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 دوم شور گزارش
 ......... شماره  
 1401/ 03/ 25تاريخ  

 
 اسالمي به مجلس شورای    اقتصادی گزارش كميسيون  

می ایران)طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظااای   بانکداری جمهوری اسل طرح  » 

مهرر   یکشهیه   در جلسه  للیهر ر    که   «  بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران( 

اقتصادی به  لیهران    رن ی س ی ب  کم     برای بررسر مجدد در شرر د م   1400/ 02/ 26

  1401/ 03/ 01  مهرر    شیه  یک ارجاع شده برد، در جلس  ر    کمیسیرن اصلر  

محاسهها       ران یهبه،، د ر ذی   یهر اجرا   ی ها محترم دستگاه   مسئرالن   حضرر   با 

  ر مهررد بحهو   بررسه  ر اسالم   ی مجلس شررا   های کارشیاسان مرکز پژ هش 

 . د ی رس   ب ی ب  تصر   ر ی ب  شرح     متن لیران      در   ر حات اصال   با قرار گرفت    

  ی شررا   مجلس   م ی تقد   ر داخل   نام  ن ی ( آئ 143ماده)   ی گزارش آن در اجرا   یک ی ا 

 گردد. ر م   ر اسالم 

 حمدرضا پورابراهیمی م 

 رئیس کمیسیون اقتصادی 
 

 معاونت قوانين 
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 تعالي باسمه 
 

طرح مسئوليت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی  

 جمهوری اسالمی ایران 

 

 اتیاول: کل فصل
 :اندکار رفتهبه ریز یمعان رد ،قانون نیاصطالحات به کار رفته در ا -1ماده 

 .رانیا یاسالم یجمهور ی: بانک مرکزیمرکز بانک .الف
 .یبانک مرکز ی: هیأت عالیهیأت عال .ب
 .یبانک مرکز کلسی: رئکلسیرئ .پ

  .گذاری پولی بانک مرکزیسیاست معاون: یپول گذاریت. معاون سیاست
 .گری و نظارت بانک مرکزیگری و نظارت: معاون تنظیمث. معاون تنظیم

 .یبانک مرکز یفقه یورا: شیفقه یشورا ج.

 یاعطخخاو    اشخخصاح حقیقخخی یخخا حقخخوقی  از  سپرده  افتی: دریبانک  اتیعمل  چ.
 .اعتبار جادیا ای التیتسه
صخخدور   ریخخ نظ  ،یبخخانک  اتیخخ از عمل  ریخخ غ  ی: مجموعه اقخخداماتیخدمات بانک  ح.

در   توانخخدیم  یکخخه مسسسخخه اعتبخخار  یاعتبخخار اسخخناد  شگشخخای  و  نامخخهضمانت
و در  دهخخد ارائه  انیبه مشتر  یبانک مرکز  یماعال  ایهچهارچوب دستورالعمل

 .کند افتیقبال آن کارمزد در
مجخخوز بانخخک بخخا  کخخه    در این قانون، به اشصاح حقخخوقی:  یمسسسه اعتبار  خ.
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ی »مسسسخخه اعتبخخار»بانخخکی یخخا    نتحخخت عنخخوا  ی یا به موجب قخخانون،مرکز
ق ی اطالبارمسسسه اعت  ،دیننمامبادرت می  یبانک  اتیبه انجام عمل  یغیربانکی

 ،یراز جمله تجخخا  یمشتمل بر انواع مصتلف    تواندیم  یاعتبار  مسسسه  شود.می
باشخخد و بخخه صخخورت   الحسخخنهقرض  ایجامع و    ،یمشارکت  ،یاتوسعه  ،یتصصص

 .کنخخد تیخخ فعال یایخخا منطقخخه یالمللخخی، ملخخ و در سطوح بین  ،یحقیقی یا مجاز
صویب هیخخأت سسه اعتباری به تو شرایط تأسیس و فعالیت انواع مس ها  ویژگی
  رسد.یعالی م

د. شبکه بانکی: مجموعه مسسسات اعتباری که به موجب قانون یخخا بخخا مجخخوز 
 .اشتغال دارند انجام عملیات بانکیبانک مرکزی به 

 هخخایصخخندوق ،یمسسسخخات اعتبخخار هیخخ : کلیاشخخصاح تحخخت نظخخارت» .ذ
 یهخخاشخخرکت  پخخذیر و سایر مسسسات سخخپرده  اعتبار  هایتعاونی  الحسنه،قرض

مسسسخخات   هخخاییخخیدارا  تیریمخخد  یهخخاشرکت   هایصراف   (نگیزی)لیپارواس
و   ی مسسسات اعتبار  به  خدمات  دهندهارائه  یاعتبارسنج  یهاشرکت  ی اعتبار

 یارائخخه ابزارهخخا  ،یارائه خخخدمات بخخانک  ای  اتیاشصاصی که به انجام عمل  ریسا
عنخخوان در ایخخن قخخانون، بخخا    ،مرتبط اشتغال دارنخخد  هایتیفعال  ریپرداخت و سا

، برعهخخده بانخخک قیمصخخاد  صیتشخخص  شخخوند.ظارتی یاد می»اشصاح تحت ن
  .مرکزی است

 ریخخ از انحخخا ، نظ نحویکه به یحقوق ای یقی: اشصاح حقیاشصاح مرتبط. »ر
 ممسخختقی  طوربتوانند به  یتیریمدی، نیابتی یا  تیمالک  ،یشاوندیداشتن رابطه خو 

ذ ارتی اعمخخال نفخخو »اشخخصاح تحخخت نظخخ   هاییریگ میبر تصم  میرمستقیغ  ای
 .مرکزی است ، برعهده بانکقیمصاد صیتشص .ندینما
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منظخخور هبانخخک مرکخخزی بخخ   تحت راهبری  : مجموعه اقداماتی است کهریگز  .ز
که با ی  منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوح مسسسات اعتبار  صیانت از

 در  انخخد،قخخرار گرفتخخه  یدر معخخرض ورشکسخختگ  ایمواجه شده    ینگیمشکل نقد
 .شودگذارده می اجرا مورد به قانون بچارچو 

به   که  استسهامداری    در این قانون، منظور از سهامدار مسثر  . سهامدار مسثر:ژ
»شخخصص تحخخت   رهیمخخدأتیه  عضخخو   چنخخد  ایخخ   کتشصیص بانک مرکزی، یخخ 

 د.شو یم انتصاببه تنهایی توسط او  نظارتی

 

 قانون عبارت است از: نیاهداف ا -2ماده 

 یمنخخدرج در قخخانون اساسخخ   یاقتصخخاد  اهخخداف و احکخخامکمک به تحقق    .الف
و   قخخانون اساسخخی،  ( اصل چهل و سخخوم5بند)  ژهیو  به  رانیا  یاسالم  یجمهور
اقتصخخاد  یکلخخ  یهخخااسخختی( س9( و )1)  یبندهاویژه  های کلی نظام بهسیاست
  یمقاومت

 ، کارآمدی و پاسصگویی بانک مرکزی ارتقای استقالل، اقتدار .ب
  یشبکه بانک ییو پاسصگو  یاثربصش سالمت، یارتقا .پ
 تیهخخدامنظخخور  کشخخور، بخخه  اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی  جادیمدیریت ا  .ت

 نیتخخأم  وها و صنایع اساسخخی  زیرساخت  و اعتبارات در جهت توسعه  التیتسه
و جلخخوگیری از   و خانوارهخخا  یاقتصخخاد  یواحخخدهاو عادالنخخه    داریپا  ،سالم  یمال

 .تمرکز ثروت
 

بانك  اراتیو اخت فیاهداف، وظا ،تیولدوم: مسئ فصل
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 مرکزي
  -3 ماده
مناسخخبات عادالنخخه در   یو برقخخرار  اسخخالمی  یاستقرار بانکخخدار  تیمسئول  .الف

 یعهده بانک مرکخخزوانین، بررچوب قااقتصاد کشور در چ  یانکو ب  یبصش پول
 است.

 را محقق کند: ریاهداف ز دیبا یبانک مرکز .ب
   هامتیق یومکنترل تورم و ثبات سطح عم .1
  ی و سایر »اشصاح تحت نظارتی ثبات و سالمت شبکه بانک .2
  و اشتغال یاز رشد اقتصاد تیحما .3
 .یپول مل مایت از ارزشح .4

 

 است: ریبه شرح ز یبانک مرکز اراتیوظائف و اخت -4ماده 

 :يوظائف بانك مرکز -الف
 ین قانون موردنیاز برای اجرای ا های دستورالعمل هیه و ابالغت. 1
. اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلخخوگیری از بخخروز تصلخخف 2

توسط »اشخخصاح تحخخت نظخخارتی و تنبیخخه »اشخخصاح تحخخت نظخخارت ی 
 متصلف 

  کشور پرداخت نظام گریتنظیم. 3
های فنی الزم بخخرای تحقخخق اهخخداف بانخخک مرکخخزی، . ایجاد زیرساخت4

 حلیل داده و ت آوریجامع جمع( یها)گاهیپا لیتشکازجمله 
 یهخخاشرکت  فعالیت  یبرا  موردنیاز  ی اطالعاتیبسترهاو توسعه    جادیا.  5
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 صخخنعت  لمکمخخ   ینهادها  ریسا  و  تعهدات  نیتضم  مسسسات  ،یاعتبارسنج
 الزم  هایدستورالعمل تهیه و ابالغ و یبانکدار

  کشور خارجی مبادالت تسهیل یبرا الزم ی بانکی هارساختیز جادیا. 6
 انعقخخادهای الزم بخخرای  های موردنیاز و انجام پیگیریر ساخت. ایجاد زی7
در چخخارچوب قخخوانین   کشخخورها  ریسخخا  بخخا  چندجانبه  ای  دو  یپول  یهامانیپ 

  ورای اسالمیمصوب مجلس ش

 خرد  یمال  نیتأم  یبرا  الزم  نهادهای  و  ، ابزارهاهازمینه  و تقویت  ایجاد.  8
   ریفراگ 

از الحسنه  قرض  سنت  ن عمومی و. ایجاد زمینه الزم برای گسترش تعاو9
 پول  حبس و وقف و ترویج الحسنهقرضطریق توسعه مسسسات 

ای واقعی عقخخود سازی و رفع موانع موجود در اجر. جلوگیری از صوری10
 اسالمی 

روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسالمی با استفاده از . تکمیل و به11
نویس لخخوایح الزم در ایخخن شمراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پی

 زمینه 
 عمومعادالنه    یدسترسبرای    . برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز12

  یبانک خدمات و التیتسه بهکشور  فمصتل و مناطق هابنگاه و خانوارها
های تأمین مالی زنجیره تولید، تخخأمین مخخالی مبتنخخی بخخر . توسعه روش13

 های تأمین مالی تعهدی و نظایر آن صورتحساب الکترونیک، توسعه ابزار
 انواع  مبادله  بر  نظارتگری در حوزه رمزارزهای دارای مجوز و  . تنظیم14

   های مجازرمزارز
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های ( فعال در حوزه نقخخل و تکهای نوین مالی )فینی فناورگر. تنظیم15
   انتقال پول و ابزارهای پرداخت

 در  فصخخلی  یهخخاگزارش  نتشارا  و  کشور  اقتصاد  تیوضعمستمر    شیپا.  16
 میزان تحقق اهداف بانک مرکزی  خصوح

هخخای . پایش مستمر عملکرد »اشصاح تحت نظارتی و تهیه گزارش17
 ها با اهداف بانک مرکزی همسویی آن فصلی در زمینه میزان

 هخخاطرح   خصوح  در  یاسالم  یشورا  مجلس  و  دولت  به  مشاوره  ارائه.  18
 ی مرکز بانک ختیاراتا و فیوظا و اهداف با مرتبط حیلوا و

   یاعتبار مسسسات و دولت بانکدار عنوانبه نقش یفایا. 19
 و شخخمش یطخخال معخخامالت و طخخال واردات و صخخادرات بخخر نظخخارت. 20

 مسکوک 
  کشور یالمللنیب ریذخا تیریمد و ینگهدار. 21
 . تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مسثر بر گردش ریال 22
  کشور جیرا پول و ارز خروج  و ورود بر نظارت.  23
 ی.مل جواهرات ینگهدار. 24

 :يبانك مرکز اراتیاخت -ب
 شورای فقهی  ی  مورد تأییدپول استکارگیری ابزارهای سی. به1
ذخخخایر حفخخظ ارزش بخخازار و  تیریمد ا هدفب ارز . خرید و فروش طال و2
 کشور    یالمللنیب
ها و سخخایر اوراق ی و خرید و فروش آن. طراحی و انتشار انواع اوراق مال3

 بهادار در چارچوب مصوب شورای فقهی 
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زی رقومی )دیجیتال( بانک مرک  پول  و  مسکوک  ،اسکناسانواع  انتشار  .  4
(CBDC)  

 . دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات 5

بخخا ی  المللخخ نیبخخ   یهخخاو سازمان  یپول  یدر نهادها  تیمشارکت و عضو .  6
 ی قانون اساس و هفتمهفتاد  اصل تیرعا

 یبخخا مسسسخخات اعتبخخار  ی و تبادل خخخدمات بخخانکیبانک  اتیانجام عمل.  7
 ی المللنیب یپول ینهادها ی وخارج

هخخای مرکخخزی سخخایر کشخخورها در چخخارچوب قخخوانین ک. همکاری با بان8
 مصوب مجلس شورای اسالمی 

 . ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور 9
 رهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز توسعه بازا . ایجاد و10
. ایجاد و اداره مسسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط بخخا وظخخائف بانخخک 11

 قوانین مربوط.ضوابط و مرکزی در چارچوب 

تصمیم گیری در خصوح جواز یا عخخدم جخخواز نگهخخداری و مبادلخخه   -1تبصره  
 انواع رمزارز بر عهده هیأت عالی است.

تواند بصشخخی از وظخخائف غیرحخخاکمیتی خخخود را از می  مرکزیبانک    -2  تبصره
 های تابعه یا وابسته به خود انجام دهد. سهام بانک مرکخخزی درطریق شرکت

به هخخر -بانک که »اشصاح تحت نظارتی    آنبه    یا وابسته  عهتاب  یهاشرکت
ها هستند، به عنخخوان سخخهام ممتخخاز تلقخخی شخخده و تعیخخین سهامدار آن  -میزان

های مزبور مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت  اعضای هیأت
 با بانک مرکزی است. 



9 

ی و خخخارج یلخخ و تعامالت آن با اشصاح داخ  یبانک مرکز  اتیعمل  -3  تبصره
 باید در چارچوب مصوبات شورای فقهی باشد. 

  
 

 يسوم: ساختار بانك مرکز فصل
 عبارت است از: یارکان بانک مرکز -5ماده 

 ی عموم معمج. الف
  یهیأت عال. ب
  عامل هیأت پ.
  هیأت نظار ت.
 .شورای فقهی ث.

 

  یعموم مجمع -رکن اول

 -6ماده 
 عبارتند از:  الف. اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی

 (  مجمع سیرئ) جمهور سیرئ. 1

  وزیر امور اقتصادی و دارائی. 2

   رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور. 3
( سال تجربه مخخرتبط، یخخک 15نزده )ان دارای حداقل پا. دو نفر اقتصادد4

نفر به انتصاب رئیس مجلس شورای اسالمی و یک نفر به انتصاب رئیس 
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شوند و عزل آنان برای مدت چهار سال منصوب می قوه قضائیه. این افراد
پخخذیر اسخخت. قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب کننخخده امکخخان

عنخخوان دبیخخر مجمخخع در جلسخخات شخخرکت رئیس کل بدون حق رأی بخخه  
کند. همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، یک نفر به می

پیشخخنهاد کمیسخخیون برنامخخه،   پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و یک نفخخر بخخه
بودجه و محاسبات توسط مجلس انتصاب شده به عنوان ناظر بدون حخخق 

 کنند. رأی در جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی شرکت می 
 شرح زیر است:ب. وظائف مجمع عمومی بانک مرکزی به

 . انتصاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی 1
 های مالی بانک مرکزی تصویب صورت . بررسی و2

 های هیأت نظار . اتصاذ تصمیم نسبت به گزارش3
 . تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی 4
به موجب این قانون بر عهده مجمع عمخخومی بانخخک ظایفی که  . سایر و5

 مرکزی قرار داده شده است.

 

 هیأت عالی -رکن دوم

   -7ماده 
 ارتند از:عب یهیأت عالالف. اعضای 

 . رئیس کل بانک مرکزی )رئیس هیأت عالی( 1
 . وزیر امور اقتصادی و دارائی 2
 . رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 3
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 گذاری پولی و ارزی متصصص در زمینه سیاستاقتصاددان . دو نفر 4
. دو نفر متصصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بخخانکی و 5

 امور مالی.یک نفر در زمینه 
( باید معتقد به مبانی بانکداری اسالمی بخخوده 5( و )4(، )1های )اعضای ردیف

 های اجرای آن داشته باشند.و تسلط کافی بر روش
 صیمجمع تشص  24/8/1393مذکور در مصوبه    باتیکل مطابق ترت  سیرئ  .ب

 سیرئخخ   نی. همچنشودیجمهور منصوب و عزل م  سیمصلحت نظام توسط رئ
 مصخخوبه  درمخخذکور    طیشخخرا  ریسخخا  و  یتجربخخ   تیکفا  ،یعلم  تیز کفاا  دیکل با

  . باشد برخوردار ادشدهی
 سیو حکم رئ  دییتأ  کل و  سیرئ  شنهادیبه پ     (5)  و(  4)  یهافیرد  یاعضاپ.  

 سیرئ  توسط  ،حکم  مدت  اتمام  از  قبل  آنان نیز  عزل.  شوندیمجمهور منصوب  
 امکان پذیر است.  جمهور

باشخخد و انتصخخاب ( پنج سال می5( و )4های )ردیفت. دوره مسئولیت اعضای  
های پخخولی کشخخور، بصشی به سیاستمنظور ثباتها بالمانع است. بهمجدد آن

هخخای و  هریک از ردیخخفرای این قانون، حکم یکی از دو عضدر اولین دوره اج
یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر بخخرای مخخدت پخخنج سخخال 

های بعدی، احکام همه اعضا  پنج ساله خواهد بخخود. در ورهشود. در دصادر می
( جخخایگزین 5( و )4های )صورت فوت، استعفا یا عزل هریک از اعضای ردیف

و جایگزین برای باقیمانخخده رف مدت یک ماه تعیین شود. حکم عضوی باید ظ
 شود. دورة عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می

ک دکترای علوم اقتصخخادی داشخخته و از دانخخش ( باید مدر4)  ث. اعضای ردیف
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گذاری پولی و ارزی و حداقل ده سخخال کافی در زمینه اقتصاد کالن و سیاست
 اشند.تجربه مرتبط برخوردار ب

 (  باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند: 5) ج. اعضای ردیف
لخخوم های ععضو متصصص در امورمالی: داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته

 اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط  
وق با عضو متصصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکترا در رشته حق

 گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط. 
صورت تمام وقخخت در خخخدمت بانخخک باید به  (  5( و )4های )ی ردیفاعضاچ.  

 ،یتیریاعم از مد  رموظفیغ  ایموظف    سمت  ایشغل    وانندتینممرکزی بوده و  
 نیخخ داشخخته باشخخند. ا  یردولتخخ یغ  ایخخ   یدولتخخ   در بصخخش  یامشاوره  ای  یکارشناس

 .شودینم  یقانون اساس  (141)  اصل  لیشده ذ  ید مستثنموار  شامل  تیممنوع
مقامات موضخخوع بنخخد   یایمطابق حقوق و مزاحقوق و مزایای اعضای یادشده  

توسخخط   8/7/1386مصخخوب    ی( قانون مخخدیریت خخخدمات کشخخور71)ج( ماده )
 شود.بانک مرکزی پرداخت می

از  کیخخ هر یمانیپ  ای  یمستصدم رسم  یعال  أتیکه عضو ه  یدر صورت  -تبصره
باشخخد،   یخخخدمات کشخخور  تیریقانون مد  (5)  موضوع ماده  یاجرائ  هایدستگاه

 أتیخخ در ه یو تیدستگاه موظف است بالفاصله پخخس از صخخدور حکخخم عضخخو 
 ،یدر حقوق قخخانون  شیمأمور نموده و هرگونه افزا  یاو را به بانک مرکز  ،یعال

موارد را در   ریساگروه و رتبه و    شیافزا  ،یحقوق سنوات  شیافزا  ارتقا ،از جمله  
  اعمال کند. تیمأمور هدورطول 

 باشند: ریز یشرائط عموم ( باید واجد5( و )4اعضای بندهای ) ح.
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به والیت فقیه، نظام جمهوری اسالمی و قخخانون اعتقاد و التزام عملی  .  1
 اساسی 
مضخخاعف و پروانخخه   تیخخ و نداشتن تابع  رانیا  یاسالم  یجمهور  تیتابع.  2

 خود، همسر و فرزندان تحت تکفل  یبرا یر خارجاقامت دائم در کشو 
 ف یوظا انجام ییتوانا و شهرت حسن داشتن. 3
  یو تصلفات مال یفریک تیمحکوم سابقهنداشتن . 4
)د(، یمذکور در بندها  یهابه مجازات  یمانتظا  یقطع  تیعدم محکوم  .5
 .7/9/1372مصوب یبه تصلفات ادار یدگ ی( قانون رس9( ماده )ی)و(، )
توجه به کثرت وظائف و جلسات هیخخأت عخخالی، وزیخخر امخخور اقتصخخادی و با  خ.  

ای ای را از طرف خخخود بخخردارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید نماینده
ی کخخه بخخرای فخخرادشرکت در جلسات هیأت عالی به رئیس کل معرفی کنند. ا

 نیخخ ا  ح()ث( و )  هایبنخخد  در  مذکور  طیشرا  از  دیبا  شوند،این منظور معرفی می
 باشند. برخوردار ماده
کنند. مخختن   ادیسوگند    یجلسه هیأت عال  نیدر اول  دیبا  یهیأت عال  یاعضاد.  

