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  قوانین معاونت

  اقتصادي

  قضائی و حقوقی - برنامه و بودجه و محاسبات



٢ 

  تعالی باسمه
  
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   46احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود میت طی مراحل قانونی تقدیم جه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
در شرایط اقتصادي که موجب کاهش ارزش پول ملـی گردیـده و   

هاي ریالی خود به سـپرده ارزي   میل افراد به سمت تبدیل دارایی و سپرده
هاي صادره و تجربه گذشته مبنـی بـر    باشند و با توجه به دستورالعمل می

گـذار   اینکه بانکها بعد از أخذ سپرده ارزي در هنگام بازپرداخت به سپرده
گردید و ایـن موجـب عـدم اعتمـاد عمـومی بـه        ل ریالی اقدام میبه شک
بانکی شده در قانون مذکور تکلیف بر این است که بانکهـا حتمـاً    سامانه

سپرده ارزي را با احتساب سود الزم در زمان درخواست مشـتري سـپرده   
بازپرداخـت شـود و در ایـن قـانون     ) اصـل و سـود  (صورت ارز  ارزي به

 سامانهایت موضوع گردیده و بازگشت اعتماد مردم به الزامات مبنی بر رع
  .شود میلذا طرح ذیل تقدیم مجلس شوراي اسالمی  .بانکی فراهم گردد
ــاج -محمــد حســینی ــردون ت ــاهرودي حســینی -گ ــرادي -ش  -گلم

 -کولیونــد -فالحتــی -مقصــودي -الشــکی احمــدي -فــر ســبحانی
 -الهـوتی  -فرهنگـی  -باستانی -نژاد تربتی -کرم اسدي -راد ملکشاهی
ــارانی -قدوســی کریمــی  -ســروش -بیمقــدار -امیرحســنخانی -چن
 -زرآبـادي  -حصـال  بابایی -شیویاري -خضري -ابطحی -نژاد یوسف
 -محمـودزاده  -حقیقـی  پـور  کرم -زنگیر فیضی -اصغر سلیمی -بدري

ــار ــانی بختیــ ــاظم -گلپایگــ ــري -زاده کــ ــرزاده -کبیــ    -میــ
ــی  ــین قاضـ ــمی سیدامیرحسـ ــو -زاده هاشـ ــانی يموسـ  -الرگـ

 -آبـادي  ایمـن  جعفـرزاده  -پـور  قاضی -پور شریف -فراهانی امیرآبادي



٣ 

ــار ــید -پورمخت ــدر  هس ــه ذوالق ــدي -فاطم ــالی -بیرانون ــور کم  -پ
  خامکانی امیري

  :عنوان طرح
  سپرده ارزي در بانکهاي عامل

  
بانکها مکلفند شرایط افتتاح سپرده ارزي را براي کلیه  -واحده ماده

اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ سود متعارف اعالمـی از طـرف بانـک    
 .مرکزي در سراسر کشور فراهم نمایند

%) 100(هــاي ارزي صددرصــد هــاي قــانونی ســپرده نــرخ ســپرده
هـا   بانک مرکزي موظـف بـه تضـمین بازپرداخـت ایـن سـپرده       .باشد می
  .ارزي است صورت به

هاي فـوق موظفنـد بازپرداخـت     کننده سپرده کلیه بانکهاي دریافت
صورت ارزي انجام دهند و عدم رعایت ایـن   اصل سپرده و سود آن را به

و مطابق قـانون   شود میحکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب 
  .گردد میمجازات اسالمی با آن رفتار 

مـاه یکبـار    بانک مرکزي مکلف است گزارش این قانون را هر سـه 
  » برنامـه و بودجـه و محاسـبات   «و » اقتصـادي «هـاي   تهیه و به کمیسیون

  .به مجلس شوراي اسالمی ارسال نماید
 

    



٤ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

  .شود میتقدیم  طرح سپرده ارزي در بانکهاي عاملدر مورد  معاونت قوانین

  

 معاون قوانین

    



٥ 

  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود میکل به شرح زیر تقدیم  نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استقبالً تقدیم نش ¢ - 134ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -      
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 131ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 142ماده  - ب

  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £



٦ 

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
 .شود دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول مغاير و / اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب 
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  
  

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     مغایرت انداز هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  طرح تقدیمی با قانون آیین -الف  

  
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی - 144ماده  - ب  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                    برنامه مصوبموجب اصالح یا تغییر  - 185ماده  -ج  

  
  .شود میبرگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم  یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
   قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  



٧ 

  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
هاي تنقیحی مجلس شوراي اسالمی مبنی بـر جلـوگیري از تـورم     باتوجه به سیاست -1

الحاق یک ماده به قانون پولی و بانکی کشور واحده در قالب  قوانین، الزم است مفاد ماده
 .تنظیم و ارائه شود  18/4/1351مصوب

واحده که درصدد ایجاد تکلیف  در عنوان طرح زائد است و با اطالق ماده» عامل«قید  -2
 یـا ، بانـک دولتـی   »بانـک عامـل  « منظور اززیرا  براي کلیه بانکها است همخوانی ندارد

هاي دسـتگاه دیگـر  غیردولتی است که از سوي وزارت امور اقتصـادي و دارایـی و یـا    
را بـر   هـا  پـروژه طرحهـا و  خدمات مربوط به پرداخت وجوه  تا شود میدعوت  اجرائی

 .دهد اساس مقررات مربوط انجام 
 .اصالح گردد» گذاري سپرده«در عنوان به » سپرده«کلمه  شود میهمچنین پیشنهاد 

گارش متون قانونی و ادبیات تقنینی در طرح حاضر رعایت نشده اسـت، بـه   اصول ن -3
هاي ارزي صددرصـد   هاي قانونی سپرده نرخ سپرده«و عبارت » متعارف«طور مثال کلمه 

صورت ارزي دوبار  ها به همچنین حکم به بازپرداخت سپرده .اند شده مبهم نوشته» باشد می
طورکل طرح نیاز به بازنویسی و  به .ت زائد استواحده تکرار شده که از این جه در ماده

 .ریزي مجدد دارد پی
هـاي   جهـت رعایـت سیاسـت    .شده در این طرح مبهم اسـت  ضمانت اجرائی تعیین -4

ماده مربـوط بـه    شود میتنقیحی مجلس شوراي اسالمی و پرهیز از ابهام نویسی پیشنهاد 
  .طور مشخص ذکر گردد مجازات این طرح که احتماالً در کتاب پنجم تعزیرات است به

صرف نظر از ایراد عدم رعایت ضوابط شکلی، فراز دوم این طرح داراي ابهام بوده و  -5
انتصاب جرم تصرف در وجوه و اموال عمومی و مجـازات آن بـه بانکهـا داراي ایـراد     

 .باشد می
 

  
  
  
  



٨ 

  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود میتقدیم 

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود ميبه ضميمه تقديم برگ سوابق قانوني  هشتبيست و تعداد 
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
   



٩ 

  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  
  كل نظر اداره - الف

واحـده   مـاده  شود مینظر به جلوگیري از تورم و حجیم شدن عناوین قوانین، پیشنهاد  -1
تنظیم شود  18/4/1351طرح در قالب ماده الحاقی به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 

یا در طرح قانون جامع بانکداري جمهوري اسالمی ایران که در دستور بررسی کمیسیون 
 .دشواقتصادي قرار دارد ادغام 

 ه اسـت و درمـتن  شـد قیـد  » بانکهاي عامل«با توجه به اینکه در عنوان طرح عبارت  -2
کار رفته است که اگر منظور طراحان در عنوان طرح شامل  هب »بانکها«واحده عبارت  ماده

 .حذف گردد» عامل«واژه  شود میبنابراین پیشنهاد  ،شود میهمه بانکها 
واحده  در پاراگراف سوم ماده» مجازات اسالمیمطابق قانون « ارت به جهت اینکه عب -3

طراحان به یکی ازدوصورت ذیـل   شود می، لذا پیشنهاد باشد میفاقد آدرس ماده قانونی 
 :اقدام نمایند

بـا اصـالحات و    01/02/1392مصوب  قانون مجازات اسالمی) 20(اشاره به ماده -الف
  .، نمایندالحاقات بعدي

هـاي  تعزیـرات و مجازات (پنجم قانون مجـازات اسـالمی   کتاب )606(اشاره به ماده  -ب
بانکهـا  «، با ذکـر عبـارت   با اصالحات و الحاقات بعدي 2/03/1375مصوب  )بازدارنده

 .نمایند» باشند می) 606(شمول حکم ماده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠ 

  سوابق قانوني - ب
  

  سپرده ارزي در بانکهاي عاملطرح جدول سوابق قانونی  
  

 مواد تصویبتاریخ  عنوان ردیف

1  
با اصالحات  )بهره (قانون عملیات بانکی بدون ربا 

  و الحاقات بعدي
 کل مواد  8/6/1362

2  
ــا اصــالحات  قــانون پــولی و بــانکی کشــور و  ب

  الحاقات بعدي
  کل مواد 18/4/1351

3  
 جمهـوري  توسـعه  پـنجم  پنجسـاله  برنامـه  قانون

  ) 1390-1394( ایران اسالمی
25/10/1389  95  

4  
 اصـالحات  با ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه

  بعدي الحاقات و
  کل مواد  10/12/1390

  143و20و  36  1/2/1392   اسالمی مجازات قانون 5

6 
تعزیــرات و (کتــاب پــنجم قــانون مجــازات اســالمی 

  با اصالحات و الحاقات بعدي )مجازات هاي بازدارنده
2/3/1375  598،599،606  

   08/06/1362مصوب  )بهره(قانون عملیات بانکی بدون ربا 
  با اصالحات و الحاقات بعدي

 
  )اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوري اسالمی ایران( -فصل اول

  :اهداف نظام بانکی عبارتند از -1ماده 
بـه منظـور تنظـیم گـردش      )با ضـوابط اسـالمی  (استقرار نظام پولی و اعتباري بر مبناي حق و عدل  -1

  .صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور
هـاي اقتصـادي دولـت جمهـوري اسـالمی بـا        ت تحقق اهداف و سیاسـتها و برنامـه  فعالیت در جه -2

  .ابزارهاي پولی و اعتباري
 از طریق جذب و جلـب وجـوه   الحسنه قرضایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش تعاون عمومی و  -3

آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تـأمین شـرایط و امکانـات    
  .اصل چهل و سوم قانون اساسی 9و  2به منظور اجراي بند  گذاري سرمایهکار و 

  .حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادالت بازرگانی -4
تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادالت و معامالت و سایر خدماتی که به موجب قـانون بـر    -5

   .شود میعهده بانک گذاشته 



١١ 

  :وظایف نظام بانکی عبارتند از -2ماده 
  .انتشار اسکناس و سکه هاي فلزي رایج کشور طبق قانون و مقررات -1
  . طبق قانون و مقرراتکنترل و هدایت گردش پول و اعتبار  ،تنظیم -2
  . مقرراتپرداختهاي ارزي دولت طبق قانون انجام کلیه عملیات بانکی ارزي و ریالی و تعهد یا تضمین  - 3
نظارت بر معامالت طال و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقـررات مربـوط بـه     -4

  . آنها طبق قانون
  . ناد بهادار طبق قانون و مقرراتسانجام عملیات مربوط به اوراق و ا -5
  . و اعتباري طبق قانون و مقررات اعمال سیاستهاي پولی -6
ـ     -7 ولی و عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه هاي اقتصادي مصوب کـه از طریـق سیسـتم پ

  . اعتباري باید انجام گیرد
مـدت دار و   گـذاري  سـرمایه  هاي سپردهو  )جاري و پس انداز( الحسنه قرضافتتاح انواع حسابهاي  -8

  . بر طبق قوانین و مقرراتصدور اسناد مربوط به آنها 
  . طبق قانون و مقررات )بهره(اعطاي وام و اعتبار بدون ربا  -9

 43اصـل   2تحقق بنـد  اعطاي وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهاي قانونی جهت  -10
  . قانون اساسی

معامالت طال و نقره و نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طالي کشـور بـا رعایـت قـوانین و     انجام  -11
  . مقررات مربوط به آن

ایـن  و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به  المللی بیننگاهداري وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی  -12
  . مؤسسات طبق قانون و مقررات

قراردادهاي پولی و بازرگانی و ترانزیتی بـین دولـت و سـایر     انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي -13
  . رها طبق قانون و مقرراتکشو
قبول و نگهداري امانات طال و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهـادار و اسـناد رسـمی از اشـخاص      -14

  . و حقوقی و اجاره صندوق امانات حقیقی
  . جهت مشتریان نامه ارزي و ریالیصدور و تأیید و قبول ضمانت -15
  .انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات -16

  تجهیز منابع پولی -فصل دوم
  :تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند ،توانند میبانکها  -3ماده 
  :الحسنه قرض هاي سپرده -الف

