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قانون پولی و بانکی کشور
مصوب (1531/4/11باآخریناصالحاتتا)1517/11/11



قسمت اول – پول
ماده – 1
الف-واحدپولایرانریالاست.ریالبرابرصددیناراست.
ب-یکریالبرابریکصدوهشتهزاروپنجاهوپنجدهمیلیونیم()0/0101033گرمطالیخالصاست.
ج-تغییربرابریریالنسبتبهطالبهپیشنهادبانکمرکزیج.ا.ایران1وموافقتوزیراموراقتصاادیودارایا وتیییاد
هییتوزیرانوتصویبکمیسیونهایدارای مجلسشورایاسالم 1میسرخواهدبود.5

پولهایخارج نسبتبهریالونرخخریدوفروشارزازطرفبانکمرکزیج.ا.ایارانبااریایاتتاهادات
د-برابری 
4
کشوردرمقابلصندوقبینالملل پولمحاسبهوتایینم شود .

ماده – 2

پولرایجکشوربهصورتاسکناسوسکههایفلزیقابلانتشاراست.

الف-
فقطاسکناسوپوله ایفلزیکهدرتاریختصویباینقانوندرجریانبودهویاطبقاینقاانونانتشاارما یاباد،

ب-
جریانقانون وقوهابراءدارد.
ج -تاهدپرداختهرگونهدینویابده فقطبهپولرایجکشورانجامپذیراستمگرآنکاهبااریایاتمقارراتارزی
ترتیبدیگریبینبدهکاروبستانکاردادهشدهباشد.

کشور،
د-مسکوکاتطالرواجقانون ندارد.
ه-مقرراتمربوطبهورودوصدورطالونقرهبهپیشنهادرئیسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانوموافقتوزیراموراقتصادی
ودارای وتصویبهییتوزیرانتایینم شود.3
1طبقماده11قانون عملیات بانکی بدون ربا(مصوب،)1561/6/1نامبانکمرکزیایرانبهبانکمرکزیج.ا.ایرانتغییریافت.



1وفققانون تعیین نام مجلس(مصوب،)1531/4/51ناممجلسشورا«،مجلسشورایاسالم »تایینگردید.
5ر.ک.بند6الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور(مصوب1531/11/11شورایانقالب)
دراجرایسیاستهایکل اقتصادمقاومت مبن برفاالسازیمنابعمال وهمچنین

 4طبقبند«ت»ماده 10قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور«:
دامنهنرخارزباتوجهبهحفظرقابتپذیریدرتجارتخارج وبامالحظهتورمداخل وجهان 

اصالحوتقویتنظاممال کشور،نظامارزیکشور،شناورمدیریتشدهاست.
وهمچنینشرایطاقتصادکالنازجملهتایینحدمطلوب ازذخایرخارج ،تایینم شود.
تصویبنامههییتمحترموزیرانبهشماره 45640مورخ«:1535/6/10هییتوزیراندرجلسهمورخ 1535/6/1بنابهپیشنهادشماره/4455ممورخ 1535/6/1وزارت

3
تصویبنامهشماره43634مورخ31/1/17هییتوزیرانرا

اموراقتصادیودارائ وبهاستنادبند«ها»ماده1قانونپول وبانک کشورمصوبتیرماهسال،1531ماده5
بهشرحزیراصالحنمودند «:ورود و صدور طال و نقره خام به هرشکل با موافقت بانک مرکزی ایران و بر اساس آئیننامهای که به تصویب شورای
پول و اعتبار خواهد رسید مجاز خواهد بود».وزیرمشاورومااونپارلمان نخستوزیر-یزتالهیزدانپناه
آییننامهاجرای قانونمقرراتصادراتووارداتمصوبهیئتوزیران«،ورودوصدورطال،نقرهوپالتینبههرشکلپس
همچنینطبقبندیکذیلیادداشتفصل 71
ازکسبمجوزبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانباریایتآییننامهمصوبشورایپولوایتبارمجازم باشد» .
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سکههایفلزیرایجکشاورباهپیشانهاد
نقشهوسایرمشخصاتاسکناسهاو 

و-مبلغاسم ،شکل،جنس،رنگ،اندازه،
یسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانوتصویبوزیراموراقتصادیودارای باریایتمقرراتاینقانونتایینخواهدگردید.
رئ 
میزانسکههایفلزیبهپیشنهادرئیسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانوتصویبوزیراموراقتصادیودارایا تایاینخواهاد
شد.
یسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانخواهدبود.
ز-اسکناسدارایامضاءوزیراموراقتصادیودارای ورئ 
ماده – 3
الف-امتیازانتشارپولرایجکشوردرانحصاردولتاستواینامتیازباریایتمقرراتاینقانونمنحصراًبهبانکمرکزی
ج.ا.ایرانواگذارم شود.
اسکناسهاوسکههاازجریاان

ب-میزانقوهابراءسکههایفلزیرایجکشوروهمچنینطرزجمعآوریوشرایطخروج
بهوسیلهبانکمرکزیج.ا.ایرانباتیییدشورایپولوایتبارپسازتصویبوزیراموراقتصادیودارای تایینوازطریق
درجدرروزنامهرسم کشوروحداقلیک ازروزنامههایکثیراالنتشار پایتختوپخشازشبکهرادیووتلویزیونکشوربه
اطالعیمومم رسد.

ماده – 4
اسکههایفلزیمنتشرشدهمنحصربهپرداختپولرایجکشور
ایراندرمقابلاسکناسهای 

الف-تاهدبانکمرکزیج.ا.
خواهدبود.
ایراندرقبالسرقتیافقدانیاازبینرفتناسکناسهاوساکههاایفلازیدردساتاشاخا 

ب-بانکمرکزیج.ا.
هیچگونهتاهدومسئولیت نخواهدداشت.

هاوسکههایفلزیراکهطباقبناد«ب»

ج-بانکمرکزیج.ا.ایراندرمدت کهکمترازدهسالنخواهدبوداسکناس
انونازجریانخارجم شوندورواجقانون خودراازدستم دهندباپولرایجکشورمااوضهخواهدنماودو

ماده5اینق
هاوسکههایفلزیتاویضنشدهبهحسابخزاناه


واسکناس
تاهدیدرقبالآنهانخواهدداشت

پسازانقضاءمدتمقرر
منظورخواهدشد.

ماده – 5
الف-بانکمرکزیج.ا.ایرانبایدبرابرصددرصداسکناسهایمنتشرشدههموارهدارای های باهشارحزیارباهیناوان
پشتوانهدراختیارداشتهباشد:
 .1طالطبقماده6؛
 .1ارزطبقماده7؛
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 .5اسنادواوراقبهادارطبقمواد1و.1
هایمندرجدرردیفهاییکودوبند«الف»اینمادهنبایداز13درصدمجموعباده هاایباناک

ب-مجموعدارای 
ایرانبابتاسکناسهایمنتشرشدهکمترباشد.

مرکزیج.ا.
تبصره -ارزشدارای هایموضوعاینمادهدرصورت کهقیمتخریدآنهاپایینترازقیمتاسم باشدبهقیمتخریدو
درصورت کهقیمتخریدآنهازیادترازقیمتاسم باشد،بهقیمتاسم محسوبم شود.

ماده – 6دارای هایطالموضوعردیف1بند«الف»ماده3یبارتنداز:
الف-شمشطال،طالیمسکوکموجوددرخزانهبانک،طالی کهدربانکهایخارج ومؤسساتباینالمللا سادرده
شدهباشد.
ب-طالیتحویل بهصندوقبینالملل پولوبانکبینالملل ترمیموتوساهویامؤسساتمشابهویاوابستهباهآنهاا
بابتسهمیهیاسرمایهطبققوانینمصوب.

ماده - 7دارای هایارزیموضوعردیف1بند«الف»ماده3باریایتتبصرهاینمادهیبارتاستاز:
اسکناسهایخارج قابلتبدیلموردقبولبانکمرکزیج.ا.ایران؛

الف–
ب-مطالباتارزیکهبهسررسیدآنهابیشازششماهنماندهباشد؛
بینالملل ترمیموتوساهویامؤسساات
ج-هرگونهپرداختبابتسهمیهویاسرمایهبهصندوقبینالملل پولیابانک 
مشابهیاوابستهبهآنهاطبققوانینمربوط؛

انهایرسم بینالملل ومؤسساتوابستهبهآنها؛
د-اسنادصادریاتضمینشدهازطرفسازم 
ه-اسنادصادریاتضمینشدهازطرفدولتهایخارج ؛
و -مطالباتارزییامطالباتریال قابلتبدیلبهارزازخارجهکهبراثراجرایموافقتنامههایباینالمللا پرداخاتیاا
درموافقتنامههایمزبور؛

پیشبین شده
پایاپایحاصلشدهباشدتاحدود 
5
ز-اسنادبازرگان یهدهاشخا حقیق یاحقوق خارج بهارزقابلتبدیلودارایسهامضااءماتبارکاهیکا ازآنهاا
امضاءبانکواگذارکنندهباشدوبهسررسیدآنهابیشازششماهنماندهباشد؛
ح-اوراقواسنادبهادارخارج قابلتبدیلبهارزهایموردقبولبانکمرکزیج.ا.ایران؛
درصندوقبینالملل پولطبققوانینمربوط.

ط-موجودیحساب«حقبرداشتمخصو »
تبصره  -ارزهاواسنادومطالباتارزیمذکوردراینمادهبایدازنوعارزهایقابلتبدیلموردقبولباناکمرکازیج.ا.
ایرانباشند.