 است: ریح زشربه یعالهیأت یسوگندنامه اعضا
کخخه ضخخمن   کنمیم  ادیبه خداوند بزرگ سوگند    منبسم اهلل الرحمن الرحیم  »

 اشته شخخده اسخخت، درکه برعهده من گذ  یافهیبودن وظ  ریتوجه مستمر به خط
اقتصاد  شرفتیپ  ران،یخود، مصالح ملت ا یهایریگ میاظهارنظرها و تصم  هیکل

و   یاسخخالم  هیخخ بانخخک و مال  اسالم در عرصه پخخول،  یاحکام نوران  جیکشور، ترو
جامعه را در چهارچوب قانون   یدر تعامالت اقتصاد  تیگسترش اخالق و معنو 

خارج از چهارچوب قانون،   یرهااساسی مدنظر قرار دهم. منافع شصصی و فشا
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که   یفیانجام وظا  التزام به قوانین جمهوری اسالمی ایران و  مرا از  وجهچیهبه
 .باز نصواهد داشتی شرعاً و قانوناً برعهده دارم،

 

 یظایف هیأت عالو

 شرح زیر است:وظائف هیأت عالی به -8ماده 

و تصخخویب های پولی، ارزی و اعتبخخاری بانخخک مرکخخزی  . تعیین سیاست1
 ست پولی در چارچوب قانون ابزارهای مورد نیاز اجرای سیا

های اجرائی که توسط رئیس کل بخخرای تحقخخق اهخخداف . تصویب برنامه2
 شود ی پیشنهاد میبانک مرکز

 ی عامل بانک مرکز أتیه عملکردظارت بر . ن3
های موردنیاز برای اجخخرای ایخخن قخخانون، از جملخخه . تصویب دستورالعمل4

های مربوط به »تسهیالت و تعهخخدات کخخالنی و »اشخخصاح العملدستور
 مرتبطی 

مسسسخخات و لغو مجوز    دیتمد  ق،یتعل  صدور،  خصوح  در  . اتصاذ تصمیم5
 اعتباری 

 مسسسخخات، بازسازی و گزیر  در خصوح تعیین سرپرست  میاتصاذ تصم.  6
   متصلف یا در معرض خطر اعتباری

های شخخرکتمسسسخخات و  ،  هایندگ ینما،  شعب  یلیو تعط  سیاجازه تأس.  7
  ی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبطبانک مرکز تابعه

و  التیتسخخه تیو هخخدا ینگینقخخد تیریمخخد یبخخرا الزم ریاتصخخاذ تخخداب. 8
( بنخخد »بی مخخاده 3در جهت تحقق هدف مذکور در جز  )  یاعتبارات بانک
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  )حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال( قانون نی( ا3)
 ی  بودجه ساالنه بانک مرکز ره. اظهارنظر دربا9

انخخواع   یخخا از گخخردش خخخارج نمخخودن   در خصوح انتشار  میاتصاذ تصم.  10
  اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی

 یهخخاسخخقف نخخرخ سخخود سخخپرده نیخخیدر مخخورد تع میتصخخم اتصخخاذ .11
 ن یمع یبر عقود با بازده یمبتن التیتسه و یگذارهیسرما
 انخخواع  و  الحسخخنهقخخرض  التیخ کارمزد تسهرن  مورد  در  میتصم  اتصاذ  .12

  یبانک خدمات
 ها اعتبار به صندوق ضمانت سپرده یدر خصوح اعطا میاتصاذ تصم. 13
 ردهای حسخخابداری، حسابرسخخی و گزارشخخگری مخخالی اسخختاندا. تصویب  14

برای پیشنهاد به مرجع قخخانونی »اشصاح تحت نظارتی  بانک مرکزی و  
 تدوین استانداردهای یادشده 

کل قبخخل از ارائخخه بخخه مجلخخس   سیرئهای  گزارش  بیتصو . بررسی و  15
 ی و مجمع عمومی بانک مرکزی اسالم یشورا
 بانک مرکزی قبل از انتشار. یادوره یهاگزارش. بررسی و تصویب 16
. تعیین حدود مجاز نگهداری و نقخخل و انتقخخال اسخخکناس، مسخخکوک و 17

ه، توسط اشصاح مین شدهای تضابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چک
 حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مسسسات اعتباری 

ات خخخود، از جملخخه توانخخد بصشخخی از وظخخائف و اختیخخارهیأت عالی می  -تبصره
های موردنیاز را حسب مورد به کمیتخخه سیاسخخت گخخذاری تصویب دستورالعمل

صورت، یض کند. در اینگری و نظارت بانکی تفو پولی و ارزی یا کمیته تنظیم
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 االجرا خواهد بود. های یادشده، پس از تأیید رئیس کل الزممصوبات کمیته

 

  -9ماده 
 ماتیتصمو    ابدییم  تیرسم   اعضا  دو سومبا حضور    یجلسات هیأت عالالف.  

حضور رئیس کل یخخا قخخائم مقخخام .  گرددیاتصاذ م  موافق چهار عضو   یبا رأ  آن
 روری است.وی در جلسات هیأت عالی ض

شخخود. قخخائم کل مستقر مخخیب. دبیرخانه هیأت عالی در حوزه قائم مقام رئیس
جلسخخات شخخرکت عنوان دبیر هیأت عالی بدون حخخق رأی در کل بهمقام رئیس

 کند. می
شخخود. جلسخخات می  لیبخخار در مخخاه تشخخکدو  جلسات هیخخأت عخخالی حخخداقل  پ.  
هیخخأت  گخخریعضو دل دو حداق ای کلسیبه درخواست رئ یالعاده هیأت عالفوق

 .  شودیم لیعالی تشک
 صیبا موضوع جلسه، به تشص مرتبط اشصاح  ریو سا  ت. اعضای هیأت عامل

 کنند.شرکت  یدر جلسات هیأت عال یرأبدون حق  توانندیم ،کلسیرئ
نفر از  کیبه انتصاب مجلس،   یاسالم  یمجلس شورا  ندگانیدو نفر از نماث.  

برنامه، بودجه   ونیسیکم  ینفر از اعضا  کیو    یاقتصاد  ونیسیکم  یاعضا  نیب
و بخخدون حخخق   نخخاظر  عنوانبه  دادستان کل کشور یا معاون ویو محاسبات، و  

افخخراد، مشخخمول قواعخخد   نیخخ . اکننخخدیشخخرکت مخخ   یعال  هیأت  جلسات  در  رأی
 هستند.  منافع تعارض تیریمد

 

 گذاري پولی و ارزيهاي ویژه سیاستنشست
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 -10ماده 
سه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان ظف است اولین جلالف. رئیس کل مو 

 یهااستیسگذاری پولی و ارزیی، به بررسی اثربصشی  »نشست ویژه سیاست
کلیه تصخخمیمات   ی اختصاح دهد.بانک مرکز  تباری  اجراشدهی و اعارز  ی،پول

تشصیص رئیس کل بر گذاری پولی، ارزی و اعتباری که بهمعطوف به سیاست
ت، صخخرفاً بایخخد در ایخخن کار کشخخور تخخأثیر جخخدی خواهخخد داشخخ فضای کسب و  

ها اتصاذ شود. رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان نشست
ها شرکت کنند. رؤسای اتاق ایران، دجه باید شصصاً در این نشستو بو ه  مبرنا

هخخای ویخخژه اتاق تعاون و اتاق اصخخناف الزامخخاً بایخخد بخخرای شخخرکت در نشسخخت
گذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنخخان دعخخوت شخخوند. همچنخخین تسیاس

 ایخخ و    یخصوصخخ   ایخخ   یتعخخاون  ،یاز بصش دولت  دیگری  افراد  تواندیکل م  سیرئ
آنخخان بخخه صخخورت   یان مستقل را به منظور اطالع از نظخخرات مشخخورتکارشناس

  دعوت کند.گذاری های ویژه سیاستنشستحضور در  یبرا یمورد
های مقرر ی پولی و ارزی در خارج از زمانگذاراستیسده  عاالی فوقهانشست

رئیس کل، وزیخخر امخخور اقتصخخادی و دارائخخی یخخا   به درخواستدر صدر این بند،  
نفر از اعضای هیأت عالی یا به درخواست مشخخترک رؤسخخای اتخخاق حداقل دو  

ایران، اتاق تعاون و اتخخاق اصخخناف، بخخرای تبخخادل نظخخر در موضخخوع مخخوردنظر  
کنندگان و در صورت ضرورت، اتصاذ تصخخمیم در بخخاره آن موضخخوع درخواست  

 .شودیم لیتشک
ویخخژه نشسخخت    برگخخزاریرئیس کل موظف است حداقل سخخه روز قبخخل از  ب.  

 یمرکخخز  بانکعملکرد    گزارشالعاده(،  های فوقی )غیر از نشستگذارستایس
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اظر و نخخ   یاصل  یاعضا  اریکشور در دوره مورد گزارش را در اخت  یو شبکه بانک
 :باشد ریز یهافصل بر مشتمل دیبا کل سیرئ گزارشقرار دهد.  یعال أتیه

های نرخ و روند تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن .  1
  دوره مورد گزارش  درسود 

یا   ثبات  رابطه بادر    ، نقش دولت و شبکه بانکیعملکرد بانک مرکزی.  2
  ها متیق یسطح عموم تغییرات
از   کیخخ در مجمخخوع، و هر  ی کشخخوربانک  شبکه  ،یعملکرد بانک مرکز  .3

 کشور   یثبات و سالمت شبکه بانک نهیزمدر  یک،تفکبه یمسسسات اعتبار
از   کیخخ در مجمخخوع، و هر  ی کشخخوربانک  شبکه  ،یرد بانک مرکز. عملک4

 ،اقتصخخادی و اشخختغالاز رشخخد    تیخخ حما  نهیدر زم  ک،یتفکبه  یمسسسات اعتبار
 صادرات کشور  شیو افزا یتوسعه فناور ها،تاخرسیگسترش ز

بخخازار ارز و   تیکشخخور، وضخخع  یو تعهخخدات خخخارج  هخخایبخخده  مطالبات،  .5
 تخخراز  بهبخخود  و  یملخخ   پخخول  ارزش  از  تیخخ حما  نخخهیزمدر    یعملکرد بانک مرکخخز

 ها پرداخت
 یهانشست  در  مصوب  اقدامات  و  هارزیابی نتایج و پیامدهای سیاستا  .6

اجخخرا در دوره   یکخخل بخخرا  سیرئخخ   یشنهادهایو پ   یآت  تیضعو  ینیبشیپ   ،یقبل
 .روشیپ 

 دییخخ تأ  نخخاًیرا ع  رئیس کل  گزارش  پس از بحث و بررسی،  تواندیم  یهیأت عال
  هیخخأت اصالحات الزم را در آن اعمال کند. نظرات متفخخاوت اعضخخا    ای   نماید
حاضخخر   یاعضخخا  تیخخ اکثر  بیکه به تصو   ینمدعو ها و سایر  رؤسای اتاق  عالی،

 مخختن  بخخه  جداگانخخه  صخخورتدر صورت درخواست آنان بخخه  ده،ینرس  یالهیأت ع
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 همخخراهبخخه یگخخذاراسخختیسویژه    یهابات نشست. مصو شودیم  الصاق  گزارش
مقام   یبرا  کلسیتوسط رئ  یظرف سه روز کار  دیمستندات و منضمات آن با

قخخوه   سیرئخخ   ،یاسخخالم  یمجلخخس شخخورا  سیرئخخ   جمهور،سیرئ  ،یمعظم رهبر
و   یاقتصخخاد  یهخخاونیسخخ یکم  یو رؤسخخا  یو دارائ  یامور اقتصاد  ریوز  ه،یقضائ

رسخخانی ارسال شخخود. اطالع  یاسالم  یرابرنامه، بودجه و محاسبات مجلس شو 
صخخرفاً   یگخخذاراسخختیسویژه    یهادرباره مذاکرات و تصمیمات نشست  یمعمو 

 گیرد.توسط رئیس کل صورت می
 

 قواعد افشاء و محرمانگی

   -11 ماده

 ،ی و سایر ارکخخان بانخخک مرکخخزیو مصوبات هیأت عال  مذاکراتاصل در  الف.  
اسخخت هاسخخت. بانخخک مرکخخزی موظخخف  آن  یبودن و انتشار عموم  رمحرمانهیغ

پایگخخاه اطخخالع رسخخانی   قیخخ ت عخخالی را از طرأو مصوبات هیمذاکرات    خالصه
  .دبانک مرکزی منتشر کن

 از انتشار عمومی مستثنی هستند: ریز موارد ب.
 ی و اسرار حاکمیتی بر امنیت مل موضوعات مسثر. 1
 اراسخخر  یخخا  خصوصخخی  حخخریم  نقض  مصداق  هااطالعاتی که افشای آن.  2

 باشد  یحقوق ای یقیاشصاح حق یتجار
 توانخخدمخخی  شخخدن  نهایی  از  قبل  هاکه انتشار آن  یمذاکرات و تصمیمات.  3

 .ردیبگ قرار استفاده سو  مورد
نحوه   انک مرکزی مشتمل برمربوط به قواعد محرمانگی در ب  دستورالعمل  پ.
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نخخه از خروج مصوبات محرما  یبندانتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان
مجمخخع عمخخومی بانخخک   بیبخخه تصخخو   هیأت عخخالی  شنهادیبه پ   ،یمحرمانگ  دیق

. ردیخخ گ یقخخرار مخخ   یبانخخک مرکخخز  یسانراطالع  گاهیپا  یو بر رو  دهیرسمرکزی  
 مذکور با  لعملوراچهارچوب دستانتشار در    رقابلیغ  محرمانه و  موارد  صیتشص

  رئیس کل است.
اشصاح مطلع  ریو سا یرکزکارکنان و کارگزاران بانک مت. اعضای ارکان و  

و »اشصاح تحخخت نظخخارتی را   یدولت، بانک مرکز  اطالعات محرمانه  دینبا
 . ندحکم دادگاه، افشا کن ایموجب قانون  جز به

 یعالهیأت یتخصص هايکمیته

 عبارتند از: یعالهیأت یتصصص هایکمیته -12ماده 

 کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی   .الف
 ی.و نظارت بانک گریتنظیم کمیته .ب

 

 کمیته سیاست گذاري پولی و ارزي 

 -13ماده 
 عبارتند از:کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی اعضای  .الف

 ئیس کل )رئیس( . قائم مقام ر1
  (ریدب) کل گذاری پولی رئیسسیاستمعاون . 2
 . معاون رئیس کل در امور ارزی 3
 ( 7( بند )الف( ماده )4. اعضای هیأت عالی موضوع جز  )4
. اعضائی از هیأت عامل کخخه رئخخیس کخخل عضخخویت آنخخان را در کمیتخخه 5
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 داند سیاست گذاری پولی و ارزی الزم می
ی: یخخک پخخول  اسخختیس  به اقتصاد کالن ومسلط    یدنفر خبره اقتصا  . سه6
ئیس کل، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک با معرفی رنفر  

نفر که مشترکاً توسط رؤسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتخخاق اصخخناف معرفخخی 
 شود  می

 .کل سیرئ یمعرف با یارز امور متصصص نفر دو. 7
انتصخخاب برای مدت دو سخخال ( این بند 7( و )6)  اعضای موضوع اجزا   -تبصره

افراد یادشده، در صورتی که قبخخل   و انتصاب مجدد آنها بالمانع است.شوند  می
از صدور حکم عضویت، در استصدام بانک مرکزی نبخخوده باشخخند، بخخه صخخورت 

 کنند.غیرموظف در جلسات کمیته شرکت می
 ت است از:عبار کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی وظایف .ب  

ت عخخالی در أهیخخ  مصخخوباتو پخخیش نخخویس  کاردسخختور سخخازی. آمخخاده1
  بانک مرکزی ارزی و پولی هایموضوعات مرتبط با سیاست

ی و ارائخخه بانخخک مرکخخز  یو ارز  یپخخول  یهااسخختیس  یاثربصش  یابیارز.  2
  گزارش به هیأت عالی

و   اهخخدافبا    یهمراه  ثیاز ح  یمستمر عملکرد مسسسات اعتبار  شیپا.  3
 ایخخ   یقیتشخخو   داتهاشخخنیو ارائخخه پ   یکخخزمر  بانکهای اعالم شده  سیاست

 ی عال تیأالزم به ه یهیتنب
 .شودیارجاع م کلسیرئ ای یعال تیأکه توسط ه یامور ریانجام سا. 4

 

 یو نظارت بانک گريکمیته تنظیم
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 -14ماده 
 عبارتند از: یو نظارت بانکگری کمیته تنظیماعضای  .الف

  رئیس کل )رئیس( . قائم مقام1
  یس کل )دبیر(ئرگری و نظارت معاون تنظیم. 2
  . معاون حقوقی رئیس کل 3
 ( 7( بند )الف( ماده )5. اعضای هیأت عالی مذکور در جز  )4
. اعضائی از هیأت عامل کخخه رئخخیس کخخل عضخخویت آنخخان را در کمیتخخه 5

 داند گری و نظارت بانکی الزم میتنظیم
-حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیمبه  لط  حقوقدان مسنفر    . سه6

نظارت بانکی، یک نفر با معرفی رئیس کل، یک نفخخر بخخا معرفخخی و    گری
 وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک نفر با معرفی دادستان کل کشور.

شوند انتصاب میبرای مدت دو سال  ( این بند  6اعضای موضوع جز  )  -تبصره
افراد یادشده، در صورتی که قبل از صخخدور   است.  و انتصاب مجدد آنها بالمانع

شند، به صخخورت غیرموظخخف کم عضویت، در استصدام بانک مرکزی نبوده باح
 کنند.در جلسات کمیته شرکت می

 عبارت است از: گری و نظارت بانکیکمیته تنظیم وظایف .ب
موضخخوعات ت عالی در  أهیو پیش نویس مصوبات  کار  دستور  سازی. آماده1

  گری و نظارت بانکیبا تنظیم مرتبط

گخخری و ی تنظخخیمی در حخخوزهبانخخک مرکخخزی تصمیمات شاثربص  یابیارز.  2
  نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت عالی

تمکخخین بخخه   جهخختاز    »اشصاح تحخخت نظخخارتی  مستمر عملکرد  شیپا.  3
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حفظ سخخالمت و ثبخخات   در خصوح  یکزمر  بانک  های ابالغیدستورالعمل
 ی عال تیأالزم به ه یهیتنب ای یقیتشو  شنهاداتیارائه پ و  شبکه بانکی،

 .شودیارجاع م کلسیرئ ای یعال تیأکه توسط ه یامور ریانجام سا. 4
 

 عامل هیأت -سوم رکن

  -15 ماده

عامخخل بانخخک   أتیخخ ه  یکل اعضا  سیرئ  نیمعاون  و  مقام  قائم  کل،  سیرئ.  الف
 . دهندیم لیرا تشک یمرکز

 جمهخخور  سیرئخخ   حکم  و  دییتأ  و  کل  سیرئ  شنهادیپ   اب  کل  سیرئ  مقام  قائم.  ب
 . شودیم عزل و بصو من

 مخخاده)ب(    بنخخد  در  اشخخاره  مورد  طیشرا  واجد  دیبا  کل  سیرئ  مقام  قائم  -تبصره
 .باشد قانون نیا( 7)

 در قانون، نیا در  یمرکز  بانک  اراتیاخت  یریکارگ به  و  فیوظا  هیکل  یاجرا.  پ
 أتیخخ ه نیهمچنخخ . اسخخت عامخخل أتیه عهده بر یعال  أتیه  مصوبات  چارچوب

 کل سیرئ ای یعال أتیه یسو  از که است یامور ریاس  یاجرا  به  مکلف  عامل
کخخل معتبخخر خواهخخد   سیرئ  دییعامل پس از تأ  أتی. مصوبات هگرددیم  ارجاع
 بود.