  .جاري -1
  .انداز پس -2
  .دار مدت گذاري سرمایه هاي سپرده -ب

در امـور   ،باشـد  مـی مدت دار که بانک در بکـار گـرفتن آنهـا وکیـل      گذاري سرمایه هاي سپرده -تبصره
 ،مسـتقیم  گـذاري  سرمایه ،مساقات ،مزارعه ،معامالت اقساطی ،اجاره به شرط تملیک ،مضاربه ،مشارکت

  .معامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد
مـی باشـند و    )پس انداز و جـاري ( الحسنه قرض هاي سپردهاصل  بانکها مکلف به بازپرداخت -4ماده 
  .مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند گذاري سرمایه هاي سپردهاصل  توانند می

متناسـب   ،بر اساس قرارداد منعقده ،این قانون 3منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده  -5ماده 
و رعایت سهم منابع بانک بـه نسـبت مـدت و مبلـغ در کـل       گذاري سرمایه هاي سپردهبا مدت و مبالغ 

  .تقسیم خواهد شد ،وجوه به کار گرفته شده در این عملیات
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با اتخـاذ روشـهاي تشـویقی از امتیـازات      ،به منظور جذب و تجهیز سپرده ها ،توانند میبانکها  -6ماده 
  :ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند

  .الحسنه قرض هاي سپردهي یا جنسی براي اعطاي جوائز غیر ثابت نقد -الف
تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران براي استفاده از تسهیالت اعطایی بـانکی در مـوارد مـذکور در     -ب

  .فصل سوم
  تسهیالت اعطایی بانکی -فصل سوم

به منظور ایجـاد تسـهیالت الزم بـراي گسـترش فعالیـت بخشـهاي مختلـف         ،توانند میبانکها  -7ماده 
و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت  تولیدي

  .تأمین نمایند
مبـادرت   گـذاري  سـرمایه در امور و یا طرحهاي تولیدي و عمرانی مستقیماً بـه   ،بانکها میتوانند -8ماده 
االنه کل کشور به تصویب مجلـس  ها باید در ضمن الیحه بودجه سگذاری سرمایهبرنامه آن گونه . نمایند

  .شوراي اسالمی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد
 گـذاري  سـرمایه بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضـروري   -تبصره
  .نمایند
به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسـترش امـور    توانند میبانکها ) 25/10/1389اصالحی ( -9ماده 

 ،منـابع مـالی الزم را بـر اسـاس قـرارداد مضـاربه       ،بازرگانی در چهار چوب سیاستهاي بازرگانی دولت
  . استصناع ؛ مرابحـه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن بـه تعاونیهـاي قـانونی قـرار دهنـد     

  .از به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشندبانکها در امر واردات مج -تبصره
بـا همـاهنگی وزارت    ،به منظور ایجاد تسهیالت الزم در گسترش امر مسکن ،توانند میبانکها  -10ماده 

واحدهاي مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقسـاطی و یـا اجـاره بـه شـرط       ،مسکن و شهرسازي
  .تملیک احداث نمایند

 10انون اراضی شهري جهت احداث واحدهاي مسکونی موضوع ماده تملک زمین با رعایت ق -تبصره
  .توسط بانکها بالمانع است

 ،به منظـور ایجـاد تسـهیالت الزم جهـت گسـترش امـور صـنعت و معـدن         ،توانند میبانکها  -11ماده 
کشاورزي و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبنی بر خرید و مصـرف و یـا   

ه مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداري نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی بـه  استفاد
  .مشتري بفروشند

 ،کشـاورزي  ،به منظور ایجـاد تسـهیالت الزم جهـت گسـترش امـور خـدماتی       ،توانند میبانکها  - 12ماده 
او مبنی بر انجـام اجـاره بـه    اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد  ،صنعتی و معدنی

  .خریداري و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتري واگذار نمایند ،شرط تملیک و استفاده خود
به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت تـأمین سـرمایه در گـردش واحـدهاي      ،توانند میبانکها  -13ماده 

  :تولیدي به هر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند
مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهاي تولیدي را بنا به درخواسـت ایـن واحـدها و تعهـد      -الف

خریداري و به صورت نسیه بـه   ،آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست
  .واحدهاي مذکور بفروشند

  .ه درخواست آنها پیش خرید نمایندآن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا ب -ب
قـانون اساسـی بخشـی از منـابع      43اصـل   9و  2بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي  -14ماده 

ایـن مـاده توسـط بانـک      اجرائـی  نامه آیین. به متقاضیان اختصاص دهند الحسنه قرضخود را از طریق 
  .رسد میمرکزي تهیه و به تصویب هیأت دولت 
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 گـردد  مـی کلیه قراردادهائی که در اجراي این قانون مبادله ) 28/12/1365اصالحی ( -یاصالح 15ماده 
در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفـاد آن   شود میبموجب قراردادي که بین طرفین منعقد 

. باشـد  مـی طرفین اختالفی نداشته باشند الزم االجراء بوده و تابع مفـاد آئیننامـه اجرائـی اسـناد رسـمی      
ه بایـد  آندسته از معامالت مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضـوع 

  . رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد در دفاتر
کلیه وجوه و تسهیالت اعطائی که بانکها در اجـراي ایـن قـانون بـه     ) 29/11/1376الحاقی ( -1تبصره 

قیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمـی مقـرر شـده باشـد کـه      اشخاص ح
اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیالت دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه هاي 

 درصورت عدم پرداخت و اعالم بانک بستانکار قابـل  ،را بپردازند الوکاله حقدادرسی و  ،ثبتی و اجرائی
مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفنـد براسـاس   

طبق مقررات ،و اجرائیه و وصول مطالبات بانکمفاد اسناد و قراردادهاي تنظیمی نسبت به صدور حکم 
  .این قانون اقدام نمایند

ز خدمات بانکی از وجوه و منـابع مـالی   اشخاصیکه درقالب استفاده ا) 29/11/1376الحاقی ( -2تبصره 
خسـارت مربـوط را    ،بانکها به نحو غیرمجاز بهره مند می شوند مکلفند عالوه بر استرداد وجوه مذکور

  . به ترتیبی که در قراردادهاي تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند
بـانکی بـیش از یـک     چنانچه در هر یک از موارد اعطاي تسهیالت) 29/11/1376اصالحی ( -3تبصره 

قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظـیم گـردد حقـوق متعلـق اعـم از هـر نـوع        
عوارض حق الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهـد شـد و در مـورد قـرارداد     

بت بـه رقـم مـذکور در    بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهاي بعدي نس
حـق الثبـت و نظـایر آن     ،قرارداد ماقبل آنست در اینصورت حقوق متعلـق اعـم از هـر نـوع عـوارض     

مـالك  . باستثناي حق التحریر باید به نسبت ما به التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافـت گـردد  
   .باشد میتشخیص ارتباط قراردادها اعالم بانک ذیربط 

ساخت کارخانجات داخلی یـا  (در مواردیکه وسائل نقلیه موتوري ) 29/11/1376حی اصال( -4تبصره 
بانـک انتقـال    گـردد  مـی مع الواسطه بانکها از طریق اعطاي تسهیالت بانکی به اشخاص منتقل  )وارداتی

   .دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد
به منظور ایجاد تسهیالت الزم براي گسـترش امـور    توانند میبانکها ) 25/10/1389صالحی ا( -16ماده 

   .استصناع ؛ مرابحـه و خرید دین نمایند ،بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله ،تولیدي
اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعـه   ،توانند میبانکها  -17ماده 

  .یا مساقات بدهندو 
  بانک مرکزي ایران و سیاست پولی -فصل چهارم

در  شـود  مـی بانک مرکزي ایران که از این پس بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران نامیـده    -18ماده 
فقـط مـی توانـد طبـق عملیـات       ،مورد شرکتهاي دولتی که سهام آن صد درصد متعلق به دولت نیسـت 

  .مجاز در این قانون عمل نماید
به پیشنهاد مجمع عمومی بانـک   )یک ساله(سیاست اعتباري و تسهیالت اعطایی کوتاه مدت  -19ماده 

ه و سـال سـت اعتبـاري و تسـهیالت اعطـایی پنج    مرکزي و تصـویب هیـأت دولـت تعیـین شـده و سیا     
ساله و درازمدت کشـور جهـت تصـویب بـه مجلـس      هاي عمرانی پنج درازمدت در ضمن لوایح برنامه

  .شود میشوراي اسالمی تقدیم 
تواند بـا اسـتفاده از ابـزار     راي نظام پولی و اعتباري کشور میبانک مرکزي ایران در حسن اج -20ماده 
در امـور پـولی و بـانکی     19بر اساس ماده  رسد میاي که به تصویب هیأت وزیران  نامه آیینطبق  ،ذیل



١٤ 

  :نظارت کنددخالت و 
تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکهـا در عملیـات مشـارکت و مضـاربه ایـن نسـبتها        -1

  .ممکن است در هر یک از رشته هاي مختلف و متفاوت باشد
و مشارکت در حدود سیاستهاي اقتصادي مصوب و تعیـین   گذاري سرمایهتعیین رشته هاي مختلف  -2

و مشارکت حداقل نرخ سـود احتمـالی    گذاري سرمایهانتخاب طرحهاي  حداقل نرخ سود احتمالی براي
  .ممکن است در هر یک از رشته هاي مختلف متفاوت باشد

تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معامالت اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسـب   -3
  .ختلف متفاوت باشداین نسبتها ممکن است در موارد م. با قیمت تمام شده مورد معامله

مشروط بر این که بیش از هزینه کـار  (تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی  -4
  .شود میکه توسط بانکها دریافت  گذاري سرمایه هاي سپردهبکارگیري  الوکاله حقو  )انجام شده نباشد

و تعیین ضوابط تبلیغات بـراي بانکهـا    6 حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده ،میزان ،تعیین نوع -5
  .در این موارد

معـامالت   ،اجاره به شـرط تملیـک   ،گذاري سرمایه ،مضاربه ،تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت -6
براي بانکها و یا هر یـک از آنهـا در هـر     الحسنه قرضجعاله و  ،مساقات ،مزارعه ،سلف ،نسیه ،اقساطی

  .یک از موارد و رشته هاي مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیالت اعطایی به هر مشتري
  متفرقه -فصل پنجم

بانک مرکزي با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بـانکی ربـوي    -21ماده 
  .نمی باشند

با اجازه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با مؤسسات دولتـی و وابسـته    ،وانندت میبانکها  -22ماده 
  .به دولت و شرکتهاي دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند

جزو درآمدهاي بانکها بـوده و قابـل تقسـیم     الوکاله حقوجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و  -23ماده 
  .باشد میبین سپرده گذاران ن

معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت هاي مالیـاتی اعطـایی طبـق قـانون بـه کارخانجـات و        -24ماده 
مؤسسات تولیدي به بانکهایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجـات و یـا مؤسسـات    

  .تولیدي می شوند نیز تعلق می گیرد
نموده باشـند تـابع قـانون تجـارت      اريگذ سرمایهواحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا  -25ماده 

  .مگر این که مشمول قانون دیگري باشند ،خواهند بود
پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مـذکور در   -26ماده 

ع ذیصـالح  قانون پولی و بانکی و الیحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن که در این قانون بـه مراجـ  
  .دیگري سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می گردد

این قانون را بـا پیشـنهاد بانـک     اجرائی نامه آیینوزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است  -27ماده 
مرکزي جمهوري اسالمی ایران تهیه و پس از تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیـه و تصـویب آن   

  .به مرحله اجرا بگذاردماه بیشتر باشد  4از مدت 
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یک 

به تأیید شوراي  10/6/1362هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
  .نگهبان رسیده است

  اکبر هاشمی -رئیس مجلس شوراي اسالمی
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 با اصالحات و الحاقات بعدي 18/04/1351پولی و بانکی کشورمصوب قانون 
  پول -قسمت اول

  -1ماده 
  .ریال برابر صد دینار است. واحد پول ایران ریال است -الف
  .گرم طالي خالص 0/0108055یکریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم  -ب
تغییر برابري ریال نسبت به طال به پیشنهاد بانک مرکزي ایران و موافقـت وزیـر امـور اقتصـادي و      -ج

  . دارائی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهاي دارایی مجلس شوراي اسالمی میسر خواهد بود
بـا   برابري پولهاي خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز ازطـرف بانـک مرکـزي ایـران     -د

  .شود میپول محاسبه وتعیین  المللی بینرعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق 
  -2ماده 
  .پول رایج کشور بصورت اسکناس و سکه هاي فلزي قابل انتشار است -الف
فقط اسکناس و پولهاي فلزي که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قـانون   -ب

  .انونی و قوه اجراء داردانتشار مییابد جریان ق
مگر آنکه بـا رعایـت    ،تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط بپول رایج کشورانجام پذیراست -ج

  .مقررات ارزي کشور ترتیب دیگري بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد
  .مسکوکات طال رواج قانونی ندارد -د
کل بانـک مرکـزي ایـران و موافقـت      رئیسمقررات مربوط به ورود و صدور طال و نقره به پیشنهاد  -ه

  . شود میوزیر امور اقتصادي و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین 
نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و سـکه هـاي فلـزي     -اندازه -رنگ -جنس -شکل -مبلغ اسمی -و

بانک مرکزي ایران و تصویب وزیر دارایی بـا رعایـت مقـررات ایـن     کل  رئیسرایج کشور به پیشنهاد 
کل بانک مرکزي ایـران و تصـویب    رئیسمیزان سکه هاي فلزي به پیشنهاد  .قانون تعیین خواهد گردید

  . وزیر دارایی تعیین خواهد شد
  . بودکل بانک مرکزي ایران خواهد  رئیساسکناس داراي امضاء وزیر امور اقتصادي و دارائی و  -ز

  -3ماده 
امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقـررات ایـن قـانون     -الف

  .شود میمنحصراً ببانک مرکزي ایران واگذار 
میزان قوه ابراء سکه هاي فلزي رایج کشوروهمچنین طرز جمع آوري و شرایط خروج اسکناسـها   -ب

انک مرکزي ایران با تأیید شوراي پول واعتبار پس از تصویب وزیردارائـی  و سکه ها از جریان بوسیله ب
تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشوروحداقل یکـی از روزنامـه هـاي کثیراالنتشـار پایتخـت      

  . وپخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطالع عموم میرسد
  -4ماده 
ناسها یا سکه هاي فلزي منتشـر شـده منحصـر بپرداخـت     تعهد بانک مرکزي ایران در مقابل اسک -الف

  .پول رایج کشور خواهد بود
بانک مرکزي ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه هاي فلزي در دسـت   -ب

  .اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت
ود اسکناسها و سـکه هـاي فلـزي را کـه     بانک مرکزي ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد ب -ج

این قانون از جریان خارج میشوند و رواج قانونی خود را از دست میدهند بـا پـول    3طبق بند ب ماده 
رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدي در قبـال آنهـا نخواهـد داشـت و     

  .نظور خواهد شداسکناسها و سکه هاي فلزي تعویض نشده بحساب خزانه م



١٦ 

  -5ماده 
بانک مرکزي ایران باید برابر صد درصد اسکناسهاي منتشر شده همـواره دارائیهـائی بشـرح زیـر      -الف

  .بعنوان پشتوانه دراختیار داشته باشد
  6طال طبق ماده  -1
  7ارز طبق ماده  -2
  .9و  8اسناد و اوراق بهادار طبق مواد  -3
درصـد مجمـوع    25مجموع دارائیهاي مندرج در ردیفهاي یک و دو بند الـف ایـن مـاده نبایـد از      -ب

  .بدهیهاي بانک مرکزي ایران بابت اسکناسهاي منتشر شده کمتر باشد
بقیمـت   باشـد  میارزش دارائیهاي موضوع این ماده درصورتیکه قیمت خریـد آنهـا پـائین ترازقیمـت اسـ      - تبصره

  .شود میبقیمت اسمی محسوب  باشد میمت خرید آنها زیادتراز قیمت اسخرید و در صورتیکه قی
  :عبارتند از 5بند الف ماده  )1(دارائیهاي طال موضوع ردیف  -6ماده 
طالي مسکوك موجود در خزانه بانک طالیی کـه دربانکهـاي خـارجی ومؤسسـات      ،شمش طال -الف
  .سپرده شده باشد المللی بین
ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا  المللی بینپول وبانک  المللی بینطالي تحویلی به صندوق  -ب

  .وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب
  :رعایت تبصره این ماده عبارتست ازبا  5بند الف ماده  )2(دارائی هاي ارزي موضوع ردیف  -7ماده 
  .اسکناسهاي خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزي ایران -الف
  .مطالبات ارزي که بسررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد -ب
تـرمیم و   المللـی  بـین پول یـا بانـک    المللی بینهر گونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه بصندوق  -ج

  .مربوطتوسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته بآنها طبق قوانین 
  .و مؤسسات وابسته به آنها المللی بیناسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهاي رسمی  -د
  .اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهاي خارجی -ه
مطالبات ارزي یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجـراي موافقـت نامـه هـاي      -و

  .یاپاي حاصل شده باشد تا حدود پیش بینی شده در موافقتنامه هاي مزبورپرداخت یا پا المللی بین
اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی بـه ارز قابـل تبـدیل و داراي سـه امضـاء       -ز

  .معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد
  .سناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهاي مورد قبول بانک مرکزي ایراناوراق و ا -ح
  .پول طبق قوانین مربوط المللی بینموجودي حساب حق برداشت مخصوص در صندوق  -ط

ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذکور در این ماده باید از نوع ارزهاي قابل تبدیل مـورد قبـول    -تبصره
  .بانک مرکزي ایران باشند

  :عبارتست از 5بند الف ماده  )3(اسناد و اوراق بهاداردولتی موضوع ردیف  -8ماده 
اسناد خزانه و اوراق قرضـه دولتـی یـا تضـمین شـده از طـرف وزارت اموراقتصـادي و دارائـی          -الف

  . مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد
و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بـه   ها وزارتخانهمطالبات بانک مرکزي ایران از  -ب

دولت و یا وابسته به شهرداریها که به طور بازرگانی اداره می شوند مشروط بر این که این مطالبـات از  
  . طرف وزارت اموراقتصادي و دارائی تضمین شده باشد

وثیقه کلیـه تعهـدات ناشـی     1316آبان  25جواهرات ملی موضوع قانون  )18/12/1358اصالحی ( - تبصره
از اجراي این ماده می باشند نگاهداري و حفاظت جواهرات ملی به عهـده بانـک مرکـزي ایـران اسـت و      

  . استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان پذیر است
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  :عبارتست از 5بند الف ماده  3تی موضوع ردیف اسناد غیردول -9ماده 
اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت بحواله کرد داراي سه امضاء معتبرکه یکی از آنها امضاء بانک  -الف

  .واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یکسال
بـا   7مـاده   سایرمطالبات کوتاه مدت ریالی بوثیقه شمش یا مسکوك طال یا دارائی هاي مندرج در -ب

  .سررسید حداکثر یکسال
  بانک مرکزي ایران -قسمت دوم
  کلیات -فصل اول

  -10ماده 
بانک مرکزي ایران مسئول تنظیم و اجراي سیاسـت پـولی و اعتبـاري بـر اسـاس سیاسـت کلـی         -الف

  .باشد میاقتصادي کشور 
بازرگانی و کمـک   هدف بانک مرکزي ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادالت -ب

  .به رشد اقتصادي کشور است
بانک مرکزي ایران داراي شخصیت حقوقی است و در مواردیکه در این قـانون پـیش بینـی نشـده      -ج

  .است تابع قوانین و مقررات مربوط بشرکتهاي سهامی خواهد بود
بانک مرکزي ایران جز در مواردیکه قـانون صـریحاً مقررداشـته باشـد مشـمول قـوانین و مقـررات         -د

و شرکتهاي دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و همچنین مشمول  ها وزارتخانهعمومی مربوط ب
  .باشد میمقررات قسمت بانکداري این قانون ن

سرمایه بانک مرکزي ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشـی از   -هـ
اجراي ماده یک این قانون و اندوخته هاي بانک تأمین شده و متعلق بدولت است کـه تمامـاً پرداخـت    

  .یابدوزیران ممکن است افزایش  هیأتسرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب . شده است
مرکز اصلی بانک مرکزي ایران تهران است و در صورت اقتضاي مصالح کشور میتوان بـا تصـویب    -و

  .وزیران بمحل دیگري منتقل نمود هیأت
بانک مرکزي ایران میتواند در هر محل الزم بداند شعبه تأسیس نماید و یـا بـه هریـک از بانکهـاي      -ز

  . کشور نمایندگی بدهد
  .ایران فقط بموجب قانون امکان پذیراست انحالل بانک مرکزي -ح

  وظایف و اختیارات -فصل دوم
  :باشد میبانک مرکزي ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباري کشور موظف بانجام وظایف زیر  - 11ماده 
  .انتشار اسکناس و سکه هاي فلزي رایج کشور طبق مقررات این قانون -الف
  .ات اعتباري طبق مقررات این قانوننظارت بر بانکها و مؤسس -ب
تنظیم مقررات مربوط به معامالت ارزي و تعهد یا تضمین پرداختهـاي ارزي بـا تصـویب شـوراي      -ج

  .پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معامالت ارزي
  .نظارت بر معامالت طال و تنظیم مقررات مربوط به این معامالت یا تصویب هیأت وزیران -د

ه آن با تصـویب شـوراي   بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط بهـ ـ نظارت  
  رپول و اعتبا

  :بانک مرکزي ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است -12ماده 
و مؤسسـات دولتـی و وابسـته بـدولت و شـرکتهاي دولتـی و        ها وزارتخانهنگاهداري حسابهاي  -الف

و مؤسسـات دولتـی و    ها وزارتخانهریها و همچنین مؤسساتیکه بیش از نصف سرمایه آنها متعلق بشهردا
وابسته بدولت و شرکتهاي دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنهـا در داخـل و   

  .خارج از کشور
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نـه بعنـوان عامـل دولـت و     فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزا -ب
  .واگذاري این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر

  .نگاهداري کلیه ذخائرارزي و طالي کشور -ج
تـرمیم و توسـعه و شـرکت مـالی      المللـی  بینپول وبانک  المللی بیننگاهداري وجوه ریالی صندوق  -د

  .به این مؤسساتتوسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته  المللی بینو مؤسسه  المللی بین
انعقاد موافقت نامه پرداخت دراجراي قراردادهاي پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و  -هـ

  .سایر کشورها
و شهرداریها و شرکتهاي دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند  ها وزارتخانه -1تبصره 

نک مرکزي ایران نگاهداري نمایند و کلیه عملیات بـانکی  وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد با
خود را منحصراً توسط بانک مرکزي ایران انجام دهند و اطالعاتی کـه بانـک مرکـزي ایـران در انجـام      

  .وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند
نجام عملیـات بـانکی   و شرکتها و مؤسساتی که بموجب قوانین خاص مجاز به ا ها وزارتخانه -2تبصره 

  .وسیله بانکهاي دیگر میباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود
  .باشد میبانک مرکزي ایران داراي اختیارات زیر  -13ماده 

  .و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی ها وزارتخانهدادن وام و اعتبار ب -1
  .و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی ها وزارتخانهتضمین تعهدات دولت و  -2
دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی بشرکت هـاي دولتـی و شـهرداریها و همچنـین      -3

  .بمؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها با تأمین کافی
  .با تأمین کافی تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها و دادن اعتبار ببانکها -4
خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتـی و اوراق قرضـه صـادر شـده از طـرف دولتهـاي        -5

  .معتبر المللی بینخارجی یا مؤسسات مالی 
  .خرید و فروش طال و نقره -6
افتتاح و نگاهدارئ حساب جاري نزد بانکهاي خارج و یـا نگاهـداري حسـاب بانکهـاي داخـل و       -7

خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج بحسـاب  
  .خود و یا بحساب بانکهاي داخل

 ها وزارتخانهاعتبارات اعطایی به  دادن وام و اعتبار و تضمین وام و) 18/12/1358اصالحی ( -1تبصره 
  . و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت اموراقتصادي و دارائی است

  .هاي مربوط به اجراي این ماده بتصویب شوراي پول و اعتبار خواهد رسید نامه آیین -2تبصره 
مـور پـولی و   بانک مرکزي ایران در حسن اجراي نظام پولی کشور میتوانـد بشـرح زیـر در ا    -14ماده 

  .بانکی دخالت و نظارت کند
تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها که ممکن است بر حسـب نـوع وام و اوراق و اسـناد     -1

  .نرخهاي مختلف تعیین شود
تعیین نسبت دارائی هاي آنی بانکها بکلیه دارائیها یا به انواع بدهی هاي آنها بر حسب نوع فعالیـت   -2

  .ضوابط به تشخیص بانک مرکزي ایرانبانکها یا سایر 
تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزي ایران کـه ممکـن اسـت بـر حسـب       -3

 10ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهاي متفاوتی براي آن تعیین گردد ولی در هر حـال ایـن نسـبت از    
  .درصد بیشتر نخواهد بود 30درصد کمتر و از 

  .تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها -4
  .تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائی ها -5
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ظهرنویسی یا ضمانت نامه هاي صـادر   -تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادي -6
  .یزان وثیقه این قبیل تعهداتاز طرف بانکها و نوع و م

  .شود میتعیین شرایط معامالت اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین  -7
  .تعیین مقررات افتتاح حساب جاري و پس انداز و سایر حسابها -8
جاري یا پس انـداز از   هاي سپردهتعیین نوع و میزان جوائز و هر گونه امتیاز دیگري که براي جلب  -9

