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 قانون پولی و بانکی کشور
 (81/18/1516باآخریناصالحاتتا)11/4/1531 مصوب



 پول –قسمت اول 

 – 1ماده 

 .ریالبرابرصددیناراست.واحدپولایرانریالاست-الف

 .خالصاستگرمطالی(0101033/0)وپنجاهوپنجدهمیلیونیمیکریالبرابریکصدوهشتهزار-ب

دارایا وتیییاداموراقتصاادیووموافقتوزیر1ایران.ا.تغییربرابریریالنسبتبهطالبهپیشنهادبانکمرکزیج-ج
.5میسرخواهدبود8شورایاسالم مجلسهایدارای هییتوزیرانوتصویبکمیسیون

ایارانبااریایاتتاهادات.ا.هایخارج نسبتبهریالونرخخریدوفروشارزازطرفبانکمرکزیجپولیبرابر-د
.4شودپولمحاسبهوتایینم الملل کشوردرمقابلصندوقبین

 

– 2ماده 
.هایفلزیقابلانتشاراستپولرایجکشوربهصورتاسکناسوسکه-الف

،یاباداینقاانونانتشاارما ایفلزیکهدرتاریختصویباینقانوندرجریانبودهویاطبقهفقطاسکناسوپول-ب
.جریانقانون وقوهابراءدارد

آنکاهبااریایاتمقارراتارزیپذیراستمگرتاهدپرداختهرگونهدینویابده فقطبهپولرایجکشورانجام-ج
.باشدانکاردادهشدهبدهکاروبستترتیبدیگریبین،کشور

.مسکوکاتطالرواجقانون ندارد-د
وموافقتوزیراموراقتصادیایران.ا.کلبانکمرکزیجیسئمقرراتمربوطبهورودوصدورطالونقرهبهپیشنهادر-ه

.3شودم ودارای وتصویبهییتوزیرانتایین

                                                 
.ایرانتغییریافت.ا.،نامبانکمرکزیایرانبهبانکمرکزیج(1/6/1568مصوب)قانون عملیات بانکی بدون ربا11مادهطبق 1

8
.تایینگردید«مجلسشورایاسالم »،ناممجلسشورا،(51/4/1531مصوب)قانون تعیین نام مجلسوفق 
5
(شورایانقالب11/18/1531مصوب)الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور6بند.ک.ر 
4
های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه80ماده«ت»طبقبند  سازیمنابعمال وهمچنینمبن برفاالهایکل اقتصادمقاومت دراجرایسیاست»:

پذیریدرتجارتخارج وبامالحظهتورمداخل وجهان دامنهنرخارزباتوجهبهحفظرقابت.شدهاستاصالحوتقویتنظاممال کشور،نظامارزیکشور،شناورمدیریت
.شودرج ،تایینم وهمچنینشرایطاقتصادکالنازجملهتایینحدمطلوب ازذخایرخا

3
وزارت1/6/1535ممورخ/4455بنابهپیشنهادشماره1/6/1535هییتوزیراندرجلسهمورخ»:10/6/1535مورخ45640نامههییتمحترموزیرانبهشمارهتصویب 

هییتوزیرانرا82/1/31مورخ43634نامهشمارهتصویب5،ماده1531قانونپول وبانک کشورمصوبتیرماهسال8ماده«ها»اموراقتصادیودارائ وبهاستنادبند

ای که به تصویب شورای  نامه ورود و صدور طال و نقره خام به هرشکل با موافقت بانک مرکزی ایران و بر اساس آئین»:بهشرحزیراصالحنمودند

یزتالهیزدانپناه-لمان نخستوزیروزیرمشاورومااونپار.«پول و اعتبار خواهد رسید مجاز خواهد بود

ورودوصدورطال،نقرهوپالتینبههرشکلپس»نامهاجرای قانونمقرراتصادراتووارداتمصوبهیئتوزیران،آیین21همچنینطبقبندیکذیلیادداشتفصل
 .«باشدولوایتبارمجازم نامهمصوبشورایپمرکزیجمهوریاسالم ایرانباریایتآیینازکسبمجوزبانک



 
   WWW.CBI.IR 

 

8 

 

هایفلزیرایجکشاورباهپیشانهادسکههاونقشهوسایرمشخصاتاسکناس،اندازه،رنگ،جنس،شکل،مبلغاسم -و
.باریایتمقرراتاینقانونتایینخواهدگردیددارای اموراقتصادیوایرانوتصویبوزیر.ا.کلبانکمرکزیجیسئر
تایاینخواهاددارایا اقتصادیوامورایرانوتصویبوزیر.ا.کلبانکمرکزیجیسئهایفلزیبهپیشنهادرمیزانسکه

.شد
.ایرانخواهدبود.ا.کلبانکمرکزیجیسئاسکناسدارایامضاءوزیراموراقتصادیودارای ور-ز

 
– 3ماده 
مقرراتاینقانونمنحصراًبهبانکمرکزیامتیازانتشارپولرایجکشوردرانحصاردولتاستواینامتیازباریایت-الف
.شودایرانواگذارم .ا.ج
هاازجریاانهاوسکهاسکناسآوریوشرایطخروجهایفلزیرایجکشوروهمچنینطرزجمعمیزانقوهابراءسکه-ب

ایتبارپسازتصویبوزیراموراقتصادیودارای تایینوازطریقایرانباتیییدشورایپولو.ا.جبهوسیلهبانکمرکزی
پایتختوپخشازشبکهرادیووتلویزیونکشوربه هایکثیراالنتشاریک ازروزنامهوزنامهرسم کشوروحداقلدرجدرر

.رسداطالعیمومم 


– 4ماده 
بهپرداختپولرایجکشورهایفلزیمنتشرشدهمنحصراسکهیهاایراندرمقابلاسکناس.ا.تاهدبانکمرکزیج-الف

.خواهدبود
فلازیدردساتاشاخا هاایهاوساکهایراندرقبالسرقتیافقدانیاازبینرفتناسکناس.ا.بانکمرکزیج-ب
.داشتگونهتاهدومسئولیت نخواهدهیچ
«ب»فلزیراکهطباقبنادهایهاوسکهایراندرمدت کهکمترازدهسالنخواهدبوداسکناس.ا.بانکمرکزیج-ج

دهندباپولرایجکشورمااوضهخواهدنماودوراازدستم شوندورواجقانون خودم انونازجریانخارجاینق5ماده
خزاناههایفلزیتاویضنشدهبهحسابهاوسکهواسکناستاهدیدرقبالآنهانخواهدداشتپسازانقضاءمدتمقرر

.منظورخواهدشد


– 5ماده 
های باهشارحزیارباهیناواندارای هایمنتشرشدههموارهایرانبایدبرابرصددرصداسکناس.ا.بانکمرکزیج-الف

:پشتوانهدراختیارداشتهباشد

 ؛6طالطبقماده .1

 ؛2ارزطبقماده .8
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 .1و1اسنادواوراقبهادارطبقمواد .5

هاایباناکمجموعباده درصد83ازاینمادهنباید«الف»هاییکودوبندهایمندرجدرردیفمجموعدارای -ب
.منتشرشدهکمترباشدهایایرانبابتاسکناس.ا.مرکزیج

قیمتاسم باشدبهقیمتخریدوترازهایموضوعاینمادهدرصورت کهقیمتخریدآنهاپایینارزشدارای -تبصره  

.شوداسم محسوبم بهقیمت،باشدخریدآنهازیادترازقیمتاسم درصورت کهقیمت


:یبارتنداز3ماده«الف»بند1هایطالموضوعردیفدارای – 6ماده 

المللا سادردهمؤسساتباینهایخارج وشمشطال،طالیمسکوکموجوددرخزانهبانک،طالی کهدربانک-الف
.شدهباشد

اوابستهباهآنهااویمؤسساتمشابهترمیموتوساهویاالملل الملل پولوبانکبینطالیتحویل بهصندوقبین-ب
.قوانینمصوببابتسهمیهیاسرمایهطبق



:یبارتاستازباریایتتبصرهاینماده3ماده«الف»بند8هایارزیموضوعردیفدارای - 7ماده 

؛ایران.ا.هایخارج قابلتبدیلموردقبولبانکمرکزیجاسکناس–الف
؛مطالباتارزیکهبهسررسیدآنهابیشازششماهنماندهباشد-ب
الملل ترمیموتوساهویامؤسسااتبینالملل پولیابانکهرگونهپرداختبابتسهمیهویاسرمایهبهصندوقبین-ج

؛طبققوانینمربوطمشابهیاوابستهبهآنها
؛بهآنهاالملل ومؤسساتوابستههایرسم بیناناسنادصادریاتضمینشدهازطرفسازم-د
؛اسنادصادریاتضمینشدهازطرفدولتهایخارج -ه
المللا پرداخاتیااهایبایننامهموافقتمطالباتارزییامطالباتریال قابلتبدیلبهارزازخارجهکهبراثراجرای-و

؛هایمزبوردرموافقتنامهبین شدهپیشحدودپایاپایحاصلشدهباشدتا
سهامضااءماتبارکاهیکا ازآنهاااسنادبازرگان یهدهاشخا حقیق یاحقوق خارج بهارزقابلتبدیلودارای-ز

؛ازششماهنماندهباشدباشدوبهسررسیدآنهابیشکنندهامضاءبانکواگذار
؛ایران.ا.تبدیلبهارزهایموردقبولبانکمرکزیجاوراقواسنادبهادارخارج قابل-ح
.الملل پولطبققوانینمربوطدرصندوقبین«حقبرداشتمخصو »موجودیحساب-ط

.ا.تبدیلموردقبولباناکمرکازیجارزهاواسنادومطالباتارزیمذکوردراینمادهبایدازنوعارزهایقابل-تبصره  

.ایرانباشند


:ازیبارتاست3ماده«الف»بند5اسنادواوراقبهاداردولت موضوعردیف- 8ماده 

ایانکاهاجاازهمشروطبر،دارای اموراقتصادیواسنادخزانهواوراققرضهدولت یاتضمینشدهازطرفوزارت-الف
؛باشدانتشاریاتضمینآنقانوناًتحصیلشده

5 
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مؤسساتوابساتهباهدولاتویااهاوهاومؤسساتدولت وشهرداریایرانازوزارتخانه.ا.جمطالباتبانکمرکزی-ب
اماوراقتصاادیومشروطبراینکهاینمطالباتازطرفوزارتشوندبازرگان ادارهم هاکهبهطوروابستهبهشهرداری

.دارای تضمینشدهباشد

نگاهداریو.باشنداجرایاینمادهم وثیقهکلیهتاهداتناش از،1516بانآ83موضوعقانون6مل جواهرات-تبصره  

ایراناستواستفادهازآنهافقططبقمقرراتاینقانونوزیرنظرهییت.ا.جبهیهدهبانکمرکزیمل حفاظتجواهرات
.پذیراستاسکناسامکاناندوخته



:یبارتستاز3ماده«الف»دبن5اسنادغیردولت موضوعردیف- 9ماده 

یک ازآنهاامضاءبانکواگذارکنندهباشدبادارایسهامضاءماتبرکه،کرداسنادبازرگان ریال قابلپرداختبحواله-الف
؛سالسررسیدحداکثریک

بااسررسایدحاداکثر2درمادههایمندرجسایرمطالباتکوتاهمدتریال بهوثیقهشمشیامسکوکطالیادارای -ب
.یکسال



 ایران. ا.بانک مرکزی ج -قسمت دوم 


 کلیات –فصل اول 

  

– 11ماده 
کلا اقتصاادیکشاوربراساسسیاسات،ایران مسئولتنظیمواجرایسیاستپول وایتباری.ا.بانکمرکزیج-الف

.باشدم 
بازرگاان وکماکباهرشادهاوتساهیلمباادالترداختایرانحفظارزشپولوموازنهپ.ا.هدفبانکمرکزیج-ب

.اقتصادیکشوراست
تابعقوانین،نشدهاستبین ایراندارایشخصیتحقوق استودرمواردیکهدراینقانونپیش.ا.بانکمرکزیج-ج

.2سهام خواهدبودهایومقرراتمربوطبهشرکت
ومقرراتیموم مربوطباهمواردیکهقانونصریحاًمقررداشتهباشدمشمولقوانینایرانجزدر.ا.بانکمرکزیج-د

بهدولتوهمچنینمشامولمقارراتقسامتبانکاداریایاندولت ومؤسساتدولت ووابستههایهاوشرکتوزارتخانه
.باشدقانوننم 