 

 تیاست و مسخخئول  یبانک مرکز  یمقام اجرائ  نیکل باالتر  سیرئ  -16ماده  

ن و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. قانو  نیا یو اجرا یاداره بانک مرکز
در چخخارچوب باشخخد و  بانک مرکخخزی می  ییامور اجرا  هیدار کلعهدهل  ک  سیرئ
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 نیهمچنخخ در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسصگوسخخت.  مصوبات هیأت عالی  
 :است ریز فیوظا دار عهده کل سیرئ

  یبانک مرکز رانی. نصب و عزل معاونان و مد1

  یعالأتیو ه یرکزبانک م یی. سصنگو 2

  یو خارج یداخل یمراجع رسم هیکلدر  یبانک مرکز یندگ ی. نما3

  یاز بانک مرکز یندگ یقرارداد و توافقنامه به نما ی. امضا4
  یو خارج یداخل یدر مراجع رسم ی. طرح دعو 5
و ارائه آن بخخه هیخخأت   ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی  ی. طراح6

  عالی جهت تصویب
  یعال اتیبه ه یبودجه ساالنه بانک مرکز شنهادیپ . 7
 .یعال اتیه یسو  از محوله وظائف ریسا. 8

خخخود را   یاجرائ  فیاز وظا  یبصش  ایحق امضا و    تواندیکل م  سیرئ  -1تبصره
 کند.  ضیتفو  یو کارکنان بانک مرکز رانیمد ،به قائم مقام، معاونان

 حیقانون تصر نیکه در ا یدجز مواربه کلسیقائم مقام رئ اراتیاخت  -2تبصره
 ایخخ   اسخختعفا  بخخت،یو در صخخورت غ  شودیم  نییکل تعسیشده است، از طرف رئ

و   اراتیخخ اخت  هیخخ کل  یکل، تا زمان تعیین جایگزین، قخخائم مقخخام داراسیفوت رئ
 باشد.کل میرئیس فیوظا

 

 نظار  أتیه -چهارم رکن

  -17 ماده
 خبخخرة  حسابرسخخان  انیم  از  عضو   ارچه  و  سیرئ  کی  از  مرکب  نظار  أتیه.  الف
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بخخه   کخخه  اسخخت  مخخرتبط  سخخابقه  سخخال  ده  حداقل  تنداش  با  یبانک  امور  در  مطلع
پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید مجمخخع عمخخومی بانخخک مرکخخزی 

 شوند.برای مدت دو سال انتصاب می
 :است ریز شرح به نظار أتیه وظائف. ب

  های مربوطتهیه گزارشو  بانک یمال یهاصورت یحسابرس. 1
ی حداقل هخخر سخخه مخخاه مرکز  بانک  یهایبده  و  هاییدارا  به  یدگ یرس.  2

 یک بار و تهیه گزارش تغییرات 
ی مرکخخز  بانک  عملکرد  با  رابطه  درهای ادواری و موردی  . تهیه گزارش3
 مقررات  و نیقوان با انطباق لحاظاز 
 .یبودجه بانک مرکز غی. تفر4

 یبخخراهای مصوب هیأت نظخخار را  گزارش   است  وظفم  نظار  أتیه  سیرئ.  پ
 کزی و اعضای هیأت عالی ارسال کند.مومی بانک مراعضای مجمع ع

ت. نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی موظفنخخد حخخداکثر 
هخخای ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط بخخا گخخزارش  48

نماینخخد تخخا در یرخانه مجمع عمخخومی ارسخخال  ارائه شده توسط هیأت نظار به دب
 گیرد. رار دستور کار مجمع ق

 یهخخاگزارش  و  اسناد  مات،یتصم  هیکل  از  یانسصه  است  موظف  کل  سیرئ.  ث
 أتیخخ ه بخخهبالفاصله پس از تهیه یا تصویب  را یمرکز بانک عملکرد  با  مرتبط
 .دینما میتسل نظار

اعخخم از   رموظخخفیغ  ایموظف    سمت  ایشغل    توانندینظار نم  أتیه  ی. اعضاج 
اشخخند. ته بداش  یردولتیغ  ای  یدولت  در بصش  یامشاوره  ای  یکارشناس  ،یتیریمد
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-ینم ی( قانون اساس141اصل ) لیشده ذ  یشامل موارد مستثن  تیممنوع نیا
مقامخخات   یایخخ نظار مطخخابق حقخخوق و مزا  أتیه  یاعضا  یای. حقوق و مزاشود

 8/7/1386مصوب    ی( قانون مدیریت خدمات کشور71موضوع بند )ج( ماده )
ه ینه استفادهمچنین هز .شودیم پرداخت یئرادا و  یاقتصاد  امور  وزارت  طتوس

از خدمات حسابرسانی که حسخخب تشخخصیص رئخخیس هیخخأت نظخخار اسخختفاده از 
های هیخخأت نظخخار ضخخروری اسخخت، توسخخط ها برای انجام مأموریتخدمات آن

های هیخخأت نظخخار، شود. سایر هزینهوزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت می
ین خواهخخد سط بانک مرکخخزی تخخأمپشتیبانی، تو های اداری و  تمل بر هزینهمش

 شد. 
 مناسب،  یفضا  نظار،  أتیه  سیرئ  درخواست  با  است  موظف  یمرکز  بانکچ.  

 .     کنند نیتأم را أتیه ازیموردن یانسان یروین و زاتیتجه امکانات،
مجمخخع یه و به تصخخویب  ته  أتیه  سیرئ  توسط  نظار  أتیه  یداخل  نامهنییآ  ح.

 رسد.عمومی می
  

 یفقه يشورا -پنجم رکن

 و  ربا  بدون  یبانک  اتیعمل  حیصح  یاجرا  از  نانیاطم  حصول  یبرا  -18  ماده

 یابزارها  و  هاهیرو  به  نسبت  نظر  اظهار  و  یبانک  نظام  عملکرد  بر  نظارت  جهت
چخخارچوب قراردادهخخا و   هخخا،بصشنامه  هاالعمل  دستور  ،یاتیعمل  یهاوهیش  ج،یرا

در  یفقهخخ  یشخخورا ،یاسخخالمفقه  نیموازاز جهت انطباق با   هاآن  ینحوه اجرا
 :شودیم لیتشک ریز شرح به یمرکز انکب

 :است ریز افراد از متشکل یفقه یشورا. الف
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( در حوزه فقه معامالت و صخخاحب نظخخر در ی)مجتهد متجز  هی. پنج فق1
  یو بانک یمسائل پول

 کل سیرئ. 2
  کل سیرئ یحقوق و نظارت و یگرمیتنظ معاونان. 3
 انتصخخاب  بخخه  یاسخخالم  یبانکخخدار  در  متصصخخصصخخاددان  اقت  نفخخر  کی.  4
 کل سیرئ
-حقوقدان متصصص در بانکداری اسالمی به انتصاب رئیسنفر    کی.  5

 کل 
 امخخور  ریخخ وز  انتصخخاب  بخخه  کشخخور  یهخخابانک  عامل. یک نفر از مدیران  6

 .یدارائ و یاقتصاد
 شخخوند وت پنج سال منصخخوب مخخی( برای مد5( و )4(، )1های )اعضای ردیف

 .ب مجدد آنان بالمانع استانتصا
هخخای علمیخخه به پیشنهاد مشترک مخخدیر حخخوزه  یفقه  یشورا  عضو   یفقها.  ب

کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و بخخا تأییخخد اکثریخخت فقهخخای آن 
  شوند.شورا انتصاب می

، بخخا رأی پ. رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میخخان فقهخخای عضخخو شخخورا
  شوند.ای مدت دو سال انتصاب میاکثریت  اعضا  بر

یخخا نایخخب   سیبا حضور دوسوم اعضا  مشتمل بر رئخخ   یفقه  یجلسات شورات.  
 .ابخخدییم  تیعضخخو شخخورا رسخخم  یاز فقهخخادیگخخر  نفر  دو  شورا و حداقل    رئیس

در جلسخخه معتبخخر حاضخخر    حداقل سه فقیخخه  موافق  یبا رأمصوبات فقهی  شورا  
 است. 
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اقتصخخاد ا  ب  ییآشنا  تیبا اولو   اسالمی  رایشو   مجلس  ندگانینمااز    نفر  ث. یک
مجلس شخخورای  انتصابو  یاقتصاد ونیسیکم شنهادیپ به  یاسالم  یو بانکدار

اسالمی به عنوان عضو نخخاظر و بخخدون حخخق رأی در جلسخخات شخخورای فقهخخی 
 کند. شرکت می

هخخای ج. شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عخخالی و کمیتخخه
-شرعی میحظات رئیس شورای فقهی واجد مالذیل آن که حسب تشصیص 

 توسط رئیس شخخورا کتبخخاً  با شرع راعدم انطباق  اظهارنظر نموده و موارد  باشد،  
. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرا  فقهی ولخخی فقیخخه اعالم کند  کلسیبه رئ
 است.

یس کل بخخه همچنین، شورا موظف است در خصوح موضوعاتی که توسط رئ
بخخه درخواسخخت هریخخک از شود، یا توسط دبیرخانه یخخا  می  شورای فقهی ارجاع

گیرد، اظهارنظر نموده، موارد شورای فقهی در دستور کار شورا قرار میاعضای  
 اسخخت  موظخخف  کخخل  سیرئخخ عدم انطباق با شرع را به رئیس کل اعخخالم کنخخد.  

  .کنند رتنظا هاآن یاجرا حسن بر و یریگیپ  را یفقه یشورا مصوبات
کزی و »اشصاح تحخخت ارکان بانک مر  فقهی برای کلیه  چ. مصوبات شورای

 یشخخورا  یفقهخخا  اراتیخخ اخت  ینخخاف  این مخخاده  حکم  نظارتی الزم الرعایه است.
 د.باشینم ی( قانون اساس4نگهبان در اصل چهارم )

 سیرئخخ بخخه پیشخخنهاد    آن  ریخخ اسخخت کخخه دب  یارخانهیدب  یدارا  یفقه  شورای  ح.
کخخل بخخرای با حکم رئخخیس  شورا،  ی و پس از تأیید اکثریت اعضایهفق  شورای

سخخاختار شود و انتصاب مجخخدد وی بالمخخانع اسخخت.  نصوب میت دو سال ممد
-و توسط رئیس رسدیم یفقه شورای بیآن به تصو   فیوظاشرح  و    رخانهیدب
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 یفقه یتصصص یهاتهیکم تواندیم یفقه شورای رخانهیدب شود.کل ابالغ می
 دهد. لیتشک یو کارشناس

حخخوه تشخخکیل و اداره شخخورای فقهخخی، ن حخخوه اداره جلسخخاتخ. دسخختورالعمل ن
های تصصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهخخی شخخورا بخخر کمیته

»اشصاح تحت نظارتی توسط دبیخخر شخخورا پیشخخنهاد، و پخخس از تصخخویب در 
 شود.شورای فقهی، توسط رئیس شورا ابالغ می

 

راف اطالعاتی و توسعه وظائف : گسترش اشچهارمفصل 

 اختیارات نظارتی بانك مرکزيو 
  -19 دهما

هخخای از طریخخق ایجخخاد یخخا توسخخعه سخخامانهموظخخف اسخخت    یمرکخخز  بانکالف.  
حاکمیتی، و تکلیف »اشصاح تحت نظارتی بخخه تعبیخخه قواعخخد و فراینخخدهای 

های داخلی خود، بر عملیات »اشصاح تحت موردنظر بانک مرکزی در سامانه
رت نظخخاهخخا  آن  نقل و انتقال وجه توسط  ویژه مسسسات اعتباری، وتی، بهنظار
 کند.

-ها  از حدی که توسط هیأت عالی تعیخخین مخخیهایی که مبلغ آنب. تراکنش
شود، بیشتر باشد، تنهخخا در صخخورتی قابخخل انجخخام اسخخت کخخه شناسخخه یکتخخای 

هخخای نخخه( قانون پایا1صورتحساب الکترونیکی مربوط، )موضوع بند )ث( ماده )
خواسخخت انتقخخال در  (، در فرم21/7/1398ان مصوب  فروشگاهی و سامانه مسدی

باشد. در موارد عخخدم وجخخود وجه در سامانه حاکمیتی  بانک مرکزی ثبت شده  
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صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیخخزه انتقخخال دهنخخده از انتقخخال وجخخه، 
ی مخخوردنظر ثبخخت توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حخخاکمیت

  گیرنده برسد.انتقالشده و به تأیید 
 بخخا  متناسخخب  ،بنخخد  نیا  موضوع  هایتراکنش  ودحد  نییتع  تورالعملسد  -تبصره

 و  تخخراکنشهخخر    یبخخرا  ،اطالعخخات مربخخوط  ریو سا  یتیهو   ی،اقتصاد  اطالعات

های زمانی معین، به تصویب  هیخخأت در بازه  شصص  هر  یهاتراکنش  مجموع

 رسد.عالی می

 

 -20 دهما
خخخود را مطخخابق   یاتیخخ عمل  یهاموظفنخخد سخخامانه  یرمسسسات اعتبا  هی. کلالف
 در  رییخخ کننخخد کخخه هرگونخخه تغ  میتنظخخ   یابه گونه  یبانک مرکز  یابالغ  یالگو 
 یاعضاو کلیه    بانک مرکزی  یبرا  به صورت برخط  بالفاصله و  ریز  یرهایمتغ

بخخل مشخخاهده قاربط مسسسه اعتبخخاری  و مدیران ذی  هیأت عامل  ،رهیهیأت مد
 باشد:

 انواع سپرده  کیتفک به ها،همانده سپرد. 1
 الت یانواع تسه کیبه تفک ،یاعطائ التی. مانده تسه2
نخخوع   کیخخ شده بخخه نفخخع اشخخصاح بخخه تفک  رفتهی. مانده کل تعهدات پذ3

 تعهدات 
 ،یجخخخار کیخخخ . مانخخده »تسخخخهیالت و تعهخخخدات کخخخالنی، بخخخه تفک4
 شده هالمعوق، مشکوک الوصول و ام دگذشته،یسررس
 فخخع »اشخخصاحشخخده بخخه ن رفتهیو تعهدات پذ  ییااعط  التی. مانده تسه5
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معخخوق، مشخخکوک الوصخخول و   دگذشخخته،یسررس  ،یجخخار  کیخخ مرتبطی بخخه تفک
 شده امهال
اشخخصاح   قیو تعهدات مربخخوط بخخه مصخخاد  التیتسه  یلی. صورت تفص6

در هخخر  یافتیدر وثائق و سود نرخ  همراه بند به نی( ا5)  و(  4)  یاجزامذکور در  
 شده و امهال الوصولمعوق، مشکوک دگذشته،یرسسر ،یجار کیمورد، به تفک

-دستگاه  ریساو    یدولت  یهاشرکت  ،به دولت  یاعطائ  التی. مانده تسه7
مصخخوب   ی( قخخانون مخخدیریت خخخدمات کشخخور5موضخخوع مخخاده )  یاجرائخخ   یها
 دگذشخخته،یسررس  ،یجار  کیبا اصالحات و الحاقات بعدی، به تفک  8/7/1386
 شده وق، مشکوک الوصول و امهالمع

معخخوق،  دگذشخخته،یسررس کیخخ کبخخه تف یرجخخاری. جمخخع مطالبخخات غ8
بخخه کخخل مطالبخخات مسسسخخه  یرجخخاریالوصخخول و نسخخبت مطالبخخات غمشکوک

  یاعتبار
   شدهامهال  ی رجاریغ التیتسه زانی. م9

 مربوط   یهاسرفصل کیبه تفک یبه بانک مرکز ی. مانده بده10
 مربوط  یهاصلسرف کیتفک به یات از بانک مرکز. مانده مطالب11
 کیصورت سرجمع و تفکبه  ،یمسسسات اعتبار  ریبه سا  ی. مانده بده12

 شده 
صخخورت سخخرجمع و به  ،یمسسسخخات اعتبخخار  ری. مانده مطالبخخات از سخخا13

  شده کیتفک
گذاران در نرخ سخخود پرداخخخت شخخده بخخه سخخپرده  نیو باالتر  نیانگی. م14

 گذشته  سالکی
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 سخخالکیخخ اعطخخا شخخده در    التیسخخهنرخ سخخود ت  نیو باالتر  نیانگیم  .15
 ته گذش

  یمسسسه اعتبار هیسرما تی. نسبت کفا16
 انواع  کیبه تفک یمسسسه اعتبار ینگینقد یها. نسبت17
 ک یبه تفک یاقتصاد یهادر بنگاه یسهام مسسسه اعتبار زانی. م18
 کیخخ تفک  بخخه  الوصخخولمطالبات مشکوک  یو اختصاص  ی. ذخائر عموم19
 ها آن راتییانواع و تغ
 آن  راتییو تغ یمسسسه اعتبار یارز دارائی، بدهی و تعهدات. 20
 ( التیتسه از ری)غ یاعتبار مسسسه یهایدارائ فهرست. 21
  دولتی  غیر و دولتی کیتفک به یاسالم یمال اوراق مانده. 22
 .یبانک مرکز صیبه تشص یو نظارت یاطیاحت یهاشاخص ری. سا23

 أتیخخ هط  از موارد فخخوق توسخخ   کیود مجاز هرنحوه محاسبه و حد  ف،یتعار  ب.
موظف است ظرف مدت شش ماه پخخس از   ی. بانک مرکزشودیم  نییتع  یعال

 یهخخاتیخخ کم مجخخاز حخخدودقانون، دستورالعمل نحخخوه محاسخخبه و   نیا  بیتصو 
 بخخه مسسسخخات  اسخخت،دهیرسخخ   یعخخال  أتیخخ ه  بیرا که به تصو   ماده  نیا  موضوع
 ابالغ کند. یاعتبار

های مخخوردنظر بانخخک د و فراینخخدوظفند با تعبیه قواعخخ پ. مسسسات اعتباری م
های حاکمیتی  بانخخک های داخلی خود، و با استفاده از سامانهمرکزی در سامانه

 مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند: 

ن پرداخت »تسهیالت کالنی یخخا »پخخذیرش تعهخخدات کخخالنی بخخدو-

 های مربوط رعایت حدود و دستورالعمل
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به نفع »اشصاح مرتبطی بخخا   اخت تسهیالت یا پذیرش تعهداتردپ -
 های مربوط اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعملمسسسه 

پرداخت تسهیالت یا پذیرش تعهدات به اتکخخا  منخخابع غیرواقعخخی و -
گی و که موجب کمبخخود نقخخدین  -تشصیص بانک مرکزیبه  –ناپایدار  

 ج از حدودنابع بانک مرکزی، خارنیاز مسسسه اعتباری به استفاده از م
 ( این قانون شود 45ور در ماده )مجاز مذک

تملک انواع دارائی حقیقی )شخخامل امخخالک و مسخختغالت( و دارائخخی -
ر( فراتر از حدود مصوب هیخخأت مالی )شامل سهام و سایر اوراق بهادا

 عالی.

ارد در مو   یاعتبار  مسسسه  ربطیذ  رانیمد  و  عامل  أتیه  ره،یمد  أتیه  یاعضا
جهل نسبت به عملکخخرد مسسسخخه   یادعا  و  تندسه  مسسول  امناًمتض  الذکرقفو 

 .ستیاز آنان مسموع ن یاعتبار
کارکنخخان و سخخهامداران مخخسثر   ران،یمد  ،عامل  أتیه  ره،یمد  أتیه  یاعضا  ت.

کخخه در کتمخخان،  یحقخخوق ایخخ  یقخخ یاشخخصاح حق ریو سخخا یمسسسخخه اعتبخخار
 هب اند،بوده لیماده دخ نیوع اوضم  یاقالم اطالعات  یاظهارکم  ای  یاظهارشیب

 اسخخالمی( قخخانون مجخخازات  19درجه چهار ماده )  یهااز مجازات  یبرخ  ای  تمام
 شوند.  یمحکوم م

 یهخخاداده  زیر  موظفند  یتباراع  مسسسات  ،یمرکز  بانک  مطالبه  صورت  در  ث.
بانخخک   کخخه  یچخخارچوب  درمخخاده را    نیخخ موضوع ا  یهانسبت  محاسبه  یبرا  الزم

 دهند. ارقر بانکآن  اریاخت در کند،یم نییتع مرکزی
 یهخخاسخخامانهمخخدیران  اطالعات و    یفناور  خدمات  دهنده  ارائه  یهاشرکت  ج.
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 یاطیخخ احت  یاهخخ نسخخبتقواعخخد محاسخخبه    موظفنخخد  یاعتبار  مسسسات  ی اتیعمل
 یهخخاسخخامانه  دررا    یبانخخک مرکخخز  ی اعالمخخ   واردمخخ   ریماده و سخخا  نیموضوع ا

 دهنخخده  هارائخخ   یهخخاشخخرکت  رانیمخخد.  کنند  لمااع  یمسسسات اعتبار  یاتیعمل
 ی اتیعمل  یهاسامانه  رانیمدو    یمسسسات اعتبار  بهاطالعات    یفناور  خدمات

 یمرکز  بانک  ینظارت  تالزاما  ریسا  و  بند  نیا  موضوع  حکم  یاجرا  از  که  هاآن
 محکوم خواهند شد. ماده نیا( ت) بند موضوع یهامجازات به کنند، تصلف

موجب ایخخن مخخاده که بهی  استفاده از اطالعات  موظف است بابانک مرکزی   چ.
اطالعخخات دریخخافتی از مسسسخخات اعتبخخاری، مانخخده کنخخد و سخخایر  دریافت مخخی

مانده تسخخهیالت و و    احدینفع وهر »ذی  غیرجاری  کالن  تسهیالت و تعهدات
با هریک از مسسسات اعتبخخاری   یاشصاح مرتبطجاری و غیرجاری »  تعهدات

 رداخخخت، دوره تخخنفس،نرخ سخخود، مخخدت بازپ به همراه  اح،  را به تفکیک اشص
نوع  و سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول(جاری،  وضعیت بازپرداخت )

بانخخک مرکخخزی در  الع رسخخانیاز طریق پایگاه اطو میزان وثیقه دریافت شده، 
نفخخع تعریخخف و مصخخادیق »ذی .روزرسانی نمایخخددسترس عموم قرار داده و به 

ل مصوب هیات عالی تعیین چارچوب دستورالعمشصاح مرتبطی درواحدی و »ا
 گردد. می

 

 فصل پنجم: تحکیم اقتدار بانك مرکزي
 بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصخخل  -21ماده  

را در سه مبحث زیر با استفاده از سخخاختار و ترتیبخخات مخخذکور در هخخر مبحخخث 
 پیگیری نماید:
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مخخال شخخصاح تحخخت نظخخارتی و اعتصلفخخات »ا  رسخخیدگی بخخه  -مبحث اول

 های قانونی در مورد »اشصاح تحت نظارت ی متصلف مجازات

رسیدگی به اختالفات »اشصاح تحت نظارتی با یکخخدیگر و   -مبحث دوم

نفعان علیه »اشخخصاح تحخخت نظخخارتی و  مشتریان و سایر ذیدعاوی حقوقی 
 بالعکس 

 پیگیری جرائم پولی و بانکی. -مبحث سوم

 نخخدهینما،  و مصوبات هیخخأت عخخالی  در چارچوب این قانون  کل  سیرئ  -هتبصر
تواند اختیارات نظخخارتی کلیه موارد باال است و میدر    یبانک مرکزر  ایاالختتام

انش تفویض کند. وظائف و اختیاراتی کخخه در قخخانون خود را به هریک از معاون
لیت رئیس کل بینی شده، نافی اختیارات و مسئو برای معاونان رئیس کل پیش

