخبت بخخه حخخذف نخخام وی از فهرسخخت
موضوع این بند اقدام کند .در غیر این صورت ،بانخخک مرکخخزی موظخخف اسخخت
پرونده متقاضی را به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بخخانکی ارسخخال
کند .دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بخخانکی موظخخف اسخخت حخخداکثر
ظرف مدت یک هفته به پرونده ارسالی رسیدگی نموده و اقدام به صدور قخخرار
نماید.
پ .بانک مرکزی میتواند بدهی قطعی غیرجاری اشصاح حقیقخخی و حقخخوقی
به مسسسات اعتبخخاری را از وجخخوهی کخخه آن اشخخصاح نخخزد سخخایر مسسسخخات
اعتباری دارند ،برداشت و به حساب مسسسه اعتبخخاری بسخختانکار واریخخز نمایخخد.
همچنین در مواردی که به تشصیص بانک مرکزی وجخخوه موجخخود در حسخخاب
شصص دیگر ،متعلق به بدهکار بوده باشد ،بانخخک مرکخخزی موظخخف اسخخت بخخه
درخواست مسسسه اعتباری بستانکار ،موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی
بدهکار مسدود و هم زمان ،پرونده را به هیأت رسیدگی به اختالفخخات بخخانکی
ارسال می کند .حداکثر زمان مسدودی ،یک ماه است و در صورتی که ظخخرف
مدت یادشده ،حکم قطعی هیأت مبنی بخخر تعلخخق جخخوه مخخوردنظر بخخه شخخصص
بدهکار صادر نشده باشد ،بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب می-
باشد.

فصل ششم :اجراي سیاستهاي پولی و ارزي
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ماده  -43بانک مرکزی میتواند برای تحقق اهداف سیاستهخخای پخخولی و
ارزی خود ،از انواع ابزارهای سیاست پولی و ارزی مصخخوب هیخأت عخخالی کخخه
مشروعیت آنها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد ،استفاده کند.
ماده -44
الف .نظام ارزی کشور« ،شناور مدیریت شدهی است .بانخخک مرکخخزی موظخخف
است بمنظور تحقق هدف مذکور در جز ( )4بند (ب) ماده ( ،)3بازار ارز را بخخه
گونهای مدیریت کند که ضمن حمایت از ارزش پول ملی و کاهش نوسخخانات
نرخ ارز ،قدرت رقابت پذیری تولید کشور حفظ شود .بانک مرکزی مخیتوانخخد
برای تحقق سیاستهای ارزی خود ،در بازار ارز مداخله کرده و اقدام به خرید
یا فروش ارز ،اوراق بهادار مبتنی بر ارز یا مشتقات ارزی نماید .هرگونه خریخد
و فروش ارز ،طال و اوراق بهادار مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی بایخد بخخه
نرخ بازار و در محدودهای که هیأت عالی تعیین میکند ،انجام شود.
ب .بانک مرکزی میتواند ارزهای عرضهشده توسخخط دولخخت و دسخختگاههخخای
اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386/7/8را
خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.
پ .در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائخخی را
خریداری مخخیکنخخد ،نبایخد پخیش از در اختیخارگرفتن ارز ،معخخادل ریخالی آن را
پرداخت کند.
ت .در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق بخخه دولخخت یخخا
دستگاههای اجرائی را بر عهده میگیرد ،نبایخخد قبخخل از در اختیخخار گخخرفتن ارز،
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اقدام به فروش آن کند.
ث .بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خخخود را مخخدیریت کنخخد .چخخارچوب
حاکم بر میزان ،ترکیب و کیفیت نگهداری ذخخخایر ارزی بخخه گونخخهای کخخه بخخا
اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال سبد ارزی در اختیار بانخخک
مرکزی ،بخخا در نظخخر گخخرفتن شخخرایط و مقتضخخیات کشخخور ،بیشخخترین امنیخت،
نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطر(ریسک) ممکن را داشخختهباشخخد ،توسخخط
هیأت عالی تعیین میشود.
ج .روشهای مجاز برای مدیریت ذخائر ارزی توسخخط بانخخک مرکخخزی عبخخارت
است از:
 .1خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز
 .2دریافت و یا اعطای تسهیالت ارزی با رعایت قوانین مربوط
 .3خرید و فروش شمش ،طالی مسکوک و سایر فلزات گرانبها
 .4خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمینشده
توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بینالمللی
 .5افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بینالمللخی ،بانخخکهخخای
مرکزی و مسسسات اعتباری خارجی
 .6افتتاح حساب برای نهادهای مالی بینالمللی ،بانخخکهخخای مرکخخزی و
مسسسات اعتباری خارجی
 .7استفاده از سایر روشهای مورد تأیید هیأت عالی.
چ .بانک مرکزی موظف است با رعایت سیاسخختهخخای کلخخی نظخخام و قخخوانین
مصوب مجلس شورای اسالمی ،با هدف افخخزایش تخخابآوری اقتصخخاد کشخخور،
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زمینههای الزم برای انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.
ح .دستورالعملهای ناظر بر انتشار و معامله ابزارهخخای مخخالی مبتنخخی بخخر ارز و
مشتقات ارزی پس از تصویب هیات عالی ،توسط بانخخک مرکخخزی ابخخالغ مخی
شود .این دستورالعملها برای کلیه اشصاح ذیربط ،از جمله ارکان ،تشکل-
های خودانتظام ،نهادهای مالی ،ناشران و سایر فعاالن بازار اوراق بهخخادار الزم
الرعایه است.

فصل هفتم :رابطه مالی بانك مرکزي با مؤسسات
اعتباري
ماده -45
الف .سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مسسسه اعتباری بخخرای تسخخویة
حسابهای فیمابین خود با بانک مرکزی یا سایر مسسسات اعتباری ،با توجخخه
به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مخخالی مسسسخخه اعتبخخاری،
توسط هیأت عالی تعیین میشود.
ب .در صورتی که میزان اضخخافه برداشخخت مسسسخخه اعتبخخاری از منخخابع بانخخک
مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه ،یا در چهار هفته متخخوالی از
سقف هفتگی بیشتر باشد ،معاون تنظیمگری و نظخخارت موظخخف اسخخت ضخخمن
اخطار به مسسسه اعتباری ،بالفاصله موضوع را به اطالع رئیس کل رسخخانده و
در اولین جلسه عادی یا فوقالعاده هیأت عالی مطرح کند .هیأت عالی پس از
استماع گزارش معاون تنظیمگری و نظارت میتوانخخد بخخا درخواسخخت مسسسخخه
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اعتباری متقاضی ،مبنی بر دریافت تسهیالت اضطراری موافقت کند یا رئیس
کل را مکلف نماید تا برای مسسسه اعتباری موردنظر سرپرست موقت تعیخخین
کند .در مواردی که هیأت عالی به استناد این بند رئخخیس کخخل را موظخخف بخخه
تعیین سرپرست برای موسسه اعتباری میکند ،حکم مذکور در ماده ( )34این
قانون مجری نصواهد بود.
پ .سررسید تسهیالت اضطراری موضوع بند (ب) حداکثر سی روز است.
ت .درصورتی که هیأت عالی با اعطای تسخخهیالت اضخخطراری موافقخخت کنخخد،
معاون تنظیمگری و نظارت موظخخف اسخخت ضخخمن مطالبخخه برنامخخه اصخخالح از
مسسسه اعتبخخاری متقاضخی ،درصخخورت نیخاز ،بخخرای حصخخول اطمینخخان ،در آن
مسسسه ناظر مقیم منصوب کند.
ث .معاون تنظیمگری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیالت
اضطراری ،گزارشی از وضعیت مسسسه اعتباری موردنظر برای تصخخمیمگیخری
به رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند .هیخأت عخخالی پخخس از اسخختماع گخخزارش
معاون تنظیمگری و نظارت میتوانخخد تسخخهیالت موضخخوع ایخن بنخخد را بخخرای
نصستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم ،با رأی موافخخق سخخهچهخخارم
اعضا تمدید نماید .تمدید تسهیالت مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.
ماده  -46بانک مرکزی مجاز است در قالخخب توافخخق بازخریخد ) (repoیخا
سایر روشهای مورد تأیید شورای فقهخی ،در ازای دریافخخت اوراق منتشخخر یخخا
تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی ،تسهیالت کوتاه مدت به مسسسات
اعتباری اعطا کند .سقف زمانی تسهیالت موضوع ایخن بنخخد نخخود ( )90روزه و
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قابل تمدید است.
تبصره -بمنظور تحقق هدف مذکور در جز ( )2بند (ب) ماده ( )3این قخخانون
(تأمین ثبات و سالمت شبکه بانکی کشور) ،مسسسات اعتباری موظفند همواره
به میزانی که هیأت عخخالی تعیخخین مخیکنخخد ،دارایخخیهخخای نقخخد یخا شخخبه نقخخد
(سهلالبیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و
سایر داراییهایی که با تصویب هیأت عالی شبه نقخخد (سخخهلالبیخع) محسخخوب
میشود ،در ترازنامه خود نگهداری نمایند .در صورتی که نسبت دارایخخیهخخای
نقد یا شبه نقد (سهلالبیع) مسسسه اعتباری نسبت به کل دارایخخی مسسسخخه از
میزان تعیینشده توسط هیأت عالی کمتر شود ،معاون تنظیمگخخری و نظخخارت
موظف است ضمن اخطار به مسسسه اعتبخخاری ،اقخخدامات پیشخخگیرانه موضخخوع
ماده ( )28این قانون را آغاز کند.