ماده - 8اسنادواوراقبهاداردولت موضوعردیف5بند«الف»ماده3یبارتاستاز:
الف-اسنادخزانهواوراققرضهدولت یاتضمینشدهازطرفوزارتاموراقتصادیودارای ،مشروطبرایانکاهاجاازه
انتشاریاتضمینآنقانوناًتحصیلشدهباشد؛
5
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ب-مطالباتبانکمرکزیج.ا.ایرانازوزارتخانههاومؤسساتدولت وشهرداریهاومؤسساتوابساتهباهدولاتویاا
هاکهبهطوربازرگان ادارهم شوندمشروطبراینکهاینمطالباتازطرفوزارتاماوراقتصاادیو


وابستهبهشهرداری
دارای تضمینشدهباشد.
تبصره -جواهراتمل 6موضوعقانون13آبان،1516وثیقهکلیهتاهداتناش ازاجرایاینمادهم باشند.نگاهداریو
حفاظتجواهراتمل بهیهدهبانکمرکزیج.ا.ایراناستواستفادهازآنهافقططبقمقرراتاینقانونوزیرنظرهییت

اسکناسامکانپذیراست.

اندوخته

ماده - 9اسنادغیردولت موضوعردیف5بند«الف»ماده3یبارتستاز:
الف-اسنادبازرگان ریال قابلپرداختبحوالهکرد،دارایسهامضاءماتبرکهیک ازآنهاامضاءبانکواگذارکنندهباشدبا
سررسیدحداکثریکسال؛

ب -سایرمطالباتکوتاهمدتریال بهوثیقهشمشیامسکوکطالیادارای هایمندرجدرماده7بااسررسایدحاداکثر
یکسال.


قسمت دوم  -بانک مرکزی ج.ا .ایران

فصل اول – کلیات
ماده – 11
الف-بانکمرکزیج.ا.ایران مسئولتنظیمواجرایسیاستپول وایتباری،براساسسیاساتکلا اقتصاادیکشاور
م باشد.
رداختهاوتساهیلمباادالتبازرگاان وکماکباهرشاد

ب-هدفبانکمرکزیج.ا.ایرانحفظارزشپولوموازنهپ
اقتصادیکشوراست.
ج-بانکمرکزیج.ا.ایراندارایشخصیتحقوق استودرمواردیکهدراینقانونپیشبین نشدهاست،تابعقوانین
ومقرراتمربوطبهشرکتهایسهام خواهدبود.7

د-بانکمرکزیج.ا.ایرانجزدرمواردیکهقانونصریحاًمقررداشتهباشدمشمولقوانینومقرراتیموم مربوطباه
هایدولت ومؤسساتدولت ووابستهبهدولتوهمچنینمشامولمقارراتقسامتبانکاداریایان
هاوشرکت 

وزارتخانه
قانوننم باشد.

6ر.ک.بند6الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور(مصوب1531/11/11شورایانقالب)
7ر.ک.بهصدرماده11قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور «:ادارهاموربانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانبراساسقانونپول وبانک واصالحات
بادیآناست».
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ها-سرمایهبانکمرکزیج.ا.ایرانپنجمیلیاردریالاستکهازمحلسرمایهقبل بانکوتفاوتناش ازاجرایمادهیک
اینقانونواندوختههایبانکتیمینشدهومتالقبهدولتاستکهتماماًپرداختشدهاست.سارمایهباناکباهپیشانهاد
مجمعیموم وتصویبهییتوزیرانممکناستافزایشیابد.1
و-مرکزاصل بانکمرکزیج.ا.ایرانتهراناستودرصورتاقتضایمصالحکشورم توانباتصویبهییتوزیرانبه
محلدیگریمنتقلنمود.
ز-بانکمرکزیج.ا.ایرانم توانددرهرمحلالزمبداندشابهتیسیسنمایادویااباههاریاکازباناکهاایکشاور
نمایندگ بدهد.1
ایرانفقطبهموجبقانونامکانپذیراست.

ح-انحاللبانکمرکزیج.ا.

فصل دوم  -وظایف و اختیارات
ماده - 11بانکمرکزیج.ا.ایرانبهینوانتنظیمکنندهنظامپاول وایتبااریکشاورموظافباهانجااموظاایفزیار
م باشد:10
انتشاراسکناسوسکههایفلزیرایجکشور،طبقمقرراتاینقانون.11

الف-
11و15
نظارتبربانکهاومؤسساتایتباری،طبقمقرراتاینقانون .

ب-
بنامههییتمحترموزیرانباشماره/170161ت36541هامورخ«:1517/11/11سرمایهبانکمرکازیج.ا.ایارانازمحالاندوختاهاحتیااط ازمبلاغ
1بهموجبتصوی 
پنجاهودوهزاروسیصدوونودوپنجمیلیارد()313513300030003000ریالبهمبلغپنجاهوپنجهزاروسیصدونودوپنجمیلیاارد()333513300030003000ریاالافازایش
م یابد».
1ر.ک.بند7الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور(مصوب1531/11/11شورایانقالب)
دستگاههای اجرای ماننادباناکمرکازیمکلفناددرحادودوظاایفقاانون خاودودر

 10ر.ک.بند«پ»ماده10قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور«:
چهارچوبضوابطواستانداردهایشوراییال آمارایران،آمارتخصص حوزههایمربوطبهخودراتولیدوایالمکنند».
 11ر.ک.ماده45قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور«:چاپوانتشارایرانچکبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانتحتنظارتهییتنظارتاندوخته
اسکناسموضوعماده11همینقانونبهپیشنهادبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانوتصویبشورایپولوایتبارادامهم یابد» .
11ر.ک.ماده14قانون برنامه پنجساله ششم توسعه«:برایایمالنظارتکاملوفراگیربانکمرکزیبرمؤسساتپول ،بانک وایتباریوساامانده مؤسسااتو
بازارهایغیرمتشکلپول جهتارتقایشفافیتوسالمتوکاهشنسبتمطالباتغیرجاریبهتسهیالت:
الف-بانکمرکزیمجازاستمطابققوانینمربوطهدرچهارچوبمصوبات کهبهتصویبشورایپولوایتبارم رسد،یالوهبراختیاراتقانون خودمقرردرقانونپاول و
بانک کشورحسبموردیکیاچندموردازاقداماتنظارت وانتظام زیررادرقبالبانکهاومؤسساتایتباریمتخلفایمالنماید:
بهطورموقتوسلبحقتقدمخریدازسهامدارانمؤثر؛
سلبحقرأیازآنها 

ایمالمحدودیت،ممنوییتتوزیعسودواندوختههابینسهامدارانمؤثر،

-1
 -1تالیقموقتمجوزبخش ازفاالیتبرایمدتماینویالغومجوزفاالیت؛
 -5ایمالمحدودیتیاممنوییتپرداختپاداشومزایایمدیران؛
سلبصالحیتحرفهایمدیرانیاملوایضاءهییتمدیره؛

-4
بانکهاخواهدبود.
تبصره-1مرجعرسیدگ بهتخلفاتنظارت وانتظام موضوعاینبندهییتانتظام  
کندویابهتشخیصبانکمرکزیدرانتخابیضوهییتمدیرهنقشدارد.

سهامدارمؤثر،سهامداریاستکهیکیاچندیضوهییتمدیرهراانتخابم 

تبصره-1
ب-انجامهرگونهیملیاتبانک ،واسداری(لیزینگ)،صراف توسطاشخا حقیق وحقوق ومشارکتبانکهاومؤسساتایتباریواشخا حقوق تابا کهباناکهاا
گذاریوشرکتهایتیمینسرمایهبدوناخذمجوزازبانکمرکازی


هایسرمایه

سیسصندوق
هارادارندویادرتایینهیاتمدیرهآنهاموثرند؛درتی


سهامآن
بیشاز%30
مرتکبحسبموردبهیکیاچندموردازمجازاتهایدرجه6ماده()11قانونمجازاتاسالم بهجزحبسوشالقمحکومم شود.

ممنوعاستو

3
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تنظیممقرراتمربوطبهماامالتارزیوتاهدیاتضمینپرداختهایارزیباتصویبشورایپولوایتباروهمچنین

ج-
نظارتبرماامالتارزی.

د-نظارتبرماامالتطالوتنظیممقرراتمربوطبهاینماامالتباتصویبهییتوزیران.
ها-نظارتبرصدوروورودارزوپولرایجایرانوتنظیممقرراتمربوطبهآن،باتصویبشورایپولوایتبار.14

ماده - 12بانکمرکزیج.ا.ایرانبهینوانبانکداردولتموظفبهانجاموظایفزیراست:
نگاهداریحسابهایوزارتخانههاومؤسساتدولت ووابستهباهدولاتوشارکتهاایدولتا وشاهرداریهااو

الف-
نصفسرمایهآنهامتالقبهوزارتخانههاومؤسساتدولت ووابستهبهدولتوشرکتهای

همچنینمؤسسات کهبیشاز
13و16
آنهادرداخلوخارجازکشور .
دولت ویاشهرداریهام باشندوانجامکلیهیملیاتبانک  
تبصره-1مسئولیتبازپرداختکلیهتاهداتوبده هایمؤسساتمذکوربریهدههیاتامناءوهییتمدیرهوهییتمؤسسوساهامدارانماؤثرمتناسابباااشاتغالذمّاه
(مراتبوشرایطبروزخسارت)م باشد.
الحسنهتکشابهایدرسراسرکشوربراساسجذبمنابعسااالنهتااسا میلیاارد


هایقرض

استصندوق
تبصره-1یالوهبرمواردیکهدرقانونپول وبانک استثناءشده
()50300030003000ریالنیزازحکماینمادهمستثن بودهوبراساساساسنامهومجوزهایموجودادامهفاالیتم دهند.
نماید،نسبتبهتوقففاالیتیاتاطیلنمودنآنهااقدامکند.