 .ستنی
 

لفات »اشخخا  تحخت نظخارت  و سیدگی به تخر  -مبحث اول

هاي قانونی در مورد »اشخخا  تحخت نظخارت   اعمال مجازات

 متخلف

نسخخبت بخخه تصلفخخات   یحکام انتظخخامو صدور ا  یدگ یبه منظور رس  -22ماده  

از   هخخاکارکنخخان و سخخهامداران مخخسثر آن  ران،یمخخد  ای»اشصاح تحت نظارتی  
-أتیه  ،یها و دستورات بانک مرکزها، بصشنامهرات، دستورالعملقرم  ،نیقوان
-یمخخ   لیتشک  یمرکز  بانک  در  ریز  شرح   به  یانتظام  دنظریتجد  و  یبدو  یها

 : شود
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 :است ریز شرح  بهنفر  سهاز  متشکل یبدو یانتظام أتی. هالف
سال   دهبا حداقل    یبانک  و  یپول  مقررات  و  نیقوان  به  مسلط  یقاض  کی.  1

پخخس   هیقوه قضائ  سیئوسط رکه ت  یو مال  یاقتصاد  یهاپروندهتجربه در  
 شود یکل انتصاب م سیاز مشورت با رئ

 .یعال أتیه دییو تأ کلسیرئ پیشنهادبه  یکارشناس خبره بانک نفر دو. 2
 است: ریز شرح نظر متشکل از سه نفر به دیتجد یانتظام أتی. هب

پخخانزده   با حخخداقل  یبانک  و  یپول  مقررات  و  نیقوان  به  مسلط  یقاض  کی.  1
کخخه توسخخط   یمخخال  و  یاقتصخخاد  یهاپرونخخده  در  قضاوت  تجربه  سال  (15)
 شود یکل انتصاب م سیپس از مشورت با رئ هیقوه قضائ سیرئ
 أتیخخ ه  دییخخ کخخل و تأ  سیبه انتصخخاب رئخخ   یبانک  خبرهنفر کارشناس    دو.  2

 .یعال

در مورد ند  وانتنمیهستند  بدوی    أتقاضی و کارشناسانی که عضو هی  -تبصره

 نظر باشند.تجدید أت، عضو هیهمان پرونده
 اتیخخ عنوان دادسخختان هبخخه  ت،یو نظارت با حفظ مسئول  یگرمیتنظ. معاون  پ

 أتیخخ در جلسخخات ه  یو بخخدون حخخق رأ  شخخودیم  نییتع  یبانک مرکز  یانتظام
 . کندیشرکت م یانتظام

 و  یگخخرمیتنظخخ   معخخاون  درخواسخخت  بخخا  اسخخت  موظف  یبدو  یانتظام  أتیه.  ت
و  رانیمخخد ،سخخهامداران مخخسثر ایخخ نظارتی  »اشصاح تحت تصلفات  به  تنظار

آرا  صخخادره از هیخخأت هخخای انتظخخامی .  کنخخد  یدگ یرس  تیفوربهها  کارکنان آن
علیه و بانک مرکزی قابخخل  رف ده روز از تاریخ ابالغ از سوی محکومبدوی ظ

ه ه اعتراض واصخخله بخخ موظف است ب  دنظریتجد  یانتظام  أتیهاعتراض است.  
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 .کند یدگ یرس تیفوربه یبدو یانتظام أتی  هآرا
آن   سیرئخخ   دنظر،یخخ و تجد  یبدو  یانتظام  یهاأتیاز ه  کیهر  عضو   یقاض.  ث
 است.  أتیه
 لیتشخخک  اعضخخا   هیخخ کل  حضور  با  دنظریتجد  و  یبدو  یامتظان  أتیه  جلسات.  ج 
 است.  أتیعضو ه یبرعهده قاض ی. انشا  رأشودیم
ت بدوی و تجدیخخد أهی  در  حضور  یبرا  ده وییا نماین  عنهیمشتک  از  دعوت.  چ 

 سیرئخخ  صینظر الزامی است. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه )به تشص
 .دینما یابیغ یرأ صدور به اقدام تواندیم اتیه( أتیه
اشخخصاح   ریسخخا  ای  هاکانون بانک  ندهیاز نما  تواندیم  انتظامی  أتیه  سی. رئح 

 عوت بعمل آورد. د أتیشرکت در جلسات ه یبرا یرأ حق بدونمطلع 
و انتصاب   شوندیمدت دو سال انتصاب م  یراب  یانتظام  یهاأتیه  ی. اعضاح 

ت انتظخخامی أضخخو هیخخ مجدد آنها بالمانع است. حقوق و مزایای کارشناسخخان ع
نتظخخامی توسخخط قخخوه ات  أتوسط بانک مرکزی و حقوق و مزایای قضخخات هیخخ 

 .شودیقضائیه پرداخت م
 سیرئخخ   دییکل و تأ  سیرئ  شنهادیبا پ   یظامانت  یهاأتی. عزل قضات عضو هخ 

 است.  ریپذامکان هیقضائقوه
 سیرئخخ   یحقوقمعاونت    حوزه  در  یمرکز  بانک  یانتظام  یهااتیه  رخانهیدب.  د

وقت به صورت تمام  یانتظام  یهاأتی. کارشناسان عضو هشودیم  لیتشک  کل
وط بخخه هخخا منخخ و عخخزل آن  ابندییکل استقرار م  سیرئ  یدر حوزه معاونت حقوق

 یانتظام  یهاأتیاز ه  کیهرعضو    اناز کارشناس  یکیاست.    یعال  أتیه  دییتأ
 آن  ریخخ دب  بخخه عنخخوانه انتصاب معاون حقوقی رئیس کل  ب  دنظر،یتجد  و  یبدو
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 . شودیمنصوب م أتیه
های بدوی در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور بنخخد  هیأت     آرا.  ذ

 چیالزم االجرا بخخوده و هخخ   و  یقطعجدیدنطر،  های ت)ت( و نیز کلیه آرا  هیأت  
ابطخخال احکخخام   ایخخ اجازه توقف، تعلیق، الغا     یرقضائیو غ  یاز مراجع قضائ  کی

 صادره را ندارند. 

 

 -23 هماد
، یخخا سخخهامداران مخخسثر»اشصاح تحت نظارتی    یاز سو   ری. انجام موارد زالف

و نظارت   یگرمینظ. معاون تشودیها تصلف محسوب مکارکنان آنو    مدیران
موظخخف اسخخت در صخخورت مشخخاهده   یمرکخخز  بانک  یدر مقام دادستان انتظام

 أتیخخ از همخخاده را    نیخخ )ب( ا  بنخخدمذکور در    هاتیاز تصلفات، اعمال تنب  کیهر
 درخواست کند: یانتظام

از   یتصطخخ   زیخخ مربخخوط و ن  نیقخخوان  ریقانون و سا  نی. تصطی از احکام ا1
دستورات بانک مرکزی و هرگونه ها و ها، بصشنامهمقررات، دستورالعمل

 ها اثرکردن آنبی یتالش برا
و یخخا   ی. تصطی از شرایط و ضوابط مجوزهخخای صخخادره بانخخک مرکخخز2

هخخا براساس آنضوابطی که مجوزهای مذکور    نقض هریک از شرایط و
 صادرشده است 

 . تصطی از مفاد اساسنامه 3
انجام اقخخدامات   مورد  شده به بانک مرکزی در. تصطی از تعهدات ارائه4

 اصالحی 
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 یثبخخات، ایمنخخی و سخخالمت مخخالمنافع  مشخختریان و یخخا  . اقداماتی که  5
ا بخخه ر  کشخخوریخخا نظخخام پرداخخخت    یشبکه بانک  »شصص تحت نظارتی،

 اندازد مصاطره می
هخخا، تنظیم و نگهخخداری صخخحیح دفخخاتر، حسخخاب  رعایت ضوابط  عدم.  6

های ورالعملو دسخختهای مخخالی مطخخابق بخخا مقخخررات  اطالعات و صورت
هخخا، و عدم ارائه به موقخخع، صخخحیح و کامخخل داده  یبانک مرکز  یابالغ

 ها به بانک مرکزی های مالی و گزارشصورتاطالعات، 
گذاری مستقیم مسسسه اعتباری خخخارج از یا سرمایهت حقوقی  . مشارک7

 ضوابط و حدود اعالم شده توسط بانک مرکزی 
 »شصص تحخخت نظخخارتی  که  یارددر مو از ارائه اطالعات    یخوددار.  8

افشخخا  آن  ایخخ مکلخخف بخخه ارائخخه   ییدستور مرجع قضا  ایبه موجب قانون  
 است 

ر آن از طریخخق خخخالل دی یا اجلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکز.  8
 اشتباه  آمار  و  اطالعات  ارائه  بازرسان،  حضور  از  یریجلوگ   رینظاقداماتی  

 اطالعخخات  ارائخخه  در  ریتأخ  و  تعلل  ناقص،  اطالعات  ارائه  کننده،  گمراه  و
 مشابه  موارد ریسا و شده خواسته

و یخخا   هیخخأت عامخخل  و  به عنوان عضو هیأت مخخدیره  کارگیری افراد. به9
 بخخدون  ات نیازمند تأییدیه هستند،ه حسب قانون یا مقررسایر مناصبی ک

ی یخخا مرجخخع بانک مرکخخز ای ازیه صالحیت عمومی و حرفهتأیید  کسب
  مربوط

 لیت بدون عذر موجه عاف فتوق. 10
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بخخدون ان آنهای  افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطالعات حساب.  11
  ییدستور مرجع قضا ای یحکم قانون

  یکیو الکترون یکیزیف نمودن اسناد جعل یا مصدوش. 12
 به موجب این قانون یا سخخایر قخخوانین،به اشصاصی که    تارائه خدم.  13

  است ها ممنوعارائه خدمت به آن
 یمخخوارد  در  هخخاصندوق ضمانت سپرده  هایرخواستد  یعدم اجرا.  14

داده   اریخخ بخخه صخخندوق اخت  گخخرید  نیقخخوان  ایخخ قخخانون    نیخخ که به موجخخب ا
 است دهش

 نیا( 8ماده )( 12و )(  11)  یهابند در  ذکورم  یهاسقف تیم رعا. عد15
 قانون.

ی بسته به نخخوع تصلخخف، »شخخصص تحخخت نظخخارت   تواندیم  یانتظام  أتی. هب
 محکوم کند:  ریز مواردچند مورد از  ای کیصلف را به مت

هریخخک از  ایخخ ی متصلخخف . اخطخخار کتبخخی بخخه »شخخصص تحخخت نظخخارت 1
 آن  کنانکار یا رانیمد، سهامداران مسثر

ر، مخخسث   سخخهامداراناز    کیخخ دائخخم هر  ایموقت    تیسلب صالح  ای  قی. تعل2
 »شصص تحت نظارتی   کارکنان یا رانیمد
تا   ،مسثر »شصص تحت نظارتی سهامدارانرای قدی ب. اعمال جریمه ن3

پنج   ای  هاآن  سهام  روز  ارزش(  %10)درصد  ده  ای  الیر  اردیلیم  پانصدسقف  
 باشد  شتریکه ب تصلف، هرکدام زانیبرابر م

کارکنان »شصص تحت نظخخارتی   ای  رانیمد  ی. اعمال جریمه نقدی برا4
تصلف   زانیرابر مپنج ب  ای( ریال  50.000.000.000تا سقف پنجاه میلیارد )
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   باشد شتریهرکدام که ب
 ایخخ   عامل  أتیه  ،دائم هر یک از اعضای هیأت مدیره  موقت یا  . انفصال5
  مات دولتی و عمومی»شصص تحت نظارتی از خد رانیمد
 نیبخخ یخخا سخخرمایه    اندوختخخه  ،سود  عیاز توز  یشصص تحت نظارت». منع  6

  خصوح نیا در تیمحدود اعمال ای مسثر سهامداران
 متصلف  مسثر سهامدار یسلب حق رأ. 9

»شخخصص تحخخت نظخخارتی   هیسخخرما  شیاز افزا  یناش  تقدم  حق  سلب.  10
 متصلف   مسثر سهامدار یبرا
 مسسسات  از  ریغ  متصلف  نظارت ی  تحت  »اشصاح  وزمج  لغو   ای  قیتعل.  11

  یاعتبار
موقخخت بخخرای مسسسخخه اعتبخخاری به نصب سرپرست    رئیس کل. الزام  12

 . آنمتصلف یا گزیر 
 است. یمستلزم موافقت هیأت عال (12) مذکور در بنداجرای حکم  -تبصره

 

 -24 ماده
دادسخختان ان  عنخخو ظارت عالوه بر انجام وظیفخخه بخخهو ن  یگرمیتنظ. معاون  الف

 : دارد را ریز اراتیاخت و فانتظامی بانک مرکزی، وظائ
در   بیپس از تصو   یو لغو مجوز مسسسات اعتبار  دیتمد  ق،ی. صدور، تعل1
  یعال أتیه
از   ری»اشصاح تحت نظارتی غ  ریو لغو مجوز سا  دیتمد  ق،ی. صدور، تعل2

   یعال أتیهتوسط  شدهنییدر چهارچوب تع ،یمسسسات اعتبار
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مقررات توسط »اشخخصاح تحخخت نظخخارتی از   یظارت بر حسن اجران.  3
کخخل و   سیبخخه رئخخ   طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارش

  یعال أتیه
 فهرست »اشصاح تحت نظارتی  یروزرسانو به یالن عمومعا. 4
 بخخه  گخخزارش  ارائخخه  و  یثبات و سالمت بانک  یهامستمر شاخص  شیاپ .  5
  یعال أتیه و کل سیرئ
  یاعتبار مسسسات ریو گز یبازساز ندیفرآ ی. راهبر6
بخخه معخخاون   یعخخال  أتیه  ایکل    سیکه از طرف رئ  یفیوظا  ری. انجام سا7

 .شودیارجاع م ظارتو ن یگرمیتنظ
هخخایی را ب. هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دسخختورالعمل

 هیخخ هدهند، تیکه برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی الزم تشصیص م
 تهیکمهای یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور  کنند. دستورالعمل

 بانکی قرار خواهد گرفت. نظارتو  یگرمیتنظ
 

ارتکخخاب مخخوارد زیخخر توسخخط »اشخخصاح تحخخت نظخخارتی تصلخخف   -25  ماده

تواند متصلف را رأساً بخخه ترتیخخب مخخذکور در ک مرکزی میانبمحسوب شده و  
بسته بخخه شخخرائط وقخخوع تصلخخف، شخخدت و مبلغ جریمه    کند.  این ماده جریمه  

اهمیت تصلف و میزان همکخخاری قبلخخی »شخخصص تحخخت نظخخارتی بخخا بانخخک 
 یابد.مییس کل، کاهش به تشصیص رئ مرکزی،



43 

ی مخخورد هخخاگخخزارشدر مواردی که »شصص تحخخت نظخخارتی در ارسخخال   -

داکثر ده درخواست بانک مرکزی تعلل کنخخد: بخخه ازای هخخر روز تخخأخیر حخخ 

  ل یلیارد ریام

ی پیروی کنخخد و خاص  باتیترت  ازباید    در مواردی که انجام و ثبت تراکنش -

نخخد: بخخه ازای هخخر »شصص تحت نظارتی ترتیبخخات مزبخخور را رعایخخت نک

 تراکنش تا مبلغ صد میلیون ریال 

 د،یجد  سامانه  یاندازراه  به  موظفدر مواردی که »شصص تحت نظارتی   -

 یهخخاتیقابل  در  رییخخ تغ  ایخخ   و  شیافخخزا  ای  و  موجود  یهاهسامان  یگذارنسصه

و تکلیف موردنظر را انجام ندهد: به ازای هر روز تأخیر تا   باشد  شده  هاآن

 د ریال   مبلغ ده میلیار

-های داخلی »شصص تحت نظارتی که به سامانهدر صورتی که سامانه -

جخخب های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اخالل شخخده و مو 

های حاکمیتی شوند: بخخه ازای هخخر تخخراکنش هموفق در سامانتراکنش غیر

 ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال.

به مواردی است که مصوب هیات احکام مذکور در این ماده مربوط   -1تبصره  
عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای   عالی یا هیأت

  باشد. هیأت عامل بانک مرکزی ابالغ شده
موجب این مخخاده مشخخمول جریمخخه »اشصاح تحت نظارتی که به  -2  تبصره
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نخخه توانند بخخه دبیرخای دال بر عدم تقصیر خود دارند، مینقدی شده و مستندات
خود را تسخخلیم کننخخد. هیخخأت   مستنداتهیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و  

مسخختندات ارائخخه ( به  23انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده )
دم عخخ در صخخورتی کخخه    .رسخخیدگی کنخخد  ص تحت نظارتیشده از سوی »شص

شود، بانک مرکزی موظف است عالوه بر استرداد کل مبخخالغ   تقصیر وی احراز
های »شصص تحت نظارتی، زیان وارده به وی را نیز برداشت شده از حساب

 جبران کند.  هیأت انتظامیمطابق رأی 
بیهی اشاره موارد تناده، نافی سایر  های موضوع این ماعمال جریمه  -3تبصره  

 باشد.شده در این قانون نمی

 

کور به هدف مذ دنیتحقق بصش یو نظارت برا  یگرمیمعاون تنظ  -26ه  ماد

(، یثبات و سالمت شبکه بانک  نیقانون )تأم  نی( ا3( بند )ب( ماده )2)  در جز 
حسب مورد اقخخدامات   رئیس کل،  به  اطالعپس از  تشصیص خود و  با    تواندیم

 :دینما هارا ملزم به انجام آن یارمسسسات اعتب ایده جام دارا ان ریز ینظارت
 یاقدامات اکتشاف .الف

 ب. اقدامات پیشگیرانه
 اقدامات اصالحی .پ

 ت. تعیین سرپرست موقت برای مسسسه اعتباری
 ث. گزیر مسسسه اعتباری

 

 اقدامات اکتشافی
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تصلخخف   بارتکامتضمن احتمال    یمسسسه اعتبار  اتیعمل  چنانچه  -27ماده  

باشخخد،   یثبات و سالمت شبکه بخخانک  یمصاطره برا  جادیا  ایتوسط آن مسسسه  
 را انجام دهد:  ریاقدامات ز تواندیم و نظارت یگرمیتنظمعاون 
  یتوسط مسسسه اعتبار ایدورهانیم یمال یهاصورت هی. دستور ته1
 یهخخاگزارش  هیخخ جهخخت ته  یبه مسسسه اعتبخخار  ژهیحسابرس و  عزام. ا2
  و نظارت یگرمیظتنموردنظر معاون  ژةیو یحسابرس
 .یدر مسسسه اعتبار می. انتصاب ناظر مق3

 

 رانهیشگیاقدامات پ

 ای  یاقدامات اکتشاف  جهیو نظارت در نت  یگرمیتنظ  معاون  چنانچه  -28ماده  

نامناسخخب قخخرار   تیدر وضخخع  یدهد که مسسسه اعتبار  صیشصت  گریاز طرق د
از کسخخب  پس تواندینامناسب قرار دارد، م تیدر آستانه ورود به وضع  ایگرفته  

از   یبصشخخ   ایخخ کل، مسسسه اعتباری را ملخخزم بخخه اجخخرای تمخخام    سیموافقت رئ
 زیر کند:  رانهیشگیت پ قداماا

 عامل   أتیه یاز اعضا یبصش ایتمام  رییبه تغ رهیمد أتی. الزام ه1
  رهیمد أتیه یاز اعضا یبصش ایتمام  رییبه تغ ی. الزام مجمع عموم2
   مطالبات غیرجاری رهیذخ افزایش حدود. 3
 نیبخخ   اندوختخخه  عیخخ توز  تیخخ سخخود و ممنوع  عیخخ توز  تیممنوع  ای. کاهش  4
 اران سهامد
 ها . الزام به کاهش نرخ سود سپرده5
 ها یو بده هاییدارا بی. اصالح ترک6
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  هپر مصاطر یهاتیفعال ای اتیعمل دیتحد ای. توقف 7
  ها ییدارا ینقد شوندگ  تیفیبهبود ک اید نق یهاییدارا شی. افزا8
  یداخل یهاو کنترل یشرکت تینظام حاکم ی. ارتقا9

  یاتیعمل یهانهی. محدود کردن هز10
 تعهدات   جادیا ای التیتسه ی. محدود کردن اعطا11
  یبانک اتیعمل ایاز خدمات  یدر انجام برخ تیمحدود ای تی. ممنوع12
  یاعتبارمسسسه  رانیپرداخت پاداش به مد تی. ممنوع13
 ن( ایخخ 20بنخخد )الخخف( مخخاده )  احتیخخاطی مخخذکور در  یها. تشدید نسبت14
 قانون. 
 نی( ا14( و )5(، )4(، )2(، )1)  یمذکور در اجزا  یهاتیاعمال محدود  -تبصره

 است. یعال أتیه بیبند منوط به تصو 

 

 یاقدامات اصالح

 نهرایشخخگیو نظخخارت اقخخدامات پ   یگرمیکه معاون تنظ  یصورت  در  -29ماده  

 سیاز کسخخب موافقخخت رئخخ   پخخس  تواندیبداند، م  یرا ناکاف(  28)  مذکور در ماده
ارائه   یماه برنامه اصالح  کیرا ملزم کند تا ظرف مدت    یتبارکل، مسسسه اع
بخخه   یمسسسخخه اعتبخخار  یاصخخالح  رنامهکه ظرف مهلت مقرر ب  یکند. در صورت

و   یگخخرمیتنظخخ   تخخهیکم  دییخخ رنامه ارائه شده بخخه تاب  ایارائه نشود    یبانک مرکز
 یمسسسخخه اعتبخخار  یو نظارت برنامه اصخخالح  یگرمیتنظنرسد، معاون    تنظار
 نظخخارت  و  یگرمیتنظ  تهیکمبه    بیو جهت تصو   کندیم  هیظر را رأساً تهموردن
 اقخخدامات  از  یبصشخخ   ای  تمام  بر  مشتمل  تواندیم  یاصالح  برنامه.  دینمایارائه م
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 :باشد ریز
 ها ییاز دارا ی. فروش بصش1
 بدون آن  ایبا سلب حق تقدم از سهامداران  هیسرما شیافزا .2
 ر یها و ذخااندوخته شی. افزا3
 در توسعه آن   تیمحدود ای. کاهش شعب 4
 تابعه  یها. فروش شرکت5
 ه یمطالبات حال شده سهامداران به سرما لی. تبد6
 به سهام  یارسپردهیغ یتبع یهایبده لی. تبد7
 ثر )الزام سهامداران مسثر به کاهش سهام خود( سهامداران مس  ریی. تغ8
 .نظارت و یگرمیتنظ تهیکم یشنهادیپ  یاقدامات اصالح ری. سا9
افزایش سرمایه موسسات اعتباری در صورتی که از محخخل صخخرف   -1تبصره  