                                                 
6
(شورایانقالب11/18/1531مصوب)الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور6بند.ک.ر 
اصالحاتادارهاموربانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانبراساسقانونپول وبانک و»:های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه81بهصدرماده.ک.ر2

.«بادیآناست
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ایرانپنجمیلیاردریالاستکهازمحلسرمایهقبل بانکوتفاوتناش ازاجرایمادهیک.ا.سرمایهبانکمرکزیج-اه
سارمایهباناکباهپیشانهاد.دولتاستکهتماماًپرداختشدهاستبانکتیمینشدهومتالقبههایاینقانونواندوخته

 .1افزایشیابدهییتوزیرانممکناستمجمعیموم وتصویب

باتصویبهییتوزیرانبهتوانایرانتهراناستودرصورتاقتضایمصالحکشورم .ا.مرکزاصل بانکمرکزیج-و
.محلدیگریمنتقلنمود

هاایکشاورباناکهاریاکازیااباهوتوانددرهرمحلالزمبداندشابهتیسیسنمایادایرانم .ا.بانکمرکزیج-ز
.1گ بدهدنمایند
.پذیراستایرانفقطبهموجبقانونامکان.ا.انحاللبانکمرکزیج-ح



 وظایف و اختیارات -فصل دوم  

باهانجااموظاایفزیارکنندهنظامپاول وایتبااریکشاورموظافایرانبهینوانتنظیم.ا.بانکمرکزیج- 11ماده 

:10باشدم 
.11طبقمقرراتاینقانون،رایجکشورهایفلزیانتشاراسکناسوسکه-الف

.15و18طبقمقرراتاینقانون،هاومؤسساتایتبارینظارتبربانک-ب
                                                 

1
ایرانازمحلاندوختهاحتیاط ازمبلغچهال.ا.سرمایهبانکمرکزیج»:81/18/1516هامورخ33110ت/161831باشمارههییتمحترموزیرانهنامبیصوبهموجبت 
.«دیابریالافزایشم (384513400040004000)میلیاردونودوپنجسیصدوهزارودووپنجاهریالبهمبلغ(414400400040004000)هزاروچهارصدمیلیاردهشتو
1
(شورایانقالب11/18/1531مصوب)الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور2بند.ک.ر 
10

مکلفناددرحادودوظاایفقاانون خاودودرهایاجرای ماننادباناکمرکازیدستگاه»:های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه10ماده«پ»بند.ک.ر 

.«هایمربوطبهخودراتولیدوایالمکنندچهارچوبضوابطواستانداردهایشوراییال آمارایران،آمارتخصص حوزه
11

تحتنظارتهییتنظارتاندوختهچاپوانتشارایرانچکبانکمرکزیجمهوریاسالم ایران»:های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه45ماده.ک.ر 

 .«یابدهمینقانونبهپیشنهادبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانوتصویبشورایپولوایتبارادامهم 81اسکناسموضوعماده

بانک وایتباریوساامانده مؤسسااتوبرایایمالنظارتکاملوفراگیربانکمرکزیبرمؤسساتپول ،»:توسعهقانون برنامه پنجساله ششم 14ماده.ک.ر18

 :بازارهایغیرمتشکلپول جهتارتقایشفافیتوسالمتوکاهشنسبتمطالباتغیرجاریبهتسهیالت

قانونپاول ومقرردراختیاراتقانون خودیالوهبررسد،تصویبشورایپولوایتبارم بانکمرکزیمجازاستمطابققوانینمربوطهدرچهارچوبمصوبات کهبه-الف
:سساتایتباریمتخلفایمالنمایدؤهاومبانک کشورحسبموردیکیاچندموردازاقداماتنظارت وانتظام زیررادرقبالبانک

؛خریدازسهامدارانمؤثرطورموقتوسلبحقتقدمهابهسلبحقرأیازآنهابینسهامدارانمؤثر،ایمالمحدودیت،ممنوییتتوزیعسودواندوخته -1
؛تالیقموقتمجوزبخش ازفاالیتبرایمدتماینویالغومجوزفاالیت -8
؛ایمالمحدودیتیاممنوییتپرداختپاداشومزایایمدیران -5
؛ایمدیرانیاملوایضاءهییتمدیرهسلبصالحیتحرفه -4
.هاخواهدبودبانکندهییتانتظام موضوعاینبمرجعرسیدگ بهتخلفاتنظارت وانتظام -1تبصره
.مدیرهنقشداردکندویابهتشخیصبانکمرکزیدرانتخابیضوهییتمدیرهراانتخابم سهامدارمؤثر،سهامداریاستکهیکیاچندیضوهییت-8تبصره
هااهاومؤسساتایتباریواشخا حقوق تابا کهباناکمشارکتبانک،صراف توسطاشخا حقیق وحقوق و(لیزینگ)واسداریانجامهرگونهیملیاتبانک ،-ب

مینسرمایهبدوناخذمجوزازبانکمرکازییهایتگذاریوشرکتهایسرمایهسیسصندوقیدرت؛هاموثرندهارادارندویادرتایینهیاتمدیرهآنسهامآن%30بیشاز
.شودحبسوشالقمحکومم جزهقانونمجازاتاسالم ب(11)ماده6هایدرجهدموردازمجازاتممنوعاستومرتکبحسبموردبهیکیاچن

اشاتغالذمهاهمتناساببااماؤثرسسوساهامدارانؤتمیتمدیرهوهییهیوسساتمذکوربریهدههیاتامناءؤمسئولیتبازپرداختکلیهتاهداتوبده هایم-1تبصره
.باشدم (ارتمراتبوشرایطبروزخس)
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شورایپولوایتباروهمچنینهایارزیباتصویبتنظیممقرراتمربوطبهماامالتارزیوتاهدیاتضمینپرداخت-ج
.ارزینظارتبرماامالت

.وزیراناتصویبهییتبیممقرراتمربوطبهاینماامالتوتنظنظارتبرماامالتطال-د
.14شورایپولوایتبارباتصویب،پولرایجایرانوتنظیممقرراتمربوطبهآنارزونظارتبرصدوروورود-اه


:ایرانبهینوانبانکداردولتموظفبهانجاموظایفزیراست.ا.بانکمرکزیج- 12ماده 

هااودولتا وشاهرداریهاایهاومؤسساتدولت ووابستهباهدولاتوشارکتهایوزارتخانهنگاهداریحساب-الف
هایهاومؤسساتدولت ووابستهبهدولتوشرکتوزارتخانههامتالقبهنصفسرمایهآنهمچنینمؤسسات کهبیشاز

16و13.هادرداخلوخارجازکشورآنک باشندوانجامکلیهیملیاتبانم هادولت ویاشهرداری

                                                                                                                                                             
میلیااردایدرسراسرکشوربراساسجذبمنابعسااالنهتااسا الحسنهتکشابههایقرضاستصندوقیالوهبرمواردیکهدرقانونپول وبانک استثناءشده-8تبصره

.دهندهفاالیتم ریالنیزازحکماینمادهمستثن بودهوبراساساساسنامهومجوزهایموجودادام(50400040004000)
.هااقدامکندنماید،نسبتبهتوقففاالیتیاتاطیلنمودنآننیرویانتظام موظفاستدرمواردیکهبانکمرکزیرأساًشابهیامؤسساترافاقدمجوزایالمم -پ
تصاویبچهارماهپسازتصویباینقانونتوسطبانکمرکزیتهیاهوباهایخواهدبودکهظرفمدتنامههرگونهتبلیغبرایارائهخدماتپول وبانک براساسآئین-ت

تخلفرسانههاازاینحکممستوجبجریمهنقادیتاامیازاندهبرابارهزیناهیالوهبراقداماتنظارت وانتظام موسساتپول وبانک وایتباری،.رسدوزیرانم هییت
.شودواریزم باشدکهبهحسابخزانهتبلیغصورتگرفتهم 

ریزیکندکهباتکمیالوتوسااهپایگااهدادهملا ایتبارسانج وساایرربط،بهنحویبرنامههایذیقضائیهوسایردستگاهبانکمرکزیموظفاستباهمکاریقوه-ث
.دکاهشیابدساالنهیکواحددرص(ارزیوریال ) ونظارت ،نسبتتسهیالتغیرجاریبهکلتسهیالتیاقداماتاجرا

مدخلدرامرنظارترانما تاوانطارفدیاواطرحهرگونهدیویکهمنشیآناقداماتنظارت بانکمرکزیباشد،بایدبهطرفیتبانکمزبورصورتپذیردوافرادذی-ج
.قرارداد،جزدرمواردیکهموضوعدیوی،انتسابجرمباشد

هایایتبار،صندوقهایقرضالحسنهباهجازاستکهدرراستایایمالنظارتبربانکها،موسساتایتباریغیربانک ،تااون اقدامات منظورازاقداماتنظارت ،-تبصره
درصاالحیتباناکمرکازی(لیزیناگ)واساداریهایهاوشرکتهمینماده،صراف (ب)بند8الحسنهزیرنظرسازماناقتصاداسالم وموضوعتبصرههایقرضصندوق

انحااللوتصافیهبازساازی،ادغاام،تغییراتثبت ،نظارتبرفاالیت،ایطایمجوز،هوریاسالم ایرانبودهومشتملبراقداماتبهیملآمدهدرتمام مراحلتاسیس،جم
.م باشد

کشف زمینه که ایگونه به.نماید فراهم بانک  نظام در را مستمر نظارت برخطزمینه نظارت  هایسامانه استقرار با برنامه اول سال در است موظف مرکزی بانک-الف15
 .آید وجود به وقوع از قبل احتمال  هایتخلف و خطاها

 یا تسهیالت ایطای جهت نیاز مورد هایاستاالم برخط و الکترونیک  امکاندریافت متمرکز، ایسامانه ایجاد با برنامه اول سال انتهای تا است موظف مرکزی بانک-ب

 .نماید فراهم غیربانک  ایتباری ومؤسسات هابانک برای را آن نظایر و مالیات  بده  ایتبارسنج ، استاالم نظیر ربط ذی مراجع تاهداتاز پذیرش

 هایاستاالم اخذ امکان موظفند باشند،م  آنان از استاالم نیازمند تاهدات پذیرش یا تسهیالت ایطای در ایتباری مؤسسات و هابانک که ربطذی مراجع تمام  -1تبصره

       .نماید فراهم برخط و الکترونیک  صورت به را مذکور 
.نماید ابالغ و تایین را مذکور های استاالم مصادیق است موظف مرکزی بانک -2تبصره

14
(شورایانقالب11/18/1531مصوب)الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور1بند.ک.ر 
 .های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه16ماده«ح»بند8وتبصره16ماده«ت»بند11،ردیف14،80مواد.ک.ر13

 : ملزمبهریایتمواردزیرم باشندیهایاجراابهمنظورتنظیمتاهداتارزیکشور،دستگاه14ماده

کنند،انجامهایداخلیاخارجکهباتیییدبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانافتتاحکردهیام بانکهایارزیالفایملیاتوماامالتارزیخودراازطریقحساب
 .هارادرسطحاستانداردهایبینالملل تیمینکنندهاییاملایران مکلفندخدماتموردنیازآنبانک.دهند

 

.هامیسرشودمرکزیجمهوریاسالم ایرانایالمکنند،تاپسازتیییداینبانک،ادامهفاالیتآنهایارزیخارجازکشورخودرابهبانکبافهرستکلیهحساب
ا80ماده
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یاملدولتوواگذاریاینیاملیاتفروشوبازپرداختاصلوبهرهانواعاوراققرضهدولت واسنادخزانهبهینوان-ب
.دیگربهافرادویامؤسسات

.رارزیوطالیکشورینگاهداریکلیهذخا-ج
المللا ومؤسساهشرکتمال باینالملل ترمیموتوساهوالملل پولوبانکبینبیننگاهداریوجوهریال صندوق-د

.مؤسساتمؤسساتمشابهیاوابستهبهاینالملل توساهوبین
.ترانزیت بیندولتوسایرکشورهااناقادموافقتنامهپرداختدراجرایقراردادهایپول ومال وبازرگان و-ه

اینمادهمکلفندوجاوه را«الف»هایدولت ومؤسساتمذکوردربندهاوشرکتهاوشهرداریرتخانهوزا- 1تبصره  