  .و تعیین ضوابط براي تبلیغات بانکها در این مورد گردد مینکها عرضه طرف با
رسیدگی بعملیات و حساب ها و اسناد و مدارك بانکها و اخذ هر گونه اطالعات و آمار از بانکها  -10

  .با توجه بلزوم حفظ اسرار حرفه اي
  .ور موقت یا دائممحدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت هاي مربوط بط -11
  .مشابه نزد بانکها هاي سپردهپس انداز و  هاي سپردهتعیین نحوه مصرف وجوه  -12
  .تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطور کلی یا در هر یک از رشته هاي مختلف -13
  .تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده -14
  .باال براي مؤسسات اعتباري غیر بانکی 14تا  1ات مشروح در بندهاي تعیین مقرر -15

  .استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبالً بتصویب شوراي پول و اعتبار برسد -تبصره
پول است و ارتباط دولـت   المللی بینرئیس کل بانک مرکزي ایران نماینده دولت در صندوق  -15ماده 

پول از طریق بانک مرکـزي ایـران خواهـد بـود و انجـام کلیـه وظـایف و اعمـال          المللی بینبا صندوق 
پول ببانـک ملـی ایـران     المللی بیناختیاراتی که بموجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق 

  .باشد میواگذار شده است با بانک مرکزي ایران 
  ارکان -فصل سوم

  :باشد می بانک مرکزي ایران داراي ارکان ذیل -16ماده 
  .مجمع عمومی -1
  .شوراي پول و اعتبار -2
  .هیأت عامل -3
  .هیأت نظارت اندوخته اسکناس -4
  .هیأت نظار -5

  مجمع عمومی -بخش اول
  -17ماده 
مجمع عمومی بانک از وزیر امور اقتصادي و دارائی و یک وزیر دیگـر بـه انتخـاب هیـأت وزیـران بـه        - الف

  . دارائی استموي بانک با وزیر امور اقتصادي وریاست مجمع ع. شود مینمایندگی از طرف دولت تشکیل 
  .اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأي شرکت میکنند -ب
  :وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است -ج
  .رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزي ایران -1
  .نظار هیأترسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی نسبت بگزارشهاي  -2
  .رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه -3
  . انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارائی -4
  .سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون بعهده مجمع عمومی گذارده شده است -5
مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگـر بـه نظـر    جلسات  -د

کل بانک مرکزي ایران به دعوت وزیر امور اقتصـادي   رئیسوزیر امور اقتصادي و دارائی یا به پیشنهاد 
  . و دارائی تشکیل خواهد شد
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اعضائی که حـق رأي دارنـد و   براي مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه  -هـ
  .رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزي ایران ضروري خواهد بود

  .تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأي اتخاذ خواهد شد -و
  شوراي پول و اعتبار -بخش دوم

  -18ماده 
ست کلی بانـک مرکـزي ایـران و    شوراي پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیا -الف

   :نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است
هاي داخلـی بانـک مرکـزي     نامه آیینرسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و  -1

  . ایران
  . رسیدگی و اظهار نظر نسـبت بـه ترازنامـه بانـک مرکـزي ایـران بـراي طـرح در مجمـع عمـومی           -2
  . هاي مذکور در این قانون نامه آیینرسیدگی و تصویب  -3
اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباري کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به  -4

ــه شــورا ارجــاع     ــار و هــر موضــوع دیگــري کــه از طــرف دولــت ب ــا تضــمین اعتب   . شــود مــیوام ی
دادن نظر مشورتی و توصیه بدولت در مسائل بانکی و پولی و اعتبـاري کشـور کـه بنظـر شـورا در       -5

  . ت اعتباري کشور مؤثر خواهد بودوضع اقتصادي و بخصوص در سیاس
اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانـک مرکـزي ایـران در حـدود ایـن قـانون        -6

  .گردد میبشورا عرضه 
   :عضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذیل اصالح می گرددترکیب ا -ب

  ور اقتصادي و دارائی یا معاون ويـ وزیر ام
  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ـ رئیس کل

  ور یا معاون ويـ معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمه
  از وزراء به انتخاب هیأت وزیران ـ دو تن

  معدن و تجارت  ،ـ وزیر صنعت
  ئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمیـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد ر

  ایران و تأیید ریاست جمهوري
  ـ دادستان کل کشور یا معاون وي

  ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
  ـ رئیس اتاق تعاون

هـر کـدام   (ه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی ـ نمایندگان کمیسیون هاي اقتصادي و برنامه و بودج
  به عنوان ناظر با انتخاب مجلس  )یک نفر
ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی    ) 11/06/1383اصالحی (ـ1تبصره 

  . ایران خواهد بود
ار تغییـر  هر یک از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال یک ب) 25/10/1389الحاقی (ـ2تبصره 
  . انتخاب مجدد آنها بالمانع است. می یابند

شورا بر حسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسـه خواهـد    -ج
  .داد و مسائلی که رئیس کل بانک یا اعضاي متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد

سمیت خواهـد یافـت و نظـرات و توصـیه هـا و      نفر از اعضاء ر 7د ـ جلسات شورا با حضور حداقل  
  . نفر از افراد حاضر در جلسه رسمی و معتبر است 6تصمیمات شورا با رأي موافق 

  .شورا میتواند از اشخاص صالحیت دار براي مشورت دعوت نماید -هـ
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اعضاي شوراي و اشخاصی که جهت مشورت دعوت میشوند موظف به حفـظ اطالعـات و اسـرار     -و
  .شند مگر در مواردیکه قانوناً مکلف به اظهار اطالع یا اداي شهادت باشندشورا میبا

اعضاي شورا براي حضور در جلسات شورا حق الزحمه اي دریافت خواهند کـرد کـه بـه پیشـنهاد      -ز
  .گردد میرئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین 

اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از شروع بکار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کننـد کـه    -ح
در انجام وظایف شوراي پول و اعتبار نهایت دقت و بی نظري را بکار برنـد و کلیـه تصـمیماتی را کـه     

  .میگیرند مقرون بصالح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسراربانک و شورا بشود
  ت عاملهیأ -بخش سوم

  -19ماده 
دبیر کل بانک و سه نفـر معـاون    -قائم مقام -عامل بانک مرکزي ایران مرکب از رئیس کل هیأت -الف

  .با اختیارات و مسئولیتهاي معین در این قانون خواهد بود
  -ب
رئیس کل بانک مرکزي ایران بعنوان باالترین مقام اجرائی و اداري عهـده دار کلیـه امـور بانـک بـه       -1

  .ناء وظایفی است که بموجب این قانون بعهده ارکان دیگر بانک گذارده شده استاستث
 نامه آیینرئیس کل بانک مرکزي ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف باجراي این قانون و  -2

  .باشد میهاي مربوط به آن 
  .باشد میارجی با حق توکیل رئیس کل بانک مرکزي ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خ - 3
 هیـأت رئیس کل بانک مرکزي ایران میتواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خـود را بـه اعضـاي     -4

  .عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید
رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به پیشنهاد رئـیس جمهـور و بعـد از تأییـد مجمـع       -5

  . عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد
قائم مقام بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزي و پـس از تأییـد    -ج

  . شـود  مـی مجمع عمومی بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران بـا حکـم رئـیس جمهـور منصـوب         
و در صورت غیبت  شود میکل تعیین  رئیسکل بانک مرکزي ایران از طرف  رئیساختیارات قائم مقام 

  . باشد میکل  رئیسکل بانک قائم مقام داراي کلیه اختیارات  رئیسا یا معذوریت یا فوت یا استعف
کل بانک مرکزي ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می گـردد   رئیسدبیر کل بانک به پیشنهاد  -د

دبیـر کـل بانـک صـورت     . و سرپرستی دبیرخانه شوراي پول و اعتبار را نیز بـه عهـده خواهـد داشـت    
  . وراي پول و اعتبار را براي اطالع وزیر امور اقتصادي و دارائی ارسال خواهد داشتجلسات ش

  .شود میمعاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزي ایران منصوب و وظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین  - هـ
  -20ماده 
جمـع عمـومی   حقوق و مزایاي رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزي ایـران از طـرف م   -الف

  .شود میتعیین و از بودجه بانک پرداخت 
حقوق و مزایاي دبیر کل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل و تصویب مجمع عمومی تعیـین و   -ب

  .شود میاز بودجه بانک پرداخت 
دبیر کل و معاونان بانک قبل از شروع بکار در مجمع عمـومی سـوگند    - قائم مقام رئیس کل - رئیس کل بانک - ج

  .یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند
اعضاء هیأت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منـع مداخلـه وزراء و نماینـدگان مجلـس      -د

در معامالت دولتی و کشوري خواهند بود و نباید صاحب سـهم بانکهـا یـا    شوراي اسالمی و کارمندان 
  . مؤسسات اعتباري خصوصی باشند
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عامل در دوران تصدي خود نمیتوانند در دستگاه هاي دولتـی یـا خصوصـی سـمت      هیأتاعضاء  -هـ
  .موظفی دارا باشند

انشگاهها یا مؤسسات قبول سمتهاي غیرموظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در د -و
آموزش عالی درمورد رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزي ایران با تصویب مجمع عمـومی و  

  .عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزي ایران ممکن خواهد بود هیأتدر مورد سایر اعضاي 
  هیأت نظارت اندوخته اسکناس -بخش چهارم

  -21ماده 
ایـن قـانون از    5کناس عهده دار نظارت بر حسـن اجـراي مفـاد مـاده     هیأت نظارت اندوخته اس -الف

طریق تحویل و نگاهداري اسکناس هاي چاپ شده و همچنین نگاهداري حساب داراییهـاي موضـوع   
و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنهـا از   5ماده 

  . باشد میدوم کردن اسکناسهایی که باید از جریان خارج شود خزانه بانک و بعالوه نظارت در مع
   :شود مینظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل  هیأتـ ب 

  راي اسالمی به انتخاب مجلس مزبورـ دو نماینده مجلس شو 1
  کل بانک مرکزي ایران یا معاون اوـ رئیس  2
  ـ دادستان کل کشور یا معاون او 3
  کل کشورـ خزانه دار  4
  ـ رئیس کل دیوان محاسبات 5
  نظار هیأتـ رئیس  6

مدت مأموریت نمایندگان مجلس شوراي اسالمی با مجلس مزبـور  ) 31/04/1359اصالحی ( -1تبصره 
  . باین سمت باقی خواهند ماند ،خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین

ي انقـالب بـه جـاي افـراد مـذکور در      دو نفـر بـه نماینـدگی شـورا    ) 29/11/1357الحاقی (ـ  2تبصره 
این ماده تعیین و معرفـی مـی    )الف(مزبور براي اجراي و ظایف مقرر در بند  )ب(بند  2و  1قسمتهاي 

  . شوند
مربوط به نحوه اجراي وظائف محول به هیأت نظارت اندوخته اسکناس به وسـیله هیـأت    نامه آیین -ج

  .شود میتصویب و به موقع اجرا گذارده 
حـق الزحمـه اي دریافـت     هیـأت نظارت اندوخته اسکناس براي حضور در جلسات  هیأتضاي اع -د

  .گردد میخواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین 
  هیأت نظار -بخش پنجم

  -22ماده 
نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزي ایران است کـه نسـبت بصـحت     هیأت -الف

  .این حسابها و تعهدات اظهار نظر میکند
  :نظار بشرح زیر است هیأتوظائف  -ب
  .رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزي ایران و تهیه گزارش براي مجمع عمومی ساالنه -1
  .ها و بدهی ها و خالصه حسابهاي بانک و گواهی آنها براي انتشار رسیدگی به صورت ریز دارایی -2
  .رسیدگی بعملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی -3
و چهار نفر عضو از میان حسابرسـان خبـره یـا افـراد مطلـع در امـور        رئیسهیأت نظار مرکب از یک نفر  - ج

بقه کار است که به پیشـنهاد وزارت اموراقتصـادي و دارائـی و    حسابداري یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سا
  . تصویب مجمع عمومی براي مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است

هیأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش هـاي الزم از فعالیتهـاي بانـک و تصـمیمات      رئیس -د
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  . دارائی تسلیم نمایدجاري بانک را به وزیر امور اقتصادي و 
نظار در ایفاء وظائف فوق میتواند کلیه اسناد حسابها و دارائیهاي بانک را مـورد رسـیدگی قـرار     هیأت - تبصره

دهد و بکلیه مقررات و تصمیمات و نوشته هاي بانک که الزم میداند دسترسی داشـته باشـد و بـدون مداخلـه     
  .در امور جاري بانک در حدود وظائف خود نظراتی به رئیس کل بانک مرکزي ایران بدهد

  -23ماده 
حقوق و مزایاي هیأت نظار از طرف وزیر امـور اقتصـادي و دارائـی تعیـین و از بودجـه وزارت       -الف

  . امور اقتصادي و دارائی قابل پرداخت است
نظار قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسـرار بانـک    هیأتاعضاي  -ب

  .را بنحو احسن انجام دهندرا حفظ نمایند و وظایف قانونی خود 
نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت  هیأتاعضاي  -ج

  .دولتی و کشوري خواهند بود
نظار در دوران تصدي خود نمیتواننـد در دسـتگاههاي دولتـی یـا خصوصـی سـمت        هیأتاعضاي  -د

  .موظف دارا باشند
وظـف فقـط در مؤسسـات خیریـه و اجتمـاعی و تـدریس در دانشـگاهها یـا         قبول سـمتهاي غیرم  -هـ

  .مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بالمانع است
تنظیم و با تصویب وزیـر امـور اقتصـادي و دارائـی      هیأتنظار بوسیله خود  هیأتداخلی  نامه آیین -و

  . اجرا خواهد شد
  مقررات عمومی -فصل چهارم

  -24ماده 
  .مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می یابدسال  -الف
ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یکماه قبـل از تشـکیل جلسـه سـاالنه مجمـع       -ب

  .نظار تسلیم گردد هیأتعمومی به 
  .را انتشار خواهد دادبانک مرکزي ایران حداقل ماهی یکبار خالصه اي از وضع حسابهاي خود  -ج

  -25ماده 
  :سود ویژه بانک در هر سال بشرح زیر تقسیم خواهد شد -الف

  .پرداخت مالیات بر درآمد بحساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط بشرکتهاي دولتی -1
  .ده درصد براي اندوخته قانونی تا وقتیکه اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود -2
  .مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی براي اندوخته احتیاطی -3
  .مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی براي انتقال بحساب سال بعد -4
  .باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق بدولت خواهد بود -ب

  -26ماده 
مقابل زیانهاي احتمالی حاصل از تغییر برابریهاي قانونی نسبت به طـال و   دولت موظف است در -الف

پولهاي خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی نـام بـا سررسـید معـین صـادر و ببانـک       
  .مرکزي ایران تسلیم نماید

اتفاقات ناشی از سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهاي قانونی نسبت به طال و پولهاي خارجی و  -ب
قوه قهریه به مصرف استهالك اصل و بهره بدهی هاي دولت به بانک مرکـزي ایـران خواهـد رسـید و     

   .مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد
این قانون بحسـاب   12سود و زیان ناشی از اجراي موافقت نامه هاي پرداخت موضوع بند هـ ماده  -ج

  .دولت منظور خواهد شد
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  -27 ماده
کلیه اسناد تعهد آور صادر از بانک مرکزي به استثناي اسناد مربوط به امـور داخلـی بانـک داراي     -الف

  .دو امضاي مجاز خواهد بود
مدت و طرز نگاهداري اسناد و اوراق بازرگـانی و دفـاتر بانـک مرکـزي ایـران بصـورت عـین و         -ب

ـ همچنین طرز تبدیل آنها بعکس یا فیلم یا نظائر آن بموجـب   اي خواهـد بـود کـه بتصـویب      نامـه  ینآی
شوراي پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلم هـا و نظـائر آن در دادگاههـا پـس از     

  .حکم اصول اسناد را خواهند داشت نامه آیینگذشتن مدتهاي مقرر در 
لـزي متعلـق   اسکناسهاي بانک مرکزي ایران و همچنین طال و نقـره و مطلسـهاي مسـکوك ف    -28ماده 

ببانک مرکزي ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات و عـوارض دیگـر   
  .معاف است

بانک مرکزي ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادي و ارزي کشور ایجاب کنـد میتوانـد بـا     -29ماده 
  .ان ارزي معاف نمایدتصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کاال را از سپردن پیم

  بانکداري -قسمت سوم
  شرائط تأسیس بانک -فصل اول

  -30ماده 
تأسیس بانک و اشتغال بعملیات بانکی و استفاده از نام بانک درعنـوان مؤسسـات اعتبـاري فقـط      -الف

  .طبق مقررات این قانون ممکن است
  .باشد میتشخیص عملیات بانکی با شوراي پول و اعتبار  -ب
تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن بوسیله شوراي پول و اعتبار و صدور اجـازه   -ج

  .از طرف بانک مرکزي ایران است
مراجع ثبت شرکتها نمیتوانند تقاضاي تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسـانند مگـر آنکـه اجـازه      -د

مربوط کـه بتصـویب شـوراي پـول و اعتبـار       نامه بانک مرکزي ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه
  .رسیده است ضمیمه تقاضاي ثبت باشد

  .هر گونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی بتصویب شوراي پول و اعتبار برسد -هـ
اي خواهـد   نامـه  آیینایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق  -و

  .اي پول و اعتبار میرسدبود که بتصویب شور
بانکهائی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده اند و اساسنامه آنها با مقـررات ایـن قـانون     -تبصره

مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این 
  .برسانندقانون تطبیق دهند و آنرا بتصویب شوراي پول و اعتبار 

  -31ماده 
  .تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود -الف
مـدیره   هیـأت عامـل و اکثریـت اعضـاء     هیـأت مدیره و اکثریت اعضاء  هیأتمدیر عامل و رئیس  -ب

  .بانکهاي ایرانی باید از اتباع ایران باشند
متعلق به اشخاص حقیقی اتبـاع خـارج یـا اشـخاص      هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن -ج

و بایـد تحـت عنـوان بانـک      شـود  مـی حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب 
از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتـاد و پـنج درصـد سـرمایه آن متعلـق      . خارجی به ثبت برسد

  . شود می باشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی
درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقـوقی کـه    40بیش از  توانند میبانکهاي ایرانی ن -د

انتقال سهام بانکهـاي ایرانـی بـه    . هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند
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و مالکیت بیش از چهل درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمیتوانـد  . دولتهاي خارجی مطلقاً ممنوع است
  . باشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر بموجب قانون

از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانکهاي خارجی و مؤسسات اعتباري غیر بانکی خارجی که بـه   -ه
. اشتغال می ورزنـد فقـط بـا تصـویب مجلـس شـوراي اسـالمی خواهـد بـود          عملیات متعارف بانکی

مؤسسات اعتباري غیر بانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی بـه  
تشخیص بانک مرکزي ایران واسطه بـین عرضـه کننـدگان و متقاضـیان وجـوه و اعتبـار مـی باشـند و         

  . ه توزیع اعتبارات مؤثر استعملیات آنها در حجم و نحو
  -32ماده 
  .سرمایه بانکها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است -الف
حداقل سرمایه بانکهاي ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهـد شـده و اقـالً پنجـاه      -ب

  . درصد آن پرداخت و قبل از تسـلیم تقاضـاي تأسـیس نـزد بانـک مرکـزي ایـران سـپرده شـده باشـد          
سیس حداقل سرمایه بانکهاي خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضاي تأ

  .در بانک مرکزي ایران سپرده شده باشد
بانک مرکزي ایران با تصویب شوراي پول و اعتبار می تواند مهلت پرداخـت سـرمایه تعهـد شـده      -ج

  .بانک هاي ایرانی را تعیین و براي اجراء به بانکها ابالغ نماید
بنـد ب را در مـورد    وزیران حداقل سرمایه مـذکور در  هیأتبانک مرکزي ایران میتواند با تصویب  -د

  .کلیه بانکها یا در مورد بانکهائی که فعالیت آنها در رشته هاي مخصوصی است افزایش دهد
  شرایط و نحوه فعالیت بانکها -فصل دوم

  -33ماده 
ایکـه بتصـویب    نامـه  آیـین میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبـق   -الف

سود ویژه ساالنه کمتـر   015/0اندوخته قانونی از . خواهد رسید تعیین خواهد شدشوراي پول و اعتبار 
  .اندوخته قانونی پس از آنکه بمیزان سرمایه رسید اختیاري است. بیشتر نخواهد بود 020/0و از 
در صورتیکه سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتـر شـود بایـد بـر اسـاس       -ب

  .ایکه در این مورد بتصویب شوراي پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید نامه آیین
نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانکها بنحوي که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه دارائیهـا و   -ج

آن  بدهیهاي بانک باشد بوسیله شوراي پول و اعتبار تعیـین خواهـد شـد و بانکهـا مکلـف بـه اجـراي       
  .خواهند بود

میزان استهالك دارائیهاي منقول و غیرمنقـول قابـل اسـتهالك و هزینـه هـاي تأسـیس و توسـعه و         -د
همچنین میزان اندوخته هاي احتیاطی بانکها از طرف شوراي پول و اعتبار تعیین خواهد شـد و بانکهـا   

  .موظف باجراي آن خواهند بود
  .و زیان خود را بگواهی حسابداران رسمی برسانندبانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود  -هـ
مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها بصورت عین و همچنین طرز تبـدیل   -و

ایکه بتصـویب شـوراي پـول و اعتبـار خواهـد رسـید        نامه آیینآنها بعکس یا فیلم یا نظایر آن بموجب 
فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذاشتن مدتهاي مقرر در تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و 

  .حکم اصول اسناد را خواهند داشت نامه آیین
  :انجام عملیات زیر براي بانکها ممنوع است -34ماده  
  .خرید و فروش کاال بمنظور تجارت -1
  .معامالت غیرمنقول جز براي بانکهائی که هدف آنها انجام معامالت غیرمنقول است -2
خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلـی یـا خـارجی     -3
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ـ موجب دستورها یـا آ  همیزانی بیش از آنچه بانک مرکزي ایران ب هحساب خود ب هب هـاي خـاص    نامـه  ینی
  .اهد کردتعیین خو

نفعند و سایر اشـخاص   اعطاي اعتبار به اعضاي ارکان خود و مؤسساتی که اعضاي مزبور در آن ذي -4
هـاي خـاص تعیـین     نامـه  آیـین موجب دستورها یا  هحقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزي ایران ب

  .خواهد کرد
رکـزي ایـران مگـر بـا رعایـت      اعطاي اعتبار باعضاي ارکان یا رؤسـاي ادارات و بازرسـان بانـک م    -5

  .تصویب شوراي پول و اعتبار خواهد رسید هایکه در این مورد ب نامه آیین
  .انتشار اوراق دیداري در وجه حامل -6

تملک غیر منقول براي استیفاء مطالبات یا براي تأمین محل کـار یـا مسـکن کارکنـان بانـک و       -تبصره
زي ایـران تعیـین خواهـد نمـود مشـمول ممنوعیـت       آن طبق شرائطی که بانـک مرکـ   همعامالت نسبت ب

  .این ماده نخواهد بود 2موضوع بند 
  -35ماده 
صـدور   ،جعـل و تزویـر   ،کالهبـرداري  ،خیانت در امانت ،اختالس ،ارتشاء ،محکومین به سرقت -الف

چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگـاه هـاي داخلـی یـا خـارج      
کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور بانکها 

  .بهرعنوان ممنوع میباشند
مرکزي ایران در بانـک دیگـري سـهم یـا      مدیران و رؤساي هیچ بانکی نمیتوانند بدون اجازه بانک -ب

  .سمتی داشته باشند
مسئول و متعهد جبـران   شود میهر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان  -ج

  . خواهد بود
مـدیره هـر بانـک نیـز در مقابـل       هیـأت عامل و اعضـاء   هیأتاعضاء  ،مدیره هیأترئیس  ،مدیر عامل

صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشند که بعلت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین 
  .شود میهاي مربوط باین قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد  نامه آیینو 

ه از دادگاههاي خـارجی در مـورد بنـد الـف     مرجع صالح براي تشخیص و تطبیق احکام صادر -تبصره
  .این ماده وزارت دادگستري است

طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات اعتباري از طـرف بانـک    -36ماده 
  .مرکزي ایران تعیین خواهد شد

رهاي بانـک مرکـزي   هاي متکـی بـر آن و دسـتو    نامه آیینبانکها مکلفند مقررات این قانون و  -37ماده 
و همچنین مقررات اساسـنامه   شود میهاي متکی بر آن صادر  نامه آیینایران را که بموجب این قانون یا 

  .مصوب خود را رعایت کنند
  -38ماده 
  .کلیه بانکهایی که در ایران کار می کنند عضو کانون بانکها شناخته می شوند -الف
ستقالل مالی بوده و بموجب اساسـنامه ایکـه بتصـویب    کانون بانکهاي داراي شخصیت حقوقی و ا -ب

  .شوراي پول و اعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد
  ترتیب انحالل و ورشکستگی بانکها -فصل سوم

کـل بانـک مرکـزي     رئیسدر موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد ) 18/12/1358اصالحی ( -39ماده 
ایران و تأیید شوراي پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیـر و وزیـر امـور اقتصـادي و     
دارائی و وزیر دادگستري اداره امور بانک به عهده بانک مرکزي ایران واگذار شـود یـا ترتیـب دیگـري     

  . براي اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود
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  .ورتیکه مقامات صالحیتدار بانک تقاضا نماینددر ص -الف
  .در صورتیکه بانک در مدت یکسال از تاریخ ابالغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند -ب
  .در صورتیکه بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را براي مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند -ج
هاي متکی بر آن و دستورات بانک مرکزي ایران  نامه آییندر صورتیکه بانکی برخالف این قانون و  -د

و یا برخالف اساسنامه مصوب خـود   شود میهاي متکی بر آن صادر  نامه آیینکه بموجب این قانون یا 
  .عمل نماید

  .در صورتیکه قدرت پرداخت بانکی بخطر افتد یا سلب شود -هـ
اء اجازه تأسیس طبق دستور بانـک مرکـزي   از تاریخ الغ شود میبانکی که اجازه تأسیس آن لغو  -تبصره

  .ایران عمل خواهد کرد
اي  نامه آیینو نحوه الغاء اجازه تأسیس بموجب  39طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده  -40ماده 
  .که بتصویب کمیسیونهاي دارائی مجلسین خواهد رسید باشد می

  -41ماده 
الم شود دادگاه قبل از هر گونه اتخـاذ تصـمیم نظـر    در صورتیکه توقف با ورشکستگی بانکی اع -الف
بانک مرکزي ایران از تاریخ وصول استعالم دادگاه باید ظـرف  . مرکزي ایران را جلب خواهد کرد بانک

دادگاه با توجه بنظر بانک مرکزي ایران و دالئـل موجـود   . را کتباً به دادگاه اعالم داردیک ماه نظر خود 
  .تخاذ خواهد کرددر پرونده تصمیم مقتضی ا

  .باشد میتصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی  -ب
در تمام موارد انحالل و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکـزي ایـران    -ج

  .انجام خواهد گرفت
زارریـال در درجـه اول و   مشـابه تـا میـزان پنجـاه ه     هـاي  سـپرده پس انـداز یـا    هاي سپردهاسترداد  -د

ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهاي  هاي سپردهحساب جاري و  هاي سپرده
  .منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است

  .با انحالل یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد -ه
قـانون پـولی و    )ماده أخیر» د « به استثناي بند ( )41(و  )40( ،)39(مواد ) 07/07/1394اصالحی ( - تبصره

شامل تمامی مؤسسات اعتباري غیربانکی که با تشخیص بانـک مرکـزي    18/4/1351بانکی کشور مصوب 
لتـی  به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثناي صندوق هـاي توسـعه اي و حمـایتی دولتـی و غیردو    

  . گردند نیز می ،مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي در محدوده اساسنامه فعلی خود
  مقررات کیفري و انتظامی -فصل چهارم

  -42ماده 
خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزي گردد یـا ورود   -الف

ایـن   11یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزي ایـران بموجـب مـاده    
مبلـغ موضـوع تخلـف محکـوم     % 50متخلفین بجزاي نقدي تا معـادل  . قانون مقرر میدارد ممنوع است

  .اهند شدخو
تأسیس بانک و اشتغال به بانکداري بدون رعایت مقررات این قـانون و اسـتفاده از نـام بانـک در      -ب

مرتکب به حبس تأدیبی تـا ششـماه محکـوم خواهـد شـد و در      . ع استعنوان مؤسسات اعتباري ممنو
را تا تعیـین   صورت اقتضاء دادستان میتواند بدرخواست بانک مرکزي ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه

  .تکلیف نهائی آن از طرف دادگاه بدهد
  .تعقیب کیفري در موارد فوق منوط بشکایت بانک مرکزي ایران است -تبصره
را رعایـت   14مـاده   6و  5و  3و  2بانکها و مؤسسات اعتباري که نسبتهاي مقرر در بندهاي  -43ماده 
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در سـال نسـبت بـه مبلـغ     %  12معادل  نکنند به تشخیص شوراي پول و اعتبار مکلف بپرداخت مبلغی
  .مورد تخلف خواهند بود

هاي آن و دسـتورات بانـک مرکـزي ایـران کـه       نامه آیینتخلف از سایر مقررات این قانون و  -44ماده 
   :موجـب مجازاتهـاي انتظـامی زیـر خواهـد بـود       شود میهاي آن صادر  نامه آیینبموجب این قانون یا 

  . تصدیان متخلفبی به مدیران یا متذکر کت -1
  . ست میلیون ریال براي ایام تخلفپرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دوی -2
  . ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباري غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یـا دائـم   -3

بانکها  انتظامی هیأتمرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهاي انتظامی 
خواهد بود که مرکب از نماینده دادستان کل و یکنفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار بانتخـاب شـورا و   

دبیـر کـل بانـک سـمت دادسـتان       ،یک نفر از اعضاي شورایعالی بانکها با انتخاب شوراي عالی بانکهـا 
تجدیـدنظر در شـوراي   انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل  هیأتاحکام . را خواهد داشت هیأت

  . پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعی است
این ماده وسیله بانک مرکزي ایران از بانک یا مؤسسه مربوط  2و بند  43وجوه موضوع ماده  -1تبصره 

  .وصول و بحساب درآمد عمومی منظور خواهد شد
اي انتظامی براي تخلفات و ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاته -2تبصره 

رسـیدگی و شـوراي    هیـأت ترتیب درخواست تجدید نظر و طرز رسیدگی مجدد و اجراي تصـمیمات  
  .اي خواهد بود که بتصویب شوراي پول و اعتبار خواهد رسید نامه آیینپول و اعتبار مطابق 

کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردي که با این قانون مغایرت دارد از تـاریخ اجـراي ایـن     -45ماده 
هـاي سـابق    نامـه  آیـین قانون ملغی است و تا زمانی که آئیننامه هاي این قانون بتصویب نرسیده اسـت  

خواهـد  مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابـل اجـرا   
  .بود

قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصـره پـس از تصـویب مجلـس سـنا در جلسـه روز       
در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیرماه یکهزار و سیصـد و پنجـاه و یـک شمسـی      7/4/1351چهارشنبه 

  .بتصویب مجلس شورایملی رسید
  عبداهللا ریاضی -مجلس شوراي ملی رئیس

  
  )1390-1394(ه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه پنجسال

  25/10/1389مصوب  
گذاران بانکها و سایر مؤسسـات اعتبـاري در    به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده - 95ماده 

حـداکثر تـا پایـان سـال      شود میصورت ورشکستگی، به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اجازه داده 
  :ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده

ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویتهاي دریافتی از بانکهـا   صندوق ضمانت سپرده - الف
  .و سایر مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد

  .ها الزامی است مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده عضویت کلیه بانکها و سایر –ب 
میزان حق عضویتها متناسب با گردش مالی بانکها و مؤسسات اعتبـاري مـذکور بنابـه پیشـنهاد بانـک       –ج 

  .رسد مرکزي جمهوري اسالمی ایران به تصویب هیأت وزیران می
ها بنابه پیشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بـا همـاهنگی    اساسنامه صندوق ضمانت سپرده –د 

  .معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
  19648 :انتشار شماره هـ47632ت/102595 :ابالغ شماره
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  26/05/1391 :رسمی روزنامه تاریخ 22/05/1391: ابالغ تاریخ
 اسـالمی  جمهـوري  مرکـزي  بانـک  مشـترك  پیشنهاد به بنا 10/12/1390 مورخ جلسه در وزیران هیأت
 قـانون  )95( مــاده  )د( بنـد استناد به و جمهور رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت و ایران
 ضـمانت  صـندوق  اساسنامه ،ـ1389 مصوب ـ ایران اسالمی جمهـوري توسعـه پنجـم پنجسـاله برنامه
  :نمود تصویب زیر شرح به را ها سپرده

 
 بعدي الحاقات و اصالحات با 10/12/1390 مصوب ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه

 کلیات و تعاریف ـ اول فصل
  :روند می کار به زیر مشروح معانی در ،اساسنامه این در مندرج اصطالحات ـ1 ماده
 . ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه :اساسنامه ـ الف
 . ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک :مرکزي بانک ـ ب
  ها سپرده ضمانت صندوق :صندوق ـ پ
 مرکـزي  بانـک  مجوز با یا قانون موجب به که غیربانکی اعتباري مؤسسه یا بانک :اعتباري مؤسسه ـ ت

 . باشد می مرکزي بانک نظارت تحت و شده تأسیس
 . نماید می اعتباري مؤسسه نزد سپرده تودیع به مبادرت که شخصی :گذار سپرده ـ ث
 مرکزي بانک نظارت تحت و مجوز با که خارجی بانک یک از عملیاتی واحد :خارجی بانک شعبه ـ ج
 . نماید می فعالیت ایران در
 گـردش  بـا  متناسـب  و وزیـران  هیـأت  مصوبه براساس اعتباري مؤسسه که وجوهی :عضویت حق ـ چ

 . نماید می پرداخت صندوق به خود مالی
 بخـش  بـر  نـاظر  عامل هیأت عضو ،مرکزي بانک کل رئیس حضور با که اي کمیته :اضطرار کمیته ـ ح

 صندوق مدیرعامل و مرکزي بانک اعتباري مؤسسات و بانکها بر نظارت مدیرکل ،مرکزي بانک نظارت
 .شود می تشکیل
 بازپرداخت تضمین منظور به و نامحدود مدت براي ،غیردولتی عمومی نهاد صورت به صندوق ـ2 ماده

 .گردد می تأسیس اعتباري مؤسسات ورشکستگی صورت در گذاران سپرده به متعلق وجوه
 .ندارد اي شعبه کشور نقاط سایر یا و تهران در و است تهران شهر صندوق اصلی مرکز ـ3 ماده
 و اداري اسـتقالل  و مسـتقل  حقـوقی  شخصیت داراي و شده تأسیس ایرانی تابعیت با صندوق ـ4 ماده
 .نماید می فعالیت مربوط مقررات و قوانین سایر و اساسنامه این مفاد براساس و بوده مالی
 صندوق اختیارات و وظایف ـ دوم فصل
 :از است عبارت صندوق اختیارات و وظایف ـ 5 ماده
 . اعتباري مؤسسه هر در ارزي و ریالی از اعم شخص هر هاي سپرده ضمانت ـ الف

 وزیـران  هیـأت  تصویب به امناء هیأت پیشنهاد به گذاران سپرده از هریک براي تضمین سقف ـ تبصره
 .رسد می
 .اعتباري مؤسسات از عضویت حق دریافت ـ ب
 .اضطرار کمیته اعالم از پس ها سپرده پرداخت ـ پ

 هفتـاد  سـقف  تـا  حـداکثر  دولـت  یـا  و مرکزي بانک توسط شده ضمانت مالی اوراق در گذاري سرمایه
 وجـود  صـندوق  ذمـه  بـر  تعهدي و بوده آزاد صندوق منابع که مواقعی در صرفاً و صندوق منابع درصد
 .است مجاز مذکور اوراق فروش روز آخرین در یادشده اوراق خرید. باشد نداشته
 از پـس  توانـد  مـی  تعهـدات  ایفـاي  براي صندوق منابع تکافوي عدم صورت در مرکزي بانک ـ تبصره
 صـورت  بـه  را صـندوق  مـالی  منابع از بخشی وزیران هیأت تصویب و مرکزي بانک عامل هیأت تأیید

 .نماید تأمین تسهیالت
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  :شوند نمی صندوق ضمانت مشمول ،زیر هاي سپرده) 18/01/1392 منسوخه(ـ 6 ماده
  دیگر اعتباري مؤسسات توسط اعتباري مؤسسات نزد شده تودیع هاي سپرده ـ الف
  دولتی دستگاههاي به متعلق هاي سپرده ـ ب
  غیردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات به متعلق هاي سپرده ـ پ
 ،مشـترك  گـذاري  سرمایه صندوقهاي ،بازنشستگی صندوقهاي ،بیمه شرکتهاي به متعلق هاي سپرده ـ ت

 مسـتقیم  طـور  بـه  اعتبـاري  مؤسسـه  کـه  شرکتهایی و گذاري سرمایه شرکتهاي ،سرمایه تأمین شرکتهاي
 . دارد تملک در را شرکت آن سهام از )%10( درصد ده حداقل

 آنهـا  تکفـل  تحـت  افراد و اعتباري مؤسسه سهام درصد یک از بیش صاحبان به متعلق هاي سپرده ـ ث
 . باشد شده تودیع اعتباري مؤسسه همان در که
 یـا  عامـل  هیـأت  ،مـدیره  هیـأت  اعضـاي  ،مـدیرعامل  مقـام  قـائم  ،مـدیرعامل  به متعلق هاي سپرده ـ ج

 همـان  در کـه  آنهـا  تکفـل  تحـت  افـراد  و اعتبـاري  مؤسسه قانونی بازرسان یا بازرس و آنها نمایندگان
 . باشد شده تودیع اعتباري مؤسسه

 امضـاي  صاحبان و حقوقی و حقیقی از اعم اعتباري مؤسسه مستقل حسابرس به متعلق هاي سپرده ـ چ
 . باشد شده تودیع اعتباري مؤسسه همان در که آنها تکفل تحت افراد و حسابرسی گزارش

 . آنها تکفل تحت افراد و صندوق ارکان اعضاي به متعلق هاي سپرده ـ ح
 آنهـا  درخصـوص  و بـوده  تروریسـم  مالی تأمین یا پولشویی جرم ارتکاب از ناشی که یهای سپرده ـ خ

 . باشد شده صادر قضایی صالح مراجع از قطعی حکم
 . قضایی حکم موجب به شده مسدود هاي سپرده ـ د
 . شوند می نگهداري اعتباري مؤسسه نزد وثیقه عنوان به که یهای سپرده ـ ذ

 .باشد می صندوق عهده بر مذکور موارد از یک هر احراز و تشخیص ـ تبصره
 صندوق ارکان ـ سوم فصل
  :از عبارتند صندوق ارکان ـ7 ماده
  امنا هیأت ـ الف
  مدیره هیأت ـ ب
  مدیرعامل ـ پ
 قانونی بازرس ـ ت
  :شود می تشکیل زیر شرح به نفر شش از صندوق امناي هیأت اعضاي) 18/01/1392 اصالحی(ـ 8 ماده
  امنا هیأت رئیس عنوان به مرکزي بانک کل رئیس ـ الف
  وي معاون یا دارایی و اقتصادي امور وزیر ـ ب
  وي معاون یا جمهور رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاون ـ پ
  مرکزي بانک نظارت بخش بر ناظر عامل هیأت عضو ـ ث
  دارایی و اقتصادي امور وزیر انتخاب به دولتی بانکهاي عامل مدیران از نفر یک ـ ج
  دارایی و اقتصادي امور وزیر انتخاب به غیردولتی بانکهاي عامل مدیران از نفر یک ـ چ

 مجـدد  انتخاب و بوده سال دو )چ( و )ج( بندهاي در مذکور نمایندگان از هریک تصدي دوره ـ تبصره
 .است بالمانع آنها
 رسمیت عضو پنج حداقل حضور با و امنا هیأت رئیس دعوت با صندوق امناي هیأت جلسات ـ9 ماده
 تشـکیل  بـار  یـک  حداقل سال هر در امنا هیأت. است معتبر رأي چهار با حداقل آن تصمیمات و یافته
 .دهد می جلسه
 مقـررات  و قـوانین  رعایـت  بـا  صندوق رکن باالترین عنوان به امنا هیأت اختیارات و وظایف ـ10 ماده

  :است زیر شرح به مربوط
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  آن فعالیتهاي بر نظارت اعمال و صندوق هاي برنامه و سیاستها ،ها مشی خط تعیین ـ الف
  مقتضی تصمیمات اخذ و قانونی بازرس و مدیره هیأت سالیانه عملکرد گزارش بررسی ـ ب
 صـورت  نیـز  و شود می پیشنهاد مدیره هیأت سوي از که صندوق ساالنه بودجه تصویب و بررسی ـ پ

  قانونی بازرس گزارش به توجه با مالی هاي
  آن آتی تغییرات و صندوق تشکیالت و ساختار تصویب و بررسی ـ ت
  امنا هیأت رئیس پیشنهاد به مدیره هیأت اعضاي عزل و تعیین ـ ث
 رئـیس  پیشـنهاد  بـه  قـانونی  بازرس و مدیرعامل ،مدیره هیأت اعضاي پاداش و الزحمه حق تعیین ـ ج

  امنا هیأت
  مدیره هیأت پیشنهاد به دعاوي صلح و داوري به دعاوي ارجاع درباره تصمیم اتخاذ و بررسی ـ چ
  صندوق هاي آگهی کلیه درج براي کثیراالنتشار روزنامه تعیین ـ ح
 صـندوق  مـدیره  هیأت یا و امنا هیأت رئیس طرف از که دیگري موضوع هر به نسبت تصمیم اخذ ـ خ

 .باشد می امنا هیأت صالحیت در اساسنامه یا قانون طبق آن به رسیدگی و گردد می مطرح
 امنـا  هیـأت  مصوبات و اساسنامه مفاد چارچوب در صندوق امور اداره منظور به مدیره هیأت ـ11 ماده
 هیـأت  اعضـاي . گـردد  می تشکیل البدل علی عضو نفر یک و اصلی عضو نفر چهار ،رئیس نفر یک از

 سـال  سـه  مدت به امناء هیأت رئیس حکم با و امنا هیأت تصویب و امنا هیأت رئیس پیشنهاد با مدیره
 هیـأت  رئـیس  عنوان به را نفر یک خود اعضاي بین از جلسه اولین در مدیره هیأت. شوند می منصوب
 .نماید می انتخاب مدیره
 ،بـانکی  ،پـولی  امـور  در تجربـه  بـا  و نظـر  صـاحب  افـراد  میـان  از باید مدیره هیأت اعضاي ـ1 تبصره

 تحصـیلی  مـدرك  حـداقل  و مرتبط کار سابقه سال ده حداقل با ریزي برنامه و مالی ،حقوقی ،اقتصادي
 .گردند انتخاب مرتبط کارشناسی

 انتخاب به نسبت مدیره هیأت اعضاي مسئولیت دوره پایان از قبل ماه یک حداکثر امنا هیأت ـ2 تبصره
 ادامـه  خـود  خـدمت  بـه  قبلـی  اعضـاي  ،جدیـد  اعضاي انتخاب زمان تا. نماید می اقدام جدید اعضاي
 .داد خواهند
 قـانونی  موانـع  وجـود  یـا  مـدیره  هیأت اعضاي از یک هر عزل یا فوت یا استعفا صورت در ـ3 تبصره
 هیـأت  رئیس یا قانونی بازرس ،مدیره هیأت اعضاي از یک هر درخواست با بالفاصله امنا هیأت ،دیگر
 یـا  عضـو  انتخـاب  صـورت  ایـن  در. دهـد  مـی  جلسه تشکیل ،مدیره هیأت اعضاي تکمیل جهت ،امنا

 تـا  مـدیره  هیـأت  اعضـاي  سـایر  مسـئولیت  و اسـت  مـدیره  هیأت دوره مدت بقیه براي جدید اعضاي
 .بود خواهد باقی خود قوت به همچنان جدید اعضاي انتخاب

 محل در مدیرعامل یا و مدیره هیأت رئیس دعوت به بنا بار یک اي هفته حداقل مدیره هیأت ـ12 ماده
 شـامل  اي جلسـه  صـورت  بایـد  مدیره هیأت جلسات از یک هر براي. دهد می جلسه تشکیل صندوق
 اعضـاي  تمـامی  امضـاي  بـه  و تنظـیم  ،تاریخ قید با جلسه در شده اتخاذ تصمیمات و مذاکرات خالصه
 .برسد حاضر
 بـا  مـدیره  هیـأت  تصـمیمات . یابد می رسمیت اعضا اکثریت حضور با مدیره هیأت جلسات ـ1 تبصره
 .است معتبر مدیره هیأت اکثریت آراي
 صورتجلسـه  در منـدرج  تصـمیمات  از قسـمتی  یا تمام با که مدیره هیأت اعضاي از یک هر ـ2 تبصره
 .نماید قید صورتجلسه در را خود نظر باید باشد مخالف

  :باشد می زیر شرح به مدیره هیأت اختیارات و وظایف ـ13 ماده
  امنا هیأت مصوبات و اساسنامه اجراي ـ الف
 بـه  ارایـه  جهـت  صـندوق  ساالنه عملکرد و عملیات ،مالی صورتهاي نیز و بودجه تأیید و بررسی ـ ب

  امنا هیأت و قانونی بازرس
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 گزارشـهاي  همچنـین  و داخلـی  کنتـرل  بخـش  ،قـانونی  بازرس گزارشهاي به رسیدگی و بررسی ـ پ
 مـدیرعامل  چنانچـه . گـردد  می ارایه مدیرعامل توسط ،بار یک ماه سه هر که صندوق ماهه سه عملکرد

 گزارش این اخذ به نسبت است موظف مدیره هیأت ،نکند ارایه موقع به را بند این موضوع گزارشهاي
 . نماید مؤثر و عاجل اقدام
 یـا  و دولتـی  از اعـم  حقـوقی  و حقیقی اشخاص با قرارداد نوع هر عقد درخصوص تصمیم اتخاذ ـ ت

 و منقـول  امـوال  معاوضـه  و فـروش  و خریـد  همچنـین  و آنهـا  اقالـه  و فسخ ،تبدیل ،تغییر و غیردولتی
 امنـا  هیـأت  مصوبات چارچوب در موضوع با رابطه در تصمیمات سایر و صندوق حساب به غیرمنقول

 . مربوط مقررات رعایت با و
  صندوق نام به آن از استفاده و اعتباري مؤسسات نزد حساب افتتاح درخصوص تصمیم اتخاذ ـ ث
  مناسب داخلی هاي کنترل نظام استقرار و داخلی حسابرسی نظام برقراري ـ ج
  امنا هیأت به دعاوي صلح و داوري به اختالف موارد و دعاوي ارجاع پیشنهاد ارایه ـ چ
  صندوق الوصول یا و الوصول مشکوك مطالبات مورد در تصمیم اتخاذ ـ ح
  امنا هیأت طریق از مرکزي بانک به اعتباري مؤسسات پرداختی عضویت حق سقف پیشنهاد ـ خ
 و اساسـنامه  مفـاد  چـارچوب  در صـندوق  منـابع  گـذاري  سـرمایه  مـورد  در تصـمیم  اخذ و بررسی ـ د

  امنا هیأت مصوبات
 و اساسـنامه  ایـن  مفاد ،موجود مقررات با مطابق ها سپرده شده ضمانت وجوه پرداخت سازماندهی ـ ذ

  امنا هیأت مصوبات
 و تجربیات و اطالعات تبادل ،ارتباط برقراري درخصوص مدیرعامل پیشنهادات تصویب و بررسی ـ ر
 سـایر  در سـپرده  بیمـه  مؤسسات جمله از مربوط المللی بین سازمانهاي با نامه تفاهم انعقاد عنداللزوم یا

  موجود مقررات و قوانین مقررات چارچوب در ها سپرده بیمه مؤسسات المللی بین انجمن و کشورها
  آن دیون پرداخت و صندوق مطالبات وصول بر مستمر نظارت ـ ز
 توسـط  یـا  و خـود  اختیـارات  محـدوده  در مدیرعامل توسط که اموري کلیه به راجع تصمیم اتخاذ ـ ژ

 .گیرد می قرار مدیره هیأت کار دستور در امنا هیأت
 .نماید تفویض مدیرعامل به را خود وظایف از برخی مسئولیت حفظ با تواند می مدیره هیأت ـ تبصره
 و مـدیره  هیأت پیشنهاد به که است صندوق اداري و اجرائی مقام باالترین عنوان به مدیرعامل ـ14 ماده
 بـا  وي عـزل  و گـردد  مـی  تعیین سال سه براي ،امنا هیأت رئیس حکم و تأیید و امنا هیأت تصویب با

 .گیرد می صورت امنا هیأت تصویب و مرکزي بانک کل رئیس یا و مدیره هیأت پیشنهاد
 .شود انتخاب مدیره هیأت اعضاي بین از تواند نمی صندوق مدیرعامل ـ تبصره
  :باشد می زیر شرح به مدیرعامل اختیارات و وظایف ـ15 ماده
  مدیره هیأت و امنا هیأت تصمیمات اجراي ـ الف
  مربوط مقررات و قوانین چارچوب در جاري امور اداره ـ ب
  مربوط مقررات و قوانین رعایت با صندوق مدیران و کارکنان نصب و عزل ـ پ
 بـراي  صـالح  ذي مراجـع  بـه  ارایه جهت معامالتی ،مالی ،استخدامی ،اداري هاي نامه آیین تدوین ـ ت

  تصویب
 و سـاختار  نمـودن  عملیاتی و استقرار و مدیره هیأت به ارایه جهت صندوق ساختار تدوین و تهیه ـ ث

  مصوب تشکیالت
 حـق  بـا  قضـایی  مراجـع  سـایر  و دادگاهها حقوقی یا حقیقی اشخاص مقابل در صندوق نمایندگی ـ ج

  غیر توکیل
 نهـم  و سـی  و یکصـد  اصـل  رعایت با کارشناس و داور تعیین و داوري به ارجاع ،سازش به اقدام ـ چ

  مربوط مقررات سایر و ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون
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 اي دوره عملکـرد  گـزارش  ،مـالی  هـاي  صورت و گزارشات ،ساالنه بودجه و برنامه تنظیم و تهیه ـ ح
  مدیره هیأت به ارایه براي صندوق

  صندوق هاي بدهی پرداخت و صندوق هاي بستانکاري و مطالبات وصول مورد در اقدام ـ خ
  مدیره هیأت در تصویب از پس امنا هیأت به الوصول مشکوك مطالبات تشخیص گزارش ارایه ـ د
 هـاي  سـازمان  با نامه تفاهم انعقاد عنداللزوم و تجربیات و اطالعات تبادل ،ارتباط برقراري پیشنهاد ـ ذ

 هـا  سـپرده  بیمـه  المللی بین انجمن و کشورها سایر در سپرده بیمه مؤسسات جمله از مربوط المللی بین
  مدیره هیأت مصوبات و مقررات و قوانین چارچوب در
 .نماید می تفویض مدیرعامل به مدیره هیأت که اختیاراتی و وظایف انجام ـ ر

 و تشـخیص  بـه  صندوق کارکنان یا مدیران به را خود اختیارات از برخی تواند می مدیرعامل ـ1 تبصره
 .کند واگذار خود مسئولیت
 صـندوق  امـوال  و منافع ،حقوق حافظ و صندوق امور تمامی اجراي حسن مسئول مدیرعامل ـ2 تبصره
 .باشد می

 ،تجـاري  ،مالی اوراق و اسناد سایر و بروات ،ها سفته ،ها چک کلیه) 18/01/1392 اصالحی(ـ3 تبصره
. بـود  خواهد معتبر صندوق مهر با مدیره هیأت اعضاي از یکی ،مدیرعامل امضاي با تعهدآور و اعتباري
 . بود خواهد معتبر مدیرعامل امضاي با صندوق جاري و عادي مکاتبات و قراردادها تمامی
 بـه  را خـود  گزارشـات  بایـد  کـه  باشد می حسابرسی سازمان عهده بر قانونی بازرس وظایف ـ16 ماده

 .نماید ارایه امنا هیأت
  :از است عبارت قانونی بازرس وظایف ـ17 ماده
  صندوق اساسنامه مفاد اجراي حسن بر مستمر نظارت ـ الف
  مربوط مقررات با صندوق هاي هزینه و عملیات تطبیق ـ ب
 بـه  خـود  نظرات ارایه و صندوق عملیات و دفاتر ،مالی هاي صورت مورد در اظهارنظر و بررسی ـ پ

  امنا هیأت
 . شود می ارجاع امنا هیأت سوي از که اموري درخصوص اظهارنظر و بررسی ـ ت
 امنا هیأت به مدیره هیأت هاي گزارش سقم و صحت مورد در اظهارنظر ـ ث
 و اسـناد  کلیـه  ،صـندوق  جاري امور در مداخله بدون و خود وظایف ایفاي در قانونی بازرس ـ18 ماده

 مـی  مـدیرعامل  از کتبـی  درخواسـت  با و داده قرار رسیدگی مورد را صندوق هاي حساب و ها دارایی
 مـدیرعامل . باشـد  داشـته  دسترسـی  دانـد  مـی  الزم کـه  صندوق مستندات و مدارك ،اطالعات به تواند

 قـانونی  بـازرس  کتبـی  درخواسـت  به پاسخ ارایه به نسبت وقت اسرع در که است موظف نیز صندوق
 .نماید اقدام
 بروز بر مبنی گزارشاتی یا نماید مالحظه را اشکاالتی ،بازرسی حین در چنانچه قانونی بازرس ـ تبصره

 بـه  را مراتب است مکلف ،دارد دریافت صندوق در مشکالتی یا و مربوط مقررات و قوانین از تخلفات
 باید ،نگرفت صورت اقدامی ،مذکور مشکالت رفع براي چنانچه. برساند مدیرعامل اطالع به کتبی طور

 .نماید گزارش امنا هیأت به را موضوع
 مالی مقررات ـ چهارم فصل
 خاتمـه  سال همان ماه اسفند پایان در و شروع سال هر ماه فروردین اول از صندوق مالی سال ـ19 ماده
 .بود خواهد سال همان ماه اسفند آخر تا تشکیل تاریخ از که تأسیس اول سال استثناي به ،یابد می
 نگهـداري  و تنظـیم  حسـابداري  استانداردهاي طبق صندوق هاي حساب و مالی هاي صورت ـ20 ماده
 .شوند می
 بـه  باشـند  نمـی  گـذاري  سـرمایه  قابل عنوان هیچ تحت که صندوق منابع مانده از درصد سی ـ21 ماده

 نگهـداري  مرکزي بانک نزد حسابی در ،اند نشده گذاري سرمایه مصروف که صندوق منابع سایر همراه
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 .شود می
 تـا  حـداکثر  و تنظـیم  بعـد  سـال  براي را صندوق پیشنهادي بودجه است موظف مدیره هیأت ـ22 ماده
 بودجه ،سال همان بهمن پایان تا است موظف نیز امنا هیأت. نماید ارایه امنا هیأت به سال هر آذر پایان
  کند ابالغ مدیره هیأت به و تصویب را بعد سال
 همراه به مالی هاي صورت بر مشتمل صندوق ساالنه مالی گزارش است موظف مدیره هیأت ـ23 ماده

 مالی سال پایان از پس ماه دو حداکثر تا را صندوق ساالنه عملکرد و عمومی وضعیت ،فعالیت گزارش
 .کند ارسال امنا هیأت و قانونی بازرس به

 و ساالنه مالی هاي صورت مورد در را خود نظرات از اي نسخه است مکلف قانونی بازرس ـ1 تبصره
 ،امنـا  هیـأت  جلسه برگزاري تاریخ از پیش ماه یک ،ها بدهی و ها دارایی صورت و مالی هاي گزارش

 .نماید تسلیم امنا هیأت به
 و مـدیرعامل  حسـاب  مفاصـا  منزلـه  به امنا هیأت توسط صندوق مالی هاي صورت تصویب ـ2 تبصره
 .باشد می نظر مورد مالی سال عملکرد براي مدیره هیأت اعضاي
 حسـاب  بـه  قـانونی  مراحـل  طـی  از پس مالی سال هر در صندوق هاي هزینه بر درآمد مازاد ـ24 ماده
 .گردد می منظور صندوق منابع
 مقررات سایر ـ پنجم فصل
 ظـرف  و اعتبـاري  مؤسسـات  از یکی طریق از را ضمانت مشمول هاي سپرده وجوه ،صندوق ـ25 ماده

 .نماید می پرداخت امنا هیأت مصوب دستورالعمل اساس بر و اضطرار کمیته اعالم از پس روز بیست
 ربط ذي اعتباري مؤسسه بستانکاران جزء ،شده ضمانت هاي سپرده پرداخت میزان به صندوق ـ26 ماده
 سـپرده  ضـمانت  مشـمول  هـاي  سـپرده  پرداخـت  به اقدام از پیش صندوق منظور این به. گیرد می قرار

 هـر  و اعتبـاري  مؤسسـه  مکتوب موافقت با تا نماید می اتخاذ را کاري و ساز ،اعتباري مؤسسه گذاران
 تـا  ،ربـط  ذي اعتباري مؤسسه از گذاران سپرده مطالبات به مربوط حقوق تمامی ،گذاران سپرده از یک

 .یابد انتقال صندوق به ،آنها به شده پرداخت هاي سقف
 ،دادگـاه  توسـط  اعتبـاري  موسسه ورشکستگی حکم صدور از پس) 18/01/1392 اصالحی( -27 ماده

 . نمود خواهد اعتباري موسسه گذاران سپرده هاي سپرده پرداخت به شروع صندوق
 تصفیه مدیر یا مرکزي بانک نماینده ،اعتباري مؤسسه مدیران است موظف صندوق مدیرعامل ـ28 ماده
 .سازد مطلع گذاران سپرده از یک هر به صندوق پرداخت وجوه میزان از را

 توانـد  مـی  صـندوق  مـدیره  هیـأت  ،عمـومی  آگـاهی  سطح افزایش و سازي شفاف منظور به ـ29 ماده
 .نماید منتشر ،نباشد تجاري یا بانکی محرمانه اطالعات متضمن که را صندوق سالیانه عملکرد گزارش

 از بخـش  آن و صـندوق  کارکنـان  ،مدیرعامل ،قانونی بازرس ،مدیره هیأت ،امنا هیأت اعضاي ـ30 ماده
 موظفنـد  ،دارنـد  دسترسـی  صـندوق  اطالعات به نحو هر به که اشخاصی سایر و مرکزي بانک کارکنان
 .نمایند ،شوند می تلقی محرمانه که صندوق اطالعات از دسته آن افشاي عدم در را الزم مراقبت
  رحیمی محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

  
   01/02/1392مصوب  قانون مجازات اسالمی

  
بـا   ،این قـانون مسـؤول شـناخته شـود     )143(ـ در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده   20ماده 

ایـن   ،شود میتوجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم 
 :امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست

  الف ـ انحالل شخص حقوقی
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  ب ـ مصادره کل اموال
  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سالپ ـ 

  ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سال
  ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال

  ج ـ جزاي نقدي
  حکم محکومیت به وسیله رسانه ها چ ـ انتشار

در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردي  ،تبصره ـ مجازات موضوع این ماده 
  .شود میاعمال ن ،که اعمال حاکمیت می کنند

االرض یـا تعزیـر تـا درجـه     حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی - 36ماده 
ریال در صورتی کـه موجـب اخـالل در    )1.000.000.000(کالهبرداري بیش از یک میلیارد چهار و نیز 

  .شود میمنتشر هاي محلی در یک نوبت نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه
جـرم ارتکـابی،   مـال موضـوع   حکـم محکومیـت قطعـی در جـرائم زیـر کـه میـزان        انتشـار   –تبصره 

بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکـی از روزنامـه  ریال یا )1.000.000.000(میلیارد یک
  :شود میهاي کثیراالنتشار منتشر 

  رشاء و ارتشاء -الف
  اختالس -ب
  اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگري -پ
  دولتی و کشوريمداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت  -ت
  دولتیتبانی در معامالت  -ث
  أخذ پورسانت در معامالت خارجی -ج
  ن دولتی نسبت به دولت اتعدیات مأمور -چ
  جرائم گمرکی -ح
  و ارز قاچاق کاال -خ
  جرائم مالیاتی -د
  پولشویی -ذ
  اخالل در نظام اقتصادي کشور -ر
  تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی -ز

در مسؤولیت کیفري اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی ـ   143ماده 
داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منـافع آن مرتکـب   

  .مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. شود میجر
  

  )تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده(کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
  با اصالحات و الحاقات بعدي 02/03/1375مصوب 

 
 تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت -فصل سیزدهم

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شـهرداریها و موسسـات و    -598ماده 
شرکتهاي دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهاي انقالبی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیـه  

دارندگان پایه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا 
قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح و مامورین بـه خـدمات   
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عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدي یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق 
ر یـا اشخاصـی کـه بـر حسـب      بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذک

وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملـک آنهـا را بـه    
متصرف غیر قانونی محسـوب و عـالوه بـر جبـران خسـارات وارده و       ،نفع خود یا دیگري داشته باشد

و در صورتیکه منتفع شده باشد عالوه بر  شود میضربه محکوم  )74(پرداخت اجرت المثل به شالق تا 
مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین اسـت در صـورتیکه   
به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند کـه در  

  .مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشدقانون اعتباري براي آن منظور نشده یا در غیر 
هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزي یا نظارت در ساختن یا امر بـه سـاختن    -599ماده 

بوده است به واسطه تدلیس  )598(آن براي هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات مذکور در ماده 
ت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن در معامله از جهت تعیین مقدار یا صف

عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شـش مـاه    ،آن چیز نفعی براي خود یا دیگري تحصیل کند
  .تا پنج سال محکوم خواهد شد

هر یـک از کارمنـدان و کارکنـان و اشـخاص عهـده دار وظیفـه مـدیریت و سرپرسـتی در          -603ماده 
که بالمباشره یا بـه واسـطه در معـامالت و     )598(و ادارات و سازمان هاي مذکور در ماده  ها انهوزارتخ

تحـت هـر عنـوانی اعـم از      ،مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دسـتگاه متبـوع  
ور از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش براي خود یا دیگري نفعی در داخل یا خارج کشـ 

طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بـدون  
ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزي بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخـت وجـوهی کـه    

یگـري نفعـی منظـور    حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد براي خود یا د
و در صـورتی کـه عمـل وي     شود میدارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم 

موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش مـاه  
  .خواهد شدتا پنج سال و یا مجازات نقدي از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم 

کـه از   )598(ولین سازمانها و موسسات مـذکور در مـاده   ؤهر یک از روسا یا مدیران یا مس -606ماده 
و  )599(وقوع جرم ارتشاء یا اختالس یا تصرف غیر قانونی یا کالهبـرداري یـا جـرایم موضـوع مـواد      

سـب مـورد بـه    در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلـع شـده و مراتـب را ح    )603(
ماه تا دو سال به انفصال موقـت   مراجع صالحیتدار قضائی یا اداري اعالم ننماید عالوه بر حبس از شش

 .ماه تا دو سال محکوم خواهد شد از شش
  

 