 سهام با سلب حق تقدم سهامداران انجام شود، از مالیات معاف است.
که به موجخخب ایخخن مخخاده ملخخزم بخخه   در صورتی که موسسه اعتباری  -2رهتبص

متعلق به دولخخت   افزایش سرمایه شده است، دولتی بوده یا بصشی از سهام آن
باشد، دولت موظف است منخخابع مخخورد نیخخاز بخخرای افخخزایش سخخرمایه موسسخخه 
اعتباری مورد نظر را در الیحه اصالحیه قانون بودجه همان سخخال یخخا الیحخخه 

جلخخس شخخورای اسخخالمی تقخخدیم کنخخد. در دجه سال بعد منظور نموده و به مبو 
مخخورد موافقخخت   صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشخخنهاد دولخخت

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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 يمؤسسه اعتبار يسرپرست موقت برا نییتع

 یو اصخخالح  رانهیشگیقدامات پ ا  یاز اجرا  یمسسسه اعتبار  چنانچه  -30ماده  

 طوربه  را  هاآن  نظارت،  و  یگرمیمعاون تنظ  صیحسب تشص  ایاستنکاف کرده  
 شخخنهادیپ  موظخخف اسخخت  و نظخخارت  یگرمیموثر اجرا نکند، معاون تنظ  ای  کامل

را   یعتبخخارعامل مسسسه ا  أتیو ه  رهیمد  أتیه  ،یاز مجمع عموم  اریسلب اخت
 بیصخخو . در صخخورت تکنخخد ارائخخه یعخخال أتیخخ کخخل بخخه ه سیرئخخ  دییخخ تأاز   پس

 یاعتبخخارمسسسخخه    یو نظارت موظف است برا  یگرمیعاون تنظم  ،یعالأتیه
 مسسسخخات  یبخخرا  موقتکند. نصب سرپرست    نییموردنظر سرپرست موقت تع

 :است ریز باتیترت تابع یاعتبار
 پس  یظرف حداکثر پنج روز  کار  و نظارت موظف است  یگرمیاون تنظ. مع1
 کخخل  سیرئخخ   بخخه  راسرپرسخخت موقخخت    ،یعخخال  أتیه  مصوبه  االجراشدنالزم  از
مراتخخب را بخخه  و نماید  صادر  را  یو  حکم  کل،  سیرئ  موافقت  از  پس  و  شنهادیپ 

. قخخائم مقخخام و ارسخخال کنخخد  کشخخور  یروزنامه رسخخمنحو مقتضی برای درج در  
-میرست موقت با حکم معاون تنظخخ سرپ   شنهادیبه پ   ین مسسسه اعتبارمعاونا

ظارت مجخخاز و ن  یگرمیمعاون تنظ  نی. همچنشوندیو نظارت منصوب م  یگر
کل نسبت بخخه عخخزل سرپرسخخت موقخخت، قخخائم مقخخام و   سیبا موافقت رئ  است

 .کند اقدام ییتحت سرپرست یمعاونان »مسسسه اعتبار
 رهیمد أتیه اراتیتوظایف و اخ هیکل. پس از انتصاب سرپرست موقت، 2

و   رهیمخخد  أتیه  یعامل به سرپرست موقت منتقل شده و اعضا  أتیو ه
کخخه مسسسخخه   یدر طخخول مخخدت  نیهمچنخخ .  شخخوندیعامل برکنار مخخ   أتیه
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 یمجمخخع عمخخوم  اراتیاخت  شود،یتوسط سرپرست موقت اداره م  یاعتبار
 خواهد شد.   اعمال یعال أتیه توسط یاعتبار مسسسه العادهو فوق یعاد
 شنهادیبا پ   تواندیم  یعال  أتیماه است. ه  12اکثر  حد  ی. مدت سرپرست3
. تمدیخخد کنخخد  دیخخ تمد  گخخریره ددو دو  یرا برا  یمدت سرپرست  کل،  سیرئ

 ماه، منوط به تصویب دوسوم اعضای هیات عالی است. 36بیش از 
شدن انتصاب سرپرسخخت موقخخت، اقخخدامات سرپرسخخت   یقطع  خی. از تار4

و مقخخررات و دسخختورات قخخانون    نیخخ در چارچوب ا  یستورات وموقت و د
گذاران، سخخهامداران، بسخختانکاران، سخخپرده  یبخخرا  یبانخخک مرکخخز  یابالغ

الزم   ییتحت سرپرسخخت  یمسسسه اعتبار»و کارکنان    رانیهکاران، مدبد
 هیخخ کل  یدارا  یو  ابیخخ سرپرسخخت موقخخت در غ  مقخخاماالتباع است. قخخائم  

 . باشدیسرپرست موقت م اراتیو اخت فیوظا
 توسط یاعتبار مسسسه که یامرحله از دوره  هردر   کل  سیرئ. چنانچه  5

ناظر   یهابرسد که شاخص  جهینت  نیبه ا  شود،یسرپرست موقت اداره م
 مطلخخوب  طیشخخرابه وضعیت سرمایه و نقخخدینگی مسسسخخه اعتبخخاری بخخه  

 دییتأ  صورت  در.  کند  گزارش  یعال  أتیه  به  را  مراتب  دیبا  است،  برگشته
و نظخخارت  یگخخرمیتنظخخ ن معخخاو  ،یعخخال  أتیخخ کل توسط ه  سیرئ  شگزار

مجمخخع   لیو تشخخک  یموظف است با دعوت از سهامداران مسسسه اعتبار
منتصخخب مجمخخع منتقخخل   رانیرا به مد  یمسسسه اعتبار  تیریمد  ،یعموم

 . دینما
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 موقت سرپرست اراتیاخت و وظائف

در   کخخه  یاراتیخخ و اخت  فیوظخخا  هیخخ سرپرست موقخخت عخخالوه بخخر کل  -31  ماده

-شخخده  ینیبشیعامل پ   أتیو ه  رهیمد  أتیه  یبرا  یاساسنامه مسسسه اعتبار
 :دباشیرا دارا م ریز اراتی، وظائف و اختاست
 سرپرست موقت: فیوظا -الف

 رییخخ اعمال تغ  ایخاتمه دادن    یبرا  یقانون  یهاتیظرف  هی. استفاده از کل1
ت مسسسخخه سرپرست موقخخت، ثبخخات و سخخالم  صیکه به تشص  ییدر قراردادها

 است طره قرار دادهرا در معرض مصا یاعتبار
کخخه در مسسسخخه  یو اقخخدامات مهمخخ  اتیخخ قراردادهخخا، عمل هیکل  ی. بررس2

انجام و منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مسسسه   یتحت سرپرست  یباراعت
و نظخخارت   یگخخرمیمعاون تنظخخ   دییسرپرست موقت و تأ  صیبه تشص  ،یاعتبار
 : جمله از است،شده

 ایخخ بخخازار و  مخختیاز ق ترنیپخخائ ییهخخامتیثابت بانخخک بخخه ق  یهاییدارا  روشف
بخخازار    متیتر از قباال  ییهاتمیثابت بانک به ق  ییدارا  دیها  خرآن  دادنهیهد

پرداخخخت پخخاداش بخخه    یاعتبخخار  تیبه اشصاح فاقد صخخالح  التیتسه  یاعطا
ود و پخخاداش کخخه سخخ  یطیسهامداران در شرا نیسود ما ب عیبانک و توز  رانیمد
اسخخت  اخخختالس، سخخو    نبخخودهبانخخک    یواقعخخ   یسودده  شده متناسب با  عیتوز

 ایخخ   ازاتیخخ امت  فخخات،یتصف  یاعطخخا   یاستفاده و غصب امخخوال مسسسخخه اعتبخخار
 انیمشخختر  ریمشابه به سا  طیکه در شرا  انیمشتر  یبرخ  یخاح برا  حاتیترج

 یطخخااع  یبخخرا  یاز الزامخخات و مقخخررات قخخانون  یاسخخت  تصطخخ   شدهیاعطا  نم
 صخخورتهخخا بخخهآن  نفخخعقبخخول تعهخخدات بخخه  ایبه »اشصاح مرتبطی    التیتسه
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از   شخختریب  ید مسسسه اعتبخخارشده نز  عیوثائق تود  یابیبا واسطه  ارز  ای  میمستق
 . هاآن یارزش واقع
و جبخخران خسخخارت   ادشخخدهی  یقراردادهخخا  ابطال  است  موظف  موقت  سرپرست

هیأت رسخخیدگی درخواست کند.    هیأت رسیدگی به اختالفات بانکیوارده را از  
و خخخارج از نوبخخت   تیخخ بخخه فور  یدعخخاو  گونخخهنیخخ بخخه ا  دیباتالفات بانکی  به اخ

 کند.   یدگ یرس
تحخخت   یسهامداران مسثر و کارکنان مسسسه اعتبار  ران،یمد  ییا. شناس3
 هیخخ ته  اند بند بوده  نیا(  2( و )1)  یکه مسئول اقدامات موضوع اجزا  یسرپرست

. یده به مسسسه اعتبارخسارات وار  یو مطالبه جبران فورآنان    هیاظهارنامه عل
اعمخخال اقخخدامات   صخخالح یزمان، از مرجخخع ذسرپرست موقت موظف است هم

. دیخخ اشصاح درخواست نما  نیا  هیخروج از کشور را عل  تیممنوع  رینظ  ینیتأم
ظرف مدت مخخذکور در اظهارنامخخه اقخخدام بخخه جبخخران   ادشدهیچنانچه اشصاح  

. باشخخدیآنخخان م  هیعل  یرپرست موقت موظف به طرح دعو س  ند،یخسارات ننما
موظف اسخخت بخخه   -حسب مورد-یا هیأت رسیدگی به اختالفات بانکی  دادگاه  

 کند. یدگ یاز نوبت رس رج و خا تیبه فور یدعاو گونهنیا
ه سرپرست موقت بو نظارت  یگرمیکه توسط معاون تنظ یامور  ری. سا4
 .شودیابالغ م

 وقت: سرپرست م اراتیاخت -ب
به صورت   یگذاران مسسسه اعتباراز سپرده  یحق برداشت برخ  قی. تعل1

  یعال أتیهپس از اخذ مجوز از  ،یکل ای یجزئ
 بخخه  مخخالی  هایصورت  اصالح   و  ها. تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی2
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 ها ییدارا تیفیو ک زانیم شدن شفاف منظور
تحخخت   یاعتبخخار  از کارکنخخان مسسسخخه  ی. خاتمه دادن به خخخدمت برخخخ 3
 آنان   یحقوق قانون هیبا حفظ کل یسرپرست
بخخه صخخورت   یتحت سرپرست  یاشصاح در مسسسه اعتبار  یریکارگ . به4

 یتحخخت سرپرسخخت  یافخخراد در مسسسخخه اعتبخخار  یقت. هرگونه استصدام دائممو 
 است. یعال أتیهمنوط به موافقت 

 . پیشنهاد گزیر مسسسه اعتباری.5
 

 رپرست موقت: پس از انتصاب س -32 ماده

کخخه بخخدون   ییتحت سرپرسخخت  یمسسسه اعتبار»  تیو فعال  . هرگونه اقدامالف
 االثخخرپرست موقت انجام شخخود، ملغخخی  سر  میرمستقیغ  ای  میاجازه مستق  ایاذن  

 .  شودیاست و باطل م
اسخخناد،   هخخا،ییدارا  یتمام  دیبا  ییتحت سرپرست  یمسسسه اعتبار»  رانی. مدب

اطالعات مربخخوط بخخه   یمهرها و تمام  ،یاطالعات  یهاکافزارها و باندفاتر، نرم
سرپرسخخت  اریخخ را در اخت  ییتحت سرپرست  یمسسسه اعتبار»  تیو فعال  اتیعمل

و نظارت از به دست گرفتن   یگرمیکه معاون تنظ  یاگونهبه   موقت قرار دهند
 نی. همچندیحاصل نما  نانیتوسط سرپرست موقت اطم  مسسسه اعتباری  ارهاد
مسسسخخه »در    سرپرسخخت موقخخت  نیخخیج سخخال قبخخل از تعکه تا پن  یافراد  هیکل

موظفنخخد اند،  مشغول به کار بوده  ایداشته    تیمسئول  ییتحت سرپرست  یاعتبار
نمخخوده و اسخخناد، مخخدارک و   یهمکخخار  یبنا به درخواست سرپرست موقت با و

موظخخف اسخخت بخخا   یانتظخخام  یرویقرار دهند. ن  یو  اریالزم را در اخت  اطالعات
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 اریخخ در اخت  یا براالزم ر  یت و حکم دادستان، همکاردرخواست سرپرست موق
ر و اسخخناد دفخخات زات،یخخ تجه هخخا،ییها، امخخالک، داراگخخرفتن کنتخخرل سخخاختمان

 انجام دهد. ییتحت سرپرست یمسسسه اعتبار»
تحخخت   یمسسسخخه اعتبخخار»از محل منخخابع    یمرتبط با سرپرست  یهانهی. هزپ

و   یگخخرمیتنظخخ معاون    صیکه به تشص  ی. در صورتشودیم  نیتأم  ییسرپرست
 یبخخرا  ییتحت سرپرسخخت  یمسسسه اعتبار»منابع    ،ید هیأت عالیو تأی  نظارت

 نیتخخأم  بانخخک مرکخخزیتوسط    ینباشد، کسر  یدنظر کافمور  یهانهیهز  نیتأم
 . شودیم

بخخه   دیخخ با  ییتحت سرپرسخخت  یمسسسه اعتبار»  هیعل  ی. طرح هرگونه دعخو ت
ت، قائم مقام، معاونخخان و و سرپرست موق  ردیصورت پذ  یبانک مرکز  تیطرف
در خصخخوح  تخخوانیرا نم ییتحخخت سرپرسخخت یمسسسخخه اعتبخخار» رانیمخخد

قرار داد  مگر   یطرف دعو   یتباری تحت سرپرستیمسسسه اع»اقداماتشان در  
دادستان کل کشور، اقدامات آنان خارج از چارچوب   صیتشصکه به  یدر موارد

 ایخخ بخخوده    یمسسسخخه اعتبخخارمصرح در اساسخخنامه    اراتیاخت  ای  یقانون  اراتیاخت
 . باشندم شدهمرتکب جر

ان، سخخهامدار  تیتوسط سرپرست موقخخت، بخخا شخخکا  رفتهیپذ. اقدامات صورتث
وجخخه   چیبخخه هخخ   ییتحت سرپرست  یمسسسه اعتبار»  نفعانیذ  ریسا  ای  رانیمد

 یرأ  موجخخبکه اشخخصاح مزبخخور بخخه  ی. در صورتشوندینم  االثریملغ  ایباطل  
 پذیرفتهصخخورتت اثر اقخخداما در ه اختالفات بانکیهای رسیدگی بهیأت  یقطع

 بخخهکه    یصورت  در-  وارده  خسارات  باشند،متضرر شده  موقت،  سرپرست  توسط
-یذ  افراد  ریسا  ای  موقت  سرپرست  ریتقص  به  مستند  ،و حکم دادگاه  صیتشص
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 . شودیتوسط بانک مرکزی جبران م -نباشد مدخل
 

 ياعتبار مؤسسه ریگز

 توسخخط  یاعتبخخار  مسسسخخه  کخخه  یادر دوره  کخخل  سیرئخخ چنانچخخه    -33ماده  

اظر ن یهابرسد که شاخص  جهینت  نیقبل از آن، به ا  ای  شودیسرپرست اداره م
باشد، موظف یقابل اصالح نم  یربه وضعیت سرمایه و نقدینگی مسسسه اعتبا

است پیشنهاد گزیر مسسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائخخه کنخخد. در صخخورت 
 ریز  باتیباری با ترتتوسط هیأت عالی، مسسسه اعت  کل  سیرئ  شنهادیپ  بیصو ت

 شود:گزیر می مرحلهوارد 
برعهخخده صخخندوق ضخخمانت  یمسسسخخات اعتبخخار ریخخ گز تیری. مخخد1

موظف است ظرف حداکثر پخخنج   ها. صندوق ضمانت سپردههاستسپرده
 ریخخ گز  نخخدیفرا  ،یعخخال  أتیخخ ه  مصخخوبه  شدن  االجراالزم  از  پس  یروز  کار

و   یمخخال  نخخهیهز  نیبخخا کمتخخر  و  نمخخودهوردنظر را آغخخاز  م  یاعتبار  سسسهم
 هژیخخ وهبخخ   گخخذاران،غبطخخه سخخپرده  تیخخ و با هدف صخخیانت و رعا  یاجتماع
مخخوردنظر را   یمسسسه اعتبخخار  ریگز  نفعانیذ  ریگذاران خرد، و ساسپرده

 مطابق قانون به انجام برساند.
و   اعتبار اسنادی  شیگشا  نامه،. اعطای تسهیالت جدید، صدور ضمانت2

باشخخد. در اری تحخخت گزیخخر، مجخخاز نمیافتتاح حساب توسط مسسسه اعتب
، یعخخال  أتیخخ هوب  حال، مدیر گزیر موظف است در چخخارچوب مصخخ   نیع

–آن در دوران گزیخخر    نجامهای اصلی مسسسه اعتباری که عدم افعالیت

گخخردد را تخخا منجر به ایجاد بی ثباتی مالی می  -به تشصیص هیأت عالی
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 ادامه دهد. ،ریگز ندیفرازمان خاتمه 
 یاجخخرا  توانخخدیمخخ   یعخخال  أتیقانون، ه  نیا  یو سال نصست اجرادر د  -تبصره

 ای  یاعتبار  مسسسات  یبرا  موقت  سرپرست  نییتع  به  ظرنا  که  را  خود  مصوبات
 یکه دستورات بانک مرکخخز  یصرفاً در مورد مسسسات اعتبار  هاست،آن  ریگز

 .دینما قیکنند، تعل تیرعا کامل طوررا به

 

 یعخخال  أتیخخ نسبت بخخه مصخخوبه ه  یارکه مسسسه اعتب  یدر صورت  -34  ادهم

آن مسسسخخه   ریخخ گز  ایخخ   یمسسسخخه اعتبخخار  یسرپرست موقت بخخرا  نییتع  یمبن
تواند اعتراض خود را به همراه دالیل و مستندات ظرف سه یمعترض باشد، م

 یبانخخک مرکخخز  یبخخدو  یانتظخخام  أتیخخ ه  رخانهیبه دب  ،از زمان ابالغ  یروز کار
 یعنخخ ی  ثالخخث  اشخخصاح  ،یاعتبار  مسسسه  بر  عالوه  ر،یگز  مورد  در.  دینمام  یتسل
نسبت به  توانندیم زین انددهش متضرر یعال أتیه مصوبه از  که  یاشصاص  ریسا

 اعتراض کنند.  یبانک مرکز یبدو یانتظام أتیبه ه یعال أتیمصوبه ه
 یدگ یهفته به اعتراض واصخخله رسخخ   کیظرف مدت    دیبا  یبدو  یانتظام  أتیه
معترض و   ثالث   شصص  ای  ی. مسسسه اعتباردینما  یموده و اقدام به صدور رأن

اعتراض به   یبرا  ،یرأ  الغپس از اب  یو نظارت سه روز کار  یگرمیمعاون تنظ
بخخه   نیاز طرف  کیچیکه ه  ید. در صورتنفرصت دار  یبدو  یانتظام  أتیه  یأر
 ت. اس یمزبور قطع أتیه ینکند، رأ اضاعتر یبدو یانتظام أتیه یرأ

پخخس از   ینظر سه روز کخخار  دیتجد  یانتظام  أتیدر صورت وصول اعتراض، ه
و مبادرت به صدور   یدگ یاصله رسوصول اعتراض فرصت دارد تا به اعتراض و

 نیخخیبخخر تع یمبنخخ  یعخخال أتیخخ . در هرصورت، چنانچه بخخه مصخخوبه هدینما  یرأ
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 حسخخب  واصخخله،اعتخخراض    ایخخ   نشود،مسسسه اعتراض    ریگز  ایسرپرست موقت  
داده نشخخود،   صیشخخصوارد ت  دنظریخخ جدت  ایخخ   یبدو  یانتظام  أتیتوسط ه  د،مور

 ریسخخا و یادار عخخدالت  انو یخخ د  و  االجراسخختالزم  و  یقطعخخ   یعال  أتیه  مصوبه
 أتیخخ ه  مصخخوبه  ابطخخال  ای  توقف  حکم  صدور  یتقاضا  توانندینم  یقضائ  مراجع

 .رندیبپذ را یعال
سرپرسخخت   نیخخیعرا مخخأمور بخخه ت  کخخل  سیرئ  ،یعال  أتیکه ه  یاز زمان  -تبصره

 أتیخخ و ه  یمجمخخع عمخخوم  کنخخد،یآن مخخ   ریگز  ای  یتبارمسسسه اع  یموقت برا
در امخخور مسسسخخه  یریخخ گ میجلسه و تصخخم  لیحق تشک  یمسسسه اعتبار  رهیمد

مسسسخخه   رانیکه توسط مخخد  ییقراردادها  ایرا نصواهندداشت و احکام    یاعتبار
 ایخخ   یبخخدو  یمانتظخخا  أتیخخ که ه  نیمگر ا  ست ینافذ ن  باشد،  دهامضا ش  یاعتبار
در خصخخوح   یعخخال  أتیخخ به نقخخض مصخخوبه ه  یرأ  -مورد  حسب–  دنظریتجد

 موردنظر بدهد.  یمسسسه اعتبار یسرپرست موقت برا نییتع

 

 بخا  نظارت   تحت  »اشخا   اختالفات  به  یدگیرس  -دوممبحث  

علیخه   نفعخانيذ  ریو سخا  انیمشختر  دعاوي حقخوقی   و    گریکدی

 »اشخا  تحت نظارت  و بالعکس

  -35ماده 
رتی با یکدیگر و با مشتریان آنها و سخخایر الف. اختالفات »اشصاح تحت نظا

ای »اشصاح تحت نظارتی باشد، رفهربط، که ناشی از فعالیت حاشصاح ذی
شود. قوه قضائیه و های رسیدگی به اختالفات بانکی رسیدگی میتوسط هیأت

ر مراکخخز های رسیدگی بخخه اختالفخخات بخخانکی را دبانک مرکزی موظفند هیأت



57 

 شهرهای پرجمعیت دایر کنند.های کشور و کلیه استان
توسخخط رئخخیس باشخخد کخخه یخخک عضخخو  متشکل از سه عضخخو می  ب. هر هیأت

قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین متصصصان پولی و بانکی قوه
شخخوند. ریاسخخت هیخخأت و کل و تأیید هیئت عالی انتصاب میبه پیشنهاد رئیس

هیخخأت بایخخد پخخس از   برعهده قاضی عضخخو هیخخأت اسخخت. رئخخیسصدور حکم  
  رأی کند. مشورت با دو متصصص پولی و بانکی عضو هیأت، مبادرت به انشا

های رسیدگی به اختالفات بانکی سخخه سخخال پ. مدت مأموریت اعضای هیأت
 باشد و انتصاب مجدد آنان بالمانع است.می

ای مرحله بدوی و تجدید نظخخر های رسیدگی به اختالفات بانکی دارت. هیأت
های بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخخصص د. آرای صادره از هیأتهستن

شخخود. آرای صخخادره از تجدید نظر رسخخیدگی می  مجدداً در هیأت  نفع،ثالث ذی
قاضی و کارشناسانی که   االجراست.های تجدید نظر قطعی و الزمسوی هیأت

 أت، عضخخو هیخخ در مخخورد همخخان پرونخخدهواننخخد  تنمیهستند  بدوی    أتعضو هی

 نظر باشند.تجدید
زی مسخختقر ک مرکهای رسیدگی به اختالفات بانکی در بان. دبیرخانه هیأتث
های مزبور را برعهخخده شتیبانی اداری، مالی و حقوقی  هیأتشود و وظیفه پ می

ت بانکی در بودجه بانخخک مرکخخزی های رسیدگی به اختالفادارد. هزینه هیأت
 شود. منظور و توسط آن بانک پرداخت می

هخخای رسخخیدگی بخخه اختالفخخات بخخانکی در محخخل . دوائر اجرای احکام هیأتج 
نی اداری و مالی دوائر اجرای احکخخام شوند. پشتیباور مستقر میای مزبههیأت

 بر عهده بانک مرکزی است.
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های رسیدگی به اختالفات بانکی از حیخخث آیخخین دادرسخخی و هزینخخه . هیأتچ 
 دادرسی تابع قوانین مربوط هستند. 

هایی که در زمان ابالغ این قانون در مراجع دیگر قضخخایی در حخخال . پروندهح 
نهایی نشده باشد، به درخواست یخخک   وده ولی منجر به صدور حکمیدگی برس

 از اطراف دعوی به هیأت رسیدگی به اختالفات بانکی ارجاع خواهد شد. 

 

 پیگیري جرائم پولی و بانکی -مبحث سوم

دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیخخه جخخرائم   -36ماده  

که در   رسیدگی کند. سایر جرائمی  مرکزی  موضوع این قانون با شکایت بانک
دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پخخولی و بخخانکی داشخخته باشخخند، مشخخمول 

 همین حکم خواهند بود.

 

 -37ماده 
 یواسپار  ،یصراف  ،یارائه انواع خدمات بانک  ،یبانک  اتیانجام هرگونه عمل  .الف

 جخخادیاارتی،  و ثبخخت »اشخخصاح تحخخت نظخخ   جادیا  زی( و مانند آن و ننگیزی)ل
در نظام پرداخخخت، صخخرفاً بخخا مجخخوز   تیو هر نوع فعال  یندگ ینما  ایشعبه، باجه  
مجخخاز اسخخت.   یعخخال  أتیخخ هو در چهخخارچوب مقخخررات مصخخوب    یبانک مرکز

اینترنتخخی،  یهخخااز طریق پایگخخاه یو ارائه خدمات بانک  اتیانجام عمل  نیهمچن
کخخه بخخا   یمخخوارد  جخخزبهکاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن،    یهابرنامه
منوط به کسب مجخخوز از   باشد،یمجوز معاف م  افتیاز در  یعال  أتیه  بیتصو 

مخخاده بخخدون کسخخب   نیخخ مخخذکور در ا  یهاتیاست. اقدام به فعال  یزبانک مرک
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 هیخخ و اطالعات کل یموظف است اسام ی. بانک مرکزشودیم  یمجوز، جرم تلق
 گخخاهیدر پا  لخخه درج از جم  یاشصاح تحت نظارتی مجاز را به طخخرق مقتضخخ »

و قخخوه  یانتظخخام یرویخخ نموده و بخخه اطخخالع ن یود اعالم عمومخ  یاطالع رسان
 بخخه عنخخوان ضخخابط  رانیخخ ا  یاسخخالم  یجمهخخور  یانتظام  یرویبرساند. ن  هیقضائ

-تیرا که اقدام به فعال  یحقوق ای  یقیاشصاح حق تیموظف است فعالقضایی 
 نخخکبا  یاعالم  هرستف  در  هاآن  نام  اما  کنندیم  ماده  نیا  صدر  در  مذکور  یها

 نیهمچنخخ   متوقف کنخخد.  ییقضا  قامبه دستور م  ازیبدون ن  ندارد،  وجود  یمرکز
نخخد درصخخورت اطخخالع از انجخخام موظف یانتظخخام یرویخخ وزارت اطالعخخات و ن

بخخدون   یحقوق  ای  یقیماده توسط اشصاح حق  نیمذکور در صدر ا  یهاتیفعال
 یگخخرمیتنظ  معاونته  مراتب را بالفاصله، کتباً ب  ،یکسب مجوز از بانک مرکز

 . ندیتان مرکز استان گزارش نماو دادس یو نظارت بانک مرکز
انجخخام   بخخه  ،خذ مجوزاکه بدون    یاشصاص  هیموظف است عل  بانک مرکزی  ب.
 نزد  کنند،یاست مبادرت م  یبانک مرکز  ازذ مجوز  اخکه مستلزم    ییهاتیفعال

  ائی اقامه دعوی کند.قض مراجع
مبادرت به اقدامات مخخذکور   یرکزبانک م  ازمجوز  خذ  اکه بدون    ی. اشصاصپ
 :شد خواهند مجازات مشمول ریز شرح  به ند،یر بند )الف( نماد

الخخزام بخخه بازپرداخخخت   بر  عالوهباشد،    یقی. چنانچه مرتکب شصص حق1
حداکثر معادل دوبرابر وجه  ینقد یاز مردم و پرداخت جزا  یافتیوجوه در

 ایخخ درجخخه پخخنج    مجخخازاتان، به  شده تحت هر عنو   یآورجمع  ای  لیتحص
 .گرددیمحکوم م ،یمجازات اسالم ( قانون19شش ماده )

 مجرمانخخه  اعمخخال  انجخخام  بخخه  اقخخدام  یشصص حقخخوق  جادی. چنانچه با ا2
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 یعالوه بر انحالل شصص حقخخوق  باشد،  شده  ماده  نیا)الف(    بند  موضوع
کخخه متعلخخق بخخه   یامخخوال  یشده و مصادره کل اموال آن )به استثنا  جادیا

عامخخل،   أتیه  ره،یدم  أتیه  یعودت داده شود(، اعضا  دیمردم است و با
( 1)  جز   در  مذکور  به مجازات  یسهامداران مسثر شصص حقوق  و  رانیمد
افراد در قبال خسارات وارده بخخه اشخخصاح   نی. اشوندیبند محکوم م  نیا

ماده، از جرائم   نیخواهند داشت. جرائم موضوع ا  یتضامن  تیثالث مسئول
 .دگردیمحسوب م یاقتصاد

بخخه جخخرائم   یدگ یرسخخ   ویژه دادسرا و دادگاه  موظف است شعب  هی. قوه قضائت
 ،بانخخک مرکخخزی  شخخکایاتموظفند به    ادشدهیرا دائر کند. شعب  پولی و بانکی  

 کنند. یدگ یو خارج از نوبت رس ماًیمستق
  

 یو ارائه هرگونه خدمت به اشصاص  تیهرگونه پروانه فعال  یاعطا  -38ماده  

ر در بند )الخخف( مخخاده مذکو   یهاتیاقدام به فعال  یمرکزدون مجوز بانک  که ب
 یقخخ یاشصاح حق هیاستفاده آگاهانه کل  ن،یممنوع است. همچن  ند،ینمایم  (37)

 یاشصاصخخ   اتاز خدم  یردولتیغ  یو عموم  یدولت  یهااعم از دستگاه  یو حقوق
 کنند،یم (37) مذکور در بند )الف( ماده یهاتیکه بدون مجوز مبادرت به فعال

مرتکب، بخخه   ی ینده قانونی شصص حقوقنما  ای  یقی. شصص حقباشدیمنوع مم
 ی( قانون مجازات اسخخالم19درجه پنج ماده )  یهاچند مورد از مجازات  ای  کی

 محکوم خواهند شد.  عدی،با اصالحات و الحاقات ب
 

 -39 ماده
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ه یق هر نخخوع رسخخان. انتشار هر نوع آگهی یا اطالعیه یا اقدام تبلیغی از طرالف
ی( اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکخخی ، خصوصی، داخلی یا خارجیدولت)

هخخای به نفع اشصاصی کخخه بخخه فعالیت  ،و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری
اشتغال دارنخخد،  یخذ مجوز از بانک مرکزابدون  (37) در بند )الف( ماده  مذکور

 ممنوع است.  
مربوط به »اشصاح تحت   غاتیتبل  یبر محتواموظف است    ی. بانک مرکزب

 یحقخخوق  ای  یقیحق  اشصاح  و  هارسانه  هیمجوز نظارت کند. کل  یی دارانظارت 
 غخخاتیتبل  ،یبانخخک مرکخخز  یکتبخخ   ابخخالغ  محضموظفند به  یغاتیتبل  امور  یتولم

 تخخا  مخخهیحکخخم مسخختوجب جر  نیها از ا. تصلف رسانهندیرا متوقف نماموردنظر  
درجخخه   ینقد  یسقف جزا  ای  گرفته  صورت  تبلیغ  از  ناشی  آمددر  برابر  ده  میزان

 ،باشخخد  شخختریهخخر کخخدام کخخه ب  ،ی( قانون مجازات اسخخالم19سه موضوع ماده )
 یهخخاوابسخخته بخخه دسخختگاه  ای  دولتی  های. در خصوح تصلف رسانهبود  خواهد
دادگخخاه( بخخه انفصخخال از خخخدمات   صیتشخخصول )بهئ،  باالترین مقام مسیاجرائ

 ی( قانون اساسخخ 168اصل )  تی. رعاشودیپنج سال محکوم متا    کیدولتی از  
 است. یماده الزام نیاحکام ا یدر اجرا
 

هرگونه انتشار خبر کذب درخصوح »اشخخصاح تحخخت نظخخارتی   -40ماده  

اذهخخان   شیتشخخو   ایخخ   ریخخ به قصد اضرار بخخه غ  اشصاح،  ریسا  ای  هارسانهتوسط  
( قخخانون 698)  هخخای موضخخوع مخخادهجرم محسوب و مشمول مجازات  ،یعموم

 تحخخت »شخخصص  شخخکایت  بخخا  مرتکخخب  همچنخخین.  شخخودمجازات اسالمی مخخی
محکخخوم   یبه جبخخران خسخخارت مخخادی و معنخخوی وارده بخخه و  ذینفع،  نظارت ی
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 شود.می

 

عامخخل   أتیخخ عضخخو هیخخا    رهیمد  أتیعضو ه  هایسمت  در  تیفعال  -41  ماده

ز ا  یاو حرفه  ی»اشصاح تحت نظارتی بدون داشتن تأییدیه صالحیت عموم
رف غیرقانونی در وجوه و امخخوال عمخخومی و در حکم تص  ممنوع  یانک مرکزب

سخخهامداران مخخسثر »اشخخصاح تحخخت   زی. اشصاح مذکور و نشودیم  محسوب
 یکلخخ   یهخخااسخختیس  ی( قانون اصالح قانون اجرا1نظارتی که مشمول ماده )

 تیصالح  و  هستند  22/03/1397مصوب  -  یاساس  قانون  چهارم  و  چهل  اصل
به   ،مربوط  ی نونعالوه بر مجازات قا  باشد،  دهیرسن  یمرکز  بانک  دییتأ  به  هاآن

هخخر  یازا( ریال به 1.000.000.000)  اردیلیم  کیپرداخت جزای نقدی تا مبلغ  
 شوند. روز تصلف محکوم می

 

 -42 ماده

به تشصیص واحد مبارزه بخخا پولشخخویی بانخخک است    مکلف  ی. بانک مرکزالف
مرکخخز اطالعخخات   رخواسخختدبا  ه است، یا  مرکزی که به تأیید رئیس کل رسید

 مسدود نمودن حساب اشصاح مظنون به پولشویی و  نسبت به،  (FIU)  یمال
ها اقدام کند. کلیخخه »اشخخصاح تحخخت ی به آنارائه خدمات بانک  یمحدودساز

نظارتی موظفند دستورات بانک مرکخخزی در ایخخن خصخخوح را انجخخام دهنخخد. 
ک مرکخخزی تسخخلیم خود را به بانخخ   اعتراضتوانند  یم  اشصاح موضوع این بند

از   یروز کخخار(  10ده )  موظف است حداکثر ظخخرف مخخدت  بانک مرکزی  کنند.
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نماینده دادستان کل کشور، نماینده با حضور    یاتهیدر کم  ثبت اعتراض،زمان  
و نماینخخده بانخخک  (FIU)واحخخد اطالعخخات مخخالی  وزارت اطالعخخات، نماینخخده

ه مستندات ارائه ه و در صورتی کمرکزی به درخواست متقاضی رسیدگی نمود
همه اعضای کمیته کافی تشخخصیص داده شخخود،   ی توسطمتقاض  از طرفشده  

های اعمال شخخده اقخخدام کنخخد. در نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت
غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است پرونده متقاضخخی را بخخه دادسخخرای 

رسیدگی بخخه د. دادسرای ویژه  ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال کن
وظف است حداکثر ظرف مدت یخخک هفتخخه بخخه پرونخخده جرائم پولی و بانکی م

 ارسالی رسیدگی نموده و اقدام به صدور قرار نماید.

 اخخخالل در بخخازارب. بانک مرکزی موظف است فهرست  اشصاح مظنون به  
صادی است، هایی که مصداق اخالل در نظام اقت، یا سایر فعالیتطال  ارز،  پول،

ای اجرائی ابالغ کنخخد. فهرسخخت هه »اشصاح تحت نظارتی و دستگاهبه کلی
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 

ن توسخخط فعالیت برای آنا  این بند قرار داشته باشد، و یا صدور یا تمدید پروانه
ایی، جرم تلقی شده و مسخختوجب حخخداقل یکخخی از های اجرهر یک از دستگاه

( قانون مجازات اسالمی است. اشصاصی که نام 4های تعزیری درجه )مجازات
توانند اعتخخراض خخخود را بخخه گیرد، میآنان در فهرست موضوع این بند قرار می

( روز 10ده )وظف است ظرف مدت بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی م
با حضخخور نماینخخده دادسخختان کخخل کشخخور، نماینخخده وزارت از تاریخ درخواست،  

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 
رسخخت حخخذف نخخام وی از فهکافی تشصیص داده شخخود، بالفاصخخله نسخخبت بخخه 

ر غیر این صورت، بانخخک مرکخخزی موظخخف اسخخت موضوع این بند اقدام کند. د
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 

ور قخخرار ده و اقدام به صدظرف مدت یک هفته به پرونده ارسالی رسیدگی نمو 
 نماید. 

تواند بدهی قطعی غیرجاری اشصاح حقیقخخی و حقخخوقی میپ. بانک مرکزی 
به مسسسات اعتبخخاری را از وجخخوهی کخخه آن اشخخصاح نخخزد سخخایر مسسسخخات 
اعتباری دارند، برداشت و به حساب مسسسه اعتبخخاری بسخختانکار واریخخز نمایخخد. 

حسخخاب   زی وجخخوه موجخخود درهمچنین در مواردی که به تشصیص بانک مرک
ر بوده باشد، بانخخک مرکخخزی موظخخف اسخخت بخخه شصص دیگر، متعلق به بدهکا

درخواست مسسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی 
بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختالفخخات بخخانکی 

ظخخرف   ست و در صورتی کهارسال می کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه ا
مبنی بخخر تعلخخق جخخوه مخخوردنظر بخخه شخخصص  مدت یادشده، حکم قطعی هیأت

-بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب می
  باشد.

 

 ي و ارز یپول يها استیس  ياجرا: ششم فصل
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ی و پخخول  یهخخااستیس  اهداف  تحقق  یبرا  تواندیم  یبانک مرکز   -43ماده  

ی کخخه عخخال  أتیخخ مصخخوب هو ارزی    یپول  استیس  یارهاابز  انواعاز    ،ودارزی خ
 ها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، استفاده کند.مشروعیت آن

 

 -44 ماده
موظخخف   یشدهی است. بانخخک مرکخخز  تیریکشور، »شناور مد  ی. نظام ارزالف

بخخه بازار ارز را    (،3( بند )ب( ماده )4ف مذکور در جز  )هد  تحقق  بمنظور  است
کاهش نوسخخانات   ملی و  حمایت از ارزش پول  ضمنکند که  ت  ای مدیریگونه

 توانخخدیمخخ   یتولید کشور حفظ شود. بانک مرکز  یرینرخ ارز، قدرت رقابت پذ
 دیاقدام به خر  و  کرده  مداخلهخود، در بازار ارز    یارز  هایتحقق سیاست  یبرا
 دیخخ ر. هرگونه خدینما  یا مشتقات ارزیبر ارز    یاوراق بهادار مبتن  ،فروش ارز  ای

بخخه   دیخخ با  یبانک مرکز  توسط  هاادار مبتنی بر آنبهو اوراق    طال  ،ارزو فروش  
 انجام شود.  کند،یم نییتع یعال أتیکه ه یانرخ بازار و در محدوده

 یهخخاشده توسخخط دولخخت و دسخختگاهعرضه  یهاارز  تواندیم  ی. بانک مرکزب
را   8/7/1386مصوب    یکشور  ( قانون مدیریت خدمات5موضوع ماده )  یاجرائ
 ت فروش آن را بر عهده بگیرد.ی نموده یا عاملیداریخر

های اجرائخخی را پ. در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه
آن را   یالیخخ ارز، معخخادل ر  ارگرفتنیخخ از در اخت  شیپخخ   دیخخ نباکنخخد،  خریداری مخخی
  پرداخت کند.

لق بخخه دولخخت یخخا فروش ارزهای متع  ت. در مواردی که بانک مرکزی عاملیت
گیرد، نبایخخد قبخخل از در اختیخخار گخخرفتن ارز، ی را بر عهده میهای اجرائدستگاه
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 اقدام به فروش آن کند. 
کنخخد. چخخارچوب   تیریخخخود را مخخد  یموظف است ذخایر ارز  ی. بانک مرکزث

بخخا کخخه    یابخخه گونخخه  یارز  ریذخخخا  ینگهدار  تیفیو ک  بیترک  زان،یحاکم بر م
بانخخک   اریر اختد  یحال سبد ارز  نیض نبوده و درعمتعار  یبانک مرکزاهداف  

 ت،یخخ امن  نیشخختریببخخا در نظخخر گخخرفتن شخخرایط و مقتضخخیات کشخخور،    ،یمرکز
 توسخخط  ،باشخخدن را داشخخته( ممکسکیخطر)ر  نیو کمتر  یو بازده  ینقدشوندگ 

 . شودیم نییتع یعال هیأت
عبخخارت   یمرکخخز  توسخخط بانخخک  یذخائر ارز  تیریمد  یمجاز برا  یهاروشج.  

 از: است
 بر ارز  یق بهادار مبتنو فروش ارز و اورا دی. خر1
 مربوط  نیقوان تیبا رعا یارز التیتسه یاعطا ایو  افتی. در2
 فلزات گرانبها  ریمسکوک و سا یو فروش شمش، طال دی. خر3
 شدهنیتضم  ایاوراق بهادار منتشره    ریو فروش اسناد خزانه و سا  دی. خر4

  یالمللنیب یادهانه ای یخارج یهاتوسط دولت
 یهخخابانخخک  ،یالمللخخ نیب  یمال  یحساب نزد نهادها  ینگهدار. افتتاح و  5

  یخارج یو مسسسات اعتبار یمرکز
و   یمرکخخز  یهخخابانخخک  ،یالمللنیب  یمال  ینهادها  ی. افتتاح حساب برا6

  یخارج یمسسسات اعتبار
 .یلهیأت عا دییمورد تأ یهاروش ریستفاده از ساا. 7

کلخخی نظخخام و قخخوانین هخخای  با رعایت سیاسخخت  موظف است  یبانک مرکزچ.  
آوری اقتصخخاد کشخخور، مصوب مجلس شورای اسالمی، با هدف افخخزایش تخخاب
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 را فراهم کند. چندجانبه ایدو  یپول یهامانیانعقاد پ  های الزم برایزمینه
بخخر ارز و   های ناظر بر انتشار و معامله ابزارهخخای مخخالی مبتنخخیح. دستورالعمل

 یابخخالغ مخخ   یمرکخخز  بانخخک  وسطت  ،یعال  اتیه  ارزی پس از تصویب  مشتقات
-ارکان، تشکل  جمله  از  ربط،ذی  اشصاح  هیکل  یبرا  هادستورالعمل  نیشود. ا

 الزم  بهخخادار  اوراق  بازار  فعاالن  ریسا  و  ناشران  ،یمال  ینهادها  خودانتظام،  یها
 .است هیالرعا

 

با مؤسسات   يبانك مرکز یمال رابطه: مهفت  فصل

 ي ر اعتبا
 -45 ماده
 ةیتسخخو   یبخخرا  یاعتبار  مسسسه  هربرداشت    اضافه  یهفتگو    روزانه. سقف  الف

با توجخخه   ،یاعتبار  مسسسات  ریسا  ای  یمرکز  بانک  با  خود  نیمابیف  یهاحساب
 ،یمسسسخخه اعتبخخار  یمخخال  تیو وضع  یو نظارتی بانک مرکز  یپول  استیبه س

 . شودیم نییتع یعال أتیتوسط ه
بانخخک   منخخابعز  ا  یمسسسخخه اعتبخخار  برداشخخت  اضخخافه  نزایم  که  یصورتدر  .  ب

از   یدر چهار هفته متخخوال  ای  ،از سقف روزانه  یمتوال  یدر چهار روز کار  یمرکز
و نظخخارت موظخخف اسخخت ضخخمن  یگرمیتنظ، معاون باشد  شتریب  یهفتگ  سقف

 و  رسخخانده  کل  سیرئ  اطالع  به  را  موضوعبالفاصله    ،یاخطار به مسسسه اعتبار
پس از   یعال  أتی. هکند  رح مط  یعال  أتیه  العادهفوق  ای  یادع  جلسه  نیاول  در

 مسسسخخهبخخا درخواسخخت    توانخخدیو نظارت م  یگرمیتنظاستماع گزارش معاون  
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 سیرئ  ایموافقت کند     یاضطرار  التیتسه  افتیدربر    یمبن  ،یمتقاض  یاعتبار
 نیخخیتع  قتمو   سرپرستموردنظر    یمسسسه اعتبار  یبراتا    دیرا مکلف نما  کل
این بند رئخخیس کخخل را موظخخف بخخه   مواردی که هیأت عالی به استناد  در.  کند

( این 34کند، حکم مذکور در ماده )تعیین سرپرست برای موسسه اعتباری می

 قانون مجری نصواهد بود.
 روز است.  یس)ب( حداکثر  بندموضوع  یاضطرار التیتسه دی. سررسپ
 کنخخد،  موافقخخت  یاضخخطرار  التیتسخخه  یاعطا  با  یعال  أتیه  که  یدرصورت.  ت

 اصخخالح از  برنامخخه  ضخخمن مطالبخخه  اسخخت  موظخخفنظارت    و  یگرمیتنظ  معاون
 آن  در  نخخان،یاطم  حصخخول  یبخخرا  از،یخخ ن  درصخخورت  ی،متقاضخخ   یاعتبخخار  مسسسه
 . کند منصوب میمق ناظر مسسسه

 التیتسه  مدت  یانقضا  از  شیپ   است  موظفو نظارت    یگرمیتنظ  معاون.  ث
 یریخخ گ میتصخخم  یبرا  موردنظر  یتباراع  مسسسه  تیوضع  زا  یگزارش  ،یاضطرار

پخخس از اسخختماع گخخزارش   یعخخال  أتیخخ ارائه کند. ه  یعال  أتیکل و ه  سیرئبه  
 یبخخرابنخخد را    نیخخ ا  موضخخوع  التیتسخخه  توانخخدیو نظارت م  یگرمیتنظمعاون  
 چهخخارمموافخخق سخخه  یبار دوم، با رأ  یموافق دوسوم و برا  یرأ  با  بار  نینصست
 . ستین مجاز نوبت دو از شتریب مزبور التیتسه دیتمد. دینما دیتمد اعضا 

 

 ایخخ   (repo)  دیخخ بازخر  توافخخققالخخب    درمجاز است    یبانک مرکز  -46  ماده

اوراق منتشخخر یخخا   افخختیدر  یدر ازا  ،یفقهخخ   یشورا  دییمورد تأ  یهاروش  ریسا
کوتاه مدت به مسسسات   التیتسه  ،تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی

 و  وزهر(  90بنخخد نخخود )  نیخخ موضوع ا  سهیالتت  زمانی  سقفکند.  اعطا    یاعتبار
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 . است دیقابل تمد
قخخانون   نی( ا3( بند )ب( ماده )2بمنظور تحقق هدف مذکور در جز  )  -تبصره

موظفند همواره  یکشور(، مسسسات اعتبار یثبات و سالمت شبکه بانک  نی)تأم
شخخبه نقخخد   ایخخ نقخخد    یهخخایخخیدارا  کنخخد،یمخخ   نیخخیتع  یعخخال  أتیهکه    یزانیبه م
و   یبانک مرکز  ایشده توسط دولت    نیمتض  ای( مانند اوراق منتشر  عیالبل)سه
( محسخخوب عیخخ البشبه نقخخد )سخخهل  یعال  أتیه  بیکه با تصو   ییهاییدارا  ریسا
 یهخخایخخیکه نسبت دارا  ی. در صورتندینما  یدر ترازنامه خود نگهدار  شود،یم

مسسسخخه از   یخخیبت به کل دارانس  یعتبار( مسسسه اعیالبشبه نقد )سهل  اینقد  
و نظخخارت   یگخخرمیتنظ  نکمتر شود، معاو  یعال  أتیهتوسط    شدهنییتع  زانیم

موضخخوع   رانهیشخخگیاقخخدامات پ   ،یموظف است ضمن اخطار به مسسسه اعتبخخار
 قانون را آغاز کند.  نیا (28ماده )

 

  -47 ماده
 و  یپخخول  یگخخذار  اسخختیس  تخخهیکم  شنهادیاست به پ   موظف  ی. بانک مرکزالف
در چخخارچوب اسخخناد   را کخخه  یمسسسخخات اعتبخخار  ،یعال  أتیه  بیو تصو    یارز

 ،یاتوسعه  یهاطرح   یمال  نیتأم  نهیدر زم  ی اقتصادی کشور،باالدستی توسعه
 جخخادیا  ،یتوسخخعه فنخخاور  ها،رساختیگسترش ز  د،یتول  یهارهیزنج  یسازفعال

 التیئخخه تسخخهارا  قیخخ طر  از،  اندشخختهمسثر دا  تیصادرات فعال  شیاشتغال و افزا
پیشنهاد اعطای تسهیالت .  دهدقرار    تیمورد حما  ،یدت و خطوط اعتباربلندم

گذاری های ویژه سیاستو خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست
پولی و ارزی، با حضور رئیس کخخل، وزیخخر امخخور اقتصخخادی و دارائخخی و رئخخیس 
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سخخوم مستلزم موافقت دوسازمان برنامه و بودجه قابل طرح بوده و تصویب آن  
 اعضای هیأت عالی است.

توسط دولخخت   شدهنیتضم  ایعالوه بر اوراق منتشر    تواندیم  یمرکز  نکبا.  ب
 توسخخط  کخخه  ییهخخاپروژه  ای  یمسسسه اعتبار  یهاییدارا  ریسا  ،یبانک مرکز  ای

پخخروژه   نکهیرا )مشروط به ا  شوندیم  یمال  نیتأم  محل  نیا  از  یاعتبار  مسسسه
 بیتصخخو ا  بخخ   -پخخروژه  شرفتینسبت پ   به–اشد (  داشته ب  قیو توث   میتقو   تیقابل
مخخاده   نیخخ موضخخوع ا  یخطوط اعتبخخار  ای  التیتسه  قهیوث   عنوانبه  یعال  أتیه

 مسسسخخه  یتقاضخخا  یموظخخف اسخخت در هنگخخام بررسخخ   یعخخال  أتیقبول کند. ه
ایخخن  (10)  مخخاده)ب(    بندموضوع    ،رئیس کل  گزارش  (4)  و(  3)  اجزا   ،یاعتبار
 مدنظر قرار دهد. را یتبارعملکرد مسسسه اع درخصوح قانون

 تخخهیکم  شنهادیپ بهخ سود تسهیالت و خطوط اعتباری موضوع این ماده  نر.  پ
 و(  3)  اجخخزا با توجخخه بخخه    ،یعال  أتیه  بیتصو   و  یو ارز  یپول  یگذار  استیس
درخصخخوح  ایخخن قخخانون (10) مخخاده)ب(  بنخخدموضوع  رئیس کل، گزارش  (4)

بخخا   مسسسخخه اعتبخخاری مخخوردنظریی  همسو   زانیمو    ی ،عملکرد مسسسه اعتبار
 شود.تعیین می ،یبانک مرکز یهااستیو س اهداف

های نظارتی و احتیاطی موسسه اعتباری بخخه اسخختناد که شاخصت. در صورتی
( در حخخدود قابخخل قبخخول 10( گزارش رئیس کل موضوع بند )ب( ماده )3جز  )

وح تخخأمین اعتباری را در خصخخ تواند مسسسه  قرار داشته باشد، هیأت عالی می
در بنخخد )الخخف( ایخخن مخخاده، از شخخمول برخخخی از هخخای مخخذکور مخخالی پروژه
 های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید. دستورالعمل
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 مجلس و دولت با يمرکز بانك رابطه: مهشت  فصل

 ی اسالم يشورا
و  یامخخور اقتصخخاد  ریخخ موظف است با درخواسخخت وز  یبانک مرکز  -48  ماده

 هد: را انجام د ریامور ز یعال أتیه و در چارچوب مصوب ییدارا
. انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مخخالی، بازرگخخانی و الف

( قانون 125( و )77حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول )
 باشد منعقد شده یاساس

دولخخت در   ینخخدگ یبخخه نما  یارزو    یالی. انتشار، عرضه و حراج اوراق بهادار رب
 .یالمللنیو ب یداخل یبازارها
بانخخک   یبخخرا  یتعهخخدات مخخال  جخخادیموجخخب ا  دیماده نبا  نیا  یاجرا  -1  تبصره
 شود. یمرکز

شده توسط دولخخت یخخا   نیتضم  ایاوراق منتشره    دینبا  یبانک مرکز  -2  تبصره
 هیخخ ولا)عرضه(    بازار  در  میرمستقیغ  ای  میمستق  صورت  به  را  دولتی  هایشرکت

 .کند یداریخر

 

  -49 ماده
موضوع  یهادستگاهدولت و  ی و ارز یالیاعم از ر یبانک یهاحساب  هیکل.  الف

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگخخی 29ماده )
 ق یاز طر رفاًآن، ص اتیمستثن و  14/12/1395جمهوری اسالمی ایران مصوب 

. شخخودیم  یافتتخخاح و نگهخخدار  یبانخخک مرکخخزکخخل کشخخور و نخخزد    یدارخزانه
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اعخخم از اینکخخه از محخخل بودجخخه -  هاافتیدر  هیموظفند کل  ادشدهی  یهاهدستگا
و   -عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محخخل هخخا تخخامین شخخده باشخخد

 یشده نخخزد بانخخک مرکخخزافتتاح  یهاحساب قیخود را فقط از طر  یهاپرداخت
 انجام دهند.

 تیعوضخخ   نیدر بنخخد )الخخف( موظفنخخد آخخخر  رمخخذکو اشخخصاح    هیدولت و کل  .ب
کخخه بخخه   یدر چارچوب دستورالعمل  را  خود  یخارج  تعهدات  و  هایمطالبات، بده

اطخخالع دهنخخد. اطخخالع بانخخک   یبه بانک مرکخخز  رسد،یم  یعال  أتیه  بیتصو 
 وجخخهچیبه ه  یو حقوق  یقیاشصاح حق  ایدولت    یخارج  یهایاز بده  یمرکز
 .باشدینم یها توسط بانک مرکزازپرداخت آنب ایو  نیتضم یبه معن

( 10)  مخخاده)ب(    بنخخدموضخخوع    گزارش(  4جز  )  در  است  وظفم  کل  سیرئ.  پ
 و دولخخت یخخخارج تعهخخدات و  هخخایبخخده  مطالبخخات،  تیوضع  نیآخر  قانون،  نیا

 و رسخخاندهدر آن مخخاده  مخخذکوررا بخخه اطخخالع مقامخخات  یاجرائخخ  یهخخادسخختگاه
  .کند ارائه را الزم یشنهادهایپ 

 

 -50 ماده
 تیخخ قخخانون، بخخا رعا  نیخخ ا  االجراشدنالزم  خیارت  از  تواندیم  ی. بانک مرکزالف

 موظف  دولت.  کند  پرداختبه دولت تنصواه    ،ی( قانون اساس53( و )52اصول )
 .کند هیتسو  سال همان انیپا تا حداکثر را یافتیدر تنصواه است

از   دیخخ انب  یخخن قخخانونسال اول اجرای ادولت در    شده  افتی. مانده تنصواه درب
سخخقف مصوب دولت در همان سال تجاوز کند.    یعموم  بودجه  (%3)  درصدسه

 یابد.مزبور از سال دوم به بعد ساالنه نیم واحد درصد کاهش می
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، ماده  نی)الف( ا  بند  در  مقرر  مهلتتنصواه در    یریال  هیدر صورت عدم تسو   .پ
 ت.ممنوع اس یزبه دولت توسط بانک مرک دیجد تنصواههرگونه  پرداخت

 

در   رانیخخ ا  یاسخخالم  یمهخخورنماینخخده ج  مرکزی،  بانک  رئیس کل  -51  ماده

اسخخت. انجخخام کلیخخه   یالمللخخ نیب  یپول  ینهادها  ریالمللی پول و ساصندوق بین
وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایخخران در 

بخخه بانخخک ملخخی   6/10/1324وودز مصخخوب  مقررات کنفرانس منعقده در برتن
 باشد.میواگذار شده است، با بانک مرکزی  رانای
 

 -52 ماده
 یهاو برنامخخه  هانامهبیتصخخو   ح،یلخخوا  سینخخو شیپ   هیخخ در ته  دیخخ . دولخخت باالف

و تخخأمین مخخالی بصخخش  یزیربودجخخه ،یارز اتیخخ از جمله عمل یو مال  یاقتصاد
 کند.  مشورت یآن، با بانک مرکز نیاز داخل و خارج و تضام یعموم

 شرکت کند.  رانیوز أتیدر جلسات ه یبدون حق رأ اندتو یکل م سی. رئب
و   حیخود را در خصوح لخخوا  یکارشناسموظف است نظرات    ی. بانک مرکزپ

 ینظام بخخانک  تیوضع  و  یمل  پول  ارزش  ها،متیق  یعموم  سطح  که  ییهاطرح 
 ارائه کند.  یاسالم یبه مجلس شورا دهد،یم قرار ریتأث  تحت را
 یمیدتقخخ   حیلخخوا  آثخخاردر خصوح    یعال  أتیه  نظرموظف است    کل  سیرئ  .ت

 حیتوسعه پنج ساله و لوا  برنامه  حیلوا  ازجمله  ،یاسالم  یشورا  مجلس  به  دولت
 راقخخانون    نیخخ ( ا3در بند )ب( مخخاده )  مذکوراز اهداف    کیهربر    ساالنه  بودجه

-بخخه  ،خصوح  نیا  در  ی. نظرات بانک مرکزکند  اعالم  جمهور  سیرئ  به  کتباً
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 نیهمچنخخ .  شخخودیارسال م  یاسالم  یشورا  مجلسر به  موردنظ  حهیال  وستیپ 
 و  هخخاطخخرح   آثخخار  خصخخوح  در  یعخخال  أتیخخ ه  نظخخر  اسخخت  موظخخف  کخخل  سیرئ
 را  قخخانون  نیخخ ا(  3)  مخخاده)ب(    بند  در  مذکور  اهداف  بر  ندگانینما  یشنهادهایپ 

 .کند اعالم یاسالم یشورا مجلس سیرئ به کتباً
 

 -53 ماده
هر سال، گزارش عملکخخرد و   آبانو    بهشتیوظف است در اردم  کلسی. رئالف

و اعتبخخاری    یارز  ،یپخخول  یهااسخختیمشتمل بخخر س  ،یبانک مرکز  یهارنامهب
 رینخخرخ تخخورم و سخخا  یانحراف احتمال  لیدال   یتحوالت اقتصاد   ینظارت بانک

  عملکخخرد بانخخک یشده در گزارش قبلخخ ارائه  یهاینیبشیهدف از پ   یرهایمتغ
و   یداشتغال و رشخخد اقتصخخا  د،یاز تول  تیکشور در حما  یشبکه بانکو    یمرکز
 است،  دهیرس  یعال  أتیه  بیتصو را که به  یسالمت و ثبات نظام بانک  تیوضع

ارائخخه کنخخد و   یاسالم  یمجلس شورا  ندگانینماو    سیرئ  به  مکتوب  صورتبه
 . دینمااطالع عموم منتشر  یبرا راآن  رمحرمانهیغ یهابصش

موظف است بخخرای   کل  سیرئ  رخواست هیأت رئیسه مجلس،رت دصو   در.  ب
  در صحن مجلس حضور یابد. این مادهزارش موضوع بند )الف( تبیین گ 

 

بانك  یرسانو اطالع يارسانه  يهااست یم: سنه فصل

 يمرکز
 یمناسب برا  یارتباط  یموظف است از ابزارها  ی. بانک مرکزالف-54ماده  
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ده کنخخد. قانون استفا  نی( ا3درج در ماده )انتظارات و تحقق اهداف من  تیریمد
کخخل بخخه سیرئ  شنهادیبه پ   یبانک مرکز  یرساناطالعو    یارسانه  یهااستیس

و مواضخخع بانخخک   هااسخختیس  اعخخالم  تی. مسخخئولرسخخدیم  یعال  أتیه  بیتصو 
 کلسیرئ با مصوب، یرسانو اطالع یارسانه  یهااستیس  ارچوبدر چ  یمرکز
 .است

و   یاقتصخخاد  یهخخاآمار  بخخار،کیخخ   یوظف است حداقل ماهم  یبانک مرکز  .ب 
منتشخخر  کنخخد،یمخخ  نیخخیتع یعال أتیکه ه یرا در چارچوب  یکاطالعات نظام بان

 کند. 
 یعملکخخرد  یهخخاو شخخاخص  یمال  یهاموظف است صورت  ی. بانک مرکزپ

کخخه   یوبمشخخصص در چخخارچ  یزمخخان  یهخخا»اشصاح تحت نظارتی را در بازه
 عموم منتشر کند.  یبرا کند،یم نییتع یعال أتیه
ی پس از ارائه گزارش انک مرکزب یمال یهاصورت در سال بارکی حداقل  .ت

تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد   حسابرسی هیأت نظار و
 . شودمیمنتشر  ومبرای عم محرمانگی

( 11اده )بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در م  ،انتشار  رقابلیموارد غ  -تبصره
 . شودیم معینقانون  این

 

 يك مرکزبان هیسرما و ی حقوق تیشخص: مده فصل
 -55 ماده
 یباتیبا ترت  وست  ا  قلمست  ی و مالیحقوق  تیشصص  یدارا  یبانک مرکز  الف.
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و مقررات مربوط   نی. شمول قوانشودیقانون مشصص شده، اداره م  نیکه در ا
بخخه   ینخخام بانخخک مرکخخز  ذکر  زممستل  ،اشصاح حقوقی  ریساها و  به وزارتصانه

 .صورت خاح است
بخخا   توانخخدیمخخ   یمرکخخز  بانخخکهران اسخخت.  در ت  یبانک مرکز  ی. مرکز اصلب

 ریخخ دا ینخخدگ یدفتخخر نما ایخخ در داخل و خارج از کشور شعبه   یعال  أتیموافقت ه
 صیکخخه بخخه تشخخص  یانجخخام امخخور  یبرا  یحقوق  ای  یقیبه اشصاح حق  ای  ،کند

 بدهد. یندگ یاست، نما یسپارو برون یقابل واگذار یعال أتیه
و در   شخخودیهرسخخال آغخخاز مخخ   نیفرورد  یاز ابتدا  یبانک مرکز  یل. سال ماپ
 .ابدییاسفند همان سال خاتمه م انیپا
 است. ریپذفقط به موجب قانون امکان یانحالل بانک مرکز .ت
  

 -56ماده 
پرداخخخت شخخده، اندوختخخه عخخام،   هیمتشکل از سرما  یبانک مرکز  هیسرماالف.  
 یهااندوختخخه ریو سخخا یخخخارج یاهخخ ییخخخالص دارا یابیخخ د حاصخخل از ارزمخخازا

در برابخخر تعهخخدات دولخخت، قابخخل   یبانخخک مرکخخز  یهخخایدارائخخ .  است  یاطیتاح
 .باشدیمصادره نم ای نیتره ،یواگذار
سود خالص قبل از   (%50پنجاه درصد )  موظف است ساالنه  یبانک مرکزب.  
 را پخخس از کسخخر مانخخدهیور کند و باقخود را به حساب اندوخته عام منظ  اتیمال

 سیرئ  شنهادی)که به پ   یاطیه اندوخته احتاز سود جهت منظور نمودن ب  یبصش
و پس از اجرای حکخخم   خواهد شد(  نییتع  یمجمع عموم  بیکل  بانک و تصو 
پرداخت . شود.  ( این قانون به دولت پرداخت می29( ماده )2مذکور در تبصره )
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انخخک ولت قبخخل از تصخخویب صخخورتهای مخخالی بسود توسط بانک مرکزی به د
هخخر سخخه سخخال مذکور ممنوع است. همچنین،    مرکزی و قبل از اجرای تبصره

 شیصخخرف افخخزا  دیخخ حساب اندوخته عام با  یموجود  (%50پنجاه درصد )  کباری
 شود. یبانک مرکز هیسرما
 انیمتحمل ز  یخود در طول سال مال  اتیعمل  جهیدر نت  یاگر بانک مرکزپ.  

 زانیخخ شخخود. اگخخر م  نیه عخخام تخخأماز محل حساب اندوخت  دیمزبور با  نایشود، ز
ظرف مدت  دینباشد، دولت با  یکاف  انیپوشش کل ز  یب اندوخته عام براحسا

هخخای مخخالی توسخخط مجمخخع عمخخومی بانخخک تصویب صخخورت  سی روز از زمان
قخخرار  یبانخخک مرکخخز اریخخ در اخت  یبهادار دولت  وراقا  ،یکسر  زانی، به ممرکزی
بعخخد، بخخه   یهخخادر سخخال  یرکزبانک م  یاق مزبور در صورت سودآوردهد. اور
 اوراق و اوراق موضوع بند )پ( مخخاده نیشود. ابه دولت عودت داده میتناسب  

در   یاز حدود و مقررات مربوط بخخه انتشخخار اوراق بهخخادار دولتخخ این قانون  (  57)
 .باشدیم یمستثن یسنوات یهاو بودجه مهبرنا نیقوان
 

 -57ماده 
اعم از طال،   یبانک مرکز  یلالملنیب  ریساالنه ارزش خالص ذخا  راتییتغ.  الف

بانخخک   یخخخارج  یهخخایدارایخخ   ریسخخا  ایخخ (، ارز  SDRرداشت مصصوح )حق ب
بانخخک  یخارج یهایو بده هایدارائ ریدر »حساب تسع  ال،یبرحسب ر  یمرکز
 .   شودیثبت م ییمرکز

 یبانخخک مرکخخز  یجخخخار  یهخخایو بخخده  هخخایدارائخخ   ری. چنانچه حساب تسعب
همان سخخال   نایو در پا  ستیبور قابل برداشت نبستانکار شود، مانده حساب مز



78 

 .شودیمنتقل م یمرکز بانکمالی، به حساب اندوخته عام 
و  هخخایخخیارزش دارا راتییخخ تغ جخخهیدر نت یکخخه بانخخک مرکخخز ی. در صخخورتپ

مواجخخه   انیخخ در دوره مورد گخخزارش بخخا ز  الیخود برحسب ر  یخارج  یهایبده
 یبانخخک مرکخخز یخارج یهایبده و هایدارائ ریباشد و مانده حساب تسعشده  

از محل حسخخاب اندوختخخه عخخام   انیمانده زینباشد، باق  یکاف  انیپوشش ز  یبرا
 انیخخ پوشخخش ز  ی. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم بخخراشودیبرداشت م

 یمال  یاهصورت  بیصو ظرف مدت سی روز از زمان ت  دینباشد، دولت با  یکاف
 دهمانخخ یباق  زانیخخ بخخه م  یبهادار دولت  اوراق  ،یمرکز  بانک  یعموم  مجمع  توسط

مانخخده   شیافخخزا  ورتقراردهد. اوراق مزبور در ص  یبانک مرکز  اریدر اخت  ان،یز
حسخخاب اندوختخخه   ای  یبانک مرکز  یخارج  یهایو بده  هایدارائ  ریحساب تسع

 شود.بعد، به دولت عودت داده می یعام در سالها
سخخود   یبانخخک مرکخخز  یرجخخخا  یهخخایو بده  هایدارائ  ریمانده حساب تسع  .ت

 . باشدینم اتیو مشمول مال ستیمحقق شده ن
  

 هم: پول و نظام پرداختیازد فصل
 -58 ماده
 است.  الیر ران،یا یاسالم ی. واحد پول جمهورالف
 است.  یبانک مرکز اریکشور منحصراً در اخت جیانتشار پول را ازی. امتب
 یاسخخالم یجمهخخور یرسخخم پخخول نخخواعا  ریمسکوک و سا  ،اسکناس  انتشار.  پ
 بیکه به تصو   بود  خواهد  یدستورالعملدر چارچوب    یک مرکزبان  توسط  رانیا
 .رسدیم یعال أتیه
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طبخخق   ایخخ بوده و    انیقانون در جر  نیا  بیتصو   خی. فقط پول رایج که در تارت
 قوه ابرا  دارد. ،یغ اسمداشته و به مبل یقانون رواج  ابد،ییقانون انتشار م

پخخذیر اسخخت، شور امکانک  جیین و یا بدهی فقط با پول راهرگونه د  هی. تسو ث
با رعایخخت مقخخررات، ترتیخخب  ایکرده  نییرا تع  یگرید  وهیمگر آن که قانون، ش

 دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.
ی کشخخور ج. انجام عملیات تسخخویه بخخین موسسخخات اعتبخخاری در شخخبکه بخخانک

 منحصرا برعهده بانک مرکزی است.
 یپول منتشرشده توسخخط بانخخک مرکخخزپشتوانه    ،یبانک مرکز  یهاییارا. دچ 

 است.
 یاسخخالم  یجمهور  یرسم  یهاانواع پول  یو فن  ی. مبلغ و مشصصات ظاهرح 
 .شودیم نییتع یعال أتیه بیکل و تصو سیرئ شنهادیبه پ  رانیا

امخخور   ریخخ کخخل و وز  سیامضخخای رئخخ   با  یمرکز  بانک  منتشره  یها. اسکناسخ 
 .بود خواهد عتبرم ییاراو د یاقتصاد

انخخواع   ریمسخخکوکات و سخخا  ،هخخانمودن اسکناس  نیگزیجا  باتیط و ترت. شراید
 ریسخخا  ومسخخکوکات    هخخا،با اسخخکناس  رانیا  یاسالم  یجمهور  یرسم  یهاپول
. دشخخو یم  نیخخیتع  یعخخال  أتیه  لهیبه وس  شوندیخارج م  انیکه از جر  پول  انواع

کخخه   انیخخ نواع پخخول خخخارج از جرا  ریمسکوکات و سا  ،هامعادل ارزش اسکناس
بخخه حسخخاب   انخخد،کخخردهآن مراجعه ن  لیتبد  یبراها در مهلت مقرر  ان آنصاحب
 شود.منظور می یبانک مرکز یهادرآمد

 یهخخاانواع پول  ریمسکوکات و سا  ،هادر مقابل اسکناس  ی. تعهد بانک مرکزذ
 جیرا، منحصر به پرداخت پول یشده توسط بانک مرکز جادیا ایمنتشر  یرسم
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 کشور است.
 یمکشوفه در سراسر کشور، بخخرا  یتقلب  ایمسکوکات مجعول  ها و  . اسکناسر

 .ردیقرار گ  یبانک مرکز اریدر اخت دیامحا  با
 جخخادیا  ای  منتشر  یرسم  یهاپول  انواع  به  مربوط  یو معنو   یحقوق ماد  هی. کلز

 غیخخ است. انجام هرگونه تبل  یعلق به بانک مرکزمت  ،یمرکز  بانک  توسط  شده
-انواع پخخول ژهیاده از طرح و مشصصات واستف ایاسکناس و مسکوک    یبر رو

 . شودیممنوع و در حکم جعل محسوب م رانیا یاسالم یجمهور یرسم یها
 

، صدور مجوز ازیموردن  یهادستورالعمل  ابالغ  یانحصار  تیمسئول  -59  ماده

 بخخا  تبطمخخر  یمخخال  نینخخو   یهخخایپرداخخخت، فناور  یهخخامنظا  و نظارت در حوزه
 نیخخ فعخخال در ا  ینهادهخخا  نیو همچنخخ   هیخخ مزپار  یهخخاپرداخت و پخخول  یابزارها
 ادشخخدهی  یهخخانخخهیفعخخال در زم  یاست. نهادها  یها بر عهده بانک مرکزحوزه

اطالعات، آمار و اسناد خود را به   هیکل  ،یبانک مرکز  استموظفند حسب درخو 
 آن بانک قرار دهند. اریدر اخت ینک مرکزموردنظر با بیترت

 

ي و مرکز بانك در  منافع  تعارض تیریمد: دهمدواز  لفص

 شبکه بانکی کشور 
های تصصصی ذیخخل ی، هیأت عالی و کمیتهعموم  مجمع  یاعضا  -60  ماده

ههای آن، هیأت عامل، هیأت نظار، شخخورای فقهخخی، هیخخأت انتظخخامی، هیخخأت

- یمرکز بانکسایر کارکنان مسثر  مدیران و ،رسیدگر ب  اختالفا  بانکر
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 :دهستن ریز احکام مشمول -نظار أتیه صیتشصبه
 لی»کاربرگ تعارض منافعی را تکم  ت،یمسئولدوره    یدر ابتدا و انتها  دی. باالف

هیخخأت نظخخار موظخخف اسخخت   سی. رئخخ نخخدینما  لیخخ نظخخار تحو   أتیه  سیرئو به  
ند. اطالعات زیر کقوه قضائیه ارسال    رئیس  یشده را برا  لیتکم  یهاکاربرگ
 درج گردد:ع کاربرگ تعارض منافباید در 
در زمخخان آغخخاز همسر و فرزندان تحت تکفل  خود،ی هافهرست دارایی.  1

 مسئولیت در بانک مرکزی 
 وقخختپاره  یخخا  وقخختتمام  مشاغل  و  تجاری  مالی،  اقتصادی،  های. فعالیت2

 .گذشته سال پنج درخود، همسر و فرزندان تحت تکفل 
 بخخه هخخاگیخخریو رأی جلساتصورتی که انجام امور محوله و شرکت در . در  ب
موضخخوع را   دیخخ با  باشد،  او  کی  درجه  بستگان  ای  فرد  خود  منافع  اب  مرتبط  ینوع
 .   دیهیأت نظار اعالم نما سیرئ به مکتوب صورت به قبالً
 در وقخختتمخخام صورتبه دیبا قانون طبق  که  ماده  نیا  صدر  در  مذکور  افراد.  پ

 ایخخ موظخخف    سخخمت  ایخخ شخخغل    زمانهم  توانندینم  باشند،  یمرکز  بانک  خدمت
 ایخخ   یدولتخخ   در بصخخش  یامشخخاوره  ایخخ   یکارشناسخخ   ،یتیریمخخد  اعم از  رموظفیغ
اصخخل   لیخخ شخخده ذ  یشامل موارد مستثن  تیممنوع  نیداشته باشند. ا  یردولتیغ
 . شودینم ی( قانون اساس141)

 دیخخ تکفخخل آنهخخا نبا  ماده و همسر و فرزنخخدان تحخخت  نی. اشصاح موضوع ات
ح تحخخت دیره، هیخخأت عامخخل یخخا مشخخاور »اشخخصامسهامدار مسثر، عضو هیأت

 نظارتی باشند.
، فرزنخخد  فرزنخخد   فرزنخخد،  که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر   ی. در صورتث
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از »اشخخصاح تحخخت   یکیبا    ماده  نیا  صدر  در  مذکور  اشصاحخواهر    ایبرادر  
 ،باشند هاآن مسثر سهامدار یا بوده یاشاورهم ای  یتیریارتباط مد  ینظارتی دارا

 نظار اطالع دهد.  أتیه سیرئ بهکتباً  را موضوع است موظف مزبور شصص
ارائخخه هرگونخخه  ایخخ »اشصاح تحت نظخخارتی    یموقت برا  ایکار دائم    . انجامج 

 انتظامی  هایو هیأت  عامل  أتیه  ،یعال  أتیه  یاعضا  توسط  ها،آن  به  خدمت
اشخخصاح و بخخرای سخخایر   ،سخخالها به مخخدت سهآن  تیه عضو دور  انیپس از پا

عدم دریافت حقوق   صورتسال ممنوع است. در    دوموضوع این ماده به مدت  
بانخخک مرکخخزی موظخخف   ،یبازنشسخختگ  یمستمر  افتیاز محل دیگر یا عدم در

 یانیخخ پا  سخخال  در  هخخاآن  یافتیخخ در  نیانگیخخ معخخادل م  یافراد حقخخوق  نیاست به ا
 یگخخرید  محخخل  از  مخخوردنظر  شخخصص  شود  معلوم  که  یصورت  درپرداخت کند.  

بانخخک   از  یافتیخخ در  مبخخالغخت پنج برابخخر  است، به پردا  کردهیم  افتیدر  وقحق
 . گرددیپس از پایان خدمت، محکوم م یمرکز

مدیران و کارکنان سایر دستگاههای نظخخارتی کخخه حسخخب تشخخصیص   -تبصره
دمت مسخختقیماً بخخا هیأت نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایخخان خخخ 

سخخه سخخال، بخخا توانند به مدت  اند نمیاط بوده»اشصاح تحت نظارتی در ارتب
ای و ماننخخد آن »اشصاح تحت نظارتی رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره

( 19برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بصشی از مجازاتهای درجخخه چهخخار مخخاده )
 شود.قانون مجارات عمومی محکوم می

 تیمسخخئول یتصد زمان در ماده نیا  موضوع  افراد  شود  معلوم  که  یورتدرص.  چ 
 »اشخخصاح  با  ت،یمسئول  انیپا  از  پس  ت یممنوع  دوره  یط  ای  یزمرک  بانک  در

 و  حقخخوق  هیخخ کل  پرداخخخت  به  الزام  بر  عالوه  اند،  داشته  یهمکار  نظارتی  تحت
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 دهمخخا  چهار  درجه  مجازات  به  ت،یممنوع  و  تیمسئول  دوران  در  یافتیدر  یایمزا
 .شوندیم محکوم یاسالم مجازات قانون( 19)
 افخختیدر  ،یگخخذارسخخپرده)ماننخخد    یمخخال  ابطخخهر  یبرقخخرار  به  مربوط  مقررات.  ح 

 افخخراد  نیمخخابیف(  یاسخخناد  اعتبخخار  شیگشخخا  و  نامخخهضمانت  افتیدر  الت،یتسه
 نیا  موضوع  افراد  که  ییهاشرکت  و  ها،آن  فرزندان  و  همسر  ماده،  نیا  موضوع

 بخخا  هسخختند،  هخخاشرکت  آن  مسثر  سهامدار  ای  ریمد  هاآن  رزندانف  ای  همسر  ماده،
 یعموم  مجمع  بیتصو   به  و  هیته  کل  سیرئ  توسط  ی،نظارت  تحت  »اشصاح

 .رسدیم
مقخخررات مخخذکور در بنخخد   تیخخ ماده موظفند ضمن رعا  نی. اشصاح موضوع اخ 

خخخود، همسخخر و فرزندانشخخان بخخا »اشخخصاح تحخخت   ی)ح(، هرگونه رابطه مخخال
 فرزندانشان  ای  رهمس  ها،آن  که  ییهاشرکت  یهرگونه رابطه مال  زینظارتی و ن

 کخخه را نظارتی تحت »اشصاح با هستند،  هاشرکت  آن  مسثر  رسهامدا  ای  ریمد
 شخختریب کنخخد،یمخخ  نیخخیتع سخخال هر یابتدا در  نظار  أتیه  که  یمبلغ  از  آن  مبلغ

ات تصلفخخ   أتیبه ه  ینظار اعالم کنند. متصلفان عالوه بر معرف  أتیباشد، به ه
 خواهند شد. مهیجردو برابر مبلغ تصلف  زانیبه م ،یادار
( ث)  تخخا(  الخخف)  یتصلف در عمل به احکام مذکور در بندها  . در صورت احرازد
متصلف به پرداخخخت پخخنج برابخخر حقخخوق و   شصصنظار،    ئتیماده توسط ه  نیا

 .  شودیاز زمان وقوع تصلف محکوم م یافتیدر یایمزا
 

 ت مربوط به بانك مرکزيفصل سیزدهم: سایر مقررا
 یبانخخک مرکخخز  باشخخد کخخه  یکه منشأ آن اقدامات  یو هرگونه دعخ  -61ماده  
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قابل طرح علیه کارکنخخان بانخخک   دهد،یخود انجام م  یقانون  اراتیاخت  موجببه
که به   یدر موارد  .ردیصورت پذ  یبانک مرکز  تیبه طرف  دیبامرکزی نبوده و  

ی خخخارج از چخخارچوب مرکخخز  بانخخک  یتشصیص مرجع قضایی، اقدامات نظخخارت
 ایخخ تحت نظخخارتی  خسارت به »اشصاح رادیموجب ا  ه وقوانین و مقررات بود

. شخخودیجبران م  یاشصاح ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکز
ی که ایراد خسارت به »اشصاح تحت نظارتی یخخا اشخخصاح ثالخخث، در صورت

رکنخخان بانخخک کا  یخخا  رانیمخخد  ریتقصخخ   حسب تشصیص مرجع قضائی ناشخخی از
یخخأت رسخخیدگی بخخه تصلفخخات اداری یخخا باشد، حسب مورد از طریخخق ه  یمرکز

 دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.

 

 -62 ماده
هخخای از جملخخه شخخرکت  یدولت  یهاها، مسسسات و شرکتوزارتصانه  هی. کلالف

سخخازمان   ه،یئقخخوه قضخخا  ،یردولتخخ یغ  یعموم  یدولتی مستلزم ذکر نام و نهادها
انخخک ب  بخخا  یمکلخخف بخخه همکخخار  ،یانتظام  یرویثبت اسناد و امالک کشور و ن

 یموظفند اطالعات  ادشدهی  یهاقانون هستند. دستگاه  نیا  یاجرا  یبرا  یمرکز
الزم اسخخت،   یبانک مرکخخز  فیانجام وظا  یبرا  یعال  أتیه  صیرا که به تشص

 پخخنج  تخخا  کیخخ   ازخدمت  بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از    آن  اریدر اخت
 . شودیمحکوم م سال
 یت مورد درخواست بانک مرکزاطالعا  موظفنداشصاح تحت نظارتی  . »ب
آن بانک قرار دهند.   اریدر اخت  کند،یم  نییتع  یمرکز  بانک  که  یچارچوب  دررا  
 ازعامل »شصص تحت نظخخارتی کخخه    أتیو ه  رهیمدأتیه  یاز اعضا  کیهر
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عزل   تیاز مسئول  کند،  یخوددار  یمرکز  نکبا  درخواست  مورد  اطالعات  ارائه
 شد.  خواهدسال حبس محکوم  کیتحمل حداکثر  و به
 ارائه  به  موظف  قانون  موجببه  که  را  یاطالعات  است  موظف  یمرکز  بانک.  پ
 امخخور  سخخازمان  و  ییپولشخخو   بخخا  مبخخارزه  مرکخخز  جمله  از  هادستگاه  ریسا  به  هاآن
قخخرار دهخخد. اسخختنکاف از   هادستگاه  آن  اریاخت  در  مسثر  صورتبه  است،  یاتیمال

موجخخب  یکنخخان بانخخک مرکخخزکار ای رانیاز مد  کیحکم توسط هر  نیا  یاجرا
 .شدسال خواهد  کیانفصال از خدمت حداقل به مدت 

 

 ممنوع است: یتوسط بانک مرکز ریانجام اقدامات ز -63 ماده

 یردولتیغ یعموم ینهادها ،یدولت یهادولت، شرکت  یهایبده  نی. تضمالف
 نیخخ که در ا  یان، جز در مواردبه آن  التیتسه  یاعطا  ای  گر یهر شصص د  ایو  
 ون مجاز شده است  قان

 یمجلخخس شخخورا  بیدولخخت کخخه بخخا تصخخو   یخارج  یهایبده  نیتضم  -تبصره
بالمخخانع   یعخخال  أتیه  صیبه تشص  یکاف  قهیشده پس از أخذ وث   جادیا  یاسالم
 است.

بخخدون اخخخذ   یت اعتبخخاربخخه مسسسخخا  یخطوط اعتبار  ای  التیتسه  ی. اعطاب
 قه یوث 
به موحب  ی کهاشصاص یبرای بانک اتیعمل  انجام  و  حساب  تاح فت. اقدام به اپ

هخخا ی بخخرای آنبخخانک  اتیخخ عمل  انجخخام  و  حساب  فتتاح اقانون یا به حکم دادگاه  
 ممنوع است 

انجام ندادن   ایصرفاً به قصد کسب سود    یو تجار  یاقتصاد  تی. انجام فعالت
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 . یرمالیغ ای یمال انیز ای نهیورود هز لیفاً به دلصر یقانون فیتکال
 

»اشصاح تحت نظارتی اعخخم   هیکل  برر این قانون  احکام مقرر د  -64  ماده

 است. حکمفرم یو دولت یتعاون ،یاز خصوص

 

هرسخخال،   رمخخاهیت  انیقانون، در پا  نیا  در  ذکورم  یهای نقدجریمه  -65  ماده

 یاز سخخو   یف کننخخده اعالمخخ متناسب با شاخص بهای کاالها و خدمات مصخخر
 مهیاز اعمال جر  یش. وجوه ناگرددیتعدیل م  أت عالی، توسط هییبانک مرکز

 زیخخ وار  ی»اشصاح تحت نظارت ی متصلف، به حساب درآمد عموم  هیعل  ینقد
ها کل به حساب صندوق ضمانت سپرده  یدارشده و معادل آن از طرف خزانه

 شود.داده می صیتصص

 

بخخا   و  حیصر  صورتمگر به  ن،یقوان  رینون به موجب ساقا  نیمفاد ا  -66ماده  

 . باشدیاصالح نم ایسخ ذکر ماده موردنظر، قابل ن
 

(، 29( تخخا )1مخخواد )  قخخانون،  نیا  شدن  االجراالزمماه پس از    شش  -67  ماده

( قانون پولی و بانکی کشور 40( و )39( و مواد )30)الف( و )ب( ماده )  یبندها
شخخود. تخخا زمخخانی کخخه ات بعخخدی آن نسخخخ میو اصخخالح 18/4/1351مصخخوب 

ها و نامخخهآیین  سخخت،صخخویب نرسخخیده اهای اجرائی این قانون به تلعملدستورا
 تشخخصیص  بخخه  قخخانون،  ایخخن  مفاد  با  کههای سابق، مشروط بر ایندستورالعمل
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 .  است االجرا الزم نباشد، معارض مرکزی، بانککل  سیرئ
 

 
 

 

 