پ-نیرویانتظام موظفاستدرمواردیکهبانکمرکزیرأساًشابهیامؤسساترافاقدمجوزایالمم 
ت-هرگونهتبلیغبرایارائهخدماتپول وبانک براساسآئیننامهایخواهدبودکهظرفمدتچهارماهپسازتصویباینقانونتوسطبانکمرکزیتهیاهوباهتصاویب
هییتوزیرانم رسد.یالوهبراقداماتنظارت وانتظام موسساتپول وبانک وایتباری،تخلفرسانههاازاینحکممستوجبجریمهنقادیتاامیازاندهبرابارهزیناه
تبلیغصورتگرفتهم باشدکهبهحسابخزانهواریزم شود.
ربط،بهنحویبرنامهریزیکندکهباتکمیالوتوسااهپایگااهدادهملا ایتبارسانج وساایر


هایذی

قضائیهوسایردستگاه
ث-بانکمرکزیموظفاستباهمکاریقوه
اقداماتاجرای ونظارت ،نسبتتسهیالتغیرجاریبهکلتسهیالت(ارزیوریال )ساالنهیکواحددرصدکاهشیابد.
ج-طرحهرگونهدیویکهمنشیآناقداماتنظارت بانکمرکزیباشد،بایدبهطرفیتبانکمزبورصورتپذیردوافرادذیمدخلدرامرنظارترانما تاوانطارفدیاوا
قرارداد،جزدرمواردیکهموضوعدیوی،انتسابجرمباشد.
تبصره-منظورازاقداماتنظارت ،اقدامات استکهدرراستایایمالنظارتبربانکها،موسساتایتباریغیربانک ،تااون هایایتبار،صندوقهایقرضالحسنهباهجاز
هاوشرکتهایواساداری(لیزیناگ)درصاالحیتباناکمرکازی

هایقرضالحسنهزیرنظرسازماناقتصاداسالم وموضوعتبصره1بند(ب)همینماده،صراف 


صندوق
جمهوریاسالم ایرانبودهومشتملبراقداماتبهیملآمدهدرتمام مراحلتاسیس،ایطایمجوز،نظارتبرفاالیت،تغییراتثبت ،بازساازی،ادغاام،انحااللوتصافیه
م باشد.
گونهای که زمینه کشف
سامانههای نظارت برخطزمینه نظارت مستمر را در نظام بانک فراهم نماید.به 

 15الف-بانک مرکزی موظف است در سال اول برنامه با استقرار
تخلفهای احتمال قبل از وقوع به وجود آید.

خطاها و
استاالمهای مورد نیاز جهت ایطای تسهیالت یا

سامانهای متمرکز ،امکاندریافت الکترونیک و برخط

ب-بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد
بانکها ومؤسسات ایتباری غیربانک فراهم نماید.
پذیرش تاهداتاز مراجع ذی ربط نظیر استاالم ایتبارسنج  ،بده مالیات و نظایر آن را برای 
استاالمهای

بانکها و مؤسسات ایتباری در ایطای تسهیالت یا پذیرش تاهدات نیازمند استاالم از آنان م باشند ،موظفند امکان اخذ
ذیربط که 
تبصره -1تمام مراجع 
مذکور را به صورت الکترونیک و برخط فراهم نماید.
تبصره -2بانک مرکزی موظف است مصادیق استاالم های مذکور را تایین و ابالغ نماید.
14ر.ک.بند1الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور(مصوب1531/11/11شورایانقالب)
13ر.ک.مواد،10،14ردیف11بند«ت»ماده16وتبصره1بند«ح»ماده16قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور.
ماده14ابهمنظورتنظیمتاهداتارزیکشور،دستگاههایاجرای ملزمبهریایتمواردزیرم باشند:
هایارزیبانکهایداخلیاخارجکهباتیییدبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانافتتاحکردهیام کنند،انجام


ارزیخودراازطریقحساب
الفایملیاتوماامالت
بانکهاییاملایران مکلفندخدماتموردنیازآنهارادرسطحاستانداردهایبینالملل تیمینکنند.
دهند .
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ب-فروشوبازپرداختاصلوبهرهانواعاوراققرضهدولت واسنادخزانهبهینوانیاملدولتوواگذاریاینیاملیات
بهافرادویامؤسساتدیگر.
ج-نگاهداریکلیهذخایرارزیوطالیکشور.
د-نگاهداریوجوهریال صندوقبینالملل پولوبانکبینالملل ترمیموتوساهوشرکتمال باینالمللا ومؤسساه
بینالملل توساهومؤسساتمشابهیاوابستهبهاینمؤسسات.

ه-اناقادموافقتنامهپرداختدراجرایقراردادهایپول ومال وبازرگان وترانزیت بیندولتوسایرکشورها.
هاوشرکتهایدولت ومؤسساتمذکوردربند«الف»اینمادهمکلفندوجاوه را


هاوشهرداری
تبصره - 1وزارتخانه
کهدراختیاردارندمنحصراًنزدبانکمرکزیج.ا.ایراننگاهدارینمایندوکلیهیملیاتبانک خودرامنحصراًتوسطبانک
بافهرستکلیهحسابهای ارزیخارجازکشورخودرابهبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانایالمکنند،تاپسازتیییداینبانک،ادامهفاالیتآنهامیسرشود.

ماده10ا
الفاکلیهدستگاههایموضوعبند(الف)ماده()11قانونپول وبانک کشورمصوب 1531/4/11کهتاکنونحسابهایشانرانزدبانکمرکزیمتمرکزننمودهاند،موظفند
حداکثرظرفمدتسهماهپسازابالغاینقانونکلیهحساب هایبانک خودرابراساسدستورالامل کهبهپیشنهادمشترکوزراتاموراقتصادیودارای ،سازمانبرنامه
وبودجهکشوروبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانبهتصویبشورایپولوایتبارم رسد،نزدآنبانکمتمرکزنمایند.تمام بانکهاومؤسساتایتباریغیربانک و
وزارتاموراقتصادیودارای نیزموظفبههمکاریبابانکمرکزیدراجرایاینمادهم باشند.
تبصره1اتخلفازاینقانونازسویهریکازطرفین،جرمتلق شدهوبهمنزلهتصرفغیرقانون دراموالیموم است.
تبصره 1انیروهایمسلحجمهوریاسالم ایرانم توانندبانکیاملخودراازبینبانکهایدولت ،باهماهنگ وتیییدستادکلنیروهایمسلحجمهوریاسالم ایران
تاییننمایند.
باکلیهبانکهاومؤسساتمال وایتباریمجازندازکلیهمنابعخودبهشر کتهایبخشخصوص وتااون ایران صادرکنندهکاالهاوخدماتفن مهندس تسهیالت
ارزییاماادلریال آنبهنرخروزبازارآزادبانرخسودمشابهتسهیالتارزیپرداختکنند.بازپرداختاینتسهیالتوسودآنبهصورتارزیم باشد.
پااولویتدرپرداختتسهیالتتوسطبانک هاومؤسساتمال وایتباریدرشرایطمساویبهترتیببرایسرمایهدرگردشموردنیازصادرکنندگان،سرمایهدرگردش
موردنیازتولیدکنندگانکاالهایاخدماتصادرات ،سرمایهگذاریبرایتولیدیاتجارتکاالهایاخدماتصادرات ،سرمایهگذاریبرایتولیدکاالهاویاخدماتدارایبازارو
قابلفروشدرداخلکشورباسودآوریبیشترم باشد.
تادراجرایسیاستهایکل اقتصادمقاومت مبن برفاالسازیمنابعمال وهمچنیناصالحوتقویتنظاممال کشور،نظامارزیکشور« ،شناورمدیریتشده»
است .دامنهنرخارزباتوجهبهحفظرقابتپذیرید رتجارتخارج وبامالحظهتورمداخل وجهان وهمچنینشرایطاقتصادکالنازجملهتایینحدمطلوب ازذخایر
خارج ،تایینم شود.
ماده-16بند(ت)-ردیف -11افتتاحیابستنحسابهایارزیدرنزدبانکمرکزیومارف صاحبانامضایمجازازبینایضایهییتیامل،رئیسوسایرمدیرانصندوق.
ماده-16بند(ح)-تبصره-1حسابهایصندوقفقطنزدبانکمرکزینگهداریخواهدشد.
بهمنظورافزایشسریتوکارای گردشحسابهایدرآمدیوهزینهایدولت،شفافسازی
 16ر.ک.بند«ب»ماده 17قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور «:
هایدستگاههایاجرای وکاهشاثراتمنف یملیاتمال دولتبرنظامبانک ،کلیهحسابهایبانک ایمازریال وارزی

وایجادامکاننظارتبرخطبر کلیه حساب
ها،دانشگاههایدولت وایتباراتدولت نهادهاییموم غیردولت ،صرفاًازطریقخزانهداریکلکشورونزدبانکمرکزی


ها،سازمان

ها،موسسات،شرکت
برایوزارتخانه
هایخودرافقطازطریقحسابهایافتتاح شدهنزدبانکمرکزیانجامدهند.

دستگاههاییادشدهموظفندکلیهدریافتهاوپرداخت

افتتاحم شود.
گاههاودسترس برخطخزانهداریکلکشوربه
بانکمرکزیموظفاستتمهیداتالزمبرایبانکداریمتمرکزونگاهداریحسابهایموردنیازهریکازدست 

تبصره-1
اطالیاتحسابهایدستگاههایمذکوررافراهمنماید.
هاتوسطبانکهاییاملمطابقدستورالامل خواهدبودکهحداکثرظرفمدتسهماه

تبصره-1نحوهانتقالحسابهایدستگاههایمذکوربهبانکمرکزیوهزینهکردآن
الزماالجراشدناینقانون،بهپیشنهادمشترکوزارتاموراقتصادیودارای ،سازمانوبانکمرکزی،بهتصویبشورایپولوایتبارم رسد.
پساز 
بهکلیهبانکهاومؤسساتایتباریاقدامکند.هرنوعتخلفازدستورالاملمذکورتوسط

تبصره -5بانکمرکزیمکلفاستنسبتبهابالغدستورالاملموضوعتبصره()1
بانکها،مشمولمجازاتانتظام موضوعماده()44قانونپول وبانک کشوروتغییرات کهدرماده16قانونبرنامهپنجمتوساهایمالشدهاستخواهدبود.همچنینهر

نوعتخلفتوسطسایردستگاههایاجرای ،درحکمتصرفغیرقانون دروجوهواموالیموم محسوبم شود.
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ایراندرانجاموظاایفخاودازآنهاابخواهاددراختیاارآن

مرکزیج.ا.ایرانانجامدهندواطالیات کهبانکمرکزیج.ا.
بگذارند.
هاوشرکتهاومؤسسات کهبهموجبقوانینخا مجازبهانجامیملیاتبانک وسیلهبانکهای


وزارتخانه
تبصره - 2
باشندمشمولمفادبندالفوقسمتاولتبصرهیکاینمادهنخواهندبود.

دیگرم 

ماده - 13بانکمرکزیج.ا.ایراندارایاختیاراتزیرم باشد:
دادنواموایتباربهوزارتخانههاومؤسساتدولت بامجوزقانون .

.1
تضمینتاهداتدولتووزارتخانههاومؤسساتدولت بامجوزقانون .

.1
شهرداریهاوهمچنینبهمؤسساات

 .5دادنواموایتباروتضمینواموایتباراتایطای بهشرکتهایدولت 17و
وابستهبهدولتوشهرداریها باتیمینکاف .

بانکهاباتیمینکاف .
تنزیلمجددبراتهاواسنادبازرگان کوتاهمدتبانکها11ودادنایتباربه 

.4
دولتهایخارج یامؤسساات
 .3خریدوفروشاسنادخزانهواوراققرضهدولت واوراققرضهصادرشدهازطرف 
مال بینالملل ماتبر.
 .6خریدوفروشطالونقره.
هایخارجویانگاهداریحساببانکهایداخلوخاارجنازدخاودو


افتتاحونگاهداریحسابجارینزدبانک
.7
داخلوخارجبهحسابخودویابهحساببانکهای

انجامکلیهیملیاتمجازبانک دیگروتحصیلایتباراتدر
داخل.
تبصره - 1دادنواموایتباروتضمینواموایتباراتایطای بهوزارتخانههاومؤسساتدولت موکولبهتضمینوزارت
اموراقتصادیودارای است.
نامههایمربوطبهاجرایاینمادهبهتصویبشورایپولوایتبارخواهدرسید.
آیین 
تبصره  - 2

ماده - 14بانکمرکزیج.ا.ایراندرحسناجراینظامپول کشورم تواندبهشرحزیردرامورپول وبانک دخالتو
نظارتکند11:
 .1تاییننرخرسم تنزیلمجددوبهرهوامها10کهممکناستبرحسبناوعوامواوراقواسانادنارخهاای
مختلفتایینشود.
درموردشرکت هایدولت کهسهامآنصددرصدمتالقبهدولتنیست،فقط

 17بهموجبماده 11قانون عملیات بانکی بدون ربا«:بانکمرکزیج.ا.ایران....
م تواندطبقیملیاتمجازدراینقانونیملنماید».
 11بهموجبماده 11قانون عملیات بانکی بدون ربا«:بانکمرکزیج.ا.ایرانباهریکازبانکهاونیزبانکهابایکدیگر،مجازبهانجامیملیاتبانک ربوی
نم باشند».
موضوعتصویبنامهشماره

 11ر.ک.مواد 16،10و 17قانون عملیات بانکی بدون ربا وماده 5آییننامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (
11316مورخ1561/11/17هییتوزیران.
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.1
.5

.4
.3
.6
.7
.1
.1
.10
.11
.11

آنهابرحسبنوعفاالیتبانکها

تاییننسبتدارای هایآن بانکهابهکلیهدارای هایابهانواعبده های
یاسایرضوابطبهتشخیصبانکمرکزیج.ا.ایران.11

تاییننسبتونرخبهره11سدردهقانون بانکهانزدبانکمرکزیج.ا.ایرانکهممکناستبرحسبترکیب
هانسبتهایمتفاوت برایآنتایینگردد؛ول درهرحالایننسبتاز10درصدکمترو


ونوعفاالیتبانک
15
از50درصدبیشترنخواهدبود .
14و13
تایینمیزانحداقلوحداکثربهرهوکارمزددریافت وپرداخت بانکها .
16
کهابهانواعدارای ها .
تاییننسبتمجموعسرمایهپرداختشدهواندوختهبان 
تایینحداکثرنسب تاهداتناش ازافتتاحایتباراسنادی-ظهرنویس یاضمانتنامههاایصاادرازطارف
بانکهاونوعومیزانوثیقهاینقبیلتاهدات.17

11
تایینشرایطماامالتاقساط کهایتبارآنازطرفبانکهاتیمینم شود .
اندازوسایرحسابها.11


تایینمقرراتافتتاححسابجاریوپس
تاییننوعومیزانجوایزوهرگونهامتیازدیگریکهبرایجلبسدردههاایجاارییااپاسانادازازطارف
برایتبلیغاتبانکهادراینمورد.50

گرددوتایینضوابط

بانکهایرضهم 

هاواسنادومدارکبانکهاواخذهرگونهاطالیاتوآمارازبانک هاباتوجاه

رسیدگ بهیملیاتوحساب
لزومحفظاسرارحرفهای.

به
هابهانجامیکیاچندنوعازفاالیتهایمربوطبهطورموقتیادائم.


محدودکردنبانک
هایمشابهنزدبانکها51و51و55و.54


اندازوسدرده

هایپس

تاییننحوهمصرفوجوهسدرده

10بند1ماده1قانون عملیات بانکی بدون ربا«:ایطایواموایتباربدونربا(بهره)طبققانونومقررات».
11ر.ک.ماده45قانون پولی و بانکی کشور
هاونیزبانکهابایکدیگر،مجازبهانجامیملیاتبانک ربوینم باشند».


بانکمرکزیباهریکازبانک
11حسبماده11قانون عملیات بانکی بدون ربا«:
15ر.ک.ماده45قانون پولی و بانکی کشور
مشروطبهاینکهبیشازهزینهیکارانجامشدهنباشد)و

14دربند4ماده10قانون عملیات بانکی بدون ربا،یبارت«تایینحداقلوحداکثرکارمزدخدماتبانک (
گذاریکهتوسطبانکهادریافتم شود»بکاربردهشدهاست.


هایسرمایه
حقالوکالهبکارگیریسدرده

هادرطولسالهای


هاومؤسساتایتباریدرراستایاستفادهازمنابعآن

هرگونهتکلیفبهبانک
13ر.ک.بند«الف»ماده17قانون برنامه پنجساله ششم توسعه«:
برنامهدرخصو تسهیالتبانرخسودکمتربهجزسایرتکالیفقانون  ،مشروطبهپیشبین مابهالتفاوتنرخسودمصوبشورایپولوایتبارودرجآندربودجهساالنه
است».
16ر.ک.ماده45قانون پولی و بانکی کشور
17ر.ک.ماده45قانون پولی و بانکی کشور
11ر.ک.پانوشتهشماره1
11ر.ک.پانوشتهشماره1
50ر.ک.پانوشتهشماره1
51ر.ک.پانوشتهشماره1
 51ر.ک.بند«ذ»ماده 55قانون برنامه پنجساله ششم توسعه«:اختصا حداقلپانزدهدرصدازمتوسطتسهیالتایطای بانکهاییاملغیرتخصص کشوربه
بخشکشاورزی».
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رشتههایمختلف.53
هاوایتباراتبانکهابهطورکل یادرهریکاز 


تایینحداکثرمجموعوام
.15
 .14تایینشرایطکل اخذوامبانکهاازاشخا وصدورگواه سدرده.
 .13تایینمقرراتمشروحدربندهای1تا14باالبرایمؤسساتایتباریغیربانک .
تبصره -استفادهازاختیاراتموضوعاینمادهبایدقبالًبهتصویبشورایپولوایتباربرسد.56

ماده - 15رئیسکلبانکمرکزیج.ا.ایراننمایندهدولتدرصندوقبینالملل پولاستوارتبااطدولاتبااصاندوق
بینالملل پولازطریقبانکمرکزیج.ا.ایرانخواهدبودوانجامکلیهوظایفوایمالاختیارات کهبهموجبقانوناجازه

بینالملل پولبهبانکمل  ایرانواگذارشدهاستبابانکمرکزیج.ا.ایرانم باشد.
مشارکتدولتایراندرصندوق 

فصل سوم – ارکان
ماده - 16بانکمرکزیج.ا.ایراندارایارکانذیلم باشد:
 .1مجمعیموم
 .1شورایپولوایتبار
 .5هییتیامل

57

گونهای
 55ر.ک.بند«پ»ماده 46قانون برنامه پنجساله ششم توسعه«:بانکمرکزی(شورایپولوایتبار)مکلفاستسیاستهایپرداختتسهیالتبانک رابه 
تنظیمنمایدکهسهمبخشصناتومادنازتسهیالتپرداخت ساالنهط اجرایقانونبرنامهحداقلچهلدرصدباشد».
منابعقرضالحسنه

54ر.ک.بند«پ»ماده11قانون برنامه پنجساله ششم توسعه«:دولت(بانکمرکزیجمهوریاسالم ایران)موظفاستهمهسالهحداقل%10
تمام بانکهاومؤسساتپول وایتباریدولت رادرچارچوببودجهسنوات جهتاشتغالایثارگرانازطریقصندوقاشتغالوکارآفرین ایثارگراناختصا دهد.
53ر.ک.پانوشتهشماره1
56ر.ک.پانوشتهشماره1
 57ر.ک.ماده16قانون برنامه پنجساله ششم توسعه«:برایحصولاطمینانازاجرایصحیحیملیاتبانک بدونربادرنظامبانک کشوروجهتنظاارتبریملکارد
چارچوبقراردادهاونحوهاجرایآنهاازجهاتانطبااقبااماوازین

بخشنامهها،

دستورالاملها،

شیوههاییملیات ،
نظامبانک واظهارنظرنسبتبهرویههاوابزارهایرایج ،
فقهاسالم ،شورایفقه دربانکمرکزیباترکیبزیرتشکیلم شود:
 پنجفقیه(مجتهدمتجزیدرحوزهفقهماامالتوصاحبنظردرمسائلپول وبانک ) رئیسکل(یامااوننظارت )بانکمرکزییکنفرحقوقدانآشنابهمسائلپول وبانک ویکاقتصاددان(هردوبامارف رئیسکلبانکمرکزی)

یکنفرازنمایندگانمجلسشورایاسالم بااولویتآشنای بابانکداریاسالم باانتخابمجلس(بهینوانناظر)

 یک ازمدیرانیاملبانکهایدولت بهانتخابوزیراقتصادواموردارایتبصره-1ایضایفقه اینشورابهپیشنهادرئیسبانکمرکزیوتائیدفقهایشوراینگهبانوباحکمرئیسکلبانکمرکزیانتخابم شوند.
رئیسکلبانکمرکزیاجرایمصوباتشوراراپیگیریوبرحسناجرایآنهانظارتم کناد.حکامایانماادهنااف 

تبصره-1مصوباتشورایفقه الزمالریایهاست.
اختیاراتونظراتفقهایشوراینگهباندراصلچهارمقانوناساس نم باشد.
تبصره-5ایضایصاحبرأیاینشورابرایچهارسالتایینم شوندواینمیموریتبراییکدورهدیگرقابلتمدیداست.
تبصره-4جلساتشورایفقه  باحضوردوسومایضاءمشتملبررئیسشوراوحداقلسهنفرازفقهاییضوشورارسمیتم یابدوتصمیماتشورابارأیموافقاکثریت
فقهایحاضرشورااتخاذم شود».
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 .4هییتنظارتاندوختهاسکناس
 .3هییتنظار

بخش اول  -مجمع عمومی
ماده – 17
الف-ترکیبمجمعیموم بانکمرکزیج.ا.ایرانیبارتاستاز:
 رئیسجمهور(رئیسمجمع)؛
 وزیراموراقتصادیودارای ؛
 رئیسسازمانبرنامهوبودجهکشور؛و
51
 دونفرازوزرابهانتخابهییتوزیران .
ب-ایضایسایرارکانبانکدرجلساتومذاکراتمجمعیموم بدونحقرأیشرکتم کنند.
ج-وظایفمجمعیموم بهشرحزیراست:
 .1رسیدگ وتصویبترازنامهبانکمرکزیج.ا.ایران.
 .1رسیدگ واتخاذتصمیمنهای نسبتبهگزارشهایهییتنظار.
 .5رسیدگ واتخاذتصمیمدربارهپیشنهادتقسیمسودویژه.
 .4انتخابایضایهییتنظاربهپیشنهادوزیراموراقتصادیودارای .
 .3سایروظایف کهطبقمقرراتاینقانونبهیهدهمجمعیموم گذاردهشدهاست.

د-جلساتمجمعیموم بانکحداقلسال یکمرتبهتاپایانتیرماهونیزدرمواقعدیگربهنظروزیراموراقتصاادیو
کلبانکمرکزیج.ا.ایرانبهدیوتوزیر دارای تشکیلخواهدشد.

دارای یابهپیشنهادرئ 
یس
ه-برایمذاکرهواخذتصمیمدرجلساتمجمعیموم ،حضورکلیهایضای کهحقرأیدارندورئیسکلیاقائممقاام
یسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانضروریخواهدبود.
رئ 
و-تصمیماتمجمعیموم بهاکثریتآرایدارندگانحقرأیاتخاذخواهدشد.

بخش دوم -شورای پول و اعتبار
ماده – 18
الف-شورایپولوایتباربهمنظورمطالاهواتخاذتصمیمدربارهسیاستکل بانکمرکزیج.ا.ایرانونظارتباراماور
پول وبانک کشوریهدهداروظایفزیراست:
نامههایداخل بانکمرکزیج.ا.ایران.
 .1رسیدگ وتصویبسازمانوبودجهومقرراتاستخدام وآیین 
 51ر.ک.ماده11قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.
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.1
.5
.4
.3
.6

رسیدگ واظهارنظرنسبتبهترازنامهبانکمرکزیج.ا.ایرانبرایطرحدرمجمعیموم .
نامههایمذکوردراینقانون.
رسیدگ وتصویبآیین 
اظهارنظردرمسائلبانک وپول وایتباریکشوروهمچنیناظهارنظرنسابتباهلاوایحمرباوطباهوامیاا
ایتباروهرموضوعدیگریکهازطرفدولتبهشوراارجاعم شود.

تضمین
دادننظرمشورت وتوصیهبهدولتدرمسائلبانک وپول وایتباریکشورکهبهنظرشورادروضعاقتصادی
وبهخصو درسیاستایتباریکشورمؤثرخواهدبود.
اظهارنظردربارههرموضوی کهازطرفرئیسکلبانکمرکزیج.ا.ایراندرحدوداینقانونبهشورایرضه
م گردد.


ب-ایضایشورایپولوایتباریبارتنداز:
یسکلبانکمرکزیج.ا.ایران؛
 .1رئ 
 .1دادستانکلکشوریامااوناو؛
 .5مااونوزارتاموراقتصادیودارائ بهمارف وزیرمربوطه؛
برنامهریزیکشوربهمارف رئیسسازمان؛
 .4مااونسازمانمدیریتو 
 .3رئیساتاقبازرگان وصنایعوماادنایران؛
 .6دونفرمطلعدرامورمال وپول ،بهتشخیصوانتخابوزیراموراقتصادیودارای ؛
کلبانکمرکزیج.ا.ایران؛

 .7یک ازخبرگانبانک بهتشخیصوانتخابریاست
 .1مااونوزارتکشاورزیویمرانروستای بهمارف وزیرمربوطه؛
 .1مااونوزارتبازرگان ؛
 .10مااونوزارتصنایعبهمارف وزیرمربوطه51؛
 .11مااونوزارتصنایعسنگینبهمارف وزیرمربوطه40؛
 .11مااونوزارتماادنوفلزاتبهمارف وزیرمربوطه41؛
 .15مااونوزیرجهادسازندگ بهمارف وزیرمربوطه؛
 .14مااونوزارتتااونبهمارف وزیرمربوطه.41.
51ر.ک.بند11مادهواحده قانون راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها و هیأتها و مجامع مختلف بهه
وزرای صنایع ،صنایع سنگین و معادن و فلزات (مصوب1565/5/3مجلسشورایاسالم ).
40ر.ک.پانوشتهشماره.11
41ر.ک.پانوشتهشماره.11
41اصالحشدهتوسطماده13قانون برنامه پنجساله ششم توسعه («:)1514-1400ترکیبایضایشورایپولوایتباربهشرحذیلاصالحم گردد:



وزیراموراقتصادیودارائ یامااونوی؛
رئیسکلبانکمرکزیجمهوریاسالم ایران؛
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یسکلبانکمرکزیج.ا.ایراناست.45
تبصره - 1ریاستشورابارئ 
تبصره – 2افرادمذکوردرردیفهای6و7بند«ب»برایمدتدوسالیضویتشاوراراداراخواهنادباودوانتخااب
مجددآنانبالمانعاست.44
تبصره - 3درصورتاستافا،فوتویااحرازیدمصالحیتیایدمتوانای براییضویتدرشورادرماوردهاریاکاز
افرادردیفهای6و7بند«ب»،شخصدیگریبرایبقیهمدتبهترتیبمقررانتخابخواهدشد.


ج-شورابرحسبدیوترئیسکلبانکیاتقاضایحداقلسهنفارازایضااتشاکیلجلساهخواهاددادومساائل کاه
کلبانکیاایضایمتقاض درنظرداشتهباشندمطرحخواهدشد.

رئ 
یس
د-جلساتشوراباحضورحداقلدوسوممجموعایضاءرسمیتیافتهوتصمیماتمتخذهباحصولاکثریاتمطلاقآرای
ایضایحاضر،ماتبرخواهدبود.43
ها-شورام تواندازاشخا صالحیتداربرایمشورتدیوتنماید.
و-ایضایشوراواشخاص کهجهتمشورتدیوتم شوندموظفبهحفظاطالیاتواسرارشوراما باشاندمگاردر
مواردیکهقانوناًمکلفبهاظهاراطالعیاادایشهادتباشند.
ز-ایضایشورابرایحضوردرجلساتشوراحقالزحمهایدریافتخواهندکردکهبهپیشنهادرئیسکلبانکوتصاویب
مجمعیموم تایینم گردد.
ح-ایضایشورایپولوایتبارقبلازشروعبهکاربایددرجلسهمجمعیموم سوگندیادکننادکاهدرانجااموظاایف
شورایپولوایتبارنهایتدقتوب نظریرابهکاربرندوکلیهتصمیمات راکهم گیرندمقرونبهصالحکشورباودهو

ریایتکاملحفظاسراربانکوشورابشود.



رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوریامااونوی؛

 دوتنازوزرابهانتخابهییتوزیران؛
 وزیرصنات،مادنوتجارت؛
 دونفرکارشناسومتخصصپول وبانک بهپیشنهادرئیسکلبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانوتیییدریاستجمهوری؛
 دادستانکلکشوریامااونوی؛
 رئیساتاقبازرگان وصنایعوماادن؛
 رئیساتاقتااون؛


نمایندگانکمیسیونهایاقتصادیوبرنامهوبودجهومحاسباتمجلسشورایاسالم (هرکدامیکنفر)بهینوانناظرباانتخابمجلس».

کلبانکمرکزیج.ا.ایرانخواهدبود».

45تبصره1ماده13قانون برنامه پنجساله ششم توسعه(«:)1514-1400ریاستشورابریهده 
رئیس

44ر.ک.تبصره1ماده13قانون برنامه پنجساله ششم توسعه(«:)1514-1514هریکازایضایخبرهشورایپولوایتبارهردوساالیاکباارتغییارما یابناد.
انتخابمجددآنهابالمانعاست».
43اصالحشدهتوسطتبصرهمادهواحدهقانون راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها و هیأتها و مجهامع
مختلف به وزرای صنایع ،صنایع سنگین و معادن و فلزات (مصوب1565/5/3مجلسشورایاسالم ).
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بخش سوم  -هیأت عامل
ماده – 19
دبیرکلبانکوسهنفارماااونباااختیااراتو
قائممقام ،
یسکل  ،
الف-هییتیاملبانکمرکزیج.ا.ایرانمرکبازرئ 
ولیتهایمایندراینقانونخواهدبود.
مسؤ 
ب–
یهدهدارکلیهاماورباناک،باهاساتثناء
 .1رئیسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانبهینوانباالترینمقاماجرای واداری ،
وظایف استکهبهموجباینقانونبهیهدهارکاندیگربانکگذاردهشدهاست.
 .1رئیسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانمسؤولحسنادارهاموربانکوموظفبهاجرایاینقاانونوآیاینناماههاای
مربوطبهآنم باشد.
یسکلبانکمرکزیج.ا.ایراننمایندهبانکدرکلیهمراجعرسم داخل وخارج باحقتوکیلم باشد.
 .5رئ 
 .4رئیسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانم تواندحقامضاءوقسمت ازاختیاراتخاودراباهایضاایهیایتیامالو
کارمندانبانکتفویضبنماید.
 .3رئیسکلبانکمرکزی47بهپیشنهادوزیراموراقتصادیودارای وتاییدمجمعیموم بانکهاوتصاویبهیئات
دولتتایینم شودووزیراموراقتصادیودارای موظفاستدرمدت3روزحکمویراصادروابالغکند41.
46

46نحوه اداره بانک مرکزی ج.ا .ایران (معضل) ،مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (:)1393/8/24
یسکل:
هاوصالحیتهاینصبرئ 

 .1ویژگ 
الف-کفایتیلم :داشتندکترادریک ازرشتههایاقتصادی،پول ومال .
حوزه هاایاقتصاادی،پاول وماال ویااپانجساالتجرباهمادیریت در
داشتنهفتسالتجربهدرسطوحسیاستگذاریومدیریت در 

ب -کفایتتجرب :
حوزههایتخصص بانکمرکزی(مدیرکلبهباال).

ج-داشتنحسنشهرتوتوانای انجاموظایف.
د-نداشتنسابقهمحکومیتمؤثرکیفری.
ها-نداشتنتخلفاتمال گسترده.
یسجمهورنصبم گردد.
یسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانبهپیشنهادوزیراموراقتصادیودارای وبادازتصویبهییتدولت،باتیییدوحکمرئ 
 .1فرآیندنصب:رئ 
دورهزمان تصدی:دورهتصدیریاستکلبانکمرکزیپنجسالخواهدبودوانتخابمجددویبالمانعاست.
.5
یسکلبانکمرکزیراکهبیشازیکسالازدورهتصدیویباق مانادهباشاد،تغییار
یسجمهورجدیددرابتدایدورهم تواندبرطبقروالاینقانون،رئ 
تبصره -رئ 
دهد.
یسکلبانکمرکزییزلخواهدشد:
ضوابطیزل:درصورتتحققیک ازمواردزیررئ 
.4
 .1ازدستدادنیکیاچندشرطازشرایطمذکورویااحرازفقدانیکیاچندشرطازشرایطاحرازمنصبازابتدا.
 .1یدمتوانای یاکوتاه درانجاموظایفقانون ویادرتحققاهدافبانکمرکزیج.ا.ایران.
فرآیندیزل:رئیسکلبانکمرکزیبهپیشنهادرئیسجمهوروبادازتصویبدوسومایضایهییتدولتباحکمرئیسجمهوریزلم شاود.درصاورتتمایال
.3
یسکلصورتم گیرد.
بانکمرکزی،رأیگیریدرهییتدولتپسازاستماعنظراترئ 

یسکل
رئ 
یسجمهورانجامم گیرد.
یسکل،توسطرئ 
پذیرشاستافایرئ 
.6
یسکالباناک
کلبانکمرکزی،حداکثرظرفمدتیکماهباریایتفرآیندمذکوردراینقانوننسبتباهتایاینرئا 

تبصره -درصورتیزل،استافاءیافوترئ 
یس
یسکلم باشد.
مرکزیاقدامخواهدشد،دراینمدتقائممقامبانکمرکزیدارایکلیهاختیاراترئ 
47ر.ک.پانوشتهشماره54
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ج-اختیاراتقائممقامرئیسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانازطرفرئیسکلتایینم شودودرصورتغیبتیااساتافایاا
مقامدارایکلیهاختیاراترئیسکلم باشد41.


کلبانک،قائم

ماذوریتیافوترئیس
دبیرکلبانکبهپیشنهادرییسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانوتصویبمجمعیماوم منصاوبما گارددوسرپرسات 

د-
دبیرکلبانکصورتجلساتشورایپولوایتباررابرایاطاالع
دبیرخانهشورایپولوایتباررانیزبهیهدهخواهدداشت .
وزیراموراقتصادیودارای ارسالخواهدداشت.
کلبانکمرکزیج.ا.ایران،منصوبووظایفآنانبهوسیلهنامبردهتایینم شود.


مااونانبانکازطرفرییس
ه-
ماده – 21
یسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانازطرفمجماعیماوم تایاینوازبودجاه
کلوقائممقامرئ 

الف-حقوقومزایایرئ 
یس
بانکپرداختم شود.
یسکالوتصاویبمجماعیماوم تایاینوازبودجاهباناک
ب-حقوقومزایایدبیرکلومااونانبانکبهپیشنهادرئ 
پرداختم شود.
دبیرکلومااونانبانکقبلازشروعبهکاردرمجمعیموم سوگندیادخواهناد
یسکل ،
قائممقامرئ 
ج-رئیسکلبانک ،
نمودکهاسراربانکراحفظنمایندووظایفقانون خودرابهنحواحسنانجامدهند.

د-ایضای هییتیاملدردورانتصدیخودمشمولقانونمنعمداخلهوزراونمایندگانمجلسوکارمنداندرماامالت
خواهندبودونبایدصاحبسهمبانکهایامؤسساتایتباریخصوص باشند.

دولت وکشوری
تواننددردستگاههایدولت یاخصوص سمتموظف داراباشند.

ه-ایضایهییتیاملدردورانتصدیخودنم 
و-قبولسمتهایغیرموظففقطدرمؤسساتخیریهواجتمای وتدریسدردانشگاههایامؤسسااتآماوزشیاال در
موردرئیسکلوقائممقامرئیسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانباتصویبمجمعیموم ودرموردسایرایضایهییتیامال
ایرانممکنخواهدبود.

یسکلبانکمرکزیج.ا.
باموافقترئ 




بخش چهارم  -هیأت نظارت اندوخته اسکناس
ماده – 21
 41ر.ک.تبصره 1ماده 11قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور«:رئیسکلبانکمرکزیموظفاستدرمقاطعسهماههگزارشیملکردوظایفو
اختیاراتقانون بانکمرکزیرابهتفصیلبهرئیسجمهور،هییتدولتووزیراموراقتصادیودارای ومجلسشورایاسالم بایکمحتواگزارشدهد».
 41ر.ک.تبصره 1ماده 11قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور«:قائممقامبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانبهپیشنهادرئیسکلبانکمرکزیاز
میانمتخصصانمجربپول ،بانک واقتصادیباحداقلدهسالتجربهکاریوتحصیالتحداقلکارشناس ارشددررشتههایمرتبطودارایحسنشهرتپسازتییید
مجمعیموم بانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانباحکمرئیسجمهورمنصوبم شود».
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هییتنظارتاندوختهاسکناسیهدهدارنظارتبرحسناجرایمفادماده3اینقانونازطریقتحویلونگاهاداری

الف-
اسکناسهایچاپشدهوهمچنیننگاهداریحسابدارای هایموضوعماده3وصورتجواهراتمل وتنظایممقاررات
یالوهنظارتدرمادومکردناسکناسهای کاهبایاداز

مربوطبهنمایشونظارتبرورودوخروجآنهاازخزانهبانکوبه
جریانخارجشودم باشد30.
ب-هییتنظارتاندوختهاسکناسازافرادزیرتشکیلم شود:31
 .1دونمایندهمجلسشورایاسالم بهانتخابمجلسمزبور.
یسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانیامااوناو.
 .1رئ 
 .5دادستانکلکشوریامااوناو.
خزانهدارکلکشور.

.4
یسکلدیوانمحاسبات.
 .3رئ 
 .6رئیسهییتنظار.
تبصره -مدتمیموریتنمایندگانمجلسبامجلسشورایاسالم خواهدبودودرهرحالتاانتخابجانشینخودباه
اینسمتباق خواهندماند.
ج-آییننامهمربوطبهنحوهاجرایوظایفمحولبههییتنظارتاندوختهاسکناسبهوسیلههییتتصاویبوباهموقاع
اجراگذاردهم شود.
د-ایضایهییتنظارتاندوختهاسکناسبرایحضوردرجلساتهییتحقالزحمهایدریافتخواهندکردکهبهپیشنهاد
کلبانکوتصویبمجمعیموم تایینم گردد.

رئ 
یس

بخش پنجم  -هیأت نظار
ماده – 22
بهصحتاینحسابهاو

الف-هییتنظارمسئولرسیدگ بهحسابهاوتاهداتبانکمرکزیج.ا.ایراناستکهنسبت
تاهداتاظهارنظرم کند.
ب-وظایفهییتنظاربهشرحزیراست:
 .1رسیدگ بهترازنامهپایانسالبانکمرکزیج.ا.ایرانوتهیهگزارشبرایمجمعیموم ساالنه.
هاوخالصهحسابهایبانکوگواه آنهابرایانتشار.

 .1رسیدگ بهصورتریزدارای هاوبده 
 .5رسیدگ بهیملیاتبانکازلحاظانطباقآنهاباموازینقانون .
30ر.ک.ماده45قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور«:چاپوانتشارایرانچکبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانتحتنظارتهییتنظارتاندوخته
اسکناسموضوعماده11همینقانونبهپیشنهادبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانوتصویبشورایپولوایتبارادامهم یابد».
31ر.ک.بند4الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور(مصوب1531/11/11شورایانقالب).
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ج -هییتنظارمرکبازیکنفررئیسوچهارنفریضوازمیانحسابرسانخبرهیاافرادمطلعدرامورحسابدارییابانک 
باداشتنحداقلدهسالسابقهکاراستکهبه پیشنهادوزیراموراقتصادیودارای وتصویبمجمعیموم برایمدتدو
سالانتخابم شوندوانتخابمجددآنانبالمانعاست.
هایالزمازفاالیتهایبانکوتصمیماتجاریبانکرابهوزیر

د-رئیسهییتنظاربهینوانرابطموظفاستگزارش
اموراقتصادیودارای تسلیمنماید.
تواندکلیهاسنادحسابهاودارای هایبانکراموردرسیدگ قراردهدوبه

تبصره -هییتنظاردرایفاءوظایففوقم 
کلیهمقرراتوتصمیماتونوشتههایبانککهالزمم دانددسترس داشتهباشدوبدونمداخلهدرامورجااریباناکدر

یسکلبانکمرکزیج.ا.ایرانبدهد.
حدودوظائفخودنظرات بهرئ 
ماده – 23
الف-حقوقومزایایهییتنظارازطرفوزیراموراقتصادیودارای تایینوازبودجهوزارتدارای قابلپرداختاست.
ب-ایضایهییتنظارقبلازشروعبهکاردرمجمعیموم سوگندیادخواهندنمودکهاسارارباناکراحفاظنماینادو
وظایفقانون خودرابهنحواحسنانجامدهند.
ج -ایضایهییتنظارمشمولقانونمنعمداخلهوزراءونمایندگانمجلسوکارمناداندرمااامالتدولتا وکشاوری
خواهندبود.
ددردستگاههایدولت یاخصوص سمتموظفداراباشند.

د-ایضایهییتنظاردردورانتصدیخودنم توانن
ه-قبولسمت هایغیرموظففقطدرمؤسساتخیریهواجتمای وتدریسدردانشگاههایامؤسساتآموزشیاال باا
تصویبمجمعیموم بالمانعاست.
آییننامهداخل هییتنظاربهوسیلهخودهییتتنظیموباتصویبوزیراموراقتصادیودارای اجراخواهدشد.
و -


فصل چهارم  -مقررات عمومی

ماده – 24
الف-سالمال بانکازاولفروردینهرسالشروعودرآخراسفندهمانسالخاتمهم یابد.
ب-ترازنامهوحسابسودوزیانبانکبایست حداقلیکماهقبلازتشکیلجلسهساالنهمجمعیموم بههییتنظار
تسلیمگردد.
ایازوضعحسابهایخودراانتشارخواهدداد.

ج-بانکمرکزیج.ا.ایرانحداقلماه یکبارخالصه
ماده – 25
الف-سودویژهبانکدرهرسالبهشرحزیرتقسیمخواهدشد:
17
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شرکتهایدولت .

 .1پرداختمالیاتبردرآمدبهحسابدرآمدیموم دولت،براساسمقرراتمربوطبه
 .1دهدرصدبرایاندوختهقانون تاوقت کهاندوختهمزبورماادلسرمایهبانکبشود.
یسکلبانکوتصویبمجمعیموم برایاندوختهاحتیاط .
 .5مبلغ بهپیشنهادرئ 
یسکلبانکوتصویبمجمعیموم برایانتقالبهحسابسالباد.
 .4مبلغ بهپیشنهادرئ 
ب-باقیماندهسودویژهپسازتقسیماتمقرردربندالفمتالقبهدولتخواهدبود.
ماده – 26
نسبتبهطالوپولهایخارج و

دولتموظفاستدرمقابلزیانهایاحتمال حاصلازتغییربرابریهایقانون 

الف-
اتفاقاتناش ازقوهقهریهاسنادخزانهب نامباسررسیدماینصادروبهبانکمرکزیج.ا.ایرانتسلیمنماید.
ب–نسخشد.31
ج-سودوزیانناش ازاجرایموافقتنامههایپرداختموضوعبند«ها»ماده11اینقانونبهحسابدولتمنظورخواهد
شد.

ماده – 27
الف-کلیهاسنادتاهدآورصادرازبانکمرکزیبهاستثنایاسنادمربوطبهاماورداخلا باناک،دارایدوامضاایمجااز
خواهدبود.
ب-مدتوطرزنگاهداریاسنادواوراقبازرگان ودفاتربانکمرکزیج.ا.ایرانبهصورتیینوهمچنینطرزتبادیل
آنهابهیکسیافیلمیانظایرآنبهموجبآییننامهایخواهدبودکهبهتصویبشورایپولوایتبارتایینخواهادشادو
گذشتنمدتهایمقرردرآییننامه،حکماصولاسنادراخواهند

فیلمهاونظایرآندردادگاههاپساز
اینقبیلیکسهاو 

داشت.

اسکناسهایبانکمرکزیج .ا.ایرانوهمچنینطالونقرهومطلسهایمسکوکفلزیمتالقباهباناک

ماده – 28
ایرانازحقوقویوارضگمرک وسودبازرگان وهرگونهمالیاتویوارضدیگرماافاست.

مرکزیج.ا.

31ر.ک.قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایهران(مصاوبمجلاسشاورایاساالم در
:)1511/4/51ماده واحده هتفاوتناش ازتسایردارای هاوبده هایارزیبانکمرکزیکهازتغییرنرخبرابریارز،طالوجاواهراتایجاادما شاود،صارفاًناشا از
ارزیاب حسابداریاستوسودتحققیافتهتلق نم گرددومشمولمالیاتنیستومابهالتفاوتآندرحساب تحتینوان«ماازادحاصالازارزیااب خاالصدارایا هاای
منظورودربخشسرمایهبانکمرکزیذیلحساباندوختههادرترازنامهمناکسوگزارشم شود.

خارج »
برابریهایقانون ارز(تسایر)قابلاستفادهاست.

ماندهاینحسابصرفاًبابتجبرانزیانهایاحتمال آت بانکمرکزیناش ازتغییر(کاهش)
تبصره1هنرخبرابریارزمطابقسازوکارقانون توسطبانکمرکزیتایینم گردد.
تبصره2همفاداینقانونازتاریختصویبالزماالجراءاست.
تبصره3هباتصویباینقانونبند(ب)ماده()16قانونپول وبانک کشورمصوبسال1531نسخم گردد.
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ماده - 29بانکمرکزیج.ا .ایراندرهرموردکهمصلحتاقتصادیوارزیکشورایجابکندم تواندباتصویبهییت
وزیرانصادرکنندگانیکیاچندنوعکاالراازسدردنپیمانارزیماافنماید.



قسمت سوم – بانکداری

53

فصل اول  -شرایط تأسیس بانک54
ماده – 31
الف-تیسیسبانکواشتغالبهیملیاتبانک واستفادهازنامبانکدرینوانمؤسساتایتباریفقططبقمقارراتایان
قانونممکناست.
ب-تشخیصیملیاتبانک باشورایپولوایتبارم باشد.
ج -تیسیسبانکدرایرانموکولبهتصویباساسنامهآنبهوسیلهشورایپولوایتباروصادوراجاازهازطارفباناک
مرکزیج.ا.ایراناست.
مگرآنکهاجازهنامهبانکمرکازی

مراجعثبتشرکتهانم توانندتقاضایتیسیسبانک رادرایرانبهثبتبرسانند

د-
ج.ا.ایرانورونوشتگواه شدهاساسنامهمربوطکهبهتصویبشورایپولوایتباررسیدهاساتضامیمهتقاضاایثبات
باشد.
هرگونهتغییردراساسنامهبانکهابایست بهتصویبشورایپولوایتباربرسد.