نگاهدارینمایندوکلیهیملیاتبانک خودرامنحصراًتوسطبانکایران.ا.بانکمرکزیجکهدراختیاردارندمنحصراًنزد

                                                                                                                                                             
اند،موظفندهایشانرانزدبانکمرکزیمتمرکزننمودهکهتاکنونحساب1531/4/11قانونپول وبانک کشورمصوب(18)ماده(الف)هایموضوعبندالفاکلیهدستگاه

هایبانک خودرابراساسدستورالامل کهبهپیشنهادمشترکوزراتاموراقتصادیودارای ،سازمانبرنامهحداکثرظرفمدتسهماهپسازابالغاینقانونکلیهحساب
هاومؤسساتایتباریغیربانک وتمام بانک.ایندرسد،نزدآنبانکمتمرکزنموبودجهکشوروبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانبهتصویبشورایپولوایتبارم 
 .باشندوزارتاموراقتصادیودارای نیزموظفبههمکاریبابانکمرکزیدراجرایاینمادهم 

 .اتخلفازاینقانونازسویهریکازطرفین،جرمتلق شدهوبهمنزلهتصرفغیرقانون دراموالیموم است1تبصره

هایدولت ،باهماهنگ وتیییدستادکلنیروهایمسلحجمهوریاسالم ایرانوهایمسلحجمهوریاسالم ایرانم توانندبانکیاملخودراازبینبانکانیر8تبصره
 .تاییننمایند

صادرکنندهکاالهاوخدماتفن مهندس تسهیالتهاومؤسساتمال وایتباریمجازندازکلیهمنابعخودبهشرکتهایبخشخصوص وتااون ایران باکلیهبانک
 .بازپرداختاینتسهیالتوسودآنبهصورتارزیم باشد.ارزییاماادلریال آنبهنرخروزبازارآزادبانرخسودمشابهتسهیالتارزیپرداختکنند

 

ایطمساویبهترتیببرایسرمایهدرگردشموردنیازصادرکنندگان،سرمایهدرگردشپااولویتدرپرداختتسهیالتتوسطبانکهاومؤسساتمال وایتباریدرشر
گذاریبرایتولیدکاالهاویاخدماتدارایبازاروگذاریبرایتولیدیاتجارتکاالهایاخدماتصادرات ،سرمایهموردنیازتولیدکنندگانکاالهایاخدماتصادرات ،سرمایه

 .کشورباسودآوریبیشترم باشدقابلفروشدرداخل

«شناورمدیریتشده»تادراجرایسیاستهایکل اقتصادمقاومت مبن برفاالسازیمنابعمال وهمچنیناصالحوتقویتنظاممال کشور،نظامارزیکشور،
اخل وجهان وهمچنینشرایطاقتصادکالنازجملهتایینحدمطلوب ازذخایردامنهنرخارزباتوجهبهحفظرقابتپذیریدرتجارتخارج وبامالحظهتورمد.است

.خارج ،تایینم شود
.افتتاحیابستنحسابهایارزیدرنزدبانکمرکزیومارف صاحبانامضایمجازازبینایضایهییتیامل،رئیسوسایرمدیرانصندوق-11ردیف-(ت)بند-16ماده
.حسابهایصندوقفقطنزدبانکمرکزینگهداریخواهدشد-8تبصره-(ح)بند-16ماده
16

شفافسازیایدولت،هایدرآمدیوهزینهمنظورافزایشسریتوکارای گردشحساببه»:قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور 12ماده«ب»بند.ک.ر 

هایبانک ایمازریال وارزیکاهشاثراتمنف یملیاتمال دولتبرنظامبانک ،کلیهحساب ویهایاجراهایدستگاهحسابکلیهوایجادامکاننظارتبرخطبر
داریکلکشورونزدبانکمرکزیهایدولت وایتباراتدولت نهادهاییموم غیردولت ،صرفاًازطریقخزانهها،دانشگاهها،سازمانها،موسسات،شرکتبرایوزارتخانه

.شدهنزدبانکمرکزیانجامدهند هایافتتاحهایخودرافقطازطریقحسابهاوپرداختهاییادشدهموظفندکلیهدریافتدستگاه.دشوافتتاحم 
ریکلکشوربهداهاودسترس برخطخزانههایموردنیازهریکازدستگاهبانکمرکزیموظفاستتمهیداتالزمبرایبانکداریمتمرکزونگاهداریحساب-1تبصره

.هایمذکوررافراهمنمایدهایدستگاهاطالیاتحساب
الامل خواهدبودکهحداکثرظرفمدتسهماههاییاملمطابقدستورهاتوسطبانککردآنهایمذکوربهبانکمرکزیوهزینههایدستگاهنحوهانتقالحساب-8تبصره
.رسد ،سازمانوبانکمرکزی،بهتصویبشورایپولوایتبارم یادمشترکوزارتاموراقتصادیوداراقانون،بهپیشنهاالجراشدناینالزمپساز
هرنوعتخلفازدستورالاملمذکورتوسط.هاومؤسساتایتباریاقدامکندبهکلیهبانک(8)بانکمرکزیمکلفاستنسبتبهابالغدستورالاملموضوعتبصره -5تبصره
همچنینهر.خواهدبوداستقانونبرنامهپنجمتوساهایمالشده16قانونپول وبانک کشوروتغییرات کهدرماده(44)مشمولمجازاتانتظام موضوعمادهها،بانک

.دشوهایاجرای ،درحکمتصرفغیرقانون دروجوهواموالیموم محسوبم دستگاهسایرنوعتخلفتوسط
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آنانجاموظاایفخاودازآنهاابخواهاددراختیاارایراندر.ا.رکزیجدهندواطالیات کهبانکمایرانانجام.ا.مرکزیج
.بگذارند

هاییملیاتبانک وسیلهبانکهاومؤسسات کهبهموجبقوانینخا مجازبهانجامهاوشرکتوزارتخانه- 2تبصره  

.اینمادهنخواهندبودبندالفوقسمتاولتبصرهیکباشندمشمولمفاددیگرم 


:باشدایراندارایاختیاراتزیرم .ا.بانکمرکزیج- 13ماده 

 .هاومؤسساتدولت بامجوزقانون دادنواموایتباربهوزارتخانه .1

 .هاومؤسساتدولت بامجوزقانون تضمینتاهداتدولتووزارتخانه .8

هاوهمچنینبهمؤسسااتشهرداریو12هایدولت دادنواموایتباروتضمینواموایتباراتایطای بهشرکت .5
 .باتیمینکاف  هاوابستهبهدولتوشهرداری

 .هاباتیمینکاف بانکودادنایتباربه11هاهاواسنادبازرگان کوتاهمدتبانکتنزیلمجددبرات .4

خارج یامؤسسااتهایدولتخریدوفروشاسنادخزانهواوراققرضهدولت واوراققرضهصادرشدهازطرف .3
 .الملل ماتبرمال بین

 .خریدوفروشطالونقره .6

داخلوخاارجنازدخاودوهایهایخارجویانگاهداریحساببانکافتتاحونگاهداریحسابجارینزدبانک .2
هایداخلوخارجبهحسابخودویابهحساببانکدیگروتحصیلایتباراتدرانجامکلیهیملیاتمجازبانک 

.داخل

مؤسساتدولت موکولبهتضمینوزارتهاودادنواموایتباروتضمینواموایتباراتایطای بهوزارتخانه- 1تبصره 

.دارای استاموراقتصادیو

.خواهدرسیدهایمربوطبهاجرایاینمادهبهتصویبشورایپولوایتبارنامهآیین- 2تبصره 



امورپول وبانک دخالتوتواندبهشرحزیردرایراندرحسناجراینظامپول کشورم .ا.بانکمرکزیج- 14ماده 

11:نظارتکند

هاایاسانادنارخکهممکناستبرحسبناوعوامواوراقو80هاتاییننرخرسم تنزیلمجددوبهرهوام .1
 .مختلفتایینشود

                                                 
12

هایدولت کهسهامآنصددرصدمتالقبهدولتنیست،فقطدرموردشرکت....ایران.ا.بانکمرکزیج»:قانون عملیات بانکی بدون ربا11هبهموجبماد 

«.تواندطبقیملیاتمجازدراینقانونیملنمایدم 
11

قانون عملیات بانکی بدون ربا81بهموجبماده  ا.بانکمرکزیج»: هری. ونیزبانککازبانکایرانبا مجازبهانجامیملیاتبانک ربویها یکدیگر، با ها

«.باشندنم 
11

ک.ر  . 80مواد ،86 قانون عملیات بانکی بدون ربا82و ماده نامهشمارهموضوعتصویب)نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا آیین5و

.هییتوزیران12/18/1568مورخ11386
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هاآنهابرحسبنوعفاالیتبانکهایهایابهانواعبده هکلیهدارای هابهایآن بانکتاییننسبتدارای  .8
 .81ایران.ا.مرکزیجیاسایرضوابطبهتشخیصبانک

برحسبترکیبایرانکهممکناست.ا.هانزدبانکمرکزیجسدردهقانون بانک88تاییننسبتونرخبهره .5
درصدکمترو10حالایننسبتازول درهر؛تایینگرددبرایآنهایمتفاوت هانسبتونوعفاالیتبانک

 .85درصدبیشترنخواهدبود50از

 .83و84هاتایینمیزانحداقلوحداکثربهرهوکارمزددریافت وپرداخت بانک .4

 .86اههابهانواعدارای کتاییننسبتمجموعسرمایهپرداختشدهواندوختهبان .3

هاایصاادرازطارفنامهضمانتظهرنویس یا-ناش ازافتتاحایتباراسنادیتایینحداکثرنسب تاهدات .6
 .82قبیلتاهداتهاونوعومیزانوثیقهاینبانک

 .81شودهاتیمینم تایینشرایطماامالتاقساط کهایتبارآنازطرفبانک .2

 .81هااندازوسایرحسابتایینمقرراتافتتاححسابجاریوپس .1

انادازازطارفیااپاسهاایجااریزوهرگونهامتیازدیگریکهبرایجلبسدردهیومیزانجواتاییننوع .1
 .50اینموردهادربرایتبلیغاتبانکگرددوتایینضوابطهایرضهم بانک

هاباتوجاه آمارازبانکهاواخذهرگونهاطالیاتوهاواسنادومدارکبانکرسیدگ بهیملیاتوحساب .10
 .ایلزومحفظاسرارحرفهبه

 .یادائمهایمربوطبهطورموقتهابهانجامیکیاچندنوعازفاالیتمحدودکردنبانک .11

 .54و55و58و51هاهایمشابهنزدبانکاندازوسدردههایپستاییننحوهمصرفوجوهسدرده .18

                                                                                                                                                             
80

.«طبققانونومقررات(بهره)ایطایواموایتباربدونربا»:قانون عملیات بانکی بدون ربا8ماده1دبن 
81

قانون پولی و بانکی کشور45ماده.ک.ر 
88

«.باشندتبانک ربوینم هابایکدیگر،مجازبهانجامیملیاهاونیزبانکبانکمرکزیباهریکازبانک»:قانون عملیات بانکی بدون ربا81حسبماده 
85

قانون پولی و بانکی کشور45ماده.ک.ر 
84

و(یکارانجامشدهنباشدمشروطبهاینکهبیشازهزینه)تایینحداقلوحداکثرکارمزدخدماتبانک »،یبارتقانون عملیات بانکی بدون ربا80ماده4دربند 

.بکاربردهشدهاست«شودهادریافتم گذاریکهتوسطبانکهایسرمایهالوکالهبکارگیریسدردهحق
هایهادرطولسالهاومؤسساتایتباریدرراستایاستفادهازمنابعآنهرگونهتکلیفبهبانک»:قانون برنامه پنجساله ششم توسعه12ماده«الف»بند.ک.ر83

التفاوتنرخسودمصوبشورایپولوایتبارودرجآندربودجهساالنهبین مابهمشروطبهپیشبرنامهدرخصو تسهیالتبانرخسودکمتربهجزسایرتکالیفقانون ،
.«ستا

86
قانون پولی و بانکی کشور45ادهم.ک.ر 

82
قانون پولی و بانکی کشور45ماده.ک.ر 
1پانوشتهشماره.ک.ر81
81

1پانوشتهشماره.ک.ر 
50

1پانوشتهشماره.ک.ر 
51

1پانوشتهشماره.ک.ر 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه55ماده«ذ»بند.ک.ر58 هاییاملغیرتخصص کشوربهتسهیالتایطای بانکاختصا حداقلپانزدهدرصدازمتوسط»:

.«بخشکشاورزی
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 .53هایمختلفرشتههابهطورکل یادرهریکازهاوایتباراتبانکتایینحداکثرمجموعوام .15

 .هاازاشخا وصدورگواه سدردهتایینشرایطکل اخذوامبانک .14

.باالبرایمؤسساتایتباریغیربانک 14تا1تایینمقرراتمشروحدربندهای .13

.56ایتباربرسداستفادهازاختیاراتموضوعاینمادهبایدقبالًبهتصویبشورایپولو-تبصره 



ارتبااطدولاتبااصاندوقالملل پولاستوایراننمایندهدولتدرصندوقبین.ا.کلبانکمرکزیجیسئر- 15ماده 

کلیهوظایفوایمالاختیارات کهبهموجبقانوناجازهایرانخواهدبودوانجام.ا.مرکزیجالملل پولازطریقبانکبین
.باشدایرانم .ا.ایرانواگذارشدهاستبابانکمرکزیج کمل الملل پولبهبانبینمشارکتدولتایراندرصندوق



 ارکان –فصل سوم 

:باشدایراندارایارکانذیلم .ا.بانکمرکزیج- 16ماده 

 مجمعیموم  .1

 52شورایپولوایتبار .8

 هییتیامل .5

                                                                                                                                                             
ایگونههایپرداختتسهیالتبانک رابهمکلفاستسیاست(شورایپولوایتبار)بانکمرکزی»:قانون برنامه پنجساله ششم توسعه46ماده«پ»بند.ک.ر55

.«النهط اجرایقانونبرنامهحداقلچهلدرصدباشدتنظیمنمایدکهسهمبخشصناتومادنازتسهیالتپرداخت سا
الحسنهمنابعقرض%10موظفاستهمهسالهحداقل(بانکمرکزیجمهوریاسالم ایران)دولت»:قانون برنامه پنجساله ششم توسعه11ماده«پ»بند.ک.ر54

.جهتاشتغالایثارگرانازطریقصندوقاشتغالوکارآفرین ایثارگراناختصا دهدسساتپول وایتباریدولت رادرچارچوببودجهسنوات ؤهاومتمام بانک
53

1پانوشتهشماره.ک.ر 
56

1پانوشتهشماره.ک.ر 

52
یملکاردرایحصولاطمینانازاجرایصحیحیملیاتبانک بدونربادرنظامبانک کشوروجهتنظاارتبرب»:قانون برنامه پنجساله ششم توسعه16ماده.ک.ر 

هاازجهاتانطبااقبااماوازینچارچوبقراردادهاونحوهاجرایآنها،بخشنامهها،دستورالاملهاییملیات ،شیوههاوابزارهایرایج،نظامبانک واظهارنظرنسبتبهرویه
 :شورایفقه دربانکمرکزیباترکیبزیرتشکیلم شودفقهاسالم ،

 (صاحبنظردرمسائلپول وبانک حوزهفقهماامالتومجتهدمتجزیدر)پنجفقیه -

 بانکمرکزی(یامااوننظارت )رئیسکل -

 (هردوبامارف رئیسکلبانکمرکزی)نفرحقوقدانآشنابهمسائلپول وبانک ویکاقتصاددانیک -

 (بهینوانناظر)انتخابمجلسنفرازنمایندگانمجلسشورایاسالم بااولویتآشنای بابانکداریاسالم بایک -

 یک ازمدیرانیاملبانکهایدولت بهانتخابوزیراقتصادواموردارای  -

 .شوندانتخابم وباحکمرئیسکلبانکمرکزیبهپیشنهادرئیسبانکمرکزیوتائیدفقهایشوراینگهباناینشوراایضایفقه -1تبصره

حکامایانماادهنااف .هانظارتم کنادرئیسکلبانکمرکزیاجرایمصوباتشوراراپیگیریوبرحسناجرایآن.الریایهاستمصوباتشورایفقه الزم-8تبصره
 .باشداختیاراتونظراتفقهایشوراینگهباندراصلچهارمقانوناساس نم 

 .تبراییکدورهدیگرقابلتمدیداستمورییدواینمنسالتایینم شوچهارایضایصاحبرأیاینشورابرای-5تبصره

یابدوتصمیماتشورابارأیموافقاکثریتباحضوردوسومایضاءمشتملبررئیسشوراوحداقلسهنفرازفقهاییضوشورارسمیتم جلساتشورایفقه -4تبصره
.«شودفقهایحاضرشورااتخاذم 
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 هییتنظارتاندوختهاسکناس .4

 هییتنظار .3



مجمع عمومی -بخش اول 

 – 17ماده 
:ایرانیبارتاستاز.ا.ترکیبمجمعیموم بانکمرکزیج-الف

 ؛(سمجمعئیر)رئیسجمهور 

 ؛ یوزیراموراقتصادیودارا 

 ورئیسسازمانبرنامهوبودجهکشور؛ 

 51.دونفرازوزرابهانتخابهییتوزیران
.کنندم سایرارکانبانکدرجلساتومذاکراتمجمعیموم بدونحقرأیشرکتیایضا-ب
:وظایفمجمعیموم بهشرحزیراست-ج

 .ایران.ا.رسیدگ وتصویبترازنامهبانکمرکزیج .1

 .هایهییتنظاررسیدگ واتخاذتصمیمنهای نسبتبهگزارش .8

 .رسیدگ واتخاذتصمیمدربارهپیشنهادتقسیمسودویژه .5

 .دارای هییتنظاربهپیشنهادوزیراموراقتصادیویانتخابایضا .4

 .سایروظایف کهطبقمقرراتاینقانونبهیهدهمجمعیموم گذاردهشدهاست .3


دیگربهنظروزیراموراقتصاادیوجلساتمجمعیموم بانکحداقلسال یکمرتبهتاپایانتیرماهونیزدرمواقع-د

.دارای تشکیلخواهدشد ایرانبهدیوتوزیر.ا.مرکزیجکلبانکیسئدارای یابهپیشنهادر
کلیاقائممقاامیسئدارندورحضورکلیهایضای کهحقرأی،برایمذاکرهواخذتصمیمدرجلساتمجمعیموم -ه
.ایرانضروریخواهدبود.ا.کلبانکمرکزیجیسئر
.دارندگانحقرأیاتخاذخواهدشدیتصمیماتمجمعیموم بهاکثریتآرا-و



شورای پول و اعتبار -بخش دوم

 – 18ماده 
ایرانونظارتباراماور.ا.مرکزیجشورایپولوایتباربهمنظورمطالاهواتخاذتصمیمدربارهسیاستکل بانک-الف

:وظایفزیراستدارپول وبانک کشوریهده

 .ایران.ا.مرکزیجبانکهایداخل نامهرسیدگ وتصویبسازمانوبودجهومقرراتاستخدام وآیین .1

                                                 
51

.های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه 11ماده.ک.ر 
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 .یموم ایرانبرایطرحدرمجمع.ا.رسیدگ واظهارنظرنسبتبهترازنامهبانکمرکزیج .8

 .هایمذکوردراینقانوننامهرسیدگ وتصویبآیین .5

لاوایحمرباوطباهوامیاااظهارنظردرمسائلبانک وپول وایتباریکشوروهمچنیناظهارنظرنسابتباه .4
 .شودارجاعم کهازطرفدولتبهشوراایتباروهرموضوعدیگریتضمین

نظرشورادروضعاقتصادیدادننظرمشورت وتوصیهبهدولتدرمسائلبانک وپول وایتباریکشورکهبه .3
 .ایتباریکشورمؤثرخواهدبودوبهخصو درسیاست

قانونبهشورایرضهایراندرحدوداین.ا.انکمرکزیجکلبیسئاظهارنظردربارههرموضوی کهازطرفر .6
.گرددم 


:شورایپولوایتباریبارتندازیایضا-ب

 ؛ایران.ا.کلبانکمرکزیجیسئر .1

 ؛وادادستانکلکشوریامااون .8

بهمارف وزیرمربوطه؛اموراقتصادیودارائ تراوزمااون .5

؛کشوربهمارف رئیسسازمانریزیبرنامهمدیریتومااونسازمان .4

ایران؛یساتاقبازرگان وصنایعوماادنئر .3

نفرمطلعدرامورمال وپول ،بهتشخیصوانتخابوزیراموراقتصادیودارای ؛دو .6

ایران؛.ا.مرکزیجکلبانکیک ازخبرگانبانک بهتشخیصوانتخابریاست .2

مارف وزیرمربوطه؛مااونوزارتکشاورزیویمرانروستای به .1

مااونوزارتبازرگان ؛ .1

؛51مااونوزارتصنایعبهمارف وزیرمربوطه .10

؛40مااونوزارتصنایعسنگینبهمارف وزیرمربوطه .11

 ؛41مااونوزارتماادنوفلزاتبهمارف وزیرمربوطه .18

 مااونوزیرجهادسازندگ بهمارف وزیرمربوطه؛ .15

.48.مربوطهمااونوزارتتااونبهمارف وزیر .14

                                                 
51

ها و مجامع مختلف بهه   قانون راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها و هیأتمادهواحده18بند.ک.ر 

(.مجلسشورایاسالم 3/5/1565مصوب)وزرای صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات 
40

.81پانوشتهشماره.ک.ر 
41

.81پانوشتهشماره.ک.ر 
48

:گرددترکیبایضایشورایپولوایتباربهشرحذیلاصالحم »:(1514-1400)ساله ششم توسعه  قانون برنامه پنج13اصالحشدهتوسطماده 
 ؛وزیراموراقتصادیودارائ یامااونوی 
 ؛کلبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانرئیس 
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.45ایراناست.ا.کلبانکمرکزیجیسئراریاستشوراب- 1تبصره 

برایمدتدوسالیضویتشاوراراداراخواهنادباودوانتخااب«ب»بند2و6هایافرادمذکوردرردیف– 2تبصره 

.44مجددآنانبالمانعاست

درشورادرماوردهاریاکازیدمتوانای براییضویتفوتویااحرازیدمصالحیتیا،درصورتاستافا- 3تبصره 

.بهترتیبمقررانتخابخواهدشدشخصدیگریبرایبقیهمدت،«ب»بند2و6هایافرادردیف

خواهاددادومساائل کاهکلبانکیاتقاضایحداقلسهنفارازایضااتشاکیلجلساهیسئشورابرحسبدیوتر-ج
.خواهدشدتقاض درنظرداشتهباشندمطرحمکلبانکیاایضاییسئر
یحصولاکثریاتمطلاقآرابامتخذهوتصمیماتهایضاءرسمیتیافتدوسوممجموعجلساتشوراباحضورحداقل-د

.43خواهدبودماتبر،حاضرایضای
.داربرایمشورتدیوتنمایدتواندازاشخا صالحیتشورام -ها
باشاندمگاردرشوراما شوندموظفبهحفظاطالیاتواسراراشخاص کهجهتمشورتدیوتم ایضایشوراو-و

.مکلفبهاظهاراطالعیاادایشهادتباشندمواردیکهقانوناً
کلبانکوتصاویبیسئپیشنهادرایدریافتخواهندکردکهبهالزحمهایضایشورابرایحضوردرجلساتشوراحق-ز

.گرددم م تایینمجمعیمو
یادکننادکاهدرانجااموظاایفایضایشورایپولوایتبارقبلازشروعبهکاربایددرجلسهمجمعیموم سوگند-ح

گیرندمقرونبهصالحکشورباودهوبرندوکلیهتصمیمات راکهم نظریرابهکاردقتوب شورایپولوایتبارنهایت
.بانکوشورابشودراسراریایتکاملحفظ



                                                                                                                                                             
 ؛یامااونویریزیکشوررئیسسازمانمدیریتوبرنامه 
 ؛دوتنازوزرابهانتخابهییتوزیران 
  ؛وزیربازرگان 
 ؛کلبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانوتیییدریاستجمهوریدونفرکارشناسومتخصصپول وبانک بهپیشنهادرئیس 
 ؛دادستانکلکشوریامااونوی 
 ؛ن وصنایعوماادنرئیساتاقبازرگا 
 ؛رئیساتاقتااون 

 بهینوانناظرباانتخابمجلس(هرکدامیکنفر)هایاقتصادیوبرنامهوبودجهومحاسباتمجلسشورایاسالم نمایندگانکمیسیون.»

45
«.ایرانخواهدبود.ا.مرکزیجبانککلریاستشورابریهدهرئیس»(:1514-1400)ساله ششم توسعه قانون برنامه پنج13ماده1تبصره 

44
.یابنادخبرهشورایپولوایتبارهردوساالیاکباارتغییارما یهریکازایضا»(:1514-1514)ساله ششم توسعه قانون برنامه پنج13ماده8تبصره.ک.ر 

.«انتخابمجددآنهابالمانعاست
43

ها و مجهامع   تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها و هیأتقانون راجع به اصالحشدهتوسطتبصرهمادهواحده 

(.مجلسشورایاسالم 3/5/1565مصوب)مختلف به وزرای صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات 
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 هیأت عامل -بخش سوم  

 – 19اده م 
سهنفارماااونباااختیااراتوکلبانکودبیر،مقامقائم،46کلیسئایرانمرکبازر.ا.هییتیاملبانکمرکزیج-الف

.خواهدبودهایمایندراینقانونولیتؤمس
–ب

باهاساتثناء،کلیهاماورباناکداریهده،مقاماجرای واداریایرانبهینوانباالترین.ا.کلبانکمرکزیجیسئر .1
 .بانکگذاردهشدهاستیهدهارکاندیگروظایف استکهبهموجباینقانونبه

هاایناماهقاانونوآیاینولحسنادارهاموربانکوموظفبهاجرایاینؤایرانمس.ا.کلبانکمرکزیجیسئر .8
 .باشدمربوطبهآنم 

 .باشدحقتوکیلم ایراننمایندهبانکدرکلیهمراجعرسم داخل وخارج با.ا.بانکمرکزیجکلیسئر .5

ایضاایهیایتیامالوتواندحقامضاءوقسمت ازاختیاراتخاودراباهایرانم .ا.کلبانکمرکزیجیسئر .4
 .کارمندانبانکتفویضبنماید

تئاتصاویبهیهاوتاییدمجمعیموم بانک ویتصادیودارابهپیشنهادوزیراموراق42مرکزیبانککلرئیس .3
 41.روزحکمویراصادروابالغکند3شودووزیراموراقتصادیودارای موظفاستدرمدتدولتتایینم 

                                                 
46

 (: 24/8/1393)، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (معضل)ایران . ا.نحوه اداره بانک مرکزی ج 

 :لکیسئهاینصبرهاوصالحیتویژگ  .1

 . هایاقتصادی،پول ومالداشتندکترادریک ازرشته:کفایتیلم -الف

هاایاقتصاادی،پاول وماال ویااپانجساالتجرباهمادیریت درگذاریومدیریت درحوزهداشتنهفتسالتجربهدرسطوحسیاست:کفایتتجرب  -ب
(.مدیرکلبهباال)کزیهایتخصص بانکمرحوزه
 .فداشتنحسنشهرتوتوانای انجاموظای-ج

 .ینداشتنسابقهمحکومیتمؤثرکیفر-د

.هنداشتنتخلفاتمال گسترد-ها

 .دگردجمهورنصبم یسئایرانبهپیشنهادوزیراموراقتصادیودارای وبادازتصویبهییتدولت،باتیییدوحکمر.ا.جکلبانکمرکزییسئر:بفرآیندنص .8

 .تدورهتصدیریاستکلبانکمرکزیپنجسالخواهدبودوانتخابمجددویبالمانعاس:یدورهزمان تصد  .5

باشاد،تغییارمانادهکلبانکمرکزیراکهبیشازیکسالازدورهتصدیویباق یسئتواندبرطبقروالاینقانون،رجمهورجدیددرابتدایدورهم یسئر -هتبصر

 .دده

:دکلبانکمرکزییزلخواهدشیسئدرصورتتحققیک ازمواردزیرر:لضوابطیز  .4

 .اازدستدادنیکیاچندشرطازشرایطمذکورویااحرازفقدانیکیاچندشرطازشرایطاحرازمنصبازابتد .1

 .نایرا.ا.بانکمرکزیجیدمتوانای یاکوتاه درانجاموظایفقانون ویادرتحققاهداف .8

درصاورتتمایال.شاودجمهوریزلم یسئجمهوروبادازتصویبدوسومایضایهییتدولتباحکمریسئکلبانکمرکزیبهپیشنهادریسئر:لفرآیندیز  .3
 .دگیرکلصورتم یسئگیریدرهییتدولتپسازاستماعنظراترکلبانکمرکزی،رأییسئر

 .دگیرجمهورانجامم یسئکل،توسطریسئرپذیرشاستافای  .6

کالباناکیسئاماهباریایتفرآیندمذکوردراینقانوننسبتباهتایاینرکلبانکمرکزی،حداکثرظرفمدتیکیسئدرصورتیزل،استافاءیافوتر -هتبصر

.دباشکلم یسئمرکزیاقدامخواهدشد،دراینمدتقائممقامبانکمرکزیدارایکلیهاختیاراتر
42

54پانوشتهشماره.ک.ر 



 
   WWW.CBI.IR 

 

13 

 

فایااکلتایینم شودودرصورتغیبتیااساتاایرانازطرفرئیس.ا.کلبانکمرکزیجمقامرئیساختیاراتقائم-ج
41.باشدکلم مقامدارایکلیهاختیاراترئیسکلبانک،قائمماذوریتیافوترئیس

وسرپرسات گارددایرانوتصویبمجمعیماوم منصاوبما .ا.مرکزیجکلبانکدبیرکلبانکبهپیشنهادرییس-د
جلساتشورایپولوایتباررابرایاطاالعکلبانکصورتدبیر.یهدهخواهدداشتنیزبهدبیرخانهشورایپولوایتباررا

. ارسالخواهدداشتیوزیراموراقتصادیودارا
.شودوسیلهنامبردهتایینم منصوبووظایفآنانبه،ایران.ا.مرکزیجکلبانکمااونانبانکازطرفرییس-ه

 

 – 21ماده 
یماوم تایاینوازبودجاهایرانازطرفمجماع.ا.مرکزیجکلبانکیسئمقامرکلوقائمیسئحقوقومزایایر-الف

.شودبانکپرداختم 
تایاینوازبودجاهباناککالوتصاویبمجماعیماوم یسئحقوقومزایایدبیرکلومااونانبانکبهپیشنهادر-ب

.شودپرداختم 
کاردرمجمعیموم سوگندیادخواهنادکلومااونانبانکقبلازشروعبهدبیر،کلیسئمقامرقائم،کلبانکیسئر-ج

.بهنحواحسنانجامدهنداقانون خودرراحفظنمایندووظایفنمودکهاسراربانک
التمجلسوکارمنداندرماامهییتیاملدردورانتصدیخودمشمولقانونمنعمداخلهوزراونمایندگانیایضا-د

.یامؤسساتایتباریخصوص باشندهاخواهندبودونبایدصاحبسهمبانکدولت وکشوری
.سمتموظف داراباشندهایدولت یاخصوص تواننددردستگاههییتیاملدردورانتصدیخودنم یایضا-ه
یامؤسسااتآماوزشیاال درهاشگاهقبولسمتهایغیرموظففقطدرمؤسساتخیریهواجتمای وتدریسدردان-و

تصویبمجمعیموم ودرموردسایرایضایهییتیامالایرانبا.ا.کلبانکمرکزیجیسئمقامرقائمکلویسئموردر
.خواهدبودایرانممکن.ا.کلبانکمرکزیجیسئباموافقتر







 هیأت نظارت اندوخته اسکناس -بخش چهارم 

 – 21ماده 

                                                                                                                                                             
ک.ر41 . 8تبصره مقاطعسهماههگزارشیملکردوظایفو»:های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه 11ماده رئیسکلبانکمرکزیموظفاستدر

.«ودارای ومجلسشورایاسالم بایکمحتواگزارشدهدجمهور،هییتدولتووزیراموراقتصادیاختیاراتقانون بانکمرکزیرابهتفصیلبهرئیس
قائممقامبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانبهپیشنهادرئیسکلبانکمرکزیاز»:های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه 11ماده1تبصره.ک.ر41

هایمرتبطودارایحسنشهرتپسازتیییداریوتحصیالتحداقلکارشناس ارشددررشتهمیانمتخصصانمجربپول ،بانک واقتصادیباحداقلدهسالتجربهک
.«شودجمهورمنصوبم مجمعیموم بانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانباحکمرئیس





 
   WWW.CBI.IR 

 

16 

 

قانونازطریقتحویلونگاهاداریاین3دارنظارتبرحسناجرایمفادمادههییتنظارتاندوختهاسکناسیهده-الف
 وتنظایممقارراتملوصورتجواهرات3هایموضوعمادهدارای شدهوهمچنیننگاهداریحسابهایچاپاسکناس

کاهبایادازهای یالوهنظارتدرمادومکردناسکناسهنکوبآنهاازخزانهبانظارتبرورودوخروجمربوطبهنمایشو
30.باشدجریانخارجشودم 

:31شودهییتنظارتاندوختهاسکناسازافرادزیرتشکیلم -ب

 .مزبورانتخابمجلسیندهمجلسشورایاسالم بهامدون .1

 .یامااوناوایران.ا.کلبانکمرکزیجیسئر .8

 .یامااوناودادستانکلکشور .5

 .دارکلکشورخزانه .4

 .کلدیوانمحاسباتیسئر .3

.رئیسهییتنظار .6

تاانتخابجانشینخودباهخواهدبودودرهرحالشورایاسالم مدتمیموریتنمایندگانمجلسبامجلس-تبصره 

.مانداینسمتباق خواهند
وسیلههییتتصاویبوباهموقاعنظارتاندوختهاسکناسبهفمحولبههییتینامهمربوطبهنحوهاجرایوظاآیین-ج

.شوداجراگذاردهم 
دریافتخواهندکردکهبهپیشنهادایالزحمهایضایهییتنظارتاندوختهاسکناسبرایحضوردرجلساتهییتحق-د
.گرددتصویبمجمعیموم تایینم کلبانکویسئر


 هیأت نظار -بخش پنجم 

 – 22ماده 
هاوبهصحتاینحسابایراناستکهنسبت.ا.هاوتاهداتبانکمرکزیجهییتنظارمسئولرسیدگ بهحساب-الف

.کندتاهداتاظهارنظرم 
:فهییتنظاربهشرحزیراستیوظا-ب

 .ساالنهایرانوتهیهگزارشبرایمجمعیموم .ا.رسیدگ بهترازنامهپایانسالبانکمرکزیج .1

 .برایانتشارهایبانکوگواه آنهاهاوخالصهحسابهاوبده رسیدگ بهصورتریزدارای  .8

 .رسیدگ بهیملیاتبانکازلحاظانطباقآنهاباموازینقانون  .5

                                                 
سالم ایرانتحتنظارتهییتنظارتاندوختهچاپوانتشارایرانچکبانکمرکزیجمهوریا»:های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه45ماده.ک.ر30

.«یابدهمینقانونبهپیشنهادبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانوتصویبشورایپولوایتبارادامهم 81اسکناسموضوعماده
31

(.شورایانقالب11/18/1531مصوب)الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور4بند.ک.ر 
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یابانک مطلعدرامورحسابداریهییتنظارمرکبازیکنفررئیسوچهارنفریضوازمیانحسابرسانخبرهیاافراد-ج
پیشنهادوزیراموراقتصادیودارای وتصویبمجمعیموم برایمدتدوسالسابقهکاراستکهبهباداشتنحداقلده
.مجددآنانبالمانعاستشوندوانتخابسالانتخابم 

جاریبانکرابهوزیرتصمیماتهایبانکوهایالزمازفاالیترئیسهییتنظاربهینوانرابطموظفاستگزارش-د
.ارای تسلیمنمایدداموراقتصادیو

بانکراموردرسیدگ قراردهدوبههایهاودارای تواندکلیهاسنادحسابهییتنظاردرایفاءوظایففوقم -تبصره 

درامورجااریباناکدردانددسترس داشتهباشدوبدونمداخلهالزمم هایبانککهنوشتهکلیهمقرراتوتصمیماتو
.ایرانبدهد.ا.کلبانکمرکزیجیسئخودنظرات بهرحدودوظائف

  

– 23ماده 
.قابلپرداختاستحقوقومزایایهییتنظارازطرفوزیراموراقتصادیودارای تایینوازبودجهوزارتدارای -الف

اسارارباناکراحفاظنماینادویموم سوگندیادخواهندنمودکهایضایهییتنظارقبلازشروعبهکاردرمجمع-ب
.نحواحسنانجامدهندوظایفقانون خودرابه

درمااامالتدولتا وکشاوریایضایهییتنظارمشمولقانونمنعمداخلهوزراءونمایندگانمجلسوکارمنادان-ج
.خواهندبود

.سمتموظفداراباشندهایدولت یاخصوص ددردستگاهنتواننم ایضایهییتنظاردردورانتصدیخود-د
یامؤسساتآموزشیاال بااهاهایغیرموظففقطدرمؤسساتخیریهواجتمای وتدریسدردانشگاهقبولسمت-ه

.بالمانعاستتصویبمجمعیموم 
.اجراخواهدشدویبوزیراموراقتصادیودارای نامهداخل هییتنظاربهوسیلهخودهییتتنظیموباتصآیین-و




مقررات عمومی -فصل چهارم 



– 24ماده 
.یابدم سالمال بانکازاولفروردینهرسالشروعودرآخراسفندهمانسالخاتمه-الف

مجمعیموم بههییتنظارساالنهترازنامهوحسابسودوزیانبانکبایست حداقلیکماهقبلازتشکیلجلسه-ب
.تسلیمگردد

.خواهددادهایخودراانتشارایازوضعحسابایرانحداقلماه یکبارخالصه.ا.بانکمرکزیج-ج

  

– 25ماده 
:سودویژهبانکدرهرسالبهشرحزیرتقسیمخواهدشد-الف
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 .هایدولت شرکتمقرراتمربوطبهبراساس،پرداختمالیاتبردرآمدبهحسابدرآمدیموم دولت .1

 .بشوددهدرصدبرایاندوختهقانون تاوقت کهاندوختهمزبورماادلسرمایهبانک .8

 .کلبانکوتصویبمجمعیموم برایاندوختهاحتیاط یسئمبلغ بهپیشنهادر .5

.دباکلبانکوتصویبمجمعیموم برایانتقالبهحسابسالیسئمبلغ بهپیشنهادر .4
.باقیماندهسودویژهپسازتقسیماتمقرردربندالفمتالقبهدولتخواهدبود-ب

  

– 26ماده 
هایخارج ونسبتبهطالوپولهایقانون هایاحتمال حاصلازتغییربرابریدولتموظفاستدرمقابلزیان-الف

.ایرانتسلیمنماید.ا.سررسیدماینصادروبهبانکمرکزیجنامباقهریهاسنادخزانهب اتفاقاتناش ازقوه
.38نسخشد–ب
قانونبهحسابدولتمنظورخواهداین18ماده«اه»هایپرداختموضوعبندسودوزیانناش ازاجرایموافقتنامه-ج
.شد


 – 27ماده 
دارایدوامضاایمجااز،داخلا باناکدمربوطبهاماورکلیهاسنادتاهدآورصادرازبانکمرکزیبهاستثنایاسنا-الف

.خواهدبود
یینوهمچنینطرزتبادیلایرانبهصورت.ا.مدتوطرزنگاهداریاسنادواوراقبازرگان ودفاتربانکمرکزیج-ب

ایتبارتایینخواهادشادوخواهدبودکهبهتصویبشورایپولواینامهآنبهموجبآیینریآنهابهیکسیافیلمیانظا
اسنادراخواهندحکماصول،نامههایمقرردرآیینگذشتنمدتهاپسازرآندردادگاهیهاونظافیلمهاواینقبیلیکس

.داشت


متالقباهباناکهایمسکوکفلزیایرانوهمچنینطالونقرهومطلس.ا .هایبانکمرکزیجاسکناس– 28ماده 

.ویوارضدیگرماافاستگمرک وسودبازرگان وهرگونهمالیاتایرانازحقوقویوارض.ا.مرکزیج

                                                 
38

مصاوبمجلاسشاورایاساالم در)های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایهران  ها و بدهی قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی.ک.ر 

شاود،صارفاًناشا ازهایارزیبانکمرکزیکهازتغییرنرخبرابریارز،طالوجاواهراتایجاادما هاوبده تفاوتناش ازتسایردارای ماده واحده ه (:51/4/1518

هاایاب خاالصدارایا ماازادحاصالازارزیا»التفاوتآندرحساب تحتینوانگرددومشمولمالیاتنیستومابهارزیاب حسابداریاستوسودتحققیافتهتلق نم 
.شودهادرترازنامهمناکسوگزارشم منظورودربخشسرمایهبانکمرکزیذیلحساباندوخته«خارج 

.قابلاستفادهاست(تسایر)هایقانون ارزبرابری(کاهش)ماندهاینحسابصرفاًبابتجبرانزیانهایاحتمال آت بانکمرکزیناش ازتغییر

.گرددرخبرابریارزمطابقسازوکارقانون توسطبانکمرکزیتایینم نه1تبصره

.مفاداینقانونازتاریختصویبالزماالجراءاسته2تبصره

.گرددنسخم 1531قانونپول وبانک کشورمصوبسال(86)ماده(ب)باتصویباینقانونبنده3تبصره
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تواندباتصویبهییتم ایراندرهرموردکهمصلحتاقتصادیوارزیکشورایجابکند.ا.بانکمرکزیج- 29ماده  

.فنمایدارزیماانوعکاالراازسدردنپیمانوزیرانصادرکنندگانیکیاچند

 

 53بانکداری –قسمت سوم 

54ط تأسیس بانکیشرا -فصل اول 

 – 31ماده  
مؤسساتایتباریفقططبقمقارراتایانتیسیسبانکواشتغالبهیملیاتبانک واستفادهازنامبانکدرینوان-الف

.قانونممکناست
.باشدتشخیصیملیاتبانک باشورایپولوایتبارم -ب
وصادوراجاازهازطارفباناکتیسیسبانکدرایرانموکولبهتصویباساسنامهآنبهوسیلهشورایپولوایتبار-ج

.ایراناست.ا.مرکزیج
نامهبانکمرکازیمگرآنکهاجازهتوانندتقاضایتیسیسبانک رادرایرانبهثبتبرسانندهانم مراجعثبتشرکت-د
تصویبشورایپولوایتباررسیدهاساتضامیمهتقاضاایثباتشدهاساسنامهمربوطکهبهاه ایرانورونوشتگو.ا.ج

.باشد
.هابایست بهتصویبشورایپولوایتباربرسدهرگونهتغییردراساسنامهبانک-ه
خواهدبودکهباهتصاویباینامهآیینهادرداخلیاخارجکشورطبقایجادیاتاطیلشابهیاباجهیانمایندگ بانک-و

.رسدم شورایپولوایتبار

                                                 
ادارهاموربانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانبراساسقانونپول »:های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه81ماده«ث»و«ب»،«الف»بندهای.ک.ر35

 .وبانک کشورواصالحاتبادیآناست

فاالیتوانحاللنهادهایپول وایتباریازقبیلبانک ثبت، تااون الفاتیسیس، مؤسساتایتباریغیربانک ، صندوقهایها، وهایقرضالحسنه،صراف ایتبار، ها
وهمچنینثبتتغییراتنهادهایمذکورفقطبااخذمجوزازبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانوبهموجبمقرراتمصوبشورایپول(لیزینگها)هایواسداریشرکت

 .وایتبارامکانپذیراست

غیردولت ازقبیلسازمانثبتاسنادوامالککشور،نیرویانتظام جمهوریاسالم ایرانووزارتتااون،کارورفاهباکلیهاشخا حقیق وحقوق ایمازدولت و
.باشنداجتمای مکلفبهریایتمفاداینمادهوهمکاریبابانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانم 

بانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانممنوعبودهوتصدیپستهایمدیریت آنهادرحکمتصرفغیرقانون ثاایجادنهادهایجدیددربازارغیرمتشکلپول بدونمجوز
.«دراموالیموم تلق م شود

انون تنظهیم  قایرانوهمچنین.ا.سایتبانکمرکزیجدولت مندرجدرمنوینظارتبانک وبهاوموسساتایتباریغیرمجمویهمقرراتناظربرتیسیسبانک.ک.ر34

مصاوبمجلاسشاورایاساالم در)ههای غیردولتهی   قانون اجازه تأسیس بانهک و(88/10/1515مصوبمجلسشورایاسالم در)بازار غیرمتشکل پولی

81/1/1521) 
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مقارراتایانقاانونمغاایرتدارداندواساسنامهآنهاابااهای کهقبلازتصویباینقانونتیسیسشدهبانک–تبصره 

آنراباهتصویباینقانونبامقرراتاینقاانونتطبیاقدهنادوظرفیکسالازتاریخمکلفنداساسنامهخودراحداکثر
.ایتباربرسانندتصویبشورایپولو



 – 31ماده  
.تشکیلبانکفقطبهصورتشرکتسهام یامباسهامبانامممکنخواهدبود-الف

هایایران بایدازمدیرهبانکهییتیهییتیاملواکثریتایضایمدیریاملورییسهییتمدیرهواکثریتایضا-ب
.اتباعایرانباشند

اشخا حقوق خارج باشادازهربانک کهبیشازچهلدرصدسرمایهآنمتالقبهاشخا حقیق اتباعخارجیا-ج
ازنظراینمادههارشاخص.ینوانبانکخارج بهثبتبرسدشودوبایدتحتخارج محسوبم نظراینقانونبانک

.33شوداتباعایراننباشدخارج تلق م یاحقوق ا حقیق اشخمتالقبهرصدسرمایهآنهفتادوپنجدحقوق که
هایکل اصلچهلوچهارمسقفسهممشارکتطرفخارج ازتیسیسبانکایران باریایتقانوناجرایسیاست–د

.36دشوواصالحاتبادیآنباپیشنهادبانکمرکزیوتصویبهییتوزیرانتایینم 83/5/1511قانوناساس مصوب
خارج کهبهیملیااتمتااارفتیسیسبانکهایخارج ومؤسساتایتباریغیربانک ،ازتاریختصویباینقانون-اه

مؤسساتایتباریغیربانک مؤسساات هساتند.خواهدبودشورایاسالم فقطباتصویبمجلسورزندبانک اشتغالم 
کننادگانوایارانواساطهباینیرضاه.ا.کنندول بهتشخیصبانکمرکزیجنم کهدرینوانخودازنامبانکاستفاده

.باشندویملیاتآنهادرحجمونحوهتوزیعایتباراتمؤثراستایتبارم متقاضیانوجوهو


– 32ماده  
.هافقطبهصورتپولرایجکشورقابلپرداختاستسرمایهبانک-الف

اقالًپنجاهدرصدآنپرداختواستکهبایدتماماًتاهدشدهو32ایران دویستمیلیونریالهایحداقلسرمایهبانک-ب
.سدردهشدهباشدایران.ا.نزدبانکمرکزیج،تیسیسقبلازتسلیمتقاضای

مرکازیتقاضایتیسیسدرباناکهایخارج دویستمیلیونریالاستکهبایدتماماًقبلازتسلیمحداقلسرمایهبانک
.ایرانسدردهشدهباشد.ا.ج
هایایرانا راتاهدشدهبانکتواندمهلتپرداختسرمایهایرانباتصویبشورایپولوایتبارم .ا.بانکمرکزیج-ج

.ابالغنمایدهاتایینوبرایاجرابهبانک

                                                 
33

.83/4/1534،مصوبقانون پولی و بانکی کشور 31ماده « د»و « ج»قانون اصالح بندهای 1بند.ک.ر 
36

.گردید(83/4/1534اصالح )51ادهم«د»فوقجایگزینبندمتن،(1395مصوب ) های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه 18ماده بنابهصراحت 
811135/51511نامههیایتوزیارانباهشامارهتصویب.ک.غیردولت درداخلکشورومناطقآزادتجاریصنات ،ردرخصو حداقلسرمایهالزمبرایتیسیسبانک32

(.ایران.ا.سایتبانکمرکزیجمندرجدروب)86/18/1516مورخ



 
   WWW.CBI.IR 

 

81 

 

هایارادرموردکلیهبانک«ب»مذکوردربندحداقلسرمایه،تواندباتصویبهییتوزیرانایرانم .ا.بانکمرکزیج-د
.استافزایشدهدهایمخصوص دررشتههای کهفاالیتآنهادرموردبانک



 58ها شرایط و نحوه فعالیت بانک -فصل دوم 


 – 33ماده 
بهتصویبشورایپولوایتبارایکهنامهآیینهاوطرزاستفادهازآنطبقمیزانونحوهایجاداندوختهقانون بانک-الف

اندوختاهقاانون .بیشترنخواهدبود٪80سودویژهساالنهکمترواز٪13زقانون ااندوخته.خواهدشدخواهدرسیدتایین
.استپسازآنکهبهمیزانسرمایهرسیداختیاری

ایکهدرایاننامهبایدبراساسآیینکمترشوددرصورت کهسرمایهبانک براثرزیانازحداقلمقرردراینقانون-ب
.سرمایهخودراتکمیلنمایدپولوایتبارخواهدرسیدموردبهتصویبشورای

هاایهااوباده کلیهدارایا هابهنحویکهترازنامهمربوطنشاندهندهنحوهواصولحسابداریودفترداریبانک-ج
.هامکلفبهاجرایآنخواهندبودبانکایتبارتایینخواهدشدووبانکباشدبهوسیلهشورایپول

توسااهوهمچناینمیازانهاایتیسایسوهایمنقولوغیرمنقولقابلاساتهالکوهزیناهمیزاناستهالکدارای -د
.نخواهندبودهاموظفبهاجرایآخواهدشدوبانکطرفشورایپولوایتبارتایینهاازهایاحتیاط بانکاندوخته

.برسانندهامکلفندترازنامهوحسابسودوزیانخودرابهگواه حسابدارانرسم بانک-اه
همچنینطرزتبدیلآنهابهیکاسیااهابهصورتیینومدتوطرزنگاهداریاوراقبازرگان واسنادودفاتربانک-و

تصویبشورایپولوایتبارخواهادرسایدتایاینخواهادشادوایانقبیالایکهبهنامهآیینفیلمیانظایرآنبهموجب
.خواهندداشتنامهحکماصولاسنادرامقرردرآیینهایهاپسازگذشتنمدتنظایرآندردادگاههاوهاوفیلمیکس



:هاممنوعاستانجامیملیاتزیربرایبانک- 34ماده 

 .تخریدوفروشکاالبهمنظورتجار .1

 .های کههدفآنهاانجامماامالتغیرمنقولاستماامالتغیرمنقولجزبرایبانک .8

خارج بهحساابخاودباهخریدسهامومشارکتدرسرمایهیکیاچندشرکتویاخریداوراقبهادارداخل یا .5
 .ایینخواهدکردهایخا تنامهآیینایرانبهموجبدستورهایا.ا.مرکزیجمیزان بیشازآنچهبانک

ساایراشاخا حقیقا یااانادوایطایایتباربهایضایارکانخودومؤسسات کهایضایمزبوردرآنذینفاع .4
 .هایخا تایینخواهدکردنامهآیینایرانبهموجبدستورهایا.ا.حقوق بیشازآنچهبانکمرکزیج

                                                 
31

قانون تنظهیم  ایرانوهمچنین.ا.سایتبانکمرکزیجدولت مندرجدرمنوینظارتبانک وبهاوموسساتایتباریغیرمجمویهمقرراتناظربرفاالیتبانک.ک.ر 

(88/10/1515 درمصوبمجلسشورایاسالم)بازار غیرمتشکل پولی
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ایکاهنامهباریایتآیینایرانمگر.ا.رسانبانکمرکزیجایطایایتباربهایضایارکانیارؤسایاداراتوباز .3
 .وایتبارخواهدرسیددراینموردبهتصویبشورایپول

.انتشاراوراقدیداریدروجهحامل .6

کارکنانبانکوماامالتنسبتباهمطالباتیابرایتیمینمحلکاریامسکنیتملکغیرمنقولبرایاستیفا-تبصره 

.اینمادهنخواهدبود8مشمولممنوییتموضوعبند،نمودایرانتایینخواهد.ا.مرکزیجط کهبانکیشراآنطبق


59– 35ماده 

محالوتزویار،صادورچاکبا محکومینبهسرقت،ارتشاء،اخاتالس،خیاناتدرامانات،کالهبارداری،جاالو-الف
مجرماصال ،هایداخل یاخارجکشورصادرشدهیامحکومدادگاهزایمازاینکهحکما-تقلبورشکستگ بهتقصیریا
 .باشندهابههرینوانممنوعم بانکبودهباشدازتصدیادارهاموریاشریکیامااونجرم

دیگریساهمیااسامت داشاتهایراندربانک.ا.توانندبدوناجازهبانکمرکزیجمدیرانورؤسایهیچبانک نم -ب
.ندباش
.متاهدجبرانخواهدبودمسئولو،شودهربانکدرمقابلخسارات کهدراثریملیاتآنمتوجهمشتریانم -ج
مقابلصاحبانسهامومشتریانهییتمدیرههربانکنیزدریهییتیاملوایضایمدیریامل،رئیسهییتمدیره،ایضا

هایمرباوطباهایانقاانونیاانامهازمقرراتوقوانینوآیینازآنهابهیلتتخلفهریکباشندکهولخسارات م ؤمس
.شودصاحبانسهامیامشتریانواردم اساسنامهآنبانکبه

ایانماادهوزارت«الاف»بنادهایخارج درموردمرجعصالحبرایتشخیصوتطبیقاحکامصادرهازدادگاه-تبصره 

.دادگستریاست


ایاران.ا.ازطرفبانکمرکزیجهاومؤسساتایتباریهیهوتنظیمترازنامهوحسابسودوزیانبانکطرزت-36ماده 

.تایینخواهدشد


ایرانراکهباه.ا.بانکمرکزیجهایمتک برآنودستورهاینامههامکلفندمقرراتاینقانونوآیینبانک–37ماده 

.60شودوهمچنینمقرراتاساسنامهمصوبخودراریایتکنندم ک برآنصادرمتهاینامهموجباینقانونیاآیین


                                                 
هاومؤسساتمال وایتباریپسازصدورتیییدانتخابمدیریاملوهییتمدیرهبانک»:های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه81ماده«ت»بند.ک.ر31

هایمال ،بانک وبازرگان ودانشنانهایدهسالسابقهدرزمینهاینافرادبایدحداقلدار.پذیراستایووثاقتوامانتآنانازسویبانکمرکزیامکانصالحیتحرفه
نحوهاحرازشرایطایتراضورسیدگ بهآنباپیشنهادمشترکبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانووزارتاموراقتصادیودارای وتصویب.کارشناس مرتبطباشند

.«شودشورایپولوایتبارتایینم 
60

بهموجبم  تصویب)نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا آیین2اده شماره 12/18/1561مورخ11381نامههییتوزیرانبا مکلفندبانک»(: ها

«.گردد،بهموقعاجرابگذارندهایمتک بهآنصادرم نامههایبانکمرکزیراکهبهموجبقوانینوآییندستورهاوبخشنامه
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.61نسخشد–38ماده  




ها ترتیب انحالل و ورشکستگی بانک -فصل سوم  


تیییادشاورایپاولوایتبااروایارانو.ا.کلبانکمرکازیجیسئدرمواردزیرممکناستبنابهپیشنهادر- 39ماده 

ادارهاموربانکباهیهادهباناک،65وزیردادگستریوزیراموراقتصادیودارای و،68نخستوزیرتصویبهییت مرکباز
:64اجازهتیسیسبانکلغوشودترتیبدیگریبرایادارهبانکدادهشودیاایرانواگذارشودیا.ا.مرکزیج

.مقاماتصالحیتداربانکتقاضانماینددرصورت که-الف
.شروعنکندیملیاتخودرا،درصورت کهبانکدرمدتیکسالازتاریخابالغاجازهتیسیس-ب
.قطعکندفاالیتخودرابرایمدت متجاوزازیکهفته،درصورت کهبانک بدونیذرموجه-ج
ایرانکهبهموجاب.ا.بانکمرکزیجهایمتک برآنودستوراتنامهیندرصورت کهبانک برخالفاینقانونوآی-د

.یابرخالفاساسنامهمصوبخودیملنمایدشودومتک برآنصادرم هاینامهاینقانونیاآیین
.درصورت کهقدرتپرداختبانک بهخطرافتدیاسلبشود-اه

ایارانیمال.ا.دستوربانکمرکازیجطبق،شودازتاریخالغاءاجازهتیسیسبانک کهاجازهتیسیسآنلغوم -تبصره  

.خواهدکرد


باشدکاهباهایم نامهموجبآییناجازهتیسیسبهیونحوهالغا51طرزادارهبانکدرمواردمذکوردرماده- 41ماده 

.خواهدرسیدشورایاسالم مجلسهایدارای کمیسیونبتصوی
 

– 41ماده 

                                                 
61

هاداد،شورایانقالب،کهحکمبهانحاللکانونبانک11/18/1531،مصوبها الیحه قانونی انحالل کانون بانکهابودوباتصویبمادهکانونبانکموضوعاین 

.اینمادهنسخشد
68

ایمالقوهمجریهجز»داردونکهمقررم همانقان60وحذفسمتنخستوزیری،وبامالحظهاصل1561درسالقانون اساسی184باینایتبهاصالحاصل 

کهریاستهییتوزیرانراباقانون اساسی154وبالحاظاصل«.دراموریکهدراینقانونمستقیماًبریهدهرهبریگذاردهشده،ازطریقرئیسجمهورووزرااست

.باشنداساس ،رئیسمحترمجمهور،یضوهییتمزبورم رسدبراساساصولبرشمردهشدهازقانونداند،بهنظرم رئیسجمهورم 
65

قانوناساس وبامالحظاهاختیااراتاداریوزیارمحتارم131تا136باتوجهبهواگذاریکلیهاختیاراتقضای بهریاستمحترمقوهقضاییهبهشرحمندرجدراصول  

درقانون پولی و بانکی کشهور مانتصویبقانوناساس ،ونظربهنقشوکارکردقضای ونهاداریوزیردادگستریدرهییتیادشدهدرز160دادگستریطبقاصل

.باشندرسدبراساساصولبرشمردهشدهازقانوناساس ،ریاستمحترمقوهقضاییهجایگزینوزیرمحترمدادگستریدرهییتمزبورم ،بهنظرم 1531سال
64

هاا،مؤسسااتفاالیتوانحاللنهادهایپول وایتباریازقبیالباناکتیسیس،ثبت،»:قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور81ماده«الف»بند.ک.ر 

وهمچنینثبتتغییراتنهادهایمذکورفقطبااخاذمجاوزاز(لیزینگها)هاوشرکتهایواسداریالحسنه،صراف هایقرضهایایتبار،صندوقایتباریغیربانک ،تااون 
.«پذیراستمقرراتمصوبشورایپولوایتبارامکانبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانوبهموجب
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.ا.تصمیمنظربانکمرکزیجدادگاهقبلازهرگونهاتخاذ،درصورت کهتوقفیاورشکستگ بانک ایالمشود-الف
جلبخواهدکرد ایرانرا ا.مرکزیجبانک. تاریخوصول. به،استاالمدادگاهایراناز کتباً را بایدظرفیکماهنظرخود

.کردموجوددرپروندهتصمیممقتض اتخاذخواهدایرانودالئل.ا.توجهبهنظربانکمرکزیجدادگاهبا.دادگاهایالمدارد
.باشدتصفیهاموربانکورشکستهباادارهتصفیهامورورشکستگ م -ب
تماممواردانحاللوورشکستگ ب-ج نظارتنمایندهدر با تصفیهامورآنها ا.بانکمرکزیجانکها ایرانانجامخواهد.

.گرفت
هایحساابجااریودرجهاولوسدردههایمشابهتامیزانپنجاههزارریالدراندازیاسدردههایپساستردادسدرده-د

هایمنحلشدهیاورشکستهوسایرحقاوقممتاازهکلیهتاهداتدیگربانکمبلغدردرجهدومبرهایثابتتاهمانسدرده
.مقدماست

 .نامآنازدفاترادارهثبتحذفخواهدشد،باانحاللیاورشکستگ یکبانک-اه
شاامل11/4/1531قانونپول وبانک کشاورمصاوب(مادهاخیر«د»بهاستثنایبند()41)و(40)،(51)مواد-تبصره

هایورزندبهاستثنایصندوقیربانک کهباتشخیصبانکمرکزیبهیملیاتبانک مبادرتم تمام موسساتایتباریغ
بخشکشاورزیدرمحدودهاساسنامهفال خود،نیازساهایوحمایت دولت وغیردولت مانندصندوقحمایتازتوتوساه
63.گردندم 




مقررات کیفری و انتظامی -فصل چهارم 

– 42ماده 
گرددیاورودیاخروجارزیاپولرایجخریدوفروشارزوهرگونهیملیاتبانک کهموجبانتقالارزیاتاهدارزی-الف

متخلفینبه.داردممنوعاستاینقانونمقررم 11ایرانبهموجبماده.ا.مقررات کهبانکمرکزیجکشوربدونریایت
.محکومخواهندشدلفمبلغموضوعتخ%30ماادلجزاینقدیتا

نامبانکدرینوانمؤسساتایتباریتیسیسبانکواشتغالبهبانکداریبدونریایتمقرراتاینقانونواستفادهاز-ب
توانادباهدرخواساتخواهدشدودرصورتاقتضاءدادستانما بهحبستیدیب تاششماهمحکوممرتکب.ممنوعاست

.تایینتکلیفنهای آنازطرفدادگاهبدهددستورتاطیلمؤسسهراتاقتاًایرانمو.ا.بانکمرکزیج

.66ایراناست.ا.تاقیبکیفریدرمواردفوقمنوطبهشکایتبانکمرکزیج-تبصره 

 

راریایاتنکننادباه14مااده6و3و5و8هاایمقارردربنادهایهاومؤسساتایتباریکهنسبتبانک– 43ماده  

.سالنسبتبهمبلغموردتخلفخواهندبوددر%18بهپرداختمبلغ ماادلشورایپولوایتبارمکلفتشخیص

                                                 
63

.مصوبمجلسشورایاسالم 2/2/1514الحاق درجلسهمورخ 
66

.18/8/1524،مصوبمجمعتشخیصمصلحتنظامدرقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز.ک.ر 
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ایرانکاهباهموجابایان.ا.مرکزیجهایآنودستوراتبانکنامهتخلفازسایرمقرراتاینقانونوآیین- 44ماده 

:انتظام زیرخواهدبودهایشودموجبمجازاتم هایآنصادرنامهقانونیاآیین

 .تذکرکتب بهمدیرانیامتصدیانمتخلف .1

 .برایایامتخلف62ریالپانصدمیلیونپرداختمبلغ روزانهتاحداکثر .8

 .موقتیادائمممنوعساختنبانکیامؤسسهایتباریغیربانک ازانجامباض اموربانک بهطور .5
هاخواهادباودکاهانتظام بانکهییت،هایانتظام صدورحکمبهمجازاتمرجعرسیدگ بهتخلفاتموضوعاینمادهو

،ویاکنفارازایضااییکنفرازایضایشورایپاولوایتباارباهانتخاابشاوراو،کلمرکباستازنمایندهدادستان
.61دادستانهییتراخواهدداشتکلبانکسمتدبیر؛61هایال بانکشورای


.ایتبارخواهدبودورأیشوراقطا استانتظام ظرفدهروزازتاریخابالغقابلتجدیدنظردرشورایپولواحکامهییت

یامؤسسهمربوطوصولوباهایرانازبانک.ا.اینمادهوسیلهبانکمرکزیج8وبند45وجوهموضوعماده- 1تبصره  

.خواهدشدحسابدرآمدیموم منظور

تخلفاتوترتیبدرخواستهایانتظام برایرتیبرسیدگ وتشخیصتخلفاتوتایینهریکازمجازاتت- 2تبصره  

ایخواهادباودنامهوشورایپولوایتبارمطابقآیینرسیدگ مجددواجرایتصمیماتهییترسیدگ تجدیدنظروطرز
.20رسیدایتبارخواهدکهبهتصویبشورایپولو



تاریخاجرایاینقانونملغ استوتالیهقوانینومقرراتدیگردرمواردیکهبااینقانونمغایرتداردازک- 45ماده 

                                                 
62

قانونپول وبانک کشوربهپانصدمیلیون44ماده8مبلغمندرجدربند...»:های توسعه کشور دائمی برنامهقانون احکام 81ماده«پ»قسمتذیلبند.ک.ر 

وزیارانیابدوهرسهسالیکباربراساسرشدشاخصبهایکاالهاوخدماتمصرف ایالم بهصورترسم بهپیشنهادباناکمرکازیتوساطهیئاتریالافزایشم 

ایرانبراساسمقرراتقانون ،.ا.بانکمرکزیج»،های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه81ماده«پ»همچنینبهموجبقسمتصدربند.«شودتادیلم 

ایهیایتمادیرهوای،ایضادرصورتسلبصالحیتحرفاه.ایولغومجوزومحکومیتمتخلفینفاالدرحوزهپول بهپرداختجریمهرادارداختیارسلبصالحیتحرفه
ادامهتصدیمدیرانمربوطهدرحکامتصارفغیرقاانون در.شوندایرانازمسوولیتمربوطهمنفصلم .ا.هاومؤسساتایتباریتوسطبانکمرکزیجمدیرانیاملبانک

«.شوداموالیموم محسوبم 
61

های تولیدی و افهزایش منهابع مهالی و     ح و تسریع در اجرای طرحهای طر قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه6حسبمااده 

نامهه   آییندرهمینراستا،در.هاواگذارگردیدهامنحلووظایفآنبههییتمدیرهبانکیال بانک،شورای(مجلسشورایاسالم 3/4/1516مصوب)ها کارآیی بانک

هزارویکصدوبیستوچهارمینجلسهشورایپولوایتباارکهدریکها وع هیأت انتظامی بانکقانون پولی و بانکی کشور، موض 44ماده  2اجرایی تبصره 

هاادرترکیابهیایتانتظاام باناک«هانفرازمدیرانیاملبانکیک»مقررشدهکه«هایال بانکیکنفرازایضایشورای»بهتصویبرسید،بهجای83/18/1511در
.حضورداشتهباشد

61
(.شورایانقالب11/18/1531مصوب)الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشوربندپنجم.ک.ر 

20
هازارویکصادوبیساتوچهاارمینمصاوبیاکها قانون پولی و بانکی کشور، موضوع هیأت انتظامی بانک 44ماده  2نامه اجرایی تبصره  آیین.ک.ر 

.83/18/1511جلسهشورایپولوایتباردر
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هایسابقمشروطبراینکاهباامفاادایانقاانونباهنامهنرسیدهاستآیینقانونبهتصویبهایایننامهزمان کهآیین
.بوداخواهدپولوایتبارماارضنباشدقابلاجرتشخیصشورای


تیرمااهیاکهازارو،درجلساهروزیکشانبههیجادهم2/4/1531روزچهارشنبهقانونفوقمشتملبرچهلوپنجمادهوبیستتبصرهپسازتصویبمجلسسنادرجلسه

.ویکشمس بهتصویبمجلسشورایمل رسیدسیصدوپنجاه
یبداهللریاض -رئیسمجلسشورایمل 
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 39در موارد مذکور در ماده  نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانک آیین

  قانون پولی و بانکی کشور

 

تیسیسبانکونحوهالغاءاجازهنامهطرزادارهینئآ،11/04/153مصوب،قانونپول وبانک کشور40دراجرایماده

   :شودکشوربهشرحزیرتصویبم قانونپول وبانک 51بانکدرمواردمذکوردرماده

 

ایرانجمهوریاسالم بانکمرکزیقانونپول وبانک کشوربهیهده51هرگاهادارهاموربانکدرموردماده-1ماده 

ادارهنتوانداموربانکرااینبانکم ،واگذارشود باتجویزهییتمذکوردرمادهمایدورأساً بهشخص،51یا یاآنرا
مسئولیتداشتهو،شوندمیمورادارهبانکم اشخا حقیق یاحقوق که.محولنمایداشخا حقیق یاحقوق دیگر

.ایرانرامکلفندریایتنمایندجمهوریاسالم مرکزیدستورهایکل بانک

دارایتمام،شودایرانیاشخصواشخاص کهادارهبانکبهآنهامحولم جمهوریاسالم بانکمرکزی- 2ماده   

هییت،بههییتمدیرهومدیریاملدادهشدهوازتاریخواگذاریادارهبانکباشندکهبهموجباساسنامهبانکاختیارات م 
کنندگانمکلفبههمکاریبااداره،صورتتقاضال درو؛درادارهبانکنخواهندداشتیاملبانکاختیاریمدیرهومدیر

.باشندبانکم 

جمهوریاسالم بانکمرکزیبهتشخیص،هرگاهاختیارات کهبهموجباساسنامهبهمدیراندادهشدهاست- 3ماده   

قانون51هییتمذکوردرمادهایتباروتیییدباتصویبشورایپولواختیاراتالزم،ایرانکاف برایادارهبانکنباشد
،مستلزمافزایشسرمایهتشخیصگرددهمچنیندرصورت کهحسنادارهبانکایطاءخواهدشدو،پول وبانک کشور

مجازخواهد51مادهوانتشاروفروشسهامجدیدباتصویبشورایپولوایتباروتیییدهییتمذکوردرافزایشسرمایه
 .بود

آنهاتایینحق- 4ماده   بانکبه امور اداره اشخاص که مزایایشخصیا و بانکمرکزیمحولم الزحمه با شود

.ایراناستجمهوریاسالم 

،ادارهاموربانکدادهشودترتیبدیگریبرای،قانونپول وبانک کشور51درمواردیکهبهموجبماده- 5ماده   

.نامهقابلاجراخواهدبودینئآاینتیبمذکورباتوجهبهمفادتر

موکولبه،بمجمعیموم منتختحویلبانکبهمقامات،درمواردیکهمدت برایادارهبانکتاییننشود - 6ماده   

51ایتباروتیییدهییتمذکوردرمادهایرانوتصویبشورایپولوجمهوریاسالم یسکلبانکمرکزیئپیشنهادر
.خواهدبود

بانکمربوطوادارهثبتشرکتهامراتببهمقامات،هرگاهاجازهتیسیسبانک قبلازشروعبهیملیاتلغوشود - 7ماده 

شودوازتاریخایالمکثیراالنتشارتهرانآگه م ایالمودریک ازجرایدایرانجمهوریاسالم ازطرفبانکمرکزی
.مکاتباتآنبانکوتابلووغیرهممنوعاستاستامالاینکلمهدر،بهبانک
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اجازهتیسیسبانکپسازشروعبهیملیاتبانک باشد- 8ماده    الغاء خاتمهآنبانک،هرگاه تا اجازه تاریخالغاء از

.ایرانیملنمایدجمهوریاسالم طبقدستوربانکمرکزیباید،تصفیهوآگه ختمیمل

بانکبراثرلغواجازهتیسیسآنمنحلشدهیابشود،مدیرانتصفیهبانکمنحلهبهپیشنهاددرمواردیکه–تبصره   

گرددوشورایپولوایتبارکلیهرئیسکلبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانوتیییدشورایپولوایتبارتایینم 
تصفیه امر خاتمه تا بانکرا وظایفمجمعیموم صاحبانسهام انجاماختیاراتو و ایمالنموده آگه ختمیمل، و

21.دهدم 

ازمیزانمامولومتاارفبانکایطاءایتبارات بیش،درمواردیکهبهریایتمصالحبانک واقتصادیکشور- 9ماده  

یرانجمهوریاسالم ابانکمرکزی،الزمباشدنامهینئبانکمشمولاینآایرانبرایادارهجمهوریاسالم مرکزی
کشوروطبقشرایط کهاینقانونپول وبانک 51مذکوردرمادهتواندباتیییدشورایپولوایتباروتصویبهییتم 

 .کنندگانبانکبگذاردمبالغالزمرادراختیاراداره،کردهییتتایینخواهد


پسازتصویبکمیسیوندارای مجلسشورای،کشورقانونپول وبانک 40بهاستنادماده،نامهفوقمشتملبرنهمادهویکتبصرهآیین

کمیسیونجلسهروزیکشنبهاولبهمنماهیکهزاروسیصدوپنجاهویکشمس بهتصویبرد،82/10/1531روزچهارشنبهمل درجلسه
.رسیدهاستدارای مجلسسنا

 فامام جافرشری-رییسمجلسسنا

 

                                                 
  

86/1/1533و88/18/1534،کمیسیونهایاموراقتصادیودارای مجلسینشورایمل وسنابهترتیبدرتاریخکشورپولی و بانکی قانون 40مادهبهاستناد 

.قانونپول وبانک کشوربهشرحفوقاصالحشود51نامهطرزادارهبانکونحوهالغایاجازهتیسیسبانکدرمواردمذکوردرمادهآئین1تصویبنمودندکهتبصرهماده

 