ماده -47
الف .بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد کمیتخخه سیاسخخت گخخذاری پخخولی و
ارزی و تصویب هیأت عالی ،مسسسخخات اعتبخخاری را کخخه در چخخارچوب اسخخناد
باالدستی توسعهی اقتصادی کشور ،در زمینه تأمین مالی طرحهای توسعهای،
فعالسازی زنجیرههای تولید ،گسترش زیرساختها ،توسخخعه فنخخاوری ،ایجخخاد
اشتغال و افزایش صادرات فعالیت مسثر داشخختهاند ،از طریخق ارائخخه تسخخهیالت
بلندمدت و خطوط اعتباری ،مورد حمایت قرار دهد .پیشنهاد اعطای تسهیالت
و خطوط اعتباری موضوع این ماده ،صرفاً در نشستهای ویژه سیاستگذاری
پولی و ارزی ،با حضور رئیس کخخل ،وزیخخر امخخور اقتصخخادی و دارائخخی و رئخخیس
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سازمان برنامه و بودجه قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسخخوم
اعضای هیأت عالی است.
ب .بانک مرکزی میتواند عالوه بر اوراق منتشر یا تضمینشده توسط دولخخت
یا بانک مرکزی ،سایر داراییهای مسسسه اعتباری یا پروژههخخایی کخخه توسخخط
مسسسه اعتباری از این محل تأمین مالی میشوند را (مشروط به اینکه پخخروژه
قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد ) –به نسبت پیشرفت پخخروژه -بخا تصخخویب
هیأت عالی بهعنوان وثیقه تسهیالت یا خطوط اعتبخخاری موضخخوع ایخن مخخاده
قبول کند .هیأت عخخالی موظخخف اسخخت در هنگخخام بررسخی تقاضخخای مسسسخخه
اعتباری ،اجزا ( )3و ( )4گزارش رئیس کل ،موضوع بند (ب) مخخاده ( )10ایخخن
قانون درخصوح عملکرد مسسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.
پ .نرخ سود تسهیالت و خطوط اعتباری موضوع این ماده بهپیشنهاد کمیتخخه
سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی ،با توجخخه بخخه اجخخزا ( )3و
( )4گزارش رئیس کل ،موضوع بنخخد (ب) مخخاده ( )10ایخخن قخخانون درخصخخوح
عملکرد مسسسه اعتباری  ،و میزان همسویی مسسسخخه اعتبخخاری مخخوردنظر بخخا
اهداف و سیاستهای بانک مرکزی ،تعیین میشود.
ت .در صورتیکه شاخصهای نظارتی و احتیاطی موسسه اعتباری بخخه اسخختناد
جز ( )3گزارش رئیس کل موضوع بند (ب) ماده ( )10در حخخدود قابخخل قبخخول
قرار داشته باشد ،هیأت عالی میتواند مسسسه اعتباری را در خصخوح تخخأمین
مخخالی پروژههخخای مخخذکور در بنخخد (الخخف) ایخخن مخخاده ،از شخخمول برخخخی از
دستورالعملهای نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.
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فصل هشتم :رابطه بانك مرکزي با دولت و مجلس
شوراي اسالمی
ماده  -48بانک مرکزی موظف است با درخواسخخت وزیخر امخخور اقتصخخادی و
دارایی و در چارچوب مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:
الف .انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی ،مخخالی ،بازرگخخانی و
حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول ( )77و ( )125قانون
اساسی منعقد شدهباشد
ب .انتشار ،عرضه و حراج اوراق بهادار ریالی و ارزی بخخه نماینخخدگی دولخخت در
بازارهای داخلی و بینالمللی.
تبصره  -1اجرای این ماده نباید موجخخب ایجخخاد تعهخخدات مخخالی بخخرای بانخخک
مرکزی شود.
تبصره  -2بانک مرکزی نباید اوراق منتشره یا تضمین شده توسط دولخخت یخخا
شرکتهای دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیخه
خریداری کند.
ماده -49
الف .کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاههای موضوع
ماده ( )29قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگخخی
جمهوری اسالمی ایران مصوب  1395/12/14و مستثنیات آن ،صرفاً از طریق
خزانهداری کخخل کشخخور و نخخزد بانخخک مرکخخزی افتتخخاح و نگهخخداری میشخخود.
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دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها -اعخخم از اینکخخه از محخخل بودجخخه
عمومی دولت ،بودجه اختصاصی و یا سایر محخخل هخخا تخخامین شخخده باشخخد -و
پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نخخزد بانخخک مرکخخزی
انجام دهند.
ب .دولت و کلیه اشخخصاح مخخذکور در بنخخد (الخخف) موظفنخخد آخخخرین وضخعیت
مطالبات ،بدهیها و تعهدات خارجی خود را در چارچوب دستورالعملی کخخه بخخه
تصویب هیأت عالی میرسد ،به بانک مرکخخزی اطخخالع دهنخخد .اطخخالع بانخخک
مرکزی از بدهیهای خارجی دولت یا اشصاح حقیقی و حقوقی به هیچوجخخه
به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمیباشد.
پ .رئیس کل موظف است در جز ( )4گزارش موضخخوع بنخخد (ب) مخخاده ()10
این قانون ،آخرین وضعیت مطالبخخات ،بخخدهیهخخا و تعهخخدات خخخارجی دولخخت و
دسخختگاههخخای اجرائخی را بخخه اطخخالع مقامخخات مخخذکور در آن مخخاده رسخخانده و
پیشنهادهای الزم را ارائه کند.
ماده -50
الف .بانک مرکزی میتواند از تاریخ الزماالجراشدن ایخن قخخانون ،بخخا رعایخت
اصول ( )52و ( )53قانون اساسی ،به دولت تنصواه پرداخت کند .دولت موظف
است تنصواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.
ب .مانده تنصواه دریافت شده دولت در سال اول اجرای ایخخن قخخانون نبایخد از
سهدرصد ( )%3بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند .سخخقف
مزبور از سال دوم به بعد ساالنه نیم واحد درصد کاهش مییابد.
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پ .در صورت عدم تسویه ریالی تنصواه در مهلت مقرر در بند (الف) این ماده،
پرداخت هرگونه تنصواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.
ماده  -51رئیس کل بانک مرکزی ،نماینخخده جمهخخوری اسخخالمی ایخران در
صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای پولی بینالمللخی اسخخت .انجخخام کلیخخه
وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایخخران در
مقررات کنفرانس منعقده در برتنوودز مصخخوب  1324/10/6بخخه بانخخک ملخخی
ایران واگذار شده است ،با بانک مرکزی میباشد.
ماده -52
الف .دولخخت بایخد در تهیخه پیشنخخویس لخخوایح ،تصخخویبنامهها و برنامخخههای
اقتصادی و مالی از جمله عملیخات ارزی ،بودجخخهریزی و تخخأمین مخخالی بصخخش
عمومی از داخل و خارج و تضامین آن ،با بانک مرکزی مشورت کند.
ب .رئیس کل میتواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.
پ .بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوح لخخوایح و
طرحهایی که سطح عمومی قیمتها ،ارزش پول ملی و وضعیت نظام بخخانکی
را تحت تأثیر قرار میدهد ،به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
ت .رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوح آثخخار لخخوایح تقخدیمی
دولت به مجلس شورای اسالمی ،ازجمله لوایح برنامه توسعه پنج ساله و لوایح
بودجه ساالنه بر هریک از اهداف مذکور در بند (ب) مخخاده ( )3ایخن قخخانون را
کتباً به رئیس جمهور اعالم کند .نظرات بانک مرکزی در این خصوح ،بخخه-
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پیوست الیحه موردنظر به مجلس شورای اسالمی ارسال میشخخود .همچنخین
رئیس کخخل موظخخف اسخخت نظخخر هیخأت عخخالی در خصخخوح آثخخار طخخرحهخخا و
پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند (ب) مخخاده ( )3ایخن قخخانون را
کتباً به رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کند.
ماده -53
الف .رئیسکل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال ،گزارش عملکخخرد و
برنامههای بانک مرکزی ،مشتمل بخخر سیاسخختهای پخخولی ،ارزی و اعتبخخاری
نظارت بانکی تحوالت اقتصادی دالیل انحراف احتمالی نخخرخ تخخورم و سخخایر
متغیرهای هدف از پیشبینیهای ارائهشده در گزارش قبلخی عملکخخرد بانخخک
مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید ،اشتغال و رشخخد اقتصخخادی و
وضعیت سالمت و ثبات نظام بانکی را که بهتصویب هیأت عالی رسیده است،
بهصورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ارائخخه کنخخد و
بصشهای غیرمحرمانه آن را برای اطالع عموم منتشر نماید.
ب .در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس ،رئیس کل موظف است بخخرای
تبیین گزارش موضوع بند (الف) این ماده در صحن مجلس حضور یابد.

فصل نهم :سیاستهاي رسانهاي و اطالعرسانی بانك
مرکزي
ماده -54الف .بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای
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مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده ( )3این قانون استفاده کنخخد.
سیاستهای رسانهای و اطالعرسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیسکخخل بخخه
تصویب هیأت عالی میرسخخد .مسخخئولیت اعخخالم سیاسخختها و مواضخخع بانخخک
مرکزی در چارچوب سیاستهای رسانهای و اطالعرسانی مصوب ،با رئیسکل
است.
ب .بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یخکبخخار ،آمارهخخای اقتصخخادی و
اطالعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیخخین مخیکنخخد ،منتشخخر
کند.
پ .بانک مرکزی موظف است صورتهای مالی و شخخاخصهخخای عملکخخردی
«اشصاح تحت نظارتی را در بازههخخای زمخخانی مشخخصص در چخخارچوبی کخخه
هیأت عالی تعیین میکند ،برای عموم منتشر کند.
ت .حداقل یکبار در سال صورتهای مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش
حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد
محرمانگی برای عموم منتشر میشود.
تبصره -موارد غیرقابل انتشار ،بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده ()11
این قانون معین میشود.

فصل دهم :شخصیت حقوقی و سرمایه بانك مرکزي
ماده -55
الف .بانک مرکزی دارای شصصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی
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که در این قانون مشصص شده ،اداره میشود .شمول قوانین و مقررات مربوط
به وزارتصانهها و سایر اشصاح حقوقی ،مستلزم ذکر نخخام بانخخک مرکخخزی بخخه
صورت خاح است.
ب .مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران اسخخت .بانخخک مرکخخزی مخیتوانخخد بخخا
موافقت هیأت عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یخا دفتخخر نماینخخدگی دایخر
کند ،یا به اشصاح حقیقی یا حقوقی برای انجخخام امخخوری کخخه بخخه تشخخصیص
هیأت عالی قابل واگذاری و برونسپاری است ،نمایندگی بدهد.
پ .سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسخخال آغخخاز مخیشخخود و در
پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد.
ت .انحالل بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکانپذیر است.
ماده -56
الف .سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخخخت شخخده ،اندوختخخه عخخام،
مخخازاد حاصخخل از ارزیخابی خخخالص داراییهخای خخخارجی و سخخایر اندوختخخههای
احتیاطی است .دارائخیهخخای بانخخک مرکخخزی در برابخخر تعهخخدات دولخخت ،قابخخل
واگذاری ،ترهین یا مصادره نمیباشد.
ب .بانک مرکزی موظف است ساالنه پنجاه درصد ( )%50سود خالص قبل از
مالیات خود را به حساب اندوخته عام منظور کند و باقیمانخخده را پخخس از کسخخر
بصشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی (که به پیشنهاد رئیس
کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد) و پس از اجرای حکخخم
مذکور در تبصره ( )2ماده ( )29این قانون به دولت پرداخت میشود . .پرداخت
76

سود توسط بانک مرکزی به دولت قبخخل از تصخخویب صخخورتهای مخخالی بانخخک
مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است .همچنین ،هخخر سخخه سخخال
یکبار پنجاه درصد ( )%50موجودی حساب اندوخته عام بایخد صخخرف افخخزایش
سرمایه بانک مرکزی شود.
پ .اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان
شود ،زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته عخخام تخخأمین شخخود .اگخخر میخزان
حساب اندوخته عام برای پوشش کل زیان کافی نباشد ،دولت باید ظرف مدت
سی روز از زمان تصویب صخخورتهخخای مخخالی توسخخط مجمخخع عمخخومی بانخخک
مرکزی ،به میزان کسری ،اوراق بهادار دولتی در اختیخار بانخخک مرکخخزی قخخرار
دهد .اوراق مزبور در صورت سودآوری بانک مرکزی در سخخالهخخای بعخخد ،بخخه
تناسب به دولت عودت داده میشود .این اوراق و اوراق موضوع بند (پ) مخخاده
( )57این قانون از حدود و مقررات مربوط بخخه انتشخخار اوراق بهخخادار دولتخی در
قوانین برنامه و بودجههای سنواتی مستثنی میباشد.
ماده -57
الف .تغییرات ساالنه ارزش خالص ذخایر بینالمللی بانک مرکزی اعم از طال،
حق برداشت مصصوح ( ،)SDRارز یخا سخخایر دارایخیهخخای خخخارجی بانخخک
مرکزی برحسب ریال ،در «حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانخخک
مرکزیی ثبت میشود.
ب .چنانچه حساب تسعیر دارائخیهخخا و بخخدهیهخخای خخخارجی بانخخک مرکخخزی
بستانکار شود ،مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سخخال
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مالی ،به حساب اندوخته عام بانک مرکزی منتقل میشود.
پ .در صخخورتی کخخه بانخخک مرکخخزی در نتیجخخه تغیی خرات ارزش دارایخخیهخخا و
بدهیهای خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گخخزارش بخخا زیخان مواجخخه
شده باشد و مانده حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانخخک مرکخخزی
برای پوشش زیان کافی نباشد ،باقیمانده زیان از محل حسخخاب اندوختخخه عخخام
برداشت میشود .چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم بخخرای پوشخخش زیخان
کافی نباشد ،دولت باید ظرف مدت سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی
توسط مجمع عمومی بانک مرکزی ،اوراق بهادار دولتی بخخه میخزان باقیمانخده
زیان ،در اختیار بانک مرکزی قراردهد .اوراق مزبور در صورت افخخزایش مانخخده
حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی یا حسخخاب اندوختخخه
عام در سالهای بعد ،به دولت عودت داده میشود.
ت .مانده حساب تسعیر دارائیها و بدهیهخخای خخخارجی بانخخک مرکخخزی سخخود
محقق شده نیست و مشمول مالیات نمیباشد.

فصل یازدهم :پول و نظام پرداخت
ماده -58
الف .واحد پول جمهوری اسالمی ایران ،ریال است.
ب .امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.
پ .انتشار اسکناس ،مسکوک و سایر انخخواع پخخول رسخخمی جمهخخوری اسخخالمی
ایران توسط بانک مرکزی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب
هیأت عالی میرسد.
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ت .فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یخا طبخخق
قانون انتشار مییابد ،رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی ،قوه ابرا دارد.
ث .تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکانپخخذیر اسخخت،
مگر آن که قانون ،شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایخخت مقخخررات ،ترتیخخب
دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.
ج .انجام عملیات تسخخویه بخخین موسسخخات اعتبخخاری در شخخبکه بخخانکی کشخخور
منحصرا برعهده بانک مرکزی است.
چ .داراییهای بانک مرکزی ،پشتوانه پول منتشرشده توسخخط بانخخک مرکخخزی
است.
ح .مبلغ و مشصصات ظاهری و فنی انواع پولهای رسمی جمهوری اسخخالمی
ایران به پیشنهاد رئیسکل و تصویب هیأت عالی تعیین میشود.
خ .اسکناسهای منتشره بانک مرکزی با امضخخای رئخیس کخخل و وزیخر امخخور
اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.
د .شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناسهخخا ،مسخخکوکات و سخخایر انخخواع
پولهای رسمی جمهوری اسالمی ایران با اسخخکناسهخخا ،مسخخکوکات و سخخایر
انواع پول که از جریان خارج میشوند به وسیله هیأت عخخالی تعیخخین میشخخود.
معادل ارزش اسکناسها ،مسکوکات و سایر انواع پخخول خخخارج از جریخان کخخه
صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکخخردهانخخد ،بخخه حسخخاب
درآمدهای بانک مرکزی منظور میشود.
ذ .تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناسها ،مسکوکات و سایر انواع پولهخخای
رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی ،منحصر به پرداخت پول رایج
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کشور است.
ر .اسکناسها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور ،بخخرای
امحا باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
ز .کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجخخاد
شده توسط بانک مرکزی ،متعلق به بانک مرکزی است .انجام هرگونه تبلیخغ
بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشصصات ویژه انواع پخخول-
های رسمی جمهوری اسالمی ایران ممنوع و در حکم جعل محسوب میشود.
ماده  -59مسئولیت انحصاری ابالغ دستورالعملهای موردنیاز ،صدور مجوز
و نظارت در حوزه نظامهخخای پرداخخخت ،فناوریهخخای نخخوین مخخالی مخخرتبط بخخا
ابزارهای پرداخت و پخخولهخخای رمزپایخه و همچنخین نهادهخخای فعخخال در ایخن
حوزهها بر عهده بانک مرکزی است .نهادهای فعخخال در زمینخخههخخای یادشخخده
موظفند حسب درخواست بانک مرکزی ،کلیه اطالعات ،آمار و اسناد خود را به
ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

فصل دوازدهم :مدیریت تعارض منافع در بانك مرکزي و
شبکه بانکی کشور
ماده  -60اعضای مجمع عمومی ،هیأت عالی و کمیتههای تصصصی ذیخخل
آن ،هیأت عامل ،هیأت نظار ،شخخورای فقهخخی ،هیخخأت انتظخخامی ،هیخخأتههای
رسیدگر ب اختالفا

بانکر ،مدیران و سایر کارکنان مسثر بانک مرکزی -
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بهتشصیص هیأت نظار -مشمول احکام زیر هستند:
الف .باید در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت« ،کاربرگ تعارض منافعی را تکمیل
و به رئیس هیأت نظخخار تحویخل نماینخخد .رئخیس هیخخأت نظخخار موظخخف اسخخت
کاربرگهای تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند .اطالعات زیر
باید در کاربرگ تعارض منافع درج گردد:
 .1فهرست داراییهای خود ،همسر و فرزندان تحت تکفل در زمخخان آغخخاز
مسئولیت در بانک مرکزی
 .2فعالیتهای اقتصادی ،مالی ،تجاری و مشاغل تماموقخخت یخخا پارهوقخخت
خود ،همسر و فرزندان تحت تکفل در پنج سال گذشته.
ب .در صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأیگیخخریهخخا بخخه
نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد ،بایخد موضخخوع را
قبالً به صورت مکتوب به رئیس هیأت نظار اعالم نماید.
پ .افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید بهصورت تمخخاموقخخت در
خدمت بانک مرکزی باشند ،نمیتوانند همزمان شخخغل یخا سخخمت موظخخف یخا
غیرموظف اعم از مخخدیریتی ،کارشناسخی یخا مشخخاورهای در بصخخش دولتخی یخا
غیردولتی داشته باشند .این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شخخده ذیخل اصخخل
( )141قانون اساسی نمیشود.
ت .اشصاح موضوع این ماده و همسر و فرزنخخدان تحخخت تکفخخل آنهخخا نبایخد
سهامدار مسثر ،عضو هیأتمدیره ،هیخخأت عامخخل یخخا مشخخاور «اشخخصاح تحخخت
نظارتی باشند.
ث .در صورتی که والدین ،پدربزرگ ،مادربزرگ ،همسر فرزنخخد ،فرزنخخد فرزنخخد،
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برادر یا خواهر اشصاح مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخخصاح تحخخت
نظارتی دارای ارتباط مدیریتی یا مشاورهای بوده یا سهامدار مسثر آنها باشند،
شصص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیأت نظار اطالع دهد.
ج .انجام کار دائم یا موقت برای «اشصاح تحت نظخخارتی یخا ارائخخه هرگونخخه
خدمت به آنها ،توسط اعضای هیأت عالی ،هیأت عامل و هیأتهای انتظامی
پس از پایان دوره عضویت آنها به مخخدت سهسخخال ،و بخخرای سخخایر اشخخصاح
موضوع این ماده به مدت دو سال ممنوع است .در صورت عدم دریافت حقوق
از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشسخختگی ،بانخخک مرکخخزی موظخخف
است به این افراد حقخخوقی معخخادل میخانگین دریخافتی آنهخخا در سخخال پایخانی
پرداخت کند .در صورتی که معلوم شود شخخصص مخخوردنظر از محخخل دیگخخری
حقوق دریافت میکرده است ،به پرداخت پنج برابخخر مبخخالغ دریخافتی از بانخخک
مرکزی پس از پایان خدمت ،محکوم میگردد.
تبصره -مدیران و کارکنان سایر دستگاههای نظخخارتی کخخه حسخخب تشخخصیص
هیأت نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایخخان خخدمت مسخختقیماً بخخا
«اشصاح تحت نظارتی در ارتباط بودهاند نمیتوانند به مدت سخخه سخخال ،بخخا
«اشصاح تحت نظارتی رابطه کاری اعم از مدیریتی ،مشاورهای و ماننخخد آن
برقرار کنند .مرتکب ،به تمام یا بصشی از مجازاتهای درجخخه چهخخار مخخاده ()19
قانون مجارات عمومی محکوم میشود.
چ .درصورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسخخئولیت
در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیت پس از پایان مسئولیت ،با «اشخخصاح
تحت نظارتی همکاری داشته اند ،عالوه بر الزام به پرداخخخت کلیخه حقخخوق و
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مزایای دریافتی در دوران مسئولیت و ممنوعیت ،به مجازات درجه چهار مخخاده
( )19قانون مجازات اسالمی محکوم میشوند.
ح .مقررات مربوط به برقخخراری رابطخخه مخخالی (ماننخخد سخخپردهگخخذاری ،دریافخخت
تسهیالت ،دریافت ضمانتنامخخه و گشخخایش اعتبخخار اسخخنادی) فیمخخابین افخخراد
موضوع این ماده ،همسر و فرزندان آنها ،و شرکتهایی که افراد موضوع این
ماده ،همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار مسثر آن شرکتهخخا هسخختند ،بخخا
«اشصاح تحت نظارتی ،توسط رئیس کل تهیه و به تصویب مجمع عمومی
میرسد.
خ .اشصاح موضوع این ماده موظفند ضمن رعایخت مقخخررات مخخذکور در بنخخد
(ح) ،هرگونه رابطه مخخالی خخخود ،همسخخر و فرزندانشخخان بخخا «اشخخصاح تحخخت
نظارتی و نیز هرگونه رابطه مالی شرکتهایی که آنها ،همسر یا فرزندانشان
مدیر یا سهامدار مسثر آن شرکتها هستند ،با «اشصاح تحت نظارتی را کخخه
مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سخخال تعیخخین مخیکنخخد ،بیشخختر
باشد ،به هیأت نظار اعالم کنند .متصلفان عالوه بر معرفی به هیأت تصلفخات
اداری ،به میزان دو برابر مبلغ تصلف جریمه خواهند شد.
د .در صورت احراز تصلف در عمل به احکام مذکور در بندهای (الخخف) تخخا (ث)
این ماده توسط هیئت نظار ،شصص متصلف به پرداخخخت پخخنج برابخخر حقخخوق و
مزایای دریافتی از زمان وقوع تصلف محکوم میشود.

فصل سیزدهم :سایر مقررات مربوط به بانك مرکزي
ماده  -61هرگونه دعخوی که منشأ آن اقداماتی باشخخد کخخه بانخخک مرکخخزی
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بهموجب اختیارات قانونی خود انجام میدهد ،قابل طرح علیه کارکنخخان بانخخک
مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد .در مواردی که به
تشصیص مرجع قضایی ،اقدامات نظخخارتی بانخخک مرکخخزی خخخارج از چخخارچوب
قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشصاح تحت نظخخارتی یخا
اشصاح ثالث شده باشد ،خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران میشخخود.
در صورتی که ایراد خسارت به «اشصاح تحت نظارتی یخخا اشخخصاح ثالخخث،
حسب تشصیص مرجع قضائی ناشخخی از تقصخیر مخخدیران یخخا کارکنخخان بانخخک
مرکزی باشد ،حسب مورد از طریخخق هیخخأت رسخخیدگی بخخه تصلفخخات اداری یخخا
دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.
ماده -62
الف .کلیه وزارتصانهها ،مسسسات و شرکتهای دولتی از جملخخه شخخرکتهخخای
دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتخی ،قخخوه قضخخائیه ،سخخازمان
ثبت اسناد و امالک کشور و نیروی انتظامی ،مکلخخف بخخه همکخخاری بخخا بانخخک
مرکزی برای اجرای این قانون هستند .دستگاههای یادشده موظفند اطالعاتی
را که به تشصیص هیأت عالی برای انجام وظایف بانک مرکخخزی الزم اسخخت،
در اختیار آن بانک قرار دهند .مستنکف ،به انفصال از خدمت از یخک تخخا پخخنج
سال محکوم میشود.
ب« .اشصاح تحت نظارتی موظفند اطالعات مورد درخواست بانک مرکزی
را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین میکند ،در اختیار آن بانک قرار دهند.
هریک از اعضای هیأتمدیره و هیأت عامل «شصص تحت نظخخارتی کخخه از
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ارائه اطالعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند ،از مسئولیت عزل
و به تحمل حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد.
پ .بانک مرکزی موظف است اطالعاتی را که بهموجب قانون موظف به ارائه
آنها به سایر دستگاهها از جمله مرکخخز مبخخارزه بخخا پولشخخویی و سخخازمان امخخور
مالیاتی است ،بهصورت مسثر در اختیار آن دستگاهها قخخرار دهخخد .اسخختنکاف از
اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنخخان بانخخک مرکخخزی موجخخب
انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال خواهد شد.
ماده  -63انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
الف .تضمین بدهیهای دولت ،شرکتهای دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی
و یا هر شصص دیگر یا اعطای تسهیالت به آنان ،جز در مواردی که در ایخن
قانون مجاز شده است
تبصره -تضمین بدهیهای خارجی دولخخت کخخه بخخا تصخخویب مجلخخس شخخورای
اسالمی ایجاد شده پس از أخذ وثیقه کافی به تشصیص هیأت عخخالی بالمخخانع
است.
ب .اعطای تسهیالت یا خطوط اعتباری بخخه مسسسخخات اعتبخخاری بخخدون اخخخذ
وثیقه
پ .اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشصاصی که به موحب
قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجخخام عملیخات بخخانکی بخخرای آنهخخا
ممنوع است
ت .انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن
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تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی.
ماده  -64احکام مقرر در این قانون بر کلیه «اشصاح تحت نظارتی اعخخم
از خصوصی ،تعاونی و دولتی حکمفرماست.
ماده  -65جریمههای نقدی مذکور در این قانون ،در پایان تیرمخخاه هرسخخال،
متناسب با شاخص بهای کاالها و خدمات مصخخرف کننخخده اعالمخی از سخخوی
بانک مرکزی ،توسط هیأت عالی تعدیل میگردد .وجوه ناشی از اعمال جریمه
نقدی علیه «اشصاح تحت نظارتی متصلف ،به حساب درآمد عمومی واریخز
شده و معادل آن از طرف خزانهداری کل به حساب صندوق ضمانت سپردهها
تصصیص داده میشود.
ماده  -66مفاد این قانون به موجب سایر قوانین ،مگر بهصورت صریح و بخخا
ذکر ماده موردنظر ،قابل نسخ یا اصالح نمیباشد.
ماده  -67شش ماه پس از الزماالجرا شدن این قخخانون ،مخخواد ( )1تخخا (،)29
بندهای (الف) و (ب) ماده ( )30و مواد ( )39و ( )40قانون پولی و بانکی کشور
مصخخوب  1351/4/18و اصخخالحات بعخخدی آن نسخخخ میشخخود .تخخا زمخخانی کخخه
دستورالعملهای اجرائی این قانون به تصخخویب نرسخخیده اسخخت ،آییننامخخهها و
دستورالعملهای سابق ،مشروط بر اینکه با مفاد ایخخن قخخانون ،بخخه تشخخصیص
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رئیس کل بانک مرکزی ،معارض نباشد ،الزماالجرا است.
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