ه-
و-ایجادیاتاطیلشابهیاباجهیانمایندگ بانکهادرداخلیاخارجکشورطبقآییننامهایخواهدبودکهباهتصاویب
شورایپولوایتبارم رسد.


35ر.ک.بندهای«الف»«،ب»و«ث»ماده11قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور«:ادارهاموربانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانبراساسقانونپول 
وبانک کشورواصالحاتبادیآناست.
ایتبار،صندوقهایقرضالحسنه،صراف هاو

الفاتیسیس،ثبت،فاالیتوانحاللنهادهایپول وایتباریازقبیلبانکها،مؤسساتایتباریغیربانک ،تااون های
شرکتهایواسداری(لیزینگها) وهمچنینثبتتغییراتنهادهایمذکورفقطبااخذمجوزازبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانوبهموجبمقرراتمصوبشورایپول
وایتبارامکانپذیراست.
باکلیهاشخا حقیق وحقوق ایمازدولت و غیردولت ازقبیلسازمانثبتاسنادوامالککشور،نیرویانتظام جمهوریاسالم ایرانووزارتتااون،کارورفاه
اجتمای مکلفبهریایتمفاداینمادهوهمکاریبابانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانم باشند.
ثاایجادنهادهایجدیددربازارغیرمتشکلپول بدونمجوزبان کمرکزیجمهوریاسالم ایرانممنوعبودهوتصدیپستهایمدیریت آنهادرحکمتصرفغیرقانون 
دراموالیموم تلق م شود».
هاوموسساتایتباریغیردولت مندرجدرمنوینظارتبانک وبسایتبانکمرکزیج.ا.ایرانوهمچنینقانون تنظهیم

34ر.ک.مجمویهمقرراتناظربرتیسیسبانک
بازار غیرمتشکل پولی(مصوبمجلسشورایاسالم در)1515/10/11وقانون اجازه تأسیس بانهکههای غیردولتهی(مصاوبمجلاسشاورایاساالم در
)1571/1/11
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بانکهای کهقبلازتصویباینقانونتیسیسشدهاندواساسنامهآنهااباامقارراتایانقاانونمغاایرتدارد
تبصره – 
مکلفنداساسنامهخودراحداکثرظرفیکسالازتاریختصویباینقانونبامقرراتاینقاانونتطبیاقدهنادوآنراباه
تصویبشورایپولوایتباربرسانند.

ماده – 31
الف-تشکیلبانکفقطبهصورتشرکتسهام یامباسهامبانامممکنخواهدبود.
مدیرهبانکهایایران بایداز

ب-مدیریاملورییسهییتمدیرهواکثریتایضایهییتیاملواکثریتایضایهییت
اتباعایرانباشند.
ج -هربانک کهبیشازچهلدرصدسرمایهآنمتالقبهاشخا حقیق اتباعخارجیااشخا حقوق خارج باشاداز
نظراینقانونبانکخارج محسوبم شودوبایدتحتینوانبانکخارج بهثبتبرسد.ازنظراینمادههارشاخص

حقوق کههفتادوپنجدرصدسرمایهآنمتالقبهاشخا حقیق یاحقوق اتباعایراننباشدخارج تلق م شود.33
د–سقفسهممشارکتطرفخارج ازتیسیسبانکایران باریایتقانوناجرایسیاستهایکل اصلچهلوچهارم
قانوناساس مصوب1511/5/13واصالحاتبادیآنباپیشنهادبانکمرکزیوتصویبهییتوزیرانتایینم شود.36
ها-ازتاریختصویباینقانون،تیسیسبانکهایخارج ومؤسساتایتباریغیربانک خارج کهبهیملیااتمتااارف
بانک اشتغالم ورزندفقطباتصویبمجلسشورایاسالم خواهدبود.مؤسساتایتباریغیربانک مؤسساات هساتند
کهدرینوانخودازنامبانکاستفادهنم کنندول بهتشخیصبانکمرکزیج.ا.ایارانواساطهباینیرضاهکننادگانو
متقاضیانوجوهوایتبارم باشندویملیاتآنهادرحجمونحوهتوزیعایتباراتمؤثراست.

ماده – 32
سرمایهبانکهافقطبهصورتپولرایجکشورقابلپرداختاست.

الف-
37
حداقلسرمایهبانکهایایران دویستمیلیونریال استکهبایدتماماًتاهدشدهواقالًپنجاهدرصدآنپرداختو

ب-
قبلازتسلیمتقاضایتیسیس،نزدبانکمرکزیج.ا.ایرانسدردهشدهباشد.

حداقلسرمایهبانکهایخارج دویستمیلیونریالاستکهبایدتماماًقبلازتسلیمتقاضایتیسیسدرباناکمرکازی


ج.ا.ایرانسدردهشدهباشد.
ج-بانکمرکزیج.ا.ایرانباتصویبشورایپولوایتبارم تواندمهلتپرداختسرمایهتاهدشدهبانکهایایرانا را
تایینوبرایاجرابهبانکهاابالغنماید.


33ر.ک.بند1قانون اصالح بندهای «ج» و «د» ماده  31قانون پولی و بانکی کشور،مصوب.1534/4/13
36بنابهصراحتماده  18قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ،)1395متنفوقجایگزینبند«د»ماده(51اصالح )1534/4/13گردید.
تصویبنامههیایتوزیارانباهشاماره51511/111135

37درخصو حداقلسرمایهالزمبرایتیسیسبانکغیردولت درداخلکشورومناطقآزادتجاریصنات ،ر.ک.
مندرجدروبسایتبانکمرکزیج.ا.ایران).

مورخ(1516/11/16
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رادرموردکلیهبانکهایا

د-بانکمرکزیج.ا.ایرانم تواندباتصویبهییتوزیران،حداقلسرمایهمذکوردربند«ب»
دررشتههایمخصوص استافزایشدهد.

درموردبانکهای کهفاالیتآنها


58
فصل دوم  -شرایط و نحوه فعالیت بانکها

ماده – 33
نامهایکهبهتصویبشورایپولوایتبار
آیین 
الف-میزانونحوهایجاداندوختهقانون بانکهاوطرزاستفادهازآنطبق 
خواهدرسیدتایینخواهدشد.اندوختهقانون از٪13سودویژهساالنهکمترواز٪10بیشترنخواهدبود.اندوختاهقاانون 
پسازآنکهبهمیزانسرمایهرسیداختیاریاست.
نامهایکهدرایان
بایدبراساسآیین 

ب -درصورت کهسرمایهبانک براثرزیانازحداقلمقرردراینقانونکمترشود
موردبهتصویبشورایپولوایتبارخواهدرسیدسرمایهخودراتکمیلنماید.
نحوهواصولحسابداریودفترداریبانکهابهنحویکهترازنامهمربوطنشاندهندهکلیهدارایا هااوباده هاای

ج-
بانکهامکلفبهاجرایآنخواهندبود.
بانکباشدبهوسیلهشورایپولوایتبارتایینخواهدشدو 
د-میزاناستهالکدارای هایمنقولوغیرمنقولقابلاساتهالکوهزیناههاایتیسایسوتوسااهوهمچناینمیازان
خواهدشدوبانکهاموظفبهاجرایآنخواهندبود.

هاازطرفشورایپولوایتبارتایین
اندوختههایاحتیاط بانک 

بانکهامکلفندترازنامهوحسابسودوزیانخودرابهگواه حسابدارانرسم برسانند.
ها -
و-مدتوطرزنگاهداریاوراقبازرگان واسنادودفاتربانکهابهصورتیینوهمچنینطرزتبدیلآنهابهیکاسیاا
نامهایکهبه تصویبشورایپولوایتبارخواهادرسایدتایاینخواهادشادوایانقبیال
آیین 
فیلمیانظایرآنبهموجب 
مقرردرآییننامهحکماصولاسنادراخواهندداشت.

هاپسازگذشتنمدتهای


نظایرآندردادگاه
هاوفیلمهاو


یکس

انجامیملیاتزیربرایبانکهاممنوعاست:

ماده - 34
.1
.1
.5
.4

خریدوفروشکاالبهمنظورتجارت.
ماامالتغیرمنقولجزبرایبانکهای کههدفآنهاانجامماامالتغیرمنقولاست.

خریدسهامومشارکتدرسرمایهیکیاچندشرکتویاخریداوراقبهادارداخل یاخارج بهحساابخاودباه
نامههایخا تایینخواهدکرد.
آیین 
میزان بیشازآنچهبانکمرکزیج.ا.ایرانبهموجبدستورهایا 
ایطایایتباربهایضایارکانخودومؤسسات کهایضایمزبوردرآنذینفاعانادوساایراشاخا حقیقا یاا
نامههایخا تایینخواهدکرد.
آیین 
حقوق بیشازآنچهبانکمرکزیج.ا.ایرانبهموجبدستورهایا 

هاوموسساتایتباریغیردولت مندرجدرمنوینظارتبانک وبسایتبانکمرکزیج.ا.ایرانوهمچنینقانون تنظهیم


مجمویهمقرراتناظربرفاالیتبانک
31ر.ک.
بازار غیرمتشکل پولی(مصوبمجلسشورایاسالم در)1515/10/11
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نامهایکاه
باریایتآیین 

 .3ایطایایتباربهایضایارکانیارؤسایاداراتوبازرسانبانکمرکزیج.ا.ایرانمگر
دراینموردبهتصویبشورایپولوایتبارخواهدرسید.
 .6انتشاراوراقدیداریدروجهحامل.
تبصره -تملکغیرمنقولبرایاستیفایمطالباتیابرایتیمینمحلکاریامسکنکارکنانبانکوماامالتنسبتباه
آنطبقشرایط کهبانکمرکزیج.ا.ایرانتایینخواهدنