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باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ جهت 
استحضار و اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی 

به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین



 
 
 

 بسمه تعالی 

 

 11/1401/ 18مورخ لسه علنی مجلس شوراي اسالمی گزارش ج

 الف: 

 دستور جلسات 

 ردیف
 گزارشات 

 نتیجه بررسی 

 تصویب نشد  تصویب شد 

ایران   1 اسالمی  جمهوري  بانکداري  اعاده  طرح 

 شوراي نگهبان  شده از

یک   این   -ماده  در  رفته  کار  به  اصطالحات 

 اند: رفته کارقانون، در معانی زیر به

جمهوري    -الف مرکزي  بانک  مرکزي:  بانک 

 اسالمی ایران.

 هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزي. -ب

 کل بانک مرکزي. کل: رئیسرئیس -پ

معاون   -ت پولی:  سیاستگذاري  معاون 

 سیاستگذاري پولی بانک مرکزي. 

تنظیم  -ث معاون معاون  نظارت:  و  گري 

 گري و نظارت بانک مرکزي.تنظیم

 وراي فقهی: شوراي فقهی بانک مرکزي. ش -ج

از   -چ سپرده  دریافت  بانکی:  عملیات 

اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطاي تسهیالت یا  

 ایجاد اعتبار.

به   -ح قانون،  این  در  اعتباري:  مؤسسه 

یا  مرکزي  بانک  مجوز  با  که  حقوقی  اشخاص 

یا   «بانک»  عنوان  تحت  قانون،  موجب  به 

انجام عملیات  «مؤسسه اعتباري غیربانکی» به  

می مبادرت  اعتباري  بانکی  مؤسسه  نمایند، 

 شود.اطالق می

از   -خ غیر  اقداماتی  مجموعه  بانکی:  خدمات 

ضمانت صدور  نظیر  بانکی،  و عملیات  نامه 

اعتباري  مؤسسه  که  اسنادي  اعتبار  گشایش 

به  می مربوط  قوانین  چارچوب  در  تواند 

کارمزد  آن  قبال  در  و  دهد  ارائه  مشتریان 

 ت کند. دریاف

  

 

 



اعتباري    -د مؤسسات  مجموعه  بانکی:  شبکه 

بانک مرکزي   با مجوز  یا  قانون  به موجب  که 

 به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند. 

کلیه مؤسسات    -ذ نظارت»:  تحت  «اشخاص 

صندوق قرضاعتباري،  الحسنه، هاي 

مؤسسات  تعاونی سایر  و  اعتبار  هاي 

شرکتسپرده واسپاري(لیزینگ)؛ پذیر؛  هاي 

شرکتافیصر  داراییها؛  مدیریت  هاي هاي 

شرکت اعتباري؛  اعتبارسنجی  مؤسسات  هاي 

و  ارائه اعتباري؛  به مؤسسات  دهنده خدمات 

ارائه  یا  عملیات  انجام  به  که  اشخاصی  سایر 

پرداخت  ابزارهاي  ارائه  بانکی،  خدمات 

عنوان   با  قانون،  این  در  دارند،  اشتغال 

می یاد  نظارت»  تحت  شوند. «اشخاص 

مرکزي  تشخ بانک  برعهده  مصادیق،  یص 

 است. 

مرتبط:   -ر اشخاص  مرتبط»:  «اشخاص 

اشخاص حقیقی یا حقوقی که با اشخاص تحت  

نظارت واجد رابطه مالکیتی، نمایندگی (اعم از  

یا  قضائی)  و  قانونی  قرادادي،  نمایندگی 

(طبقه  نسبی  قرابت  داراي  یا  بوده  مدیریتی 

با سهام از طبقه دوم)  یا درجه یک  داران اول 

مؤثر یا مدیران اشخاص تحت نظارت باشند. 

مرکزي   بانک  برعهده  مصادیق،  تشخیص 

 است. 

تحت    -ز که  است  اقداماتی  مجموعه  گزیر: 

به مرکزي  بانک  از راهبري  صیانت  منظور 

خصوص  در  مالی  ثبات  حفظ  و  عموم  منافع 

نقدینگی  مشکل  با  که  اعتباري  مؤسسات 

قرار  ورشکستگی  معرض  در  یا  شده    مواجه 

اند، در چهارچوب قانون به مورد اجراء  گرفته

 شود.گذارده می

از   -ژ منظور  قانون،  این  در  مؤثر:  سهامدار 

به   که  است  سهامداري  مؤثر  سهامدار 

عضو  چند  یا  یک  مرکزي،  بانک  تشخیص 

به هیأت نظارت»  تحت  «شخص  مدیره 

 شود. تنهایی توسط او انتخاب می

که   -س است  اقداماتی  مجموعه    بازسازي: 

حسب  باید  نظارت»  تحت  «اشخاص 

این  چهارچوب  در  مرکزي  بانک  درخواست 



به و  یا  قانون  مالی  سالمت  بازیابی  منظور 

 هاي احتیاطی خود انجام دهند.بهبود شاخص

 اهداف این قانون عبارت است از:  - 2ماده 

کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادي   -الف

اسالمی   جمهوري  اساسی  قانون  در  مندرج 

بهایر بند(  ان  چهل5ویژه  اصل  (و)  ) 43سوم 

سیاست و  اساسی،  نظام  قانون  کلی  هاي 

(به بندهاي  (1ویژه  و  سیاست9)  کلی  )  هاي 

 اقتصاد مقاومتی؛ 

در    -ب مرکزي  بانک  استقالل  افزایش 

براي به نیاز  مورد  قانونی  ابزارهاي  کارگیري 

 ) این قانون؛ 3تحقق اهداف مندرج در ماده (

توان    -پ بر  افزایش  مرکزي  بانک  نظارت 

 اشخاص تحت نظارت؛ 

جریان    -ت تنظیم  و  اعتبارات  مدیریت 

منظور هدایت تسهیالت و نقدینگی کشور، به

زیرساخت توسعه  جهت  در  هاي  اعتبارات 

کشور و تأمین مالی پایدار و عادالنه واحدهاي 

و   توزیع  از  جلوگیري  و  خانوارها  و  اقتصادي 

 انباشت غیرقانونی ثروت. 

بانکداري   -الف  -  3ماده   استقرار  مسئولیت 

با  مرتبط  قوانین  اجراي  پیگیري  و  اسالمی 

مرکزي   بانک  عهده  بر  بانکی  و  پولی  بخش 

 است. 

با   -ب را  زیر  اهداف  باید  مرکزي  بانک 

 رعایت اسناد باالدستی نظام محقق کند: 

 . کنترل تورم؛1

سایر  2 و  بانکی  شبکه  سالمت  و  ثبات   .

 «اشخاص تحت نظارت»؛ 

 یت از رشد اقتصادي و اشتغال؛ . حما3

 . کمک به حمایت از ارزش پول ملی. 4

د از    -بند  خاصی  الگوي  اسالمی،  بانکداري 

بانکداري است که در آن، عملیات و خدمات 

و  اسالمی  نظام  اهداف  چارچوب  در  بانکی 

اسالمی  فقه  موازین  و  شریعت  با  سازگار 

 گردد.تنظیم می

م  -  4ماده   بانک  اختیارات  و  با وظایف  رکزي 



 رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است: 

 وظایف بانک مرکزي:  -الف

 . حذف شد. 1

براي 2 مرکزي  بانک  قانونی  اختیارات  اعمال   .

«اشخاص   توسط  تخلف  بروز  از  جلوگیري 

تحت   «اشخاص  تنبیه  و  نظارت»  تحت 

 نظارتِ» متخلف؛ 

 گري نظام پرداخت کشور؛. تنظیم3

زیرساخت4 ایجاد  تحقق    هاي فنی الزم.  براي 

تشکیل  ازجمله  مرکزي،  بانک  اهداف 

 آوري و تحلیل داده؛ پایگاه(هاي) جامع جمع

اطالعاتی  5 بسترهاي  توسعه  و  ایجاد   .

شرکت فعالیت  براي  هاي  موردنیاز 

و   تعهدات  تضمین  مؤسسات  اعتبارسنجی، 

 هاي الزم؛تهیه و ابالغ دستورالعمل

زیرساخت6 ایجاد  براي .  الزم  بانکیِ  هاي 

 ل مبادالت خارجی کشور؛ تسهی

ساخت7 زیر  ایجاد  انجام .  و  موردنیاز  هاي 

پیمانپیگیري انعقاد  براي  الزم  پولی هاي  هاي 

 دو یا چندجانبه با سایر کشورها؛ 

ها، ابزارها و نهادهاي . ایجاد و تقویت زمینه8

 الزم براي تأمین مالی خرد فراگیر؛ 

تعاون  9 گسترش  براي  الزم  زمینه  ایجاد   .

الحسنه از طریق توسعه  و سنت قرضعمومی  

قرض و مؤسسات  وقف  ترویج  و  الحسنه 

 حبس پول؛ 

صوري10 از  جلوگیري  موانع  .  رفع  و  سازي 

 موجود در اجراي عقود اسالمی؛ 

به11 و  تکمیل  عملیاتی  .  الگوي  روزرسانی 

علمی  مراکز  از  استفاده  با  اسالمی  بانکداري 

پیش تهیه  و  دانشگاهی  و  لوایح  حوزوي  نویس 

 زم در این زمینه؛ال

برنامه12 موردنیاز  .  مقدمات  تمهید  و  ریزي 

و   خانوارها  عموم  عادالنه  دسترسی  براي 

بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیالت و 

 خدمات بانکی؛ 



 . توسعه روشهاي تأمین مالی زنجیره تولید؛ 13

تنظیم14 گري در حوزه رمزپول ها و نظارت  . 

 قوانین مربوط؛ بر مبادله آن ها در چهارچوب 

تنظیم15 فناور.  مالی گري  نوین  هاي 

هايِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول  تک(فین

 و ابزارهاي پرداخت؛ 

و 16 کشور  اقتصاد  وضعیت  مستمر  پایش   .

گزارش میزان  انتشار  خصوص  در  فصلی  هاي 

 تحقق اهداف بانک مرکزي؛ 

تحت  17 «اشخاص  عملکرد  مستمر  پایش   .

گزار تهیه  و  زمینه شنظارت»  هاي فصلی در 

 میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزي؛ 

و مجلس شوراي  18 به دولت  ارائه مشاوره   .

با  مرتبط  لوایح  و  طرحها  خصوص  در  اسالمی 

 اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزي؛ 

به19 نقش  ایفاي  و  .  دولت  بانکدار  عنوان 

 مؤسسات اعتباري؛ 

در  20 مصرح  نظارتی  نقش  ایفاي  قوانین  . 

مربوط به صادرات و واردات طال و معامالت 

 طالي شمش و مسکوك؛ 

بین21 ذخایر  مدیریت  و  نگهداري  المللی  . 

 کشور نظیر ارز و طال؛

طریق 22 از  ملی،  پول  حکمرانی  تحکیم   .

 نظارت مؤثر بر گردش ریال؛ 

قوانین مصر   نظارتی  نقش  ایفاي   .23 در  ح 

 کشور؛  رایج  پول و ارز خروج و ورود مرتبط با

 . نگهداري جواهرات ملی. 24

 اختیارات بانک مرکزي:  -ب

 پولیِ؛ کارگیري ابزارهاي سیاست. به1

. خرید و فروش طال و ارز با هدف مدیریت 2

 المللی کشور؛ بازار و حفظ ارزش ذخایر بین

. طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و 3

 فروش آنها و سایر اوراق بهادار؛ 

انتشار  4 پول .  و  مسکوك  اسکناس،  انواع 

 )؛cbdcرقومی (دیجیتال) بانک مرکزي (



 . دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات؛ 5

و 6 پولی  نهادهاي  در  عضویت  و  مشارکت   .

المللی با رعایت اصل هفتاد و هاي بینسازمان

 ) قانون اساسی؛ 77هفتم (

. انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی 7

اع مؤسسات  پولی  با  نهادهاي  و  خارجی  تباري 

 المللی؛ بین

بانک8 با  همکاري  سایر  .  مرکزي  هاي 

 کشورها؛ 

خارج  9 یا  در داخل  نمایندگی  یا  شعبه  ایجاد   .

 از کشور؛ 

و 10 ارز  متشکل  بازارهاي  توسعه  و  ایجاد   .

 رمزپول هاي مجاز؛

و  11 آموزشی  مؤسسات  اداره  و  ایجاد   .

در مرکزي  بانک  وظایف  با  مرتبط   پژوهشی 

 چهارچوب ضوابط و قوانین مربوط.

یا  تصمیم  -1تبصره   جواز  خصوص  در  گیري 

رمزعدم انواع  مبادله  و  نگهداري  و  جواز  پول 

 عالی است.رمزارز بر عهده هیأت

  شرکتهاي   در  مرکزي  بانک  سهام   -2تبصره  

مشمول ک  مرکزي  بانک  به  وابسته  یا  تابعه ه 

) ماده  دو  سیاستهاي 2گروه  اجراي  قانون   (

(کل  چهارم  و  چهل  اصل  اساسی  44ی  قانون   (

به و  هستند،  شده  تلقی  ممتاز،  سهام  عنوان 

هیأت اعضاي  و  تعیین  مدیرعامل  و  مدیره 

با  مزبور  شرکتهاي  مدیریتی  اختیارات  کلیه 

به  مکلف  مرکزي  بانک  است.  مرکزي  بانک 

آنها   تقاضاي  به  خرید سهام سایر سهامداران 

اجراي از  ناشی  ارزش  کاهش  جبران  این    با 

) مواد  رعایت  است.  (2تبصره  و  قانون 3)   (

) 44اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (

یا  تابعه  شرکتهاي  مورد  در  اساسی  قانون 

 وابسته به بانک مرکزي الزامی است.

تعامالت   -3تبصره   و  مرکزي  بانک  عملیات 

در   باید  خارجی  و  داخلی  اشخاص  با  آن 

 چهارچوب مصوبات شوراي فقهی باشد.

نظام پرداخت: منظور از نظام پرداخت،    -ش

و    ابزارها،  مجموعه فرآیندها  نهادها، 



استفناوري  قوانین  چارچوب  در  که هایی 

 و  معامالت  وجه  پرداخت  منظور  به  مربوط،

 .شودمی گرفته کار به دیون بازپرداخت

(دیجیتال)   -ص رقومی  پول  نوعی  پول:  رمز 

گاه  رمزنگاري شده است که در بستر یک پای

می   موجودیت  غیرمتمرکز  و  اشتراکی  داده 

به  رمزپول  اعضاء  یابد.  کلیه  پذیرش  واسطه 

می اعتبار  موردنظر  داده  دامنه پایگاه  و  یابد 

پایگاه   همان  اعضاي  به  محدود  هم  آن  اعتبار 

 داده است. 

مرکزي   بانک  وظائف  و  اهداف  تناظر  ضمناً 

 در جدول زیر ارائه شده است. 

  

 - 6ماده 

مرکزي  اعضا  -الف بانک  عمومی  مجمع  ي 

 عبارتند از: 

 رئیس جمهور (رئیس مجمع)  -1

 وزیر امور اقتصادي و دارایی  -2

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  -3

 انتخاب هیأت وزیران دو نفر از وزراء به -4

مدت    -1تبصره براي  بند  این  موضوع  افراد 

می منصوب  قبل چهارسال  آنان  عزل  و  شوند 

ح مدت  اتمام  مقام  از  توسط  کم، 

 پذیر است.کننده امکانمنصوب

دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي   -2تبصره

مجلس انتخاب  به  بین   -اسالمی  از  نفر  یک 

کمیسیون  بین  از  نفر  یک  و  اقتصادي اعضاي 

 و  بودجه  و   برنامه  کمیسیون  اعضاي

  و )  رأي  حق  بدون(  ناظر  عنوانبه  -محاسبات 

 بدون(  بیرد  عنوان به  مرکزي  بانک  کلرئیس

 .کنندمی شرکت مجمع جلسات در) رأي حق

مرکزي    -ب بانک  عمومی  مجمع  وظایف 

 شرح زیر است: به

پیشنهاد    -1 به  نظار  هیأت  اعضاي  انتخاب 

 وزیر امور اقتصادي و دارایی

و تصویب صورت  -2 بانک بررسی  مالی  هاي 



 مرکزي 

هاي هیأت  اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش -3

 نظار 

بودجه  -4 بانک   تصویب  بودجه  تفریغ  و 

اصول   رعایت  با  قانون    55و    52مرکزي 

 اساسی 

به  -5 که  وظایفی  بر  سایر  قانون  این  موجب 

بانک مرکزي قرار داده  عهده مجمع عمومی 

 است. شده

  - 7ماده 

 اعضاي هیأت عالی عبارتند از: -الف

(رئیس  1 مرکزي  بانک  کل  رئیس   .

 عالی)؛ هیأت

 ی یا معاون وي؛ . وزیر امور اقتصادي و دارای2

یا  3 کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس   .

 معاون وي؛ 

زمینه 4 در  متخصص  اقتصاددان  نفر  دو   .

 سیاستگذاري پولی و ارزي؛

یک 5 بانکداري:  حوزه  در  متخصص  نفر  دو   .

نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه  

 امور مالی. 

 گذاري پولی .معاون سیاست6

 و نظارت گري معاون تنظیم -7

(  -تبصره اجزاي  موضوع  (1اعضاي   ،(4)  ،(5  ،(

)6) و  مبانی  7)  به  باید تسلط کافی  بند  این   (

بانکداري اسالمی و روشهاي اجراي آن داشته 

 .باشند

) باید معتقد به 5) و (4)، (1هاي (اعضاي ردیف

کافی   تسلط  و  بوده  اسالمی  بانکداري  مبانی 

 بر روشهاي اجراي آن داشته باشند.

در ر  -ب مذکور  شرط  بر  عالوه  کل  ئیس 

در  ترتیبات مذکور  (الف) مطابق  بند  تبصره 

  تشخیص   مجمع  1393 /8  /24 مصوبه  

  منصوب   جمهور  رئیس  توسط  نظام  مصلحت

از می  عزل  و باید  کل  رئیس  همچنین  شود. 

شرایط  سایر  و  تجربی  کفایت  علمی،  کفایت 



   مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

رد  -پ (یفاعضاي  (4هاي  و    پیشنهاد   به  )5) 

  جمهور   رئیس  حکم  و  تأیید  و  کل  رئیس

  اتمام   از  قبل  نیز   آنان  عزل.  شوندمی  منصوب

  پذیر  امکان  جمهور  رئیس  توسط  حکم،  مدت

 است. 

) و 4هاي (دوره مسؤولیت اعضاي ردیف  -ت

می5( سال  پنج  آنها )  مجدد  انتخاب  و  باشد 

به است.  ثباتبالمانع  به منظور  بخشی 

دوره  یاستس اولین  در  کشور،  پولی  هاي 

اجراي این قانون، حکم یکی از دو عضوِ هریک 

ردیف و از  سال  دو  براي مدت  یادشده  هاي 

سال   پنج  مدت  براي  دیگر  عضو  حکم  و  نیم 

می دوره صادر  در  احکام  شود.  بعدي،  هاي 

صورت  در  بود.  خواهد  پنجساله  اعضاء  همه 

اعضاي   از  هریک  عزل  یا  استعفا  فوت، 

(دیفر (4هاي  و  باید ظرف  5)  جایگزین وي   (

یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین براي  

یا   مستعفی  متوفی،  عضو  دورة  باقیمانده 

 شود.معزول صادر می

ردیف  -ث دکتراي  4(  اعضاي  مدرك  باید   (

در  کافی  دانش  از  و  داشته  اقتصادي  علوم 

و  پولی  سیاستگذاري  و  کالن  اقتصاد  زمینه 

حداقل   و  مرتبط  ارزي  تجربه  سال  ده 

 برخوردار باشند. 

ردیف  -ج  شرایط  از  باید   )5(  اعضاي 

 : باشند  برخوردار زیر اختصاصی

مدرك  داشتن  امورمالی:  در  متخصص  عضو 

رشته از  یکی  در  اقتصادي،  دکترا  علوم  هاي 

ده  حداقل  و  حسابداري  یا  بانکداري  مالی، 

 سال تجربه مرتبط؛ 

داشتن  عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی:  

گرایش   با  حقوق  رشته  در  دکترا  مدرك 

 مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.

ردیف  -چ (اعضاي  (4هاي  و    باید   )5) 

  بانک   خدمت  در  وقت  تمام  صورتبه

نمیم و  بوده  سمترکزي  یا  شغل   توانند 

مدیریتی،  از  اعم  غیرموظف  یا  موظف 

مشاوره یا  بخشکارشناسی  در   یا  دولتی اي 



  شامل   ممنوعیت  این.  باشند  تهداش   غیردولتی

  قانون )  141(  اصل  ذیل  شده  مستثنی  موارد

  اعضاي  مزایاي  و  حقوق.  شودنمی  اساسی

 مقامات  مزایاي  و  حقوق  مطابق  یادشده

(  موضوع ماده  (ج)  مدیریت 71بند  قانون   (

مصوب   کشوري   1386 /7  /8 خدمات 

 .شودمی پرداخت مرکزي بانک توسط

هی  -تبصره عضو  که  صورتی  عالی در  أت 

از   هریک  پیمانی  یا  رسمی  مستخدم 

) ماده  موضوع  اجرائی  قانون 5دستگاههاي   (

دستگاه   باشد،  کشوري  خدمات  مدیریت 

حکم  صدور  از  پس  بالفاصله  است  موظف 

بانک  به  را  او  عالی،  هیأت  در  وي  عضویت 

در  افزایش  هرگونه  و  نموده  مأمور  مرکزي 

حقوق  افزایش  ارتقاء،  جمله  از  قانونی،  حقوق 

سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را  

 در طول دوره مأموریت اعمال کند.

(  -ح اجزاي  ( 4اعضاي موضوع   ،(5)  ،(6) و   (7  (

عمومی   شرایط  واجد  باید  ماده  این  الف  بند 

 زیر باشند: 

به 1 عملی  التزام  و  اعتقاد  امانت،  وثاقت،   .

  و  اسالمی  جمهوري  نظام  فقیه،  والیت  اسالم،  

 سی؛ اسا قانون

نداشتن  2 و  ایران  اسالمی  جمهوري  تابعیت   .

در  دائم  اقامت  پروانه  و  مضاعف  تابعیت 

فرزندان   و  همسر  خود،  براي  خارجی  کشور 

 تحت تکفل؛

انجام 3 توانایی  و  شهرت  حسن  داشتن   .

 وظایف؛ 

و 4 موثر  کیفري  محکومیت  سابقه  نداشتن   .

 محکومیت قطعی به جرائم اقتصادي؛ 

ان5 قطعی  محکومیت  عدم  به تظا.  می 

(ي)  مجازات (و)،  بندهاي(د)،  در  هاي مذکور 

) اداري  9ماده  تخلفات  به  رسیدگی  قانون   (

 .1372 /9  /7 مصوب

) بند (الف)  3) و (2معاونان مذکور در اجزاء (

باید از شرائط مذکور در بند (ث) برخوردار 

 .باشند



با توجه به کثرت وظائف و جلسات هیأت    -خ

اقتصاد  امور  وزیر  رئیس عالی،  و  دارائی  و  ي 

نماینده باید  و بودجه  برنامه  از سازمان  را  اي 

هیأت   جلسات  در  شرکت  براي  خود  طرف 

که   افرادي  کنند.  معرفی  کل  رئیس  به  عالی 

می معرفی  منظور  این  از  براي  باید  شوند، 

این   (ح)  و  (ث)  بندهاي  در  مذکور  شرایط 

 ماده برخوردار باشند.

او  -د در  باید  عالی  هیأت  جلسه  اعضاي  لین 

هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه  

 شرح زیر است: عالی بهاعضاي هیأت

خداوند   به  من  الرحیم  الرحمن  اهللا  «بسم 

می یاد  سوگند  توجه بزرگ  ضمن  که  کنم 

وظیفه بودن  خطیر  به  برعهده مستمر  که  اي 

من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها 

تصمیم مصگیريو  خود،  ایران، هاي  ملت  الح 

نورانی  احکام  ترویج  کشور،  اقتصاد  پیشرفت 

و  و مالیه اسالمی  بانک  پول،  اسالم در عرصه 

تعامالت   در  معنویت  و  اخالق  گسترش 

قانون  چهارچوب  در  را  جامعه  اقتصادي 

و  شخصی  منافع  دهم.  قرار  مدنظر  اساسی 

قانون،   چهارچوب  از  خارج  فشارهاي 

قهیچبه به  التزام  از  مرا  جمهوري  وجه  وانین 

و  شرعاً  که  وظایفی  انجام  و  ایران  اسالمی 

 قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت».

) ماده  (الف)  بند  زیر 9همچنین  صورت  به   (

 اصالح و یک بند به ماده مزبور اضافه شد: 

دوسوم   -«الف حضور  با  عالی  هیأت  جلسات 

اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأي  

 گردد.»حاضر اتخاذ می موافق پنج عضو

) به شرح زیر اصالح 9همچنین بند پ ماده (

 شد: 

قرارگرفتن موضوعات در دستور هیأت   -«پ

است.  کل  رئیس  موافقت  به  منوط  عالی 

) ماده 18) و (3موضوعات مرتبط با بندهاي (

از  8( هرکدام  مستثناست.  قاعده  این  از   (

می عالی  هیأت  موضوعات اعضاي  توانند 

بن با  در مرتبط  طرح  براي  را  یادشده  دهاي 

 جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعالم کنند».



طرح مذکور را با   8همچنین نمایندگان ماده  

رأي ممتنع    7رأي مخالف و  2رأي موافق،    183

نماینده حاضر در جلسه براي    222از مجموع  

 تأمین نظر شوراي نگهبان اصالح کردند. 

الی  عاصالحی وظایف هیأت  8بر اساس ماده  

 :شرح زیر استبا رعایت قوانین مربوط به

سیاست1 تعیین  اعتباري  .  و  ارزي  پولی،  هاي 

نیاز  مورد  ابزارهاي  تصویب  و  مرکزي  بانک 

اسناد  چهارچوب  در  پولی  سیاست  اجراي 

 باالدستی ذیربط؛ 

برنامه2 تصویب  توسط  .  که  اجرائی  هاي 

مرکزي   بانک  اهداف  تحقق  براي  کل  رئیس 

 شود؛ پیشنهاد می

بانک 3 عامل  هیأت  عملکرد  بر  نظارت   .

 مرکزي؛

. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست،  4

بازسازي و گزیر مؤسسات اعتباري متخلف یا  

 در معرض خطر؛ 

شعب،  5 تعطیلی  و  تأسیس  اجازه   .

شرکتنمایندگی و  مؤسسات  تابعه ها،  هاي 

بانک مرکزي در چهارچوب قوانین و مقررات  

 مرتبط؛ 

الزم براي مدیریت نقدینگی و  . اتخاذ تدابیر6

جهت  در  بانکی  اعتبارات  و  تسهیالت  هدایت 

 ) جزء  در  مذکور  هدف  «ب»  3تحقق  بند   (

) این قانون (حمایت از رشد اقتصادي  3ماده (

 و اشتغال)؛ 

بانک 7 ساالنه  بودجه  درباره  اظهارنظر   .

 مرکزي؛

از  8 یا  انتشار  خصوص  در  تصمیم  اتخاذ   .

ا انواع  نمودنِ  خارج  و گردش  سکناس 

 مسکوك و سایر انواع پول ملی؛ 

نرخ 9 سقف  تعیین  مورد  در  تصمیم  اتخاذ   .

سپرده سرمایهسود  تسهیالت  هاي  و  گذاري 

 مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛ 

 کارمزد  نرخ  مورد  در  تصمیم  اتخاذ .  10

  هزینه   معادل الحسنه  قرض  تسهیالت



 تسهیالت  پرداخت

کارمز11 نرخ  مورد  در  تصمیم  اتخاذ  انواع .  د 

شده  تمام  هزینه  با  متناسب  بانکی  خدمات 

 .«خدمات

. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطاي اعتبار به 12

 ها؛ صندوق ضمانت سپرده

حسابداري، 13 استانداردهاي  تصویب   .

حسابرسی و گزارشگري مالیِ بانک مرکزي و 

به   پیشنهاد  براي  نظارت»  تحت  «اشخاص 

 ه؛ مرجع قانونی تدوین استانداردهاي یادشد

هاي رئیس کل  . بررسی و تصویب گزارش14

و  اسالمی  شوراي  مجلس  به  ارائه  از  قبل 

 مجمع عمومی بانک مرکزي؛ 

گزارش15 تصویب  و  بررسی  دوره.  اي هاي 

 بانک مرکزي قبل از انتشار.

. تعیین حدود مجاز نگهداري و نقل و انتقال 16

پرداخت   ابزارهاي  و  مسکوك  اسکناس، 

تضمین شده، توسط   هايمشابه، از جمله چک

یا برداشت   واریز  و  اشخاص حقیقی و حقوقی 

 نقدي از طریق مؤسسات اعتباري؛ 

می  -تبصره عالی  از هیأت  بخشی  تواند 

تصویب  جمله  از  خود،  اختیارات  و  وظایف 

به دستورالعمل هاي موردنیاز را حسب مورد 

کمیته   یا  ارزي  و  پولی  سیاستگذاري  کمیته 

ت تنظیم بانکی  نظارت  و  در  گري  کند.  فویض 

هاي یادشده، پس صورت، مصوبات کمیتهاین

 االجراء خواهد بود.از تأیید رئیس کل الزم

 - 10ماده 

جلسه    -الف اولین  است  موظف  کل  رئیس 

هیأت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست 

بررسی  به  ارزي»،  و  پولی  سیاستگذاري  ویژه 

سیاست اعتباريِ  اثربخشی  و  ارزي  پولی،  هاي 

  کلیه ء شده بانک مرکزي اختصاص دهد.اجرا

 پولی،  سیاستگذاري  به  معطوف  تصمیمات

 بر  کل  رئیس  تشخیصبه  که  اعتباري  و  ارزي

  خواهد   جدي  تأثیر  کشور  کار  و  کسب  فضاي

 اتخاذ ها نشست  این  در  باید  صرفاً  داشت،

 دارائی  و  اقتصادي  امور  وزیر  کل،  رئیس.  شود



خصاً  زمان برنامه و بودجه باید شسا  رئیس  و

نشست این  کنند.در  شرکت    اتاق   رؤساي ها 

 باید  الزاماً  اصناف  اتاق  و  تعاون  اتاق  ایران،

 ویژه  هاينشست  در  شرکت  براي

  نظرات   استماع  و  ارزي  و  پولی سیاستگذاري 

  هاياتاق  رؤساي  شرکت  شوند،  دعوت  آنان

 عالی،  هیأت  ویژه  هاينشست  در  یادشده

(  به   منوط (ب)،  (الف)،  بندهاي  ت)، رعایت 

) ماده  (خ)  و  است. 60(ث)  قانون  این   (

می رئیس کل  از  همچنین  دیگري  افراد  تواند 

یا  و  خصوصی  یا  تعاونی  دولتی،  بخش 

از  اطالع  منظور  به  را  مستقل  کارشناسان 

صورت موردي براي نظرات مشورتی آنان به

نشست در  سیاستگذاري  حضور  ویژه  هاي 

 دعوت کند. 

فوقنشست سیاستگذارهاي  و  العاده  پولی  ي 

هاي مقرر در صدر این  ارزي در خارج از زمان

امور  وزیر  کل،  رئیس  درخواست  به  بند، 

اقتصادي و دارائی یا حداقل دو نفر از اعضاي  

موضوع هیأت در  نظر  تبادل  براي  عالی، 

درخواست صورت  موردنظرِ  در  و  کنندگان 

در تصمیم  اتخاذ  موضوع ضرورت،  آن  باره 

 شود. تشکیل می

ل موظف است حداقل سه روز  رئیس ک  -ب

سیاستگذاري   ویژه  نشست  برگزاري  از  قبل 

نشست از  فوق(غیر  گزارش  هاي  العاده)، 

عملکرد بانک مرکزي و شبکه بانکی کشور در 

دوره مورد گزارش را در اختیار اعضاي اصلی  

و ناظر هیأت عالی قرار دهد. گزارش رئیس  

 هاي زیر باشد: کل باید مشتمل بر فصل

پایه پولی و  . تغییر 1 ات حجم و رشد نقدینگی، 

آن   نرخاجزاي  روند  دوره  و  در  سود  هاي 

 مورد گزارش؛ 

. عملکرد بانک مرکزي، نقش دولت و شبکه 2

سطح   تغییرات  یا  ثبات  با  رابطه  در  بانکی 

 ها؛ عمومی قیمت

کشور  3 بانکی  شبکه  مرکزي،  بانک  عملکرد   .

اعتباري   مؤسسات  از  هریک  و  مجموع،  در 

  شبکه   سالمت  و  ثبات  زمینه  در ، تفکیکبه

 کشور؛ بانکی



کشور 4 بانکی  شبکه  مرکزي،  بانک  عملکرد   .

اعتباري   مؤسسات  از  هریک  و  مجموع،  در 

تفکیک، در زمینه حمایت از رشد اقتصادي به

زیرساخت گسترش  اشتغال،  توسعه و  ها، 

 فناوري و افزایش صادرات کشور؛

بدهی5 مطالبات،  خارجی .  تعهدات  و  ها 

بانک  کشو عملکرد  و  ارز  بازار  وضعیت  ر، 

مرکزي در زمینه حمایت از ارزش پول ملی و  

 ها؛ بهبود تراز پرداخت

سیاست6 پیامدهاي  و  نتایج  ارزیابی  و .  ها 

نشست در  مصوب  قبلی، اقدامات  هاي 

  رئیس   پیشنهادهاي  و  آتی  وضعیت بینیپیش

 رو. پیش دوره در اجراء براي کل

میهیأت ازعالی  پس  بررسی،   تواند  و  بحث 

 نماید؛  تأیید  عیناً  را کل  رئیس گزارش

  نظرات .  کند  اعمال  آن  در  را  الزم  اصالحات  یا

 و  هااتاق  رؤساي  عالی،هیأت  اعضاء  متفاوت

  اعضاي  اکثریت  تصویب  به  که  مدعوین  سایر

 صورت  در  نرسیده،  عالی  هیأت حاضر

متن به  آنان  درخواست به  جداگانه  صورت 

می الصاق  مصوبات  شودگزارش   .

همراه به  سیاستگذاري  ویژه هاينشست

مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز 

رئیس توسط  معظم کاري  مقام  براي  کل 

رئیس شوراي رهبري،  مجلس  رئیس  جمهور، 

امور  وزیر  قضائیه،  قوه  رئیس  اسالمی، 

کمیسیون رؤساي  و  دارائی  و  هاي اقتصادي 

س  اقتصادي و برنامه، بودجه و محاسبات مجل 

اطالع شود.  ارسال  اسالمی  رسانی  شوراي 

تصمیمات   و  مذاکرات  درباره  عمومی 

توسط نشست صرفاً  سیاستگذاري  ویژه  هاي 

 گیرد.رئیس کل صورت می

هیأت  -  12ماده   تخصصی  عالی   شوراهاي 

 عبارتند از: 

 شورا سیاستگذاري پولی و ارزي؛ -الف

 گري و نظارت بانکی. شورا تنظیم -ب

نمایند ادامه  ماده  در  بررسی  به  این    13گان 

با     2رأي موافق،    178طرح پرداختند و آن را 

و   مخالف  تصویب   2رأي  به  ممتنع  رأي 



 رساندند.

 - 13ماده 

اعضاي کمیته سیاستگذاري پولی و ارزي   -الف

 عبارتند از: 

 . قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛ 1

کل 2 رئیس  پولی  سیاستگذاري  معاون   .

 (دبیر)؛

 در امور ارزي؛  . معاون رئیس کل3

4) جزء  موضوع  عالی  هیأت  اعضاي  بند  4.   (

 )؛7(الف) ماده (

کل  5 رئیس  که  عامل  هیأت  از  اعضائی   .

عضویت آنان را در کمیته سیاستگذاري پولی 

 داند؛و ارزي الزم می

نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کالن و . سه 6

علوم    سیاست دکتري  مدرك  با  پولی 

ده حداقل  و  کاري    سالاقتصادي  سابقه 

و  مدیران  میان  از  ترجیحاً  معتبر  و  مرتبط 

انتخاب  به  مرکزي  بانک  کارشناسان 

 کل رئیس

معرفی  7 با  ارزي  امور  متخصص  نفر  دو   .

 رئیس کل.

) این  7) و (6اعضاي موضوع اجزاء (   -1تبصره  

می انتخاب  سال  دو  مدت  براي  و بند  شوند 

افراد   است.  بالمانع  آنها  مجدد  انتخاب 

حکم یادشده،   صدور  از  قبل  که  صورتی  در 

نبوده  مرکزي  بانک  استخدام  در  عضویت، 

جلسات  در  غیرموظف  صورت  به  باشند، 

 کنند. کمیته شرکت می

(  -  2تبصره   اجزاي  موضوع  (6اعضاي  و   (7  (

) بند (ح)  1باید حائز شرایط مندرج در جزء (

 ) این قانون باشند.7ماده (

  و   پولی  سیاستگذاري  کمیته  وظایف  -ب   

 : از است عبارت رزيا

آماده1 دستور.  نویس سازي  پیش  و  کار 

با  مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط 

 هاي پولی و ارزي بانک مرکزي؛ سیاست



هاي پولی و ارزي  . ارزیابی اثربخشی سیاست2

 بانک مرکزي و ارائه گزارش به هیأت عالی؛ 

اعتباري  3 مؤسسات  عملکرد  مستمر  پایش   .

ب همراهی  حیث  سیاستاز  و  اهداف  هاي  ا 

پیشنهادات   ارائه  و  مرکزي  بانک  شده  اعالم 

 تشویقی یا تنبیهی الزم به هیأت عالی؛

یا  4 . انجام سایر اموري که توسط هیأت عالی 

 شود. کل ارجاع میرئیس

تنظیم  -الف  -14ماده   کمیته  و  اعضاي  گري 

 نظارت بانکی عبارتند از: 

 . قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛ 1

معا2 تنظیم.  کل ون  رئیس  نظارت  و  گري 

 (دبیر)؛

 . معاون حقوقی رئیس کل؛ 3

) بند 5. اعضاي هیأت عالی مذکور در جزء (4

 )؛7(الف) ماده (

کل  5 رئیس  که  عامل  هیأت  از  اعضائی   .

تنظیم کمیته  در  را  آنان  و عضویت  گري 

 داند؛ نظارت بانکی الزم می

بانکی و  . سه 6 نفر کارشناس مسلط به حقوق 

تنظیمموضوع  با  مرتبط  نظارت ات  و  گري 

حداقل  و  مرتبط  دکتري  مدرك  با  بانکی 

از ده ترجیحاً  معتبر،  و  مرتبط  کار  سابقه  سال 

به  مرکزي  بانک  کارشناسان  و  مدیران  میان 

 کلانتخاب رئیس

(  -1تبصره   جزء  موضوع  بند  6اعضاي  این   (

می انتخاب  سال  دو  مدت  و براي  شوند 

ا  بالمانع  آنها  مجدد  افراد  انتخاب  ست. 

حکم  صدور  از  قبل  که  صورتی  در  یادشده، 

نبوده  مرکزي  بانک  استخدام  در  عضویت، 

جلسات  در  غیرموظف  صورت  به  باشند، 

 کنند. کمیته شرکت می

(  -2تبصره   اجزاي  موضوع  (6اعضاي  و   (7  (

) بند (ح)  1باید حائز شرایط مندرج در جزء (

 ) این قانون باشند.7ماده (

گري و نظارت بانکی  موظایف کمیته تنظی   -ب

 عبارت است از: 



آماده1 دستور.  نویس سازي  پیش  و  کار 

هیأت با  مصوبات  مرتبط  موضوعات  در  عالی 

 گري و نظارت بانکی؛ تنظیم

مرکزي  2 بانک  تصمیمات  اثربخشی  ارزیابی   .

گري و نظارت بانکی و ارائه  ي تنظیمدر حوزه 

 گزارش به هیأت عالی؛ 

«اشخ3 عملکرد  مستمر  پایش  تحت  .  اص 

دستورالعمل به  تمکین  جهت  از  هاي  نظارت» 

حفظ  خصوص  در  مرکزي  بانک  ابالغی 

ارائه   و  بانکی،  شبکه  ثبات  و  سالمت 

هیأت  به  الزم  تنبیهی  یا  تشویقی  پیشنهادات 

 عالی؛

یا  4 . انجام سایر اموري که توسط هیأت عالی 

 شود. کل ارجاع میرئیس

 - 15ماده 

مع   -الف و  قائم مقام  کل،  رئیس  رئیس  اونین 

را   مرکزي  بانک  عامل  هیأت  اعضاي  کل 

 دهند.تشکیل می

رئیس   -ب پیشنهاد  با  کل  رئیس  مقام  قائم 

و  منصوب  جمهور  رئیس  حکم  و  تأیید  و  کل 

 شود. عزل می

واجد   -تبصره باید  کل  رئیس  مقام  قائم 

) بند (ح)  1شرایط مذکور در بند (ب) و جزء (

 ) این قانون باشد. 7ماده (

کل  -پ بهاجراي  و  وظایف  کارگیري یه 

در   قانون،  این  در  مرکزي  بانک  اختیارات 

هیأت مصوبات  عهده چهارچوب  بر  عالی 

عامل   هیأت  همچنین  است.  عامل  هیأت 

مکلف به اجراي سایر اموري است که از سوي  

میهیأت ارجاع  کل  رئیس  یا  گردد. عالی 

مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کل  

 معتبر خواهد بود.

اجرائی    -16ه  ماد مقام  باالترین  کل  رئیس 

بانک  اداره  مسؤولیت  و  است  مرکزي  بانک 

مرکزي و اجراي این قانون و مقررات مربوط  

عهده کل  رئیس  دارد.  برعهده  را  آن  دار به 

باشد و در  کلیه امور اجرایی بانک مرکزي می

قبال  در  عالی  هیأت  مصوبات  چهارچوب 



جمهور  رئیس  به  مرکزي  بانک  اقدامات 

رعایت   با  کل  رئیس  همچنین  پاسخگوست. 

 دار وظائف زیر است: قوانین مربوط عهده

بانک  1 مدیران  و  معاونان  عزل  و  نصب   .

 مرکزي؛

 عالی؛. سخنگویی بانک مرکزي و هیأت2

مراجع 3 کلیه  در  مرکزي  بانک  نمایندگی   .

 رسمی داخلی و خارجی؛ 

. امضاي قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از 4

 رکزي؛ بانک م

و  5 داخلی  رسمی  مراجع  در  دعوي  طرح   .

 خارجی؛ 

در 6 مرکزي  بانک  داخلی  ساختار  طراحی   .

عالی هیأتچهارچوب این قانون و ارائه آن به  

 جهت تصویب؛ 

به 7 مرکزي  بانک  ساالنه  بودجه  پیشنهاد   .

 هیأت عالی؛ 

 . سایر وظایف محوله از سوي هیأت عالی.8

می  -1تبصره کل  امضارئیس  حق  یا تواند  و  ء 

بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام،  

مرکزي   بانک  کارکنان  و  مدیران  معاونان، 

امضاء  حق  و  وظایف  تفویض  کند.  تفویض 

 نافی مسئولیت وي نیست. 

جز کل بهاختیارات قائم مقام رئیس  -2تبصره

مواردي که در این قانون تصریح شده است، 

رئیس طرف  میاز  تعیین  در کل  و  شود 

رئیسصو فوت  یا  استعفا  غیبت،  تا رت  کل، 

کلیه   داراي  مقام  قائم  جایگزین،  تعیین  زمان 

 باشد.کل میاختیارات و وظایف رئیس

 - 17ماده 

هیأت نظار مرکب از یک رئیس و چهار   -الف

امور   از میان حسابرسان خبرة مطلع در  عضو 

بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط 

و پیشنهاد  به  که  و است  اقتصادي  امور  زیر 

مرکزي   بانک  عمومی  مجمع  تأیید  و  دارایی 

شوند. اعضاي  براي مدت دو سال انتخاب می

هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء 



) این قانون باشند. رئیس  7) بند (ح) ماده (1(

می جلسه  کل  در  بداند  الزم  موقع  هر  تواند 

غیر  موضوعات  (در  رأي  حق  با  فقهی  شوراي 

 ) شرکت کند. فقهی

 شرح زیر است: وظایف هیأت نظار به -ب

هاي مالی بانک مرکزي و  . حسابرسی صورت1

 هاي مربوط؛ تهیه گزارش

دارایی2 به  رسیدگی  بدهی.  و  بانک ها  هاي 

تهیه   و  بار  یک  ماه  سه  هر  حداقل  مرکزي 

 گزارش تغییرات؛ 

گزارش3 تهیه  در  .  موردي  و  ادواري  هاي 

کزي از لحاظ انطباق رابطه با عملکرد بانک مر 

 با قوانین و مقررات؛ 

 . تفریغ بودجه بانک مرکزي. 4

است  -پ موظف  نظار  هیأت     رئیس 

 براي  را  نظار  هیأت  مصوب  هايگزارش

اعضاي    مجمع  اعضاي و  بانک مرکزي  عمومی 

 هیأت عالی ارسال کند.

مجمع   -ت در  مجلس  ناظر  نمایندگان 

می مرکزي  بانک  حداقل  عمومی    48توانند 

خود ساعت   گزارش  مجمع،  برگزاري  از  قبل 

هاي ارائه شده توسط را در ارتباط با گزارش

هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال 

 گیرد.نمایند تا در دستور کار مجمع قرار 

اي از کلیه  رئیس کل موظف است نسخه  -ث

گزارش و  اسناد  با تصمیمات،  مرتبط  هاي 

از تهیه   عملکرد بانک مرکزي را بالفاصله پس

 یا تصویب به هیأت نظار تسلیم نماید.

نمی  -ج نظار  هیأت  یا  اعضاي  شغل  توانند 

از مدیریتی،    سمت اعم  غیرموظف  یا  موظف 

مشاوره یا  بخشکارشناسی  در  یا    اي  دولتی 

غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل  

) اصل  ذیل  شده  مستثنی  قانون  141موارد   (

 اساسی 

منمی و  نظار  شود. حقوق  اعضاي هیأت  زایاي 

بند  موضوع  مقامات  مزایاي  و  حقوق  مطابق 

) ماده  خدمات 71(ج)  مدیریت  قانون   (

 وزارت  توسط  1386/  7   /8   کشوري مصوب



میاقتصا  امور پرداخت  دارایی  و  شود.  دي 

خدمات   از  استفاده  هزینه  همچنین 

حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیأت  

بر آنها  خدمات  از  استفاده  انجام  نظار  اي 

است، مأموریت ضروري  نظار  هیأت  هاي 

دارایی   و  اقتصادي  امور  وزارت  توسط 

می هزینهپرداخت  سایر  هیأت شود.  هاي 

هاي اداري و پشتیبانی، نظار، مشتمل بر هزینه

 توسط بانک مرکزي تأمین خواهد شد.

با درخواست    -چ بانک مرکزي موظف است 

امکانات،   مناسب،  فضاي  نظار،  هیأت  رئیس 

را  هیأت  موردنیاز  انسانی  نیروي  و  تجهیزات 

    تأمین کنند.

نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس آیین  -ح

عمومی  مجمع  تصویب  به  و  تهیه  هیأت 

 رسد.می

انطباق    -18ماده   از  اطمینان  حصول  براي 

اشخاص   اقدامات  و  مرکزي  بانک  تصمیمات 

تحت نظارت با موازین شرعی، شوراي فقهی 

مرکزي بانک  می  در  موارد تشکیل  تا  شود 

خالف شرع را براي اصالح به رئیس کل اعالم 

 کند: 

زیر   -الف افراد  از  متشکل  فقهی  شوراي 

 است: 

فقه    -1 حوزه  در  متجزي  (مجتهد  فقیه  پنج 

صاحب و  و  معامالت  پولی  مسائل  در  نظر 

 بانکی)

 قائم مقام رئیس کل  -2

تنظیم  -3 حقوقی معاونان  و  نظارت  و  گري 

 کل رئیس

یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداري   -4

 کل اسالمی به انتخاب رئیس

بانکداري   -5 در  متخصص  حقوقدان  نفر  یک 

 کل اسالمی به انتخاب رئیس

یک نفر از مدیران عامل بانکهاي کشور به   -6

 انتخاب وزیر امور اقتصادي و دارایی

) اجزاي  موضوع  (1اعضاي   ،(4) و  بند  5)  این   (

پنج مدت  منبراي  میسال  و صوب  شوند 



همچنین  است.  بالمانع  آنان  مجدد  انتخاب 

 ) اجزاء  موضوع  (4اعضاي  و  واجد 5)  باید   (

) 7) بند (ح) ماده (1شرایط مندرج در جزء (

 این قانون باشند. 

توسط   -ب فقهی  شوراي  حقیقی  اعضاي  حکم 

 شود. کل صادر میرئیس

پیشنهاد    -پ به  فقهی  شوراي  عضو  فقهاي 

حوزه مدیر  و    هايمشترك  کشور  علمیه 

تأیید رئیس با  و  نگهبان معرفی  کل به شوراي 

 شوند. اکثریت فقهاي آن شورا انتخاب می

نایب  -ت و  از رئیس  فقهی  شوراي  رئیس 

با رأي اکثریتِ اعضاء   میان فقهاي عضو شورا 

 شوند.سال انتخاب میبراي مدت دو

یا   -ث رئیس  حضور  با  فقهی  شوراي  جلسات 

حداقنایب و  شورا  از رئیس  دیگر  نفر  دو  ل 

می رسمیت  شورا  عضو  یابد. مصوبات  فقهاي 

فقهاي   از  نفر  سه  موافق  رأي  با  شورا  فقهیِ 

غیرفقیه در   اعضاي  و  عضو شورا معتبر است 

 موضوعات فقهی حق رأي ندارند.

شوراي    -ج مجلس  نمایندگان  از  نفر  یک 

و  اقتصاد  با  آشنایی  اولویت  با  اسالمی 

پیشنهاد به  اسالمی  کمیسیون    بانکداري 

اسالمی  شوراي  مجلس  انتخاب  و  اقتصادي 

در به رأي  حق  بدون  و  ناظر  عضو  عنوان 

 کند. جلسات شوراي فقهی شرکت می

به   -چ نسبت  است  موظف  فقهی  شوراي 

و کمیتهمصوبات هیأت هاي ذیل آن که  عالی 

واجد  فقهی  شوراي  رئیس  تشخیص  حسب 

باشد، اظهارنظر نموده و  مالحظات شرعی می

دم انطباق با شرع را توسط رئیس یا  موارد ع

رئیسنایب به  کتبی  بصورت  شورا  کل  رئیس 

شورا،   مصوبات  در  معیار  فتواي  کند.  اعالم 

آراي فقهی ولی فقیه است و در صورت نبود 

فتواي ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین 

نظر شورا  شود. مهلت اظهارکنند، عمل میمی

پانزده فوق  موارد  اسدر  عدم روز  ت. 

موافقت  اظهار مثابه  به  فوق  مهلت  در  نظر 

نظر شورا در شود. مهلت اظهارشورا تلقی می

این  موارد فوق ده   روز است. در صورتی که 

کافی   اظهارنظر  و  رسیدگی  براي  فرصت 



شوراي   رئیس  اعالم  با  مذکور  مهلت  نباشد، 

می اضافه  دیگر  روز  ده  مواردي فقهی  شود. 

به   قانون  این  مطابق  ارجاع  که  فقهی  شوراي 

بر  مبنی  شورا  نظر  اعالم  پس  است،  شده 

گذشت   یا  شرعی،  موازین  با  انطباق 

براي مهلت مانعی  بند،  این  در  مذکور  هاي 

 اجرا نخواهد داشت.

خصوص  در  است  موظف  شورا  همچنین، 

رئیس توسط  که  شوراي موضوعاتی  به  کل 

یا به  فقهی ارجاع می یا توسط دبیرخانه  شود، 

ک از اعضاي شوراي فقهی در  درخواست هری

می قرار  شورا  کار  اظهارنظر  دستور  گیرد، 

به   را  شرع  با  انطباق  عدم  موارد  نموده، 

رئیسرئیس کند.  اعالم  است کل  موظف  کل 

حُسن  بر  و  پیگیري  را  فقهی  شوراي  مصوبات 

 اجراي آنها نظارت کند. 

کل مصوبات شوراي فقهی از طریق رئیس  -ح

ه ارکان بانک مرکزي شود و براي کلی ابالغ می

 الرعایه است. و «اشخاص تحت نظارت» الزم

ایجاد شوراي فقهی در بانک مرکزي، نافی   -خ

در   نگهبان  شوراي  فقهاي  اختیارات  و  وظائف 

 ) قانون اساسی نیست.4اصل چهارم (

اي است که شوراي فقهی داراي دبیرخانه  -د

با استفاده از نیروي انسانی و امکانات موجود 

م  میبانک  ایجاد  از رکزي  آن  دبیر  که  شود 

به  اسالمی  بانکداري  با  آشنا  افراد  بین 

تأیید   از  پس  و  فقهی  شوراي  رئیس  پیشنهاد 

رئیس حکم  با  شورا،  اعضاي  براي  اکثریت  کل 

دو میمدت  منصوب  انتخاب  سال  و  شود 

و  دبیرخانه  ساختار  است.  بالمانع  وي  مجدد 

فقهی   شوراي  پیشنهاد  با  آن  وظایف  شرح 

میبه عمومی  مجمع  توسط تصویب  و  رسد 

  شود. کل ابالغ میرئیس

شوراي    -ذ جلسات  اداره  نحوه  دستورالعمل 

کمیته اداره  و  تشکیل  نحوه  هاي  فقهی، 

چگونگی   و  کارشناسی  و  فقهی  تخصصی 

تحت   «اشخاص  بر  شورا  فقهی  نظارت 

توسط  مربوط  قوانین  چهارچوب  در  نظارت» 

تصویب   از  پس  و  پیشنهاد  شورا  در دبیر 

 شود.کل ابالغ میشوراي فقهی، توسط رئیس



مشروح   -ر است  موظف  مرکزي  بانک 

بر   را  فقهی  شوراي  مصوبات  و  مذاکرات 

اطالع براي پایگاه  و  داده  قرار  خود  رسانی 

به  که  مواردي  در  نماید.  منتشر  عموم 

و   فقیه  از  (اعم  شورا  اعضاي  تشخیص 

مستلزم   موضوعی  عمومی  انتشار  غیرفقیه) 

حریم   واجد نقض  یا  بوده  افراد  خصوصی 

قابل  موضوع  آن  باشد،  امنیتی  مالحظات 

 انتشار نخواهد بود. 

 -19ماده 

«اشخاص    -الف است  موظف  مرکزي  بانک 

تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاري  

در   مرکزي  بانک  موردنظر  فرآیندهاي  و 

هاي داخلی خود مکلف نموده و از این سامانه

«اشخاص عملیات  بر  نظارت»،    طریق  تحت 

ویژه مؤسسات اعتباري و نقل و انتقال وجه به

 توسط آنها نظارت کند. 

آنهاتراکنش  -ب مبلغ  که    که   حدي  از   هایی 

 بیشتر  شود،می  تعیین  عالیهیأت  توسط

  که   است  انجام  قابل  صورتی  در  تنها  باشد،

  مربوط،  الکترونیکی صورتحساب یکتاي شناسه

(ما)  ث(  بند  موضوع( قانون1ده  هاي  پایانه  ) 

/  7   /21   فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب

 در   وجه  انتقال  درخواست  فرم  در  ،)1398

 شده  ثبت  مرکزي   بانک   حاکمیتی   سامانه

  صورتحساب   وجود  عدم  موارد  در.  باشد

 دهندهانتقال  انگیزه  یا  بابت  باید  الکترونیکی،

 درخواست  فرم  در   وي  توسط  وجه،  انتقال  از

نه حاکمیتی موردنظر ثبت  وجه در ساما  انتقال

 گیرنده برسد.شده و به تأیید انتقال

حدود    -تبصره تعیین  دستورالعمل 

با  تراکنش متناسب  بند،  این  موضوع  هاي 

اطالعات   سایر  و  هویتی  اقتصادي،  اطالعات 

مجموع  و  تراکنش  هر  براي  مربوط، 

بازهتراکنش در  شخص  هر  زمانی  هاي  هاي 

 رسد.یأت عالی میه  معین، به تصویب 

ماده   مجلس  در  مردم  این   20نمایندگان 

 طرح را نیز به شرح زیر اصالح کردند: 

 -20ماده 



موظفند    -الف اعتباري  مؤسسات  کلیه 

الگوي سامانه مطابق  را  خود  عملیاتی  هاي 

گونه به  مرکزي  بانک  کنند  ابالغی  تنظیم  اي 

و  بالفاصله  زیر  موارد  در  تغییر  هرگونه  که 

بانکبه براي  برخط  کلیه    صورت  و  مرکزي 

هیأت هیأتاعضاي  مدیران مدیره،  و  عامل 

مشاهده  ذي قابل  اعتباري  مؤسسه  ربط 

 باشد: 

 ها، به تفکیک انواع سپرده مانده سپرده -1

انواع   -2 تفکیک  به  اعطائی،  تسهیالت  مانده 

 تسهیالت 

پذیرفته  -3 تعهدات  کل  نفع  مانده  به  شده 

 اشخاص به تفکیک نوع تعهدات 

ت و تعهدات کالن، به تفکیک مانده تسهیال -4

معوق،  سررسیدگذشته،  جاري، 

 شده الوصول و امهالمشکوك

تعهدات   -5 و  اعطائی  تسهیالت  مانده 

به پذیرفته مرتبط»  «اشخاص  نفع  به  شده 

معوق،  سررسیدگذشته،  جاري،  تفکیک 

 شده الوصول و امهالمشکوك

تعهدات    -6 و  تسهیالت  تفصیلی  صورت 

مذکور در اجزاي مربوط به مصادیق اشخاص  

همراه نرخ سود و وثایق    ) این بند به 5) و (4(

جاري،   تفکیک  به  مورد،  هر  در  دریافتی 

مشکوك معوق،  و سررسیدگذشته،  الوصول 

 شده امهال

دولت،    -7 به  اعطائی  تسهیالت  مانده 

اجرائی   دستگاههاي  سایر  و  دولتی  شرکتهاي 

) ماده  خدمات  5موضوع  مدیریت  قانون   (

تفکی  به  سررسیدگذشته،  کشوري  جاري،  ک 

 شدهالوصول و امهالمعوق، مشکوك

تفکیک    -8 به  غیرجاري  مطالبات  جمع 

مشکوك معوق،  و سررسیدگذشته،  الوصول 

مطالبات   کل  به  غیرجاري  مطالبات  نسبت 

 مؤسسه اعتباري 

 شدهمیزان تسهیالت غیرجاريِ امهال  -9

تفکیک    -10 به  مرکزي  بانک  به  بدهی  مانده 

 وط هاي مربسرفصل



مانده مطالبات از بانک مرکزي به تفکیک   -11

 هاي مربوط سرفصل

مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباري،    -12

 صورت سرجمع و تفکیک شده به

مؤسسات    -13 سایر  از  مطالبات  مانده 

 صورت سرجمع و تفکیک شدهاعتباري، به

پرداخت    -14 سود  نرخ  باالترین  و  میانگین 

 سال گذشتهگذاران در یکشده به سپرده

تسهیالت   -15 سود  نرخ  باالترین  و  میانگین 

 سال گذشته شده در یکاعطاء

 نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباري  -16

به  نسبت  -17 اعتباري  نقدینگی مؤسسه  هاي 

 تفکیک انواع 

در    -18 اعتباري  مؤسسه  سهام  میزان 

 بنگاههاي اقتصادي به تفکیک 

مطالبات    -19 اختصاصی  و  عمومی  ذخائر 

بهکوكمش تغییرات  الوصول  و  انواع  تفکیک 

 آنها

مؤسسه    -20 ارزي  تعهدات  و  بدهی  دارایی، 

 اعتباري و تغییرات آن 

دارایی  -21 اعتباري  فهرست  مؤسسه  هاي 

 (غیر از تسهیالت) 

تفکیک   -22 به  اسالمی  مالی  اوراق  مانده 

 دولتیدولتی و غیر

شاخصهاي    -تبصره سایر  دستورالعمل 

سط بانک مرکزي تهیه و احتیاطی و نظارتی تو

 رسد.عالی میتصویب هیأتبه

از   -ب هریک  مجاز  حدود  و  محاسبه  نحوه 

توسط هیأت تعیین میموارد فوق  شود.  عالی 

شش ظرف  است  موظف  مرکزي  ماه،  بانک 

مجاز   حدود  و  محاسبه  نحوه  دستورالعمل 

تصویب هاي موضوع این ماده را که بهکمیت

رسیدههیأت مؤسسعالی  به  ات است، 

 اعتباري ابالغ کند. 

وضع    -پ با  موظفند  اعتباري  مؤسسات 

مرکزي   بانک  موردنظر  فرآیندهاي  و  قواعد 



سامانه از  در  استفاده  با  و  خود  داخلی  هاي 

عدم  سامانه از  مرکزي،  بانک  حاکمیتیِ  هاي 

 انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند: 

پذیرش    -1 یا  کالن  تسهیالت  پرداخت 

رع بدون  کالن  و تعهدات  حدود  ایت 

 هاي مربوط دستورالعمل

به   -2 تعهدات  پذیرش  یا  پرداخت تسهیالت 

اعتباري،   مؤسسه  با  مرتبط»  «اشخاص  نفع 

دستورالعمل و  حدود  رعایت  هاي  بدون 

 مربوط 

به   -3 یا پذیرش تعهدات  پرداخت تسهیالت 

تشخیص  به  ناپایدار  و  غیرواقعی  منابع  اتکاء 

و نقدینگی  کمبود  موجب  که  مرکزي   بانک 

منابع  از  استفاده  به  اعتباري  مؤسسه  نیاز 

بانک مرکزي، خارج از حدود مجاز مذکور در  

 ) این قانون شود. 45ماده (

و   -4 امالك  شامل  دارایی حقیقی  انواع  تملک 

سایر  و  سهام  شامل  مالی  دارایی  و  مستغالت 

مصوب   حدود  از  فراتر  بهادار  اوراق 

 عالی هیأت

هیأت  -ت هیأتاعضاي    عامل، مدیره، 

مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه  

که   حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  سایر  و  اعتباري 

بیش کتمان،  کمدر  یا  اقالم  اظهاري  اظهاري 

اند، به اطالعاتی موضوع این ماده دخیل بوده 

مجازات از  برخی  یا  چهار  تمام  درجه  هاي 

) ماده  اسالمی  19موضوع  مجازات  قانون   (

 شوند.م میمحکو 1392/ 2   /1  مصوب

مرکزي، در  -ث بانک  مطالبه  صورت 

ریز موظفند  اعتباري  هاي  داده  مؤسسات 

نسبت محاسبه  براي  این الزم  موضوع  هاي 

ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزي تعیین 

 دهند.  کند، در اختیار آن بانک قرارمی

از   -ج استفاده  با  بانک مرکزي موظف است 

به که  ماداطالعاتی  این  دریافت موجب  ه 

از می دریافتی  اطالعات  سایر  و  کند 

مؤسسات اعتباري، مانده تسهیالت و تعهدات 

«ذي هر  و کالن  تسهیالت  مانده  و  واحد»  نفع 

از   هریک  با  مرتبط»  «اشخاص  تعهدات 



به   اشخاص،  تفکیک  به  را  اعتباري  مؤسسات 

دوره  بازپرداخت،  مدت  سود،  نرخ  همراه 

بازپرداخت (جاري، سر رسید  تنفس، وضعیت 

مشکوك یا  معوق  و  گذشته،  نوع  و  الوصول) 

پایگاه  طریق  از  شده،  دریافت  وثیقه  میزان 

قرار اطالع عموم  دسترس  در  خود  رسانی 

شرایط   و  تعریف  نماید.  بروزرسانی  و  داده 

 ) تبصره  در  که  است  همان  واحد  نفع  ) 1ذي 

)  کلی  هاي  سیاست  اجراي  قانون   )5ماده 

  عنوان   واحد  مالک  براي  اساسی  قانون  44  اصل

 .است شده

از   -چ استفاده  با  بانک مرکزي موظف است 

به که  دریافت اطالعاتی  ماده  این  موجب 

از می دریافتی  اطالعات  سایر  و  کند 

مؤسسات اعتباري، مانده تسهیالت و تعهدات 

«ذي هر  غیرجاري  مانده کالن  و  واحد»  نفع 

غیرجاري   و  جاري  تعهدات  و  تسهیالت 

هریک با  مرتبط»  مؤسسات   «اشخاص  از 

نرخ  به همراه  تفکیک اشخاص،  به  را  اعتباري 

تنفس،   دوره  بازپرداخت،  مدت  سود، 

سررسید   (جاري،  بازپرداخت  وضعیت 

مشکوك یا  معوق  و  گذشته،  نوع  و  الوصول) 

پایگاه  طریق  از  شده،  دریافت  وثیقه  میزان 

قرار اطالع عموم  دسترس  در  خود  رسانی 

م و  تعریف  نماید.  بروزرسانی  و  صادیق  داده 

دستورالعمل «ذي درچهارچوب  واحد»  نفع 

 گردد.عالی تعیین میمصوب هیأت

 احکام  صدور  و  رسیدگی  منظوربه  -  22ماده  

  تحت   «اشخاص  تخلفات  به  نسبت  انتظامی

داران  سهام  و   کارکنان  مدیران،  یا نظارت»

مقررات،  قوانین،  از  آنها   تصمیمات  و مؤثر 

 و  هادستورالعمل  شامل  مرکزي   بانک

  زیر   شرح  به  انتظامی  هیأت  یک  ها،شنامهبخ

 :شود می تشکیل مرکزي بانک در

از   -الف بانک مرکزي متشکل  انتظامی  هیأت 

 شرح زیر است: نفر بهسه 

مقررات    -1 و  قوانین  به  مسلط  قاضی  یک 

با حداقل ده بانکی  و  سال تجربه قضائیِ پولی 

کل  رئیس  پیشنهاد  به  که  مرتبط  و  مفید 

 شود.ائیه انتخاب میقض توسط رئیس قوه



حداقل   -2 با  بانکی  خبره  کارشناس  نفر  دو 

به  که  مرتبط  مفیدِ  تجربه  سال  بیست 

رئیس هیأتپیشنهاد  توسط  انتخاب  کل  عالی 

 شوند. می

بین  از  مرکزي  بانک  انتظامی  هیأت  اعضاي 

افراد خوشنام، امین و مورد وثوق براي مدت 

  شوند و انتخاب مجدد آنها سال انتخاب میدو

مرجع  توسط  که  صورتی  در  است.  بالمانع 

هیأت   اعضاي  که  شود  احراز  صالح  قضائی 

انتظامی بانک مرکزي توانایی الزم براي انجام  

داده دست  از  را  محوله  شرط وظائف  یا  اند، 

است،   شده  زائل  آنان  از  امانت  و  وثاقت 

  شوند.کننده عزل میتوسط مقام منصوب

با  تنظیممعاون    -ب نظارت  و  حفظ گري 

به انتظامی  مسئولیت،  هیأت  دادستان  عنوان 

شود و بدون حق رأي  بانک مرکزي تعیین می

 کند.در جلسات هیأت انتظامی شرکت می

موظف    -پ مرکزي  بانک  انتظامی  هیأت 

فوریت رسیدگی است به دعاوي مطروحه به

بانک   انتظامی  هیأت  از  صادره  آراء  کند. 

ابالغ،  تاریخ  از  روز  پنج  ظرف  مرکزي 

میبه ذکر  (ح)  بند  در  که  قابل  ترتیبی  شود، 

 اعتراض است.

قاضی عضو هیأت انتظامی بانک مرکزي    -ت

هیأت   جلسات  است.  هیأت  آن  رئیس 

اعضاء  کلیه  حضور  با  مرکزي  بانک  انتظامی 

می رأي  تشکیل  رأي،  صدور  مالك  و  شود 

هیأت  آراء  است.  هیأت  اعضاي  اکثریت 

و  قطعی  مرکزي  بانک  انتظامی 

 جراست. االالزم

توقف   -ث حکم  یا  موقت  دستور  صدور 

نسبت به آراء صادره از هیأت انتظامی بانک  

 باشد. مرکزي توسط مراجع قضائی مجاز نمی 

مرکزي    -ج بانک  انتظامی  هیأت  رئیس 

در می شرکت  براي  مطلع  اشخاص  از  تواند 

 عمل آورد. جلسات هیأت دعوت به

انتظامی بانک مرکزي در    دبیرخانه هیأت  -چ

تنظیمحو معاونت  تشکیل زه  نظارت  و  گري 

 شود. می



هیأت  -ح ظرف   آراء  مرکزي  بانک  انتظامی 

توسط  اعالن،  یا  ابالغ  تاریخ  از  روز  پنج 

قابل محکومٌ متضرر  ثالث  اشخاص  یا  علیه 

اداري   عدالت  دیوان  در  خواهی  نظر  تجدید 

 است. 

رئیس دیوان عدالت اداري موظف است   -خ

عنوان شعبه  ا بهیک شعبه تجدیدنظر دیوان ر 

بانک   انتظامی  هیأت  آراء  تجدیدنظر  ویژه 

مزبور  شعبه  قاضی  دهد.  اختصاص  مرکزي 

قضائی   سابقه  سال  پانزده  حداقل  از  باید 

 مفید و مرتبط برخوردار باشد. 

این    -د بموجب  بانک مرکزي  انتظامی  هیأت 

هیأت به  (قانون  بند  در  ماده  2هاي مذکور   (

د10( آیین  و  تشکیالت  قانون  دیوان  )  ادرسی 

می اضافه  اداري  ویژه  عدالت  شعبه  شود. 

تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزي 

آراء  از  تجدیدنظر  تقاضاهاي  است  موظف 

براساس   را  مرکزي  بانک  انتظامی  هیأت 

) قانون یادشده 63ترتیبات مذکور در ماده (

 رسیدگی کند. 

به    -ذ بانک مرکزي موظف است  رئیس کل 

رئیس   که  اداري  تعدادي  عدالت  دیوان 

و  موثق  بانکی  مشاور  کند،  می  درخواست 

دیوان   رئیس  نماید.  معرفی  دیوان  به  امین 

ماده  اجراي  در  است  موظف  اداري  عدالت 

دیوان 7( دادرسی  آیین  و  تشکیالت  قانون   (

یادشده،   مشاوران  میان  از  اداري،  عدالت 

به شعبه ویژه تجدیدنظر   حداقل سه مشاور 

انتظامی   هیأت  معرفی  آراء  مرکزي  بانک 

است   موظف  مزبور  شعبه  قاضی  نماید. 

در   و  نموده  استماع  را  مشاوران  نظرات 

اکثریت  بر رد نظر  صورتی که رأي وي مبنی 

نظر  رد  دالیل  خود  رأي  در  باشد،  آنان 

 مشاوران را صراحتاً بیان نماید.»

هیأت    -ر آراء  تجدیدنظر  ویژه  شعبه  رأي 

الزم   و  قطعی  مرکزي  بانک  انتظامی 

دیگري   شعبه  یا  مرجع  هیچ  در  و  االجراست 

اعاده   یا  قابل فرجام خواهی، رسیدگی مجدد 

نمی قوه دادرسی  رئیس  که  این  مگر  باشد 

بین  خالف  را  تجدیدنظر  شعبه  رأي  قضائیه 

این   در  که  دهد  تشخیص  قانون  یا  شرع 



ذکر  با  را  پرونده  بار  یک  براي  فقط  صورت 

به  رأي  و صدور  ماهوي  رسیدگی  براي    دلیل 

بند (خ)   شعبه هم عرض که داراي ویژگیهاي 

این ماده باشد، ارجاع می نماید. رسیدگی در  

شعبه هم عرض باید مطابق بندهاي (د) و (ه)  

 این ماده انجام شود. 

 - 23ماده 

«اشخاص   -الف سوي  از  زیر  موارد  انجام 

یا سهامداران مؤثر، مدیران و تحت نظارت»  

آنها تخلف محسوب می معاون    شود.کارکنان 

دادستان  تنظیم مقام  در  نظارت  و  گري 

است   موظف  مرکزي  بانک  انتظامی 

از تخلفات، اعمال در صورت مشاهده هریک 

از   را  ماده  این  «ب»  بند  در  مذکور  تنبیهات 

 هیأت انتظامی درخواست کند: 

  قوانین   سایر  و  قانون  این  احکام  از  تخلف   -1

  تصمیمات  و   مقررات   از  تخلف  نیز   و  مربوط

دستورالعملمرکز  بانک شامل  و ي  ها 

 ها. بخشنامه

مجوزهاي   -2 ضوابط  و  شرایط  از  تخلف 

از  یک  هر  نقض  یا  و  مرکزي  بانک  صادره 

بر   مذکور  مجوزهاي  که  ضوابطی  و  شرایط 

 است. اساس آنها صادر شده

تحت    -3 شخص  اساسنامه  مفاد  از  تخلف 

 نظارت 

ارائه  -4 تعهدات  از  بانک تخلف  به  شده 

 نجام اقدامات اصالحی مرکزي در مورد ا

هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که    -5

نظارت   و  گري  تنظیم  معاون  تشخیص  به 

«اشخاص  می سایر  یا  وي  ناترازي  به  تواند 

پرداخت   نظام  در  اخالل  یا  نظارت»  تحت 

 کشور منتهی شود. 

نگهداري   -6 و  تنظیم  ضوابط  رعایت  عدم 

صورتهاي  و  اطالعات  حسابها،  دفاتر،  صحیح 

م دستورالعملمالی  و  مقررات  با  هاي  طابق 

عدم و  مرکزي  بانک  بهابالغی  موقع،  ارائه 

داده کامل  و  اطالعات،  صحیح  صورتهاي  ها، 

 ها به بانک مرکزي مالی و گزارش



سرمایه  -7 یا  حقوقی  گذاري مشارکت 

داري مؤسسه اعتباري خارج از مستقیم و بنگاه

با رعایت  بانک مرکزي  ضوابط و حدودي که 

 کندچهارچوب قوانین اعالم میو در 

خودداري از ارائه اطالعات در مواردي که    -8

آن  ارائه  به  مکلف  نظارت»  تحت  «شخص 

به آن  از  خودداري  و  قانون  بوده،  موجب 

 باشد. تخلف محسوب شده

جلوگیري از اعمال نظارت بانک مرکزي یا    -9

نظیر   اقداماتی  طریق  از  آن  در  اخالل 

بازرسان از حضور  و جلوگیري  اطالعات  ارائه   ،

گمراه و  اشتباه  اطالعات آمار  ارائه  کننده، 

اطالعات   ارائه  در  تأخیر  و  تعلل  ناقص، 

 شده خواسته

به  -10 افراد  عضو  بکارگیري  عنوان 

هیأتهیأت و  مناصبی مدیره  سایر  یا  و  عامل 

نیازمند   مقررات،  یا  قانون  حسب  تأییدیه که 

صالحیت   تأییدیه  کسب  بدون  هستند، 

حرفه و  مرجع  عمومی  یا  مرکزي  بانک  از  اي 

 مربوط 

حکم این بند مانع رعایت قانون نحوه   -تبصره

انتصاب اشخاص در مشاغل خاص در مواردي 

 که مشمول قانون مذکور می شوند، نیست.

 توقف فعالیت بدون عذرموجه -11

به  -14 که  اشخاصی  به  خدمت  موجب  ارائه 

به  خدمت  ارائه  قوانین،  سایر  یا  قانون  این 

 آنها ممنوع است. 

درخواست  -15 اجراي  صندوق عدم  هاي 

سپرده بهضمانت  که  مواردي  در  موجب  ها 

اختیار   صندوق  به  دیگر  قوانین  یا  قانون  این 

 است. داده شده

 در   مذکور  هاي سقف  رعایت  عدم -16

 نون قا این) 8(  ماده) 13( و) 12( و) 11( بندهاي

می  -ب انتظامی  نوع هیأت  به  توجه  با  تواند 

تحت   «شخص  آن،  با  متناسب  و  تخلف 

زیر   مورد  چند  یا  یک  به  را  متخلف  نظارت» 

 محکوم کند: 

نظارت»    -1 تحت  «شخص  به  کتبی  اخطار 



متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر، مدیران 

 یا کارکنان آن 

از    -2 هریک  دائم  یا  موقت  صالحیت  سلب 

ؤثر، مدیران یا کارکنان «شخص  سهامداران م

 تحت نظارت» 

اعمال جریمه نقدي براي سهامداران مؤثر   -3

پانصد   سقف  تا  نظارت»،  تحت  «شخص 

)  %10درصد () ریال یا ده500.000.000.000میلیارد (

میزان  برابر  پنج  یا  آنها  سهام  روز  ارزش 

 تخلف، هرکدام که بیشتر باشد. 

ی  -4 مدیران  براي  نقدي  جریمه  ا  اعمال 

سقف  تا  نظارت»  تحت  «شخص  کارکنان 

) میلیارد  برابر  50.000.000.000پنجاه  پنج  یا  ریال   (

 میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.

اعضاي    -5 از  یک  هر  دائم  یا  موقت  انفصال 

هیأتهیأت «شخص  مدیره،  مدیران  یا  عامل 

 تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی

در   -6 ممنوعیت  یا  محدودیت  اعمال 

صوص توزیع سود، اندوخته بین سهامداران  خ

تا سقف  نظارت»  توسط «شخص تحت  مؤثر 

 سال 5

 سلب حق رأي سهامدار مؤثر متخلف  -7

افزایش سرمایه سلب حق  -8 از  ناشی  تقدم 

مؤثر   سهامدار  براي  نظارت»  تحت  «شخص 

 متخلف 

نظارت»    -9 تحت  «اشخاص  مجوز  تعلیق 

 سال؛  3متخلف حداکثر به مدت 

مجو  -10 نظارت» لغو  تحت  «اشخاص  ز 

 .«متخلف

   - 24ماده 

تنظیم  -الف بر معاون  عالوه  نظارت  و  گري 

عنوان دادستان انتظامی بانک  انجام وظیفه به

 مرکزي، وظایف و اختیارات زیر را دارد: 

. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص 1

 تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط.

تمد  -تبصره تعلیق،  مجوز صدور،  لغو  و  ید 

گري  تنظیم  معاون  توسط  اعتباري  مؤسسات 



 عالی  هیات  موافقت  اخذ  مستلزم  نظارت  و

 است 

سایر 2 مجوز  لغو  و  تمدید  تعلیق،  صدور،   .

مؤسسات   از  غیر  نظارت»  تحت  «اشخاص 

تعیین چهارچوب  در  توسط اعتباري،  شده 

 عالی؛ هیأت

توسط 3 مقررات  اجراي  حسن  بر  نظارت   .

نظار تحت  گزارش«اشخاص  ارائه  و  به    ت» 

 رئیس کل و هیأت عالی؛ 

به4 و  عمومی  اعالن  فهرست .  روزرسانی 

 «اشخاص تحت نظارت»؛ 

پایش مستمر شاخص5 و سالمت .  ثبات  هاي 

هیأت  و  کل  رئیس  به  گزارش  ارائه  و  بانکی 

 عالی؛

. راهبري فرآیند بازسازي و گزیر مؤسسات  6

 اعتباري؛ 

رئیس کل . انجام سایر وظایفی که از طرف  7

هیأت تنظیمیا  معاون  به  نظارت  عالی  و  گري 

 شود. ارجاع می

حسب    -ب عامل  هیأت  اعضاي  از  یک  هر 

دستورالعمل موظفند  براي  مورد  که  را  هایی 

الزم  مرکزي  بانک  نظارتی  اختیارات  اعمال 

می کنند. تشخیص  تهیه  دهند، 

صورت دستورالعمل در  یادشده  هاي 

کمیت دستور  در  کل،  رئیس  ه  موافقت 

خواهد تنظیم قرار  بانکی  نظارت  و  گري 

 گرفت. 

توسط    -  25ماده   زیر  موارد  ارتکاب 

محسوب  تخلف  نظارت»  تحت  «اشخاص 

تواند متخلف را رأساً شده و بانک مرکزي می

کند  جریمه  ماده  این  در  مذکور  ترتیب  به 

تخلف،  و  شرایط  به  بسته  جریمه  مبلغ . قوع 

  شدت و اهمیت تخلف و میزان همکاري قبلی 

به   مرکزي،  بانک  با  نظارت»  تحت  «شخص 

 .یابدتشخیص رئیس کل، کاهش می

در   - نظارت»  تحت  «شخص  که  مواردي  در 

گزارش بانک ارسال  درخواست  مورد  هاي 

تأخیر   روز  هر  ازاي  به  کند:  تعلل  مرکزي 



 حداکثر ده میلیارد ریال؛

باید از   در مواردي که انجام و ثبت تراکنش -

ک  پیروي  خاصی  تحت ترتیبات  «شخص  و  ند 

به  نکند:  رعایت  را  مزبور  ترتیبات  نظارت» 

 ازاي هر تراکنش تا مبلغ صد میلیون ریال؛

نظارت»   - تحت  «شخص  که  مواردي  در 

راه  به  جدید،  موظف  سامانه  اندازي 

یا افزایش  گذاري سامانهنسخه هاي موجود و 

قابلیت در  تغییر  یا  و و  باشد  شده  آنها  هاي 

انج را  موردنظر  هر تکلیف  ازاي  به  ندهد:  ام 

  روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد ریال؛

سامانه - که  صورتی  «شخص در  داخلی  هاي 

سامانه به  که  نظارت»  حاکمیتی تحت  هاي 

بانک مرکزي متصل هستند، دچار اخالل شده  

سامانه در  غیرموفق  تراکنش  موجب  هاي و 

ناموفق   تراکنش  هر  ازاي  به  شوند:  حاکمیتی 

 ون ریال.تا مبلغ یک میلی

مربوط    -1تبصره   ماده  این  در  مذکور  احکام 

هیأت مصوب  که  است  مواردي  یا  به  عالی 

توسط   و  بوده  مرکزي  بانک  عامل  هیأت 

یا یکی از اعضاي هیأت عامل بانک   رئیس کل 

 مرکزي ابالغ شده باشد. 

که   -2تبصره   نظارت»  تحت  «اشخاص 

نقدي  به جریمه  مشمول  ماده  این  موجب 

مستنداتی   و  خود شده  تقصیر  عدم  بر  دال 

می انتظامی  دارند،  هیأت  دبیرخانه  به  توانند 

را   خود  مستندات  و  مراجعه  مرکزي  بانک 

است   موظف  انتظامی  هیأت  کنند.  تسلیم 

) ماده  در  مذکور  ترتیبات  به  23مطابق   (

از سوي «شخص تحت   ارائه شده  مستندات 

عدم   که  صورتی  در  کند.  رسیدگی  نظارت» 

شود، احراز  وي  موظف   تقصیر  مرکزي  بانک 

برداشت   مبالغ  کل  استرداد  بر  عالوه  است 

حساب از  نظارت»،  شده  تحت  «شخص  هاي 

هیأت   رأي  مطابق  نیز  را  وي  به  وارده  زیان 

 انتظامی جبران کند. 

جریمه  -3تبصره   این اعمال  موضوع  هاي 

بینی شده  ماده، نافی سایر موارد تنبیهی پیش

 د.باشدر این قانون و سایر قوانین نمی



 اعتباري  مؤسسه  عملیات  چنانچه   -  27ماده  

 آن  توسط  تخلف   ارتکاب  احتمال  متضمن

 بانکی  شبکه  در   ثباتیبی  ایجاد  یا  مؤسسه

تواند یم  نظارت  و  گريتنظیم  معاون  باشد،

 اقدامات زیر را انجام دهد: 

تهیه صورت1 دستور  میان.  مالی  اي  دورههاي 

 توسط مؤسسه اعتباري؛ 

و2 حسابرس  اعزام  اعتباري .  مؤسسه  به  یژه 

گزارش تهیه  ویژة  جهت  حسابرسی  هاي 

 گري و نظارت؛موردنظر معاون تنظیم

 . انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباري.3

تنظیم  -  28ماده   معاون  و چنانچه  گري 

از  یا  اکتشافی  اقدامات  نتیجه  در  نظارت 

مؤسسه   که  دهد  تشخیص  دیگر  طرق 

کور در  هاي مذاعتباري از حدود مجاز شاخص

) در 20ماده  یا  کرده،  تخلف  قانون  این   (

آن از  تخلف  میآستانه  دارد،  قرار  تواند ها 

رئیس موافقت  کسب  از  مؤسسه  پس  کل، 

اجراي   به  ملزم  تناسب  رعایت  با  را  اعتباري 

 تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند: 

بخشی 1 یا  تمام  تغییر  به  هیأت مدیره  الزام   .

 عامل؛ از اعضاي هیأت 

. الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی 2

 از اعضاي هیأت مدیره؛ 

حدود3 افزایش  مشکوك  ذخیره .  مطالبات 

 الوصول؛ 

و  4 سود  توزیع  ممنوعیت  یا  کاهش   .

 بین سهامداران؛  ممنوعیت توزیع اندوخته

 ها؛. الزام به کاهش نرخ سود سپرده5

 ها؛ها و بدهی. اصالح ترکیب دارایی6

یا فعالیت  .7 یا تحدید عملیات  پر توقف  هاي 

 ؛ مخاطره

دارایی8 افزایش  کیفیت .  بهبود  یا  نقد  هاي 

 ها؛ نقد شوندگی دارایی

هاي . ارتقاي نظام حاکمیت شرکتی و کنترل9

 داخلی؛ 



 هاي عملیاتی؛ . محدود کردن هزینه10

ایجاد  11 یا  تسهیالت  اعطاي  کردن  محدود   .

 تعهدات ؛ 

ودیت در انجام برخی از . ممنوعیت یا محد12

 خدمات یا عملیات بانکی؛ 

مدیران  13 به  پاداش  پرداخت  ممنوعیت   .

 مؤسسه اعتباري؛ 

نسبت14 تشدید  در  .  مذکور  احتیاطی  هاي 

 ) این قانون.20بند (الف) ماده (

محدودیت  -تبصره در اعمال  مذکور  هاي 

) این بند منوط به  14) و (5)، (4)، (2)، ( 1اجزاي (

 الی است. ع تصویب هیأت

گري و در صورتی که معاون تنظیم  -  29ماده  

ماده  در  مذکور  پیشگیرانه  اقدامات  نظارت 

تواند پس از کسب  ) را ناکافی بداند، می28(

موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباري را ملزم 

یک ظرف  تا  ارائه  کند  اصالحی  برنامه  ماه 

کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه  

ا مؤسسه  مرکزي  اصالحی  بانک  به  عتباري 

تأیید   به  شده  ارائه  برنامه  یا  نشود  ارائه 

تنظیم معاون  کمیته  نرسد،  نظارت  و  گري 

برنامه اصالحی مؤسسه  تنظیم و نظارت  گري 

می تهیه  رأساً  را  موردنظر  و اعتباري  کند 

تنظیم به کمیته  و نظارت جهت تصویب  گري 

می میارائه  اصالحی  برنامه  تواند نماید. 

زیر مشتمل   اقدامات  از  بخشی  یا  تمام  بر 

 باشد: 

 ها؛ . فروش بخشی از دارایی1

از 2 تقدم  حق  سلب  با  سرمایه  افزایش   .

 سهامداران یا بدون آن؛

 ها و ذخایر؛ . افزایش اندوخته3

 . کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن؛4

 هاي تابعه؛ . فروش شرکت5

به 6 سهامداران  شده  حال  مطالبات  تبدیل   .

 سرمایه؛

بدهی 7 تبدیل  غیرسپرده.  تبعی  به هاي  اي 



 سهام؛ 

سهامداران 8 (الزام  مؤثر  سهامداران  تغییر   .

 مؤثر به کاهش سهام خود)؛ 

 . حذف شد. 9

 حذف شد. -1تبصره 

که   -2تبصره اعتباري  مؤسسه  که  درصورتی 

افزایش سرمایه  به به  این ماده ملزم  موجب 

است، دولتی باشد، دولت موظف است  شده

مو سرمایه  رد  منابع  افزایش  براي  نیاز 

مورد اعتباري  الیحه  مؤسسه  در  را  نظر 

الیحه   یا  سال  همان  بودجه  قانون  اصالحیه 

صددرصد   تخصیص  با  بعد  سال  بودجه 

این  پیش به  دولت  که  درصورتی  کند.  بینی 

مورد  دولت  پیشنهاد  یا  نکرده  عمل  حکم 

موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه 

اعتباري   تبصره مؤسسات  این  موضوع  دولتی 

بانک   خالص  سود  از  دولت  عائدي  محل  از 

قانون  سوم  و  پنجاه  اصل  رعایت  با  مرکزي 

 اساسی انجام خواهد شد.

هیأت هیأت سرپرستی موقت    -6؛  -  30ماده  

متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از 

صالحیت، مورد   بین افراد خبره بانکی صاحب

پنج امین و داراي  ال تجربه مدیریت  س وثوق، 

 شوند. ارشد بانکی انتخاب می

به در  -7 اعتباري  مؤسسه  ورود  صورت 

هیأت   وظایف  و  اختیارات  گزیر،  فرآیند 

منتقل   گزیر  مدیر  به  موقت  سرپرستی 

شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر  می

به قوانین  حدود  هیأتدر  عالی تصویب 

و می اختیارات  براساس  گزیر  مدیر  و  رسد 

هیأتوظ  مقابل  در  محوله  عالی ایف 

منظور پیشبرد اجراي فرآیند پاسخگوست. به

می گزیر  مدیر  از گزیر،  یک  هر  براي  تواند 

مؤسسات اعتباري فرآیند گزیر، هیأت اجراي  

گزیر   اجراي  هیأت  نماید.  منصوب  گزیر 

متخصص   نفر  پنج  یا  سه  از  متشکل 

 حداقل  داراي و  امین  وثوق،  مورد بانکی،

 روشهاي  با  آشنا  و  مرتبط  کاري  قهساب  سالده

 .بود خواهد گزیر



الف  31ماده   که  شد  اصالح  شرح  این    -به 

 وظایف: 

1- ... 

2-  ... 

موقت   -تبصره  -تبصره سرپرستی  هیأت 

شرایط  وقوع  احراز  صورت  در  است  موظف 

قراردادهاي  ابطال  جزء،  این  در  مندرج 

از   را  وارده  خسارت  جبران  و  یادشده 

جرائم   ویژه  بانکی  دادسراي  و  پولی 

درخواست کند. دادسراي ویژه جرائم پولی و  

بانکی باید با توجه به موارد اهم الزم الرعایه، 

این به به  نوبت  دعاوي  از  خارج  و  فوریت 

 رسیدگی کند. 

3-  ... 

موقت   -تبصره سرپرستی  هیأت  رئیس 

هم است  ذيموظف  مرجع  از  صالح  زمان، 

ج  اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خرو

درخواست   اشخاص  این  علیه  را  کشور  از 

ظرف مدت  یادشده  اشخاص  چنانچه  نماید. 

جبران   به  اقدام  اظهارنامه  در  مذکور 

سرپرستی   هیأت  رئیس  ننمایند،  خسارات 

آنان   علیه  دعوي  طرح  به  موظف  موقت 

به می رسیدگی  هیأت  یا  دادگاه  باشد. 

رعایت موارد  با  بانکی حسب مورد  اختالفات 

الزم دعاوي الراهم  این  به  است  موظف  عایه 

 فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.به

4-... 

 اختیارات:  -ب

«اشخاص   -1 سپرده  برداشت  حق  تعلیق 

 مرتبطِ» موسسه اعتباري؛ 

سایر   -2 سپرده  برداشت  حق  تعلیق 

گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده سپرده

ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده 

م به  حداکثر  هیأت   2دت  ها  اذن  با  سال، 

 عالی؛

سپرده سپرده  برداشت  حق  گذارانی تعلیق 

هم حالّکه  بدهی  موسسه  زمان  به  شده 

بدهی   مانده  سقف  تا  دارند،  اعتباري 



 شده آنان حالّ

  کارکنان   از  برخی  خدمت  به  دادن  خاتمه  -3 

  حفظ  با  سرپرستی  تحت  اعتباري  مؤسسه

  قوانین  رعایت  با  آنان  قانونی  حقوق  کلیه

 ربوط م

کارگیري اشخاص مورد وثوق و امین در به  -4

به سرپرستی  تحت  اعتباري  صورت مؤسسه 

 موقت 

 حذف شد. -تبصره

5-  ... 

 پس از انتصاب سرپرست موقت:  - 32ماده 

«مؤسسه    -الف فعالیت  و  اقدام  هرگونه 

یا  اذن  بدون  که  سرپرستی»  تحت  اعتباري 

سرپرست  غیرمستقیم  یا  مستقیم  اجازه 

انجام   ملغیموقت  باطل  شود،  و  است  االثر 

 شود. می

تحت   -ب اعتباري  «مؤسسه  مدیران 

دارایی تمامی  باید  اسناد،  سرپرستی»  ها، 

نرم بانکدفاتر،  و  اطالعاتی،  افزارها  هاي 

مهرها و تمامی اطالعات مربوط به عملیات و 

سرپرستی»  تحت  اعتباري  «مؤسسه  فعالیت 

دهند؛   قرار  موقت  سرپرست  اختیار  در  را 

تنظیمگونهبه معاون  که  از اي  نظارت  و  گري 

اعتباري  مؤسسه  اداره  گرفتن  دست  به 

حاصل  اطمینان  موقت  سرپرست  توسط 

سال  پنج  تا  که  افرادي  کلیه  همچنین  نماید. 

تعیین سرپرست موقت در «مؤسسه   از  قبل 

اعتباري تحت سرپرستی» مسؤولیت داشته یا 

بوده کار  به  به مشغول  بنا  موظفند  اند، 

همکاري  درخو وي  با  موقت  سرپرست  است 

نموده و اسناد، مدارك و اطالعات الزم را در  

انتظامی موظف   نیروي  اختیار وي قرار دهند. 

و حکم  با درخواست سرپرست موقت  است 

اختیار  در  براي  را  الزم  همکاري  دادستان، 

ساختمان داراییگرفتن  امالك،  ها، ها، 

اعتباري  «مؤسسه  اسناد  و  دفاتر    تجهیزات، 

 تحت سرپرستی» انجام دهد.

محل هزینه  -پ از  سرپرستی  با  مرتبط  هاي 

اعتباري   «مؤسسه  شرعی  تصرف  قابل  منابع 



 شود.تحت سرپرستی» تأمین می

و    -ت تصمیمات  مسئول  مرکزي  بانک 

و  است  سرپرستی  هیات  اعضاي  اقدامات 

مرکزي   بانک  به  سرپرستی  هیات  اعضاي 

سرپرستی   هیات  اعضاي  هستند.  پاسخگو 

واسطه تصمیمات و اقداماتی که در  قت بهمو

داده انجام  قانون  این  طرف چارچوب  اند، 

نمی قرار  که  دعوي  مواردي  در  مگر  گیرند؛ 

 باشد. موضوع دعوي، انتساب جرم

اقدامات   و  تصمیمات  از  که  اشخاصی  ث 

شده متضرر  موقت  سرپرستی  اند، هیأت 

به می ماده،  این  (ت)  بند  رعایت  با  توانند 

ا کنند. هیأت  شکایت  مرکزي  بانک  نتظامی 

هیأت انتظامی بانک مرکزي موظف است به  

در   مذکور  ترتیبات  مطابق  مطروحه  دعاوي 

 ) رسیدگی کند 22ماده (

 که  ايدوره   در  کلرئیس  چنانچه   -  33اده  م

  سرپرستی   هیأت  توسط  اعتباري  مؤسسه

  این   به  آن،  از   قبل  یا  شودمی  اداره  موقت

ناظر به وضعیت   هايشاخص  که  برسد  نتیجه

قابل   اعتباري  مؤسسه  نقدینگی  و  سرمایه 

پیشنهاد گزیر اصالح نمی باشد، موظف است 

هیأت به  را  اعتباري  کند. مؤسسه  ارائه  عالی 

رئیسدر پیشنهاد  تصویب  توسط صورت  کل 

زیر هیأت ترتیبات  با  اعتباري  مؤسسه  عالی، 

 :شودوارد مرحله گزیر می

 برعهده  ارياعتب   مؤسسات  گزیر  مدیریت -1

 صندوق هاست.سپرده  ضمانت  صندوق

ظرف سپرده  ضمانت است  موظف  ها 

از  پس  کاري  روزِ  پنج  حداکثر 

هیأتالزم مصوبه  فرایند  االجراءشدن  عالی، 

آغاز   را  موردنظر  اعتباري  مؤسسه  گزیر 

نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با  

گذاران، هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده

سپردهوبه ذيیژه  سایر  و  خُرد  نفعان  گذاران 

مطابق  را  موردنظر  اعتباري  مؤسسه  گزیر 

 قانون به انجام برساند. 

 صدور  جدید،  تسهیالت  اعطاي -2

وضمانت اسنادي  اعتبار  گشایش    افتتاح  نامه، 

  گزیر،   تحت  اعتباري   مؤسسه  توسط  حساب



  گزیر  مدیر  حال،   عین  در.  باشدنمی  مجاز

  مصوبات   چهارچوب  در  است  موظف

 مؤسسه  اصلی  هايفعالیت  عالی،هیأت

دوران ا  عدم  که  را  اعتباري در  آن  نجام 

  ایجاد   به  منجر  عالیهیأت  تشخیص  به گزیر

  فرایند   خاتمه  زمان  تا  گردد،می  مالی  ثباتیبی

 .دهد ادامه ،گزیر

  قانون،   این  اجراي  نخست  سالدو  در -تبصره

را می  عالیهیأت خود  مصوبات  اجراي  تواند 

موقت  ک سرپرستی  هیأت  تعیین  به  ناظر  ه 

آنهاست،  گزیر  یا  اعتباري  مؤسسات  براي 

که  اعتباري  مؤسسات  مورد  در  صرفاً 

به را  مرکزي  بانک  کامل دستورات  طور 

 رعایت کنند، تعلیق نماید.

تواند در چهارچوب  مدیر گزیر می  -2تبصره  

به   زیر  موارد  پیشنهاد  به  نسبت  قانون،  این 

 نماید: هیات عالی اقدام 

 از  بخشی  یا  تمام  واگذاري  یا  فروش .1

در  هبدهی  و  هادارائی اعتباري  مؤسسه  اي 

 حال گزیر به موسسه اعتباري دیگر؛ 

 هايبدهی  و  هادارائی  باقیمانده  انتقال .2

 مؤسسه یک به  گزیر حال در اعتباري مؤسسه

 انتقالی؛  اعتباري

  نشده ضمانت  هايبدهی  از  بخشی  تبدیل .3

  در   سهام  به  گزیر  حال  در  رياعتبا  مؤسسه

 مربوط؛  قوانین چارچوب

در  مؤسس  ادغام .4 گزیر  حال  در  اعتباري  ه 

مجمع  تأیید  با  دیگر  اعتباري  مؤسسه  یک 

 عمومی موسسه اعتباري ادغام شونده؛

 . گزیر» حال در اعتباري مؤسسه انحالل .5

انتقالی   -3تبصره   اعتباري  از مؤسسه  منظور 

) تبصره  اعتب2در  مؤسسه  با )،  که  است  اري 

منظور مدیریت بهتر مجوز بانک مرکزي و به

اعتباري تحت ها و بدهیدارایی هاي مؤسسه 

به (با طول عمر حداکثر  گزیر،  صورت موقت 

 شود. سه سال) توسط مدیر گزیر تأسیس می

  اعتباري   مؤسسه  که  صورتی  در -  34ماده  

 تعیین  بر  مبنی  عالیهیأت  مصوبه  به  نسبت



 معترض  گزیر  یا  وقتم  سرپرستی  هیأت

همراه خ  اعتراض  تواندمی  باشد، به  را  ود 

سه ظرف  مستندات  و  از  دالیل  کاري  روز 

بانک   انتظامی  هیأت  دبیرخانه  به  ابالغ،  زمان 

نماید تسلیم  بانک   .مرکزي  انتظامی  هیأت 

مرکزي موظف است ظرف یک هفته نسبت  

به   اقدام  و  رسیدگی  واصله،  اعتراض  به 

مه نماید.  رأي  صدور  صدور  و  رسیدگی  لت 

بانک   انتظامی  هیأت  رئیس  اعالم  با  رأي، 

قابل  دیگر  روز  سه  تا  کل،  رئیس  به  مرکزي 

به  رسیدگی  ترتیبات  سایر  است.  تمدید 

مشابه  اعتراض ماده،  این  موضوع  هاي 

 ) است22ترتیبات مذکور در ماده (

  - 35ماده 

اختالفات حقوقی اشخاص تحت نظارت    -الف

با مشتر و  یکدیگر  اشخاص  با  سایر  و  آنها  یان 

مصرح   فعالیت  موضوع  با  مرتبط  که  ذیربط، 

باشد،  نظارت»  «اشخاص تحت  اساسنامه  در 

اختالفات   به  رسیدگی  ویژه  شعب  توسط 

ویژه   شعب  شود.  می  رسیدگی  بانکی 

از  استفاده  با  بانکی  اختالفات  به  رسیدگی 

امکانات و نیروي انسانی موجود قوه قضائیه و  

امکانات محدوده  مراکز    در  در  قوه  آن 

استانها و شهرهاي پرجمعیت تشکیل می شود. 

بانکی   اختالفات  به  رسیدگی  ویژه  شعب 

 شامل شعب بدوي و تجدیدنظر هستند. 

هیأت    -ب تائید  با  تواند  می  مرکزي  بانک 

به  مشاوره  ارائه  براي  را  کارشناسانی  عالی، 

اختالفات  به  رسیدگی  ویژه  شعب  قضات 

قضائی قوه  رئیس  به  کند. بانکی  معرفی  ه 

کل   رؤساي  طریق  از  مذکور  کارشناسان 

رسیدگی  ویژه  شعب  به  استانها  دادگستري 

قضات   شوند.  می  معرفی  بانکی  اختالفات  به 

بانکی   اختالفات  به  رسیدگی  ویژه  شعب 

یا  نظر کارشناس  رأي،  انشاء  از  قبل  موظفند 

را استعالم  به شعبه  کارشناسان معرفی شده 

رأي   که  صورتی  در  و  نظر  کنند  خالف  آنان 

باشد،  شده  معرفی  کارشناسان  یا  کارشناس 

نظر  رد  دالیل  خود،  رأي  متن  در  باید 

 کارشناسی را تصریح نمایند.

بانکی   -پ اختالفات  به  ویژه رسیدگی  شعب 



تابع  دادرسی  هزینه  و  دادرسی  حیث  از 

 قوانین مربوط هستند. 

حق الزحمه کارشناسان موضوع این ماده    -ت

ت عالی  هیأت  بودجه  توسط  محل  از  و  عیین 

 بانک مرکزي پرداخت می شود. 

نباید    -ث (ب)  بند  در  مذکور  کارشناسان 

مشاوره   یا  مدیریتی  مالکیتی،  رابط  هیچگونه 

دعوي   طرف  نظارت»  تحت  «شخص  با  اي 

 داشته باشند.

دادسراي ویژه جرائم پولی و بانکی    -36ماده  

این  موضوع  جرائم  کلیه  به  است  موظف 

ب شکایت  با  اشخاص  قانون  یا  مرکزي  انک 

در  که  جرائمی  سایر  کند.  رسیدگی  دیگر 

و  پولی  جرم  محتواي  یا  عنوان  قوانین،  دیگر 

خواهد  حکم  این  مشمول  باشد،  داشته  بانکی 

 .بود

  - 37ماده 

انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع   -الف

و  (لیزینگ)  واسپاري  صرافی،  بانکی،  خدمات 

ثب و  ایجاد  نیز  و  آن  تحت  مانند  «اشخاص  ت 

نمایندگی و هر   یا  باجه  ایجاد شعبه،  نظارت»، 

نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز 

بانک مرکزي و در چهارچوب مقررات مصوب 

(هیأت مواد  اصالح  قانون  رعایت  با  و  1عالی   (

هاي کلی اصل چهل  ) قانون اجراي سیاست7(

) چهارم  مصوب 44و  اساسی  قانون   (

  برخی   صدور  تسهیل  قانون  و  1399 /11  /15 

 1400 /12  /24   مصوب  کار  و  کسب  مجوزهاي

 .است مجاز

بانکی  خدمات  ارائه  و  عملیات  انجام  همچنین 

برنامه اینترنتی،  پایگاههاي  طریق  هاي  از 

آن،  مشابه  و  همراه  تلفن  بستر  بر  کاربردي 

هیأتبه تصویب  با  که  مواردي  از جز  عالی 

می معاف  مجوز  به باشد،  دریافت  منوط 

کسب مجوز از بانک مرکزي است. اقدام به  

هاي مذکور در این ماده بدون کسب  فعالیت

می تلقی  جرم  مرکزي  مجوز،  بانک  شود. 

کلیه   اطالعات  و  اسامی  است  موظف 

طرق  به  را  مجاز  نظارت»  تحت  «اشخاص 

اطالع پایگاه  در  درج  جمله  از  رسانی مقتضی 



اطالع  به  و  نموده  عمومی  اعالم  خود 

و فرم ایران  اسالمی  جمهوري  انتظامی  اندهی 

مزبور  فرماندهی  برساند.  قضائیه  قوه 

فعالیت به است  موظف  قضائی  ضابط  عنوان 

به  اقدام  که  را  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص 

کنند  هاي مذکور در صدر این بند میفعالیت

اما نام آنها در فهرست اعالمی بانک مرکزي  

مقا دستور  به  نیاز  بدون  ندارد،  م  وجود 

 قضائی متوقف کند.

انتظامی  فرماندهی  و  اطالعات  وزارت 

درصورت  موظفند  ایران  اسالمی  جمهوري 

فعالیت انجام  از  صدر  اطالع  در  مذکور  هاي 

حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  توسط  بند  این 

بدون کسب مجوز از بانک مرکزي، مراتب را  

تنظیم معاونت  به  نظارت بالفاصله  و  گري 

م  دادستان  و  مرکزي  کتباً  بانک  استان  رکز 

قرض  صندوقهاي  فعالیت  نمایند.  گزارش 

و   رسمی  ثبت  بدون  که  کوچک  الحسنه 

اعالم  بدون  و  حقوقی  شخصیت  داشتن 

می فعالیت  تبلیغات،  و  نظیر  عمومی  کنند، 

قرض به صندوقهاي  نیاز  خانوادگی،  الحسنه 

تشخیص  ندارد.  مرکزي  بانک  از  مجوز  اخذ 

پیش معیارهاي  براساس  گفته مصادیق 

 برعهده بانک مرکزي است.

علیه   -ب است  موظف  مرکزي  بانک 

انجام  به  مجوز،  أخذ  بدون  که  اشخاصی 

بانک فعالیت از  مجوز  أخذ  مستلزم  که  هایی 

می مبادرت  است  نزد  مرکزي  کنند، 

اقامه   بانکی  و  پولی  جرائم  ویژه  دادسراي 

 دعوي کند 

بانک    -پ از  مجوز  أخذ  بدون  که  اشخاصی 

اقدا  به  مبادرت  بند مرکزي  در  مذکور  مات 

به  نمایند،  این ماده  زیر مجازات «الف»  شرح 

 شوند: می

چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، عالوه   -1

دریافت  که  وجوهی  بازپرداخت  به  الزام  بر 

مرکزي  آن بانک  از  مجوز  اخذ  مستلزم  ها 

و پرداخت جزاي نقدي حداکثر معادل  است، 

ا  دوبرابر وجوه مزبور، به مجازات درجه پنج ی

) ماده  موضوع  قانون  19شش   (



 گردد.اسالمی، محکوم میمجازات

به    -2 اقدام  حقوقی  شخص  ایجاد  با  چنانچه 

این  «الف»  بند  موضوع  مجرمانه  اعمال  انجام 

شخص  انحالل  بر  عالوه  باشد،  شده  ماده 

هیأت اعضاي   ، شده  ایجاد  مدیره، حقوقی 

مؤثر هیأت سهامداران  و  مدیران  عامل، 

ازات درجه پنج یا شش شخص حقوقی به مج

) ماده  مجازات19موضوع  قانون  اسالمی  ) 

شوند. این افراد در قبال خسارات  محکوم می

تضامنی   مسؤولیت  ثالث  اشخاص  به  وارده 

از  ماده،  این  موضوع  جرائم  داشت.  خواهند 

 گردد.جرائم پولی و مالی محسوب می

ویژه   -ت شعب  است  موظف  قضائیه  قوه 

رسیدگی دادگاه  و  و   دادسرا  پولی  جرائم  به 

بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به  

اهم   موارد  عبارت  با  مرکزي،  بانک  شکایات 

 الزم الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند. 

و    -38ماده   فعالیت  پروانه  هرگونه  اعطاي 

بدون  که  اشخاصی  به  خدمت  هرگونه  ارائه 

فعالیت به  اقدام  مرکزي  بانک  هاي  مجوز 

بند در  (  مذکور  ماده  قانون  37«الف»  این   (

استفاده می همچنین،  است.  ممنوع  نمایند، 

آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از 

از   غیردولتی  عمومی  و  دولتی  دستگاههاي 

خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به  

) 37هاي مذکور در بند «الف» ماده (فعالیت

میمی ممنوع  حقیقی، کنند،  شخص  باشد. 

حقوقیِ    وکیل شخص  حقوقی  نماینده  یا 

مجازات از  مورد  چند  یا  یک  به  هاي  مرتکب، 

) قانون مجازات اسالمی 19درجه شش ماده (

محکوم خواهند شد. منظور از خدمت در این  

تداوم  که  است  خدمتی  هرگونه  ماده، 

فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه  

 سازد. پذیر میپولی و بانکی را امکان

 -39ماده 

اقدام    -الف یا  اطالعیه  یا  آگهی  نوع  هر  نشر 

(دولتی،   رسانه  نوع  هر  طریق  از  تبلیغی 

و   نشریات  از  اعم  یا خارجی)  خصوصی، داخلی 

غیرالکترونیکی،   و  الکترونیکی  مطبوعات 

به   که  اشخاصی  نفع  به  شنیداري،  یا  دیداري 



) 37هاي مذکور در بند «الف» ماده (فعالیت

بانک   از  مجوز  أخذ  اشتغال  بدون  مرکزي 

رسانه تخلف  است.  ممنوع  این دارند،  از  ها 

ده میزان  تا  جریمه  مستوجب  برابر حکم 

یا سقف  تبلیغ صورت گرفته  از  ناشی  درآمد 

) ماده  موضوع  سه  درجه  نقدي  )  19جزاي 

بیشتر   که  کدام  هر  اسالمی،  مجازات  قانون 

 باشد، خواهد بود.

محتواي    -ب بر  است  موظف  مرکزي  بانک 

م  نظارت» تبلیغات  تحت  «اشخاص  به  ربوط 

رسانه کلیه  کند.  نظارت  مجوز  و داراي  ها 

اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی  

به مرکزي، موظفند  بانک  کتبی  ابالغ  محض 

تخلف  نمایند.  متوقف  را  موردنظر  تبلیغات 

تا رسانه جریمه  مستوجب  حکم  این  از  ها 

ده صورت  میزان  تبلیغ  از  ناشی  درآمد  برابر 

سه   درجه  نقدي  جزاي  سقف  یا  گرفته 

) قانون مجازات اسالمی، هر 19موضوع ماده (

در   بود.  خواهد  باشد،  بیشتر  که  کدام 

هاي دولتی یا وابسته به خصوص تخلف رسانه

اجرائی،   مسؤول   مقام  باالترین   دستگاههاي 

 خدمات  از  انفصال  به)  دادگاه  تشخیصبه(

  . شودمی  محکوم  سالپنج  تا  یک  از  دولتی

  ، )168(  هشتم  و  شصت  و   یکصد  اصول  رعایت

 قانون)  110(  دهم  و یکصد  و )  57(  هفتم  و  پنجاه

الزامی   اساسی ماده  این  احکام  اجراي  در 

 است. 

 -42ماده 

موارد    -الف است  مکلف  مرکزي  بانک 

اطالعات   همراه  به  را  پولشویی  به  مظنون 

امور  وزارت  مالی  اطالعات  مرکز  به  مربوط، 

گ دارایی  و  ازاقتصادي  پس  و  نموده     زارش 

  مسدودنمودن  به  نسبت  مرکز،  آن  تأیید

  و   پولشویی   به  مظنون  اشخاص  حساب

  آنها   به  بانکی  خدمات  ارائه  محدودسازي

  امور   وزارت  مالی   اطالعات  مرکز.  کند  اقدام

  براساس   است  موظف  دارایی  و  اقتصادي

  روز   دو  ظرف  حداکثر  و  خود  داخلی  هايرویه 

گزارش دع  یا  تأیید  به  نسبت  کاري، تأیید  م 

که   اشخاصی  نماید.  اقدام  مرکزي  بانک 

به  آنها  مسدود حساب  بند  این  موجب 



میمی بانک شود،  به  را  خود  اعتراض  توانند 

حداکثر   وارده،  اعتراض  کنند.  تسلیم  مرکزي 

اعتراض،   ثبت  زمان  از  کاري  روز  سه  ظرف 

کمیته کل در  دادستان  نماینده  حضور  با  اي 

رئیس نماینده  رئیس   کلکشور،  نماینده  و 

و  اقتصادي  امور  وزارت  مالی  اطالعات  مرکز 

می رسیدگی  دردارایی  که شود.  صورتی 

اعضاي   اکثریت  توسط  ارائه شده،  مستندات 

داده تشخیص  کافی  بانک  کمیته  شود، 

رفع  به  نسبت  است  موظف  مرکزي 

محدودیت و  حساب  هاي مسدودي 

صورت  اعمال این  غیر  در  کند،  اقدام  شده 

رسیدگی پرونده م ویژه  دادسراي  به  تقاضی 

می ارسال  بانکی  و  پولی  جرائم  شود.  به 

و   پولی  جرائم  به  رسیدگی  ویژه  دادسراي 

هفته  یک  ظرف  حداکثر  است  موظف  بانکی 

حساب   مسدودي  رفع  یا  تداوم  به  نسبت 

شده،  هاي اعمالموردنظر و سایر محدودیت

گیري نماید. حکم این بند نافی وظایف تصمیم

اختیارا امور  و  وزارت  مالی  اطالعات  مرکز  ت 

اقتصادي و دارایی مصرح در قانون مبارزه با 

 بانک.  نیست  1386/  11   /2   پولشویی مصوب

 اتخاذ  عدم  درصورت  است  موظف  مرکزي

 بند   این  در  مقرر   زمانی  مهلت  در  تصمیم

  اشخاص،   حساب  از  دادسرا  یا  کمیته  توسط

 باید  کارگروه  اعضاي.  نماید  مسدودي  رفع

و    و  امین تخصص  از  و  بوده  وثوق  مورد 

 خبرویت کافی برخوردار باشند.

اشخاصی  رئیس  -ب اسامی  است  کل موظف 

در  موجود  اطالعات  از  استفاده  با  که  را 

هاي حاکمیتی بانک مرکزي، مظنون به سامانه

گرانبها   فلزات  یا  ارز  پول،  بازار  در  اخالل 

می داده  کل تشخیص  دادستانی  به  شوند، 

و   ارسال  کل  کشور  دادستان  تأیید  از  پس 

کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابالغ  

 کند.

تحت   «اشخاص  توسط  خدمت  هرگونه  ارائه 

نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست 

موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم، تلقی  

هاي  شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات

) ماده  موضوع  چهار  درجه  قانون 19تعزیري   (



اشخاص  م پرونده  است.  اسالمی  جازات 

هم کشور مزبور،  کل  دادستان  توسط  زمان، 

و   پولی  به جرائم  ویژه رسیدگی  به دادسراي 

می ارسال  ویژه  بانکی  دادسراي  شود. 

رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است  

یا  تداوم  به  نسبت  هفته  یک  ظرف  حداکثر 

محدویت اعمالرفع  تصمیمهاي  گیري  شده 

در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر   نماید.

تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک  

محدودیت است  موظف  هاي مرکزي 

 شده را رفع نماید.اعمال

هرگونه  ماده،  این  در  خدمت  از  منظور 

غیرقانونی   فعالیت  تداوم  که  است  خدمتی 

را   بانکی  و  پولی  حوزه  در  یادشده  اشخاص 

 سازد. پذیر میامکان

می  بانک  -پ قطعی  مرکزي  بدهی  تواند 

مؤسسات   به  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 

تاریخ  از  ماه  دو  حداقل  که  را  اعتباري 

بودن آن  سررسید آن گذشته باشد و قطعی

به  رسیدگی  بدوي  هیأت  رئیس  تأیید  به 

رسیده بانکی  وجوهی اختالفات  محل  از  باشد 

اعتباري   مؤسسات  سایر  نزد  اشخاص  آن  که 

حساب مؤسسه اعتباري دارند، برداشت و به

بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردي که 

رئیس  تأیید  و  مرکزي  بانک  تشخیص  به 

بانکی،    هیأت اختالفات  به  رسیدگی  بدوي 

متعلق   ثالث،  وجوه موجود در حساب شخص 

موظف  مرکزي  بانک  باشد،  بوده  بدهکار  به 

اعتباري   مؤسسه  درخواست  به  است 

مز حساب  موجودي  سقف  بستانکار،  تا  را  بور 

هم و  مسدود  بدهکار  قطعی  زمان،  بدهی 

اختالفات   به  رسیدگی  هیأت  به  را  پرونده 

دستور مسدودي   به صدور  نسبت  که  بانکی 

ارسال کرده    زمان   حداکثر.  کند   اقدام 

 و  اعتراض  صورت  در  و  ماه،یک  مسدودي،

 ماه  دو  تجدیدنظر،  هیأت  به  پرونده  ارجاع

یادشده،    هايمهلت  در  که  صورتیدر.  است

به  موردنظر  وجوه  تعلق  بر  مبنی  قطعی  حکم 

بانک  باشد،  نشده  صادر  بدهکار  شخص 

حساب   مسدودي  رفع  به  موظف  مرکزي 

شود   مدعی  بدهکار  که  صورتی  در  است. 



مؤسسات   سایر  نزد  وي  حساب  موجودي 

برداشت   مرکزي  بانک  توسط  که  اعتباري 

تواند به  شده است، متعلق به وي نیست، می

انتظا و هیأت  مراجعه  مرکزي  بانک  می 

اعتراض کند. در صورتی که هیأت مزبور رأي 

اعتباري  موسسه  بدهد،  او  ادعاي  صحت  به 

وجوه  بالفاصله  است  موظف  بستانکار 

مسترد  وي  حساب  به  را  شده  برداشت 

 نماید. 

 -44ماده 

مدیریت    -الف «شناور  کشور،  ارزي  نظام 

) بند  4شده» است و هدف مذکور در جزء (

باید در چهارچوب 3(  «ب» ماده قانون،  این   (

پذیري  رقابت  لحاظ  با  و  ارزي  نظام  این 

پیگیري  ملی  تولید  تقویت  و  کشور  اقتصاد 

را  ارز  بازار  بانک مرکزي موظف است  شود. 

گونه حفظ به  ضمن  که  کند  مدیریت  اي 

ارز،  نرخ  نوسانات  ملی،  پول  حقیقی  ارزش 

می مرکزي  بانک  یابد.  براي  کاهش  تواند 

سی ارز استتحقق  بازار  در  خود،  ارزي  هاي 

یا   ارز  فروش  یا  خرید  به  اقدام  و  مداخله 

اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید 

آنها   بر  مالی مبتنی  اوراق  و  ارز، طال  و فروش 

در  یا  بازار  نرخ  به  باید  مرکزي  بانک  توسط 

توسط  که  آن  از  مشخص  اي  فاصله 

 د.شود، انجام گیرعالی تعیین میهیأت

می  -ب مرکزي  ارزهاي بانک  تواند 

دستگاههاي عرضه و  دولت  توسط  شده 

) ماده  موضوع  مدیریت 5اجرائی  قانون   (

یا  نموده  خریداري  را  کشوري  خدمات 

 عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد. 

متعلق    -پ ارز  مرکزي  بانک  که  مواردي  در 

خریداري   را  اجرائی  دستگاههاي  یا  دولت  به 

پیمی نباید  ارز،  کند،  اختیارگرفتن  در  از  ش 

و   پذیرش  کند.  پرداخت  را  آن  ریالی  معادل 

به  متعلق  ارزهاي  فروش  یا  خرید  عاملیت 

دولت از سوي مؤسسه اعتباري در چهارچوب 

 عالی مجاز است.مصوب هیأت

عاملیت    -ت مرکزي  بانک  که  مواردي  در 

یا   دولت  به  متعلق  ارزهاي  فروش 



یرد، نباید  گدستگاههاي اجرائی را بر عهده می

پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش 

 آن کند.

ارزي   -ث ذخایر  است  موظف  مرکزي  بانک 

بر   حاکم  چهارچوب  کند.  مدیریت  را  خود 

میزان، ترکیب و کیفیت نگهداري ذخایر ارزي 

گونه مرکزي  به  بانک  اهداف  با  که  اي 

در   ارزي  سبد  حال  درعین  و  نبوده  متعارض 

مرک  بانک  دراختیار  با  شرایط نظرزي،  گرفتن 

امنیت،   بیشترین  کشور،  مقتضیات  و 

کمترین  و  بازدهی  و  نقدشوندگی 

داشته را  ممکن  باشد،  خطرپذیري(ریسک) 

 شود. عالی تعیین میتوسط هیأت

مجاز    -ج روشهاي  مربوط  قوانین  رعایت  با 

بانک  توسط  ارزي  ذخایر  مدیریت  براي 

 مرکزي عبارت است از: 

ز و اوراق بهادار مبتنی بر  خرید و فروش ار  -1

 ارز

 دریافت و یا اعطاي تسهیالت ارزي -2

و   -3 و فروش شمش، طالي مسکوك  خرید 

 سایر فلزات گرانبها 

خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق    -4

یا تضمین   شده توسط دولتهاي بهادار منتشر 

 المللی خارجی یا نهادهاي بین

نها  -5 نزد  حساب  نگهداري  و  دهاي افتتاح 

بین بانکمالی  و  المللی،  مرکزي  هاي 

 مؤسسات اعتباري خارجی 

مالی   -6 نهادهاي  براي  حساب  افتتاح 

بانکبین مؤسسات  المللی،  و  مرکزي  هاي 

 اعتباري خارجی 

روش  -7 سایر  از  تأیید  استفاده  مورد  هاي 

 عالی هیأت

بانک مرکزي موظف است ضمن رعایت   -چ

مصوبسیاست قوانین  و  نظام  کلی   هاي 

افزایش  هدف  با  اسالمی،  شوراي  مجلس 

هاي الزم براي آوري اقتصاد کشور، زمینهتاب

پیمان را انعقاد  چندجانبه  یا  دو  پولی  هاي 

 فراهم کند. 



هاي ناظر بر انتشار ابزارهاي  دستورالعمل  -ح

از  پس  ارزي  مشتقات  و  ارز  بر  مبتنی  مالی 

عالی، توسط بانک مرکزي ابالغ  تصویب هیأت

ب همزمان  شورايو  ارسال راي  بورس  عالی 

دستورالعملمی کلیه  شود.  براي  مذکور  هاي 

ذي تشکلاشخاص  ارکان،  جمله  از  هاي ربط، 

سایر   و  ناشران  مالی،  نهادهاي  خودانتظام، 

الزم بهادار  اوراق  بازار  در  الرعایه فعاالن 

در   بند  این  موضوع  مالی  ابزارهاي  است. 

شوراي مصوبات  و  چهارچوب  بورس  عالی 

بهادار  ضوا اوراق  و  بورس  اعالمی سازمان  بط 

 قابل معامله است. 

هاي  بانک مرکزي مجاز است روش   -46ماده  

توافق  جمله  از  فقهی  شوراي  تأیید  مورد 

اوراق   دریافت  ازاي  در  (ریپو)،  بازخرید 

بانک  یا  توسط دولت  یا تضمین شده  منتشر 

مؤسسات   به  مدت  کوتاه  تسهیالت  مرکزي، 

س کند.  اعطاء  تسهیالت  اعتباري  زمانی  قف 

تمدید  قابل  و  روز  نود  ماده  این  موضوع 

 است. 

در    -تبصره مذکور  هدف  تحقق  منظور  به 

) (2جزء  ماده  «ب»  بند  قانون، 3)  این   (

مؤسسات اعتباري موظفند همواره به میزانی  

هیأت تعیین میکه  داراییعالی  نقد کند،  هاي 

نقد (سهل یا یا شبه  اوراق منتشر  مانند  البیع) 

ین شده توسط دولت یا بانک مرکزي و تضم

دارایی هیأتسایر  تصویب  با  که  عالی  هایی 

(سهل نقد  میشبه  محسوب  در البیع)  شود، 

نمایند. در نگهداري  خود  که ترازنامه  صورتی 

البیع) هاي نقد یا شبه نقد (سهلنسبت دارایی

دارایی   کل  به  نسبت  اعتباري  مؤسسه 

تعیین میزان  از  توسط مؤسسه  شده 

تنظیمیأته معاون  شود،  کمتر  و عالی  گري 

نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه 

ماده   موضوع  پیشگیرانه  اقدامات  اعتباري، 

 ) این قانون را آغاز کند. 28(

جمهوري رئیس  -51ماده   نماینده   ، کل 

بین صندوق  در  ایران  و اسالمی  پول  المللی 

بین پولی  نهادهاي  انجام  سایر  است.  المللی 

و بهکلیه  که  اختیاراتی  اعمال  و  موجب ظایف 

در  ایران  دولت  مشارکت  اجازه  قانون 



بِرتِن در  منعقده  کنفرانس  وودز  مقررات 

المللی مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین

 واگذار  ایران  ملی   بانک  به  6/10/1324   مصوب

  مالحظات  و  قوانین   رعایت  با  است،  شده

 . باشدمی  مرکزي بانک با شرعی

 -52ماده 

بانک مرکزي داراي شخصیت حقوقی و   -الف

این   در  که  ترتیباتی  با  و  است  مستقل  مالی 

قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در 

 شود.بینی شده، اداره میسایر قوانین پیش

میرئیس  -ب در کل  رأي  حق  بدون  تواند 

 جلسات هیأت وزیران شرکت کند.

نظرات    -پ است  موظف  مرکزي  بانک 

طرحکارشناسی   خصوص  در  را  و خود  ها 

ها، ارزش پول لوایحی که سطح عمومی قیمت

ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار 

 دهد، به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند. می

هیأترئیس  -ت نظر  است  موظف  عالی  کل 

به   دولت  تقدیمی  لوایح  آثار  خصوص  در 

برنامه   لوایح  ازجمله  اسالمی،  شوراي  مجلس 

بر پنجسال ساالنه  بودجه  لوایح  و  توسعه  ه 

ماده  «ب»  بند  در  مذکور  اهداف  از  هریک 

اعالم 3( جمهور  رئیس  به  کتباً  را  قانون  این   (

خصوص،   این  در  مرکزي  بانک  نظرات  کند. 

به مجلس شوراي  به پیوست الیحه موردنظر 

می ارسال  رئیساسالمی  همچنین  کل  شود. 

عالی در خصوص آثار  موظف است نظر هیأت

اهداف ط  بر  نمایندگان  پیشنهادهاي  و  رحها 

) ماده  «ب»  بند  در  را 3مذکور  قانون  این   (

اعالم   اسالمی  شوراي  مجلس  رئیس  به  کتباً 

 کند.

 -56ماده 

از   -الف متشکل  مرکزي  بانک  سرمایه 

قانونی،   اندوخته  شده،  پرداخت  سرمایه 

دارایی خالص  ارزیابی  از  حاصل  هاي  مازاد 

اندوخته سایر  و  است.  ها خارجی  احتیاطی  ي 

تعهدات دارایی برابر  در  مرکزي  بانک  هاي 

مصادره  یا  ترهین  واگذاري،  قابل  دولت، 

 باشد.نمی



بانک مرکزي موظف است ساالنه پنجاه    -ب

) از مالیات خود %50درصد  ) سود خالص قبل 

و   کند  منظور  قانونی  اندوخته  حساب  به  را 

باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت 

به منظور   که  احتیاطی  اندوخته  به  نمودن 

رئیس   مجمع   تصویب  و  بانک   کلپیشنهاد 

  حکم   اجراي  از  پس  و  شد  خواهد  تعیین  عمومی

 به  قانون  این)  29(  ماده)  2(  تبصره  در  مذکور

 توسط  سود  پرداخت .  کند  پرداخت  دولت

تصویب  از  قبل  دولت  به  مرکزي  بانک 

اجراي   از  قبل  و  مرکزي  بانک  مالی  صورتهاي 

هر   تبصره همچنین،  است.  ممنوع  مذکور 

(سه درصد  پنجاه  یکبار  موجودي  %50سال   (

افزایش   صرف  باید  قانونی  اندوخته  حساب 

 سرمایه بانک مرکزي شود. 

اگر بانک مرکزي در نتیجه عملیات خود   -پ

زیان  شود،  زیان  متحمل  مالی  سال  طول  در 

قانونی  اندوخته  حساب  محل  از  باید  مزبور 

میز اگر  شود.  اندوخته تأمین  حساب  ان 

نباشد،   کافی  زیان  کل  پوشش  براي  قانونی 

باید   سیدولت  تصویب  ظرف  زمان  از  روز 

بانک  عمومی  مجمع  توسط  مالی  صورتهاي 

مرکزي، به میزان کسري، اوراق بهادار دولتی 

در   مرکزي)  بانک  به  دولت  بدهی  (سند 

 اختیار بانک مرکزي قرار دهد.

قابل عرضه اوراق موضوع این ماده    -1تبصره  

صورت در بازار و واگذاري به غیر نیست و در

بعد،  سالهاي  در  مرکزي  بانک  سودآوري 

 شود.متناسباً به دولت عودت داده می

اوراق    -2تبصره   و  ماده  این  موضوع  اوراق 

) ماده  «پ»  بند  از 57موضوع  قانون  این   (

اوراق   انتشار  به  مربوط  مقررات  و  حدود 

بر قوانین  در  دولتی  بودجهبهادار  و  هاي نامه 

 سنواتی مستثنی است.

 -57ماده 

ذخایر    -الف خالص  ارزش  ساالنه  تغییرات 

حق بین طال،  از  اعم  مرکزي  بانک  المللی 

یا سایر  ارز  برداشت مخصوص (اس.دي.آر)، 

برحسب دارایی مرکزي  بانک  خارجی  هاي 

دارایی تسعیر  «حساب  در  و ریال،  ها 



ثبت  بدهی مرکزي»  بانک  خارجی  هاي 

  شود.می

دارایی  -ب تسعیر  حساب  و چنانچه  ها 

بستانکار بدهی مرکزي  بانک  خارجی  هاي 

برداشت   قابل  مزبور  حساب  مانده  شود، 

به حساب   پایان همان سال مالی  نیست و در 

 شود. اندوخته قانونی بانک مرکزي منتقل می

نتیجه   در  -پ در  مرکزي  بانک  که  صورتی 

خارجی  هاي  ها و بدهیتغییرات ارزش دارایی

با  خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش 

شده   مواجه  حساب  زیان  مانده  و  باشد 

دارایی بدهی تسعیر  و  بانک ها  خارجی  هاي 

نباشد،   کافی  زیان  پوشش  براي  مرکزي 

عام  اندوخته  حساب  محل  از  زیان  باقیمانده 

می ماندهبرداشت  چنانچه  حساب  شود. 

کافی زیان  پوشش  براي  نیز  عام   اندوخته 

باید   دولت  زمان نباشد،  از  روز  سی  ظرف 

صورت مجمع  تصویب  توسط  مالی  هاي 

دولتی  بهادار  اوراق  مرکزي،  بانک  عمومی 

مرکزي) بانک  به  دولت  بدهی    به    (سند 

 مرکزي  بانک  اختیار  در  زیان،  باقیمانده  میزان

  افزایش   صورتدر  مزبور  اوراق.  قراردهد

 يهابدهی  و  هادارایی  تسعیر  حساب  مانده

 عام  اندوخته  حساب  یا  مرکزي  بانک  خارجی

 داده  عودت  دولت   به   بعد،  سالهاي  در

 . شودمی

دارایی  -ت تسعیر  حساب  و  مانده  ها 

سود محقق  بدهی بانک مرکزي،  خارجی  هاي 

 باشد.شده نیست و مشمول مالیات نمی

 -58ماده 

ریال   -الف ایران،  اسالمی  جمهوري  پول  واحد 

 است. 

رایج کشور منحصراً در   امتیاز انتشار پول  -ب

 اختیار بانک مرکزي است. 

انواع    -پ سایر  و  مسکوك  اسکناس،  انتشار 

توسط  ایران  اسالمی  جمهوري  رسمی  پول 

دستورالعملی   چهارچوب  در  مرکزي  بانک 

به که  بود  هیأتخواهد  عالی  تصویب 

 رسد.می



این    -ت تاریخ تصویب  رایج که در  پول  فقط 

یا طبق و  انتشار    قانون در جریان بوده  قانون 

یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی،  می

 قوه اِبراء دارد.

با    -ث فقط  بدهی  یا  و  دین  هرگونه  تسویه 

امکان کشور  رایج  آنکه  پول  مگر  است،  پذیر 

با   یا  کرده  تعیین  را  دیگري  شیوه  قانون، 

رعایت مقررات، ترتیب دیگري بین بدهکار و  

 بستانکار توافق شده باشد.

مؤسسات ا  -ج بین  تسویه  عملیات  نجام 

منحصراً  کشور  بانکی  شبکه  در  اعتباري 

 برعهده بانک مرکزي است.

انواع   -چ فنی  و  ظاهري  مشخصات  و  مبلغ 

به پول ایران  اسالمی  جمهوري  رسمی  هاي 

عالی تعیین  کل و تصویب هیأتپیشنهاد رئیس

 شود. می

با  اسکناس  -ح مرکزي  بانک  منتشره  هاي 

رئیس و کل  امضاي  اقتصادي  امور  وزیر  و 

 دارایی معتبر خواهدبود. 

نمودن    -خ جایگزین  ترتیبات  و  شرایط 

پولهاي  اسکناس انواع  سایر  و  مسکوکات  ها، 

اسکناس با  ایران  اسالمی  جمهوري  ها، رسمی 

جریان   از  که  پول  انواع  سایر  و  مسکوکات 

می هیأتخارج  وسیله  به  تعیین  شوند  عالی 

ها، مسکوکات  شود. معادل ارزش اسکناسمی

صاحبان   که  جریان  از  خارج  پول  انواع  سایر  و 

مراجعه   آن  تبدیل  براي  مقرر  مهلت  در  آنها 

درآمدنکرده حساب  به  بانک اند،  هاي 

 شود. مرکزي منظور می

اسکناس  -د مقابل  در  بانک مرکزي  ها،  تعهد 

پول  انواع  سایر  و  رسمی مسکوکات  هاي 

مرکزي،  بانک  توسط  شده  ایجاد  یا  منتشر 

 منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

تقلبی اسکناس  -ذ یا  مجعول  مسکوکات  و  ها 

باید  امحاء  براي  کشور،  سراسر  در  مکشوفه 

 گیرد.در اختیار بانک مرکزي قرار

کلیه حقوق مادي و معنوي مربوط به انواع   -ر

توسط  شده  ایجاد  یا  منتشر  رسمی  پولهاي 

است. مرکزي  بانک  به  متعلق  مرکزي،   بانک 



از تاریخ اجراي این قانون انجام هرگونه تبلیغ  

تجاري بر روي اسکناس و مسکوك یا استفاده 

هاي  پول  انواع  ویژه  مشخصات  و  طرح  از 

و  ممنوع  ایران  اسالمی  جمهوري  رسمی 

مجازات شش مستوجب  درجه  کیفري  هاي 

 قانون مجازات اسالمی است. 

ابالغ   -  59ماده   انحصاري  مسئولیت 

هاي  نظام  نیاز درحوزهموردهاي  دستورالعمل

فناوري با پرداخت،  مرتبط  مالی  نوین  هاي 

همچنین  و  پول  رمز  و  پرداخت  ابزارهاي 

این حوزه  فعال در  بانک نهادهاي  بر عهده  ها 

زمینه در  فعال  نهادهاي  است.  هاي  مرکزي 

مرکزي    یادشده اشخاص تحت نظارت بانک

ها منوط به تلقی شده و تاسیس و فعالیت آن

 مجوز از بانک مرکزي است. همچنین این  اخذ

بانک   درخواست  حسب  موظفند  نهادها 

را  خود  اسناد  و  آمار  اطالعات،  کلیه  مرکزي، 

اختیار  در  مرکزي  بانک  موردنظر  ترتیب  به 

 آن بانک قرار دهند.

عالی و اعضاي مجمع عمومی، هیأت  -  60ماده  

هیأتکمیته آن،  ذیل  تخصصی  عامل،  هاي 

شورا  نظار،  انتظامی،  هیأت  هیأت  فقهی،  ي 

هیأتهاي رسیدگی به اختالفات بانکی، مدیران 

مرکزي   بانک  مؤثر  کارکنان  سایر  و 

 تشخیص به

 : هستند  زیر احکام مشمول نظار هیأت 

انتهاي دوره مسؤولیت،   -الف و  ابتدا  باید در 

به  و  تکمیل  را  منافع»  تعارض  عدم  «کاربرگ 

رئیس  نمایند.  تحویل  نظار  هیأت  رئیس 

هاي تکمیل ت نظار موظف است کاربرگهیأ

 شده را براي رئیس قوه قضائیه ارسال کند.

تعارض  عدم  کاربرگ  در  باید  زیر  اطالعات 

 منافع درج گردد: 

  و   همسر  خود،  هاي دارایی فهرست  -1

بانک   در  فرزندان در  مسؤولیت  آغاز  زمان 

 مرکزي 

و فعالیت  -2 تجاري  مالی،  اقتصادي،  هاي 

تمام پمشاغل  یا  و  اره وقت  وقت خود، همسر 

 سال گذشته فرزندان در پنج



کهدر  -ب  و  محوله  امور  انجام صورتی 

نوعی  گیرييرأ  و  جلسات  در  شرکت به  ها 

مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک  

صورت مکتوب  او باشد، باید موضوع را قبالً به

   به رئیس هیأت نظار اعالم نماید.

ین ماده که طبق  افراد مذکور در صدر ا  -پ

به  باید  تمامقانون  خدمت صورت  در  وقت 

نمی باشند،  مرکزي  همبانک  زمان  توانند 

سمت یا  از   شغل  اعم  غیرموظف  یا  موظف 

مشاوره یا  کارشناسی  در مدیریتی،  اي 

این    دولتی بخش باشند.  داشته  غیردولتی  یا 

ذیل  شده  مستثنی  موارد  شامل  ممنوعیت 

) یکم  و  چهل  و  یکصد  اساسی 141اصل  قانون   (

 شود.نمی

و   -ت همسر  و  ماده  این  موضوع  اشخاص 

عضو   مؤثر،  سهامدار  نباید  آنها  فرزندان 

هیأتهیأت «اشخاص  مدیره،  مشاور  یا  عامل 

 تحت نظارت» باشند. 

پدربزرگ،  در  -ث والدین،  که  صورتی 

فرزند،  فرزندِ  فرزند،  همسرِ  مادربزرگ، 

این  یا خواهر اشخاص مذکور در صدر  برادر 

ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» داراي  

مشاوره یا  مدیریتی  یا ارتباط  بوده  اي 

مزبور   شخص  باشند،  آنها  مؤثر  سهامدار 

رئیس به  کتباً  را  است موضوع    هیأت  موظف 

 ظار اطالع دهد.ن

«اشخاص    انجام  -ج براي  موقت  یا  دائم  کار 

به   خدمت  هرگونه  ارائه  یا  نظارت»  تحت 

اعضاي   توسط  هیأتهیأتآنها،  و عالی،  عامل 

دوره  هیأت پایان  از  پس  انتظامی  هاي 

سال، و براي سایر عضویت آنها؛ به مدت سه 

دو مدت  به  ماده  این  موضوع  سال اشخاص 

صورت عدم دریافت حقوق  ممنوع است. در

مستمري   دریافت  عدم  یا  دیگر  محل  از 

به  است  موظف  مرکزي  بانک  بازنشستگی، 

یانگین دریافتی آنها این افراد حقوقی معادل م

حقوق   دریافت  کند.  پرداخت  پایانی  سال  در 

می محسوب  جرم  دیگر  محل  به  از  و  شود 

بانک   از  دریافتی  مبالغ  برابر  پنج  پرداخت 

محکوم   خدمت،  پایان  از  پس  مرکزي 



 گردد. می

و کارکنان سایر دستگاههاي    -تبصره مدیران 

در  نظار  هیأت  تشخیص  حسب  که  نظارتی 

قبلسه آخر  پایان    سال  یا  بازنشستگی  از 

نظارت»  تحت  «اشخاص  با  مستقیمًا  خدمت 

بوده ارتباط  نمیدر  مدت اند  به  توانند 

از مدیریتی، سه اعم  رابطه کاري  آنها  با  سال، 

مرتکب،  مشاوره کنند.  برقرار  آن  مانند  و  اي 

چهار  درجه  مجازاتهاي  از  بخشی  یا  تمام  به 

) ماده  اسالمی  19موضوع  مجازات  قانون   (

 شود.کوم میمح

موضوع    -چ افراد  شود  معلوم  که  درصورتی 

این ماده در زمان تصدي مسؤولیت در بانک 

پایان  از  پس  ممنوعیتِ  دوره  طی  یا  مرکزي 

نظارت»  تحت  «اشخاص  با  مسؤولیت، 

اند، عالوه بر الزام به پرداخت  همکاري داشته

دوران  در  دریافتی  مزایاي  و  حقوق  کلیه 

م  به  ممنوعیت،  و  درجه مسؤولیت  جازات 

) ماده  موضوع  مجازات  19چهار  قانون   (

 شوند.اسالمی محکوم می

مالی   -ح رابطه  برقراري  به  مربوط  مقررات 

سپرده تسهیالت،  (مانند  دریافت  گذاري، 

ضمانت اعتبار  دریافت  گشایش  و  نامه 

فی ماده، اسنادي)  این  موضوع  افراد  مابین 

افراد   و شرکتهایی که  آنها  و فرزندان  همسر 

آنها موض فرزندان  یا  همسر  ماده،  این  وع 

ها هستند، مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت

رئیس توسط  نظارت»،  تحت  «اشخاص  کل  با 

می بهتهیه  و  عمومی  شود  مجمع  تصویب 

 رسد.می

اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن   -خ

رعایت مقررات مذکور در بند «ح»، هرگونه  

فرزندانشان و  همسر  خود،  مالی  با    رابطه 

«اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه  

شرکت یا مالی  همسر  آنها،  که  هایی 

آن  مؤثر  سهامدار  یا  مدیر  فرزندانشان 

با «اشخاص تحت نظارت»   شرکتها هستند را 

در   نظار  هیأت  که  مبلغی  از  آن  مبلغ  که 

می تعیین  سال  هر  باشد،  ابتداي  بیشتر  کند، 

اعالم   عدم  کنند.  اعالم  نظار  هیأت  موارد به 

و  محسوب  جرم  اطالع،  صورت  در  فوق 



قانون  شش  درجه  مجازات  به  مرتکب 

 گردد.مجازات اسالمی محکوم می

احکام در   -د به  عمل  در  تخلف  احراز  صورت 

بندهاي «الف» تا «ث» این ماده توسط هیأت 

برابر   پنج  پرداخت  به  متخلف  شخص  نظار، 

حقوق و مزایاي دریافتی از زمان وقوع تخلف 

  شود.یمحکوم م

 - 62ماده 

وزارتخانه  -الف و کلیه  مؤسسات  ها، 

دولتی  شرکتهاي  جمله  از  دولتی  شرکتهاي 

عمومی   نهادهاي  و  نام  ذکر  مستلزم 

غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و  

و کشور    جمهوري   انتظامی  فرماندهی امالك 

  بانک  با  همکاري  به  مکلف  ایران،  اسالمی

. هستند  نونقا  این  اجراي  براي  مرکزي

 رعایت  با  موظفند   یادشده  دستگاههاي

 محرمانگی  به  مربوط  مقررات  و  قوانین

  براي   عالیهیأت  تشخیص  به  که  را  اطالعاتی

در ان است،  الزم  مرکزي  بانک  وظایف  جام 

به  مستنکف،  دهند.  قرار  بانک  آن  اختیار 

پنج تا  یک  از  خدمت  از  محکوم انفصال  سال 

رعایت اصول    شود. در اجراي حکم این بندمی

 الزامی است. 110و  57

موظفند    -ب نظارت»  تحت  «اشخاص 

را  مرکزي  بانک  درخواست  مورد  اطالعات 

کند، در چهارچوبی که بانک مرکزي تعیین می

از  هریک  دهند.  قرار  بانک  آن  اختیار  در 

هیأت هیأتاعضاي  و  «شخص  مدیره  عامل 

مورد   اطالعات  ارائه  از  که  نظارت»  تحت 

بانک   از  درخواست  کند،  خودداري  مرکزي 

سال  مسؤولیت عزل و به مجازات حداکثر یک

 حبس محکوم خواهد شد.

را   -پ اطالعاتی  است  موظف  مرکزي  بانک 

به به که  آنها  ارائه  به  موظف  قوانین،  موجب 

مالی   اطالعات  واحد  جمله  از  دستگاهها  سایر 

وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان امور 

صورت مؤثر در اختیار بهمالیاتی کشور است،  

اجراي  از  استنکاف  دهد.  قرار  دستگاهها  آن 

کارکنان   یا  از مدیران  هریک  توسط  حکم  این 

بانک مرکزي موجب انفصال از خدمت تا پنج  



 .سال خواهد شد

) ماده  (ب)  بند  به 63در  «وثیقه»  عبارت   ،(

 .«وثیقه کافی» اصالح شد

 این  در  مذکور  نقدي  هايجریمه   -  65ماده  

 با  متناسب  هرسال،  تیرماه  پایان  در  نون،قا

 کنندهمصرف  خدمات  و  کاالها   بهاي  شاخص

توسط  م   بانک  سوي  از  اعالمی رکزي، 

میهیأت تعدیل  از عالی  ناشی  وجوه  گردد. 

تحت  «اشخاص  علیه  نقدي  جریمه  اعمال 

عمومی   درآمد  حساب  به  متخلف،  نظارتِ» 

پیش   با  است  موظف  دولت  و  شده  واریز 

ب در  آن  از بینی  را  آن  معادل  ساالنه،  ودجه 

خزانه صندوق طرف  حساب  به  کل  داري 

سپرده بانک مرکزي  ضمانت  نماید.  واریز  ها 

ماده   این  عملکرد  گزارش  است.  موظف 

تعدیل جرائم  میزان  بر  میزان  مشتمل  و  شده 

در   را  نقدي  جریمه  اعمال  از  ناشی  وجوه 

ماه هر سال به مجلس شوراي اسالمی  مرداد

 ارائه نماید

 در   که  مادام  قانون،  این  مفاد  -  66ماده  

ح  اصال  یا  نسخ  صریح  طوربه  بعدي  قوانین

 نشده باشد، معتبر خواهد بود.

) ماده  (الف)  به 67بند  اصالح )  زیر  صورت 

 شد: 

و  پولی  قانون  اصالح  منزله  به  قانون  «این 

  اصالحات   و  1351 /4  /18 بانکی کشور مصوب  

  شدن   اءاالجرالزم  تاریخ  از.  است  آن  بعدي

تا 17(  تا)  1(  مواد  قانون،  این (ب)  بندهاي   ،(

) ماده  (18(ج)  مواد   ،(19) تا  بندهاي  26)   ،(

) ماده  (ب)  و  (30(الف)  مواد  و   (39)  ،(40  ،(

) قانون مذکور نسخ و شماره 46) و (43)، (42(

 شود.مواد باقیمانده متناسباً اصالح می

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب: 

 سخنرانان جلسه   

 نام شهر  ردیف

 عباس گودرزي  بروجرد  1

 مسلم صالحی  اقلید  2

 احسان ارکانی  نیشابور 3

 مجتبی بخشی پور اسالم آباد  4

 عبدالکریم جمیري  بوشهر  5

 امور مجلس 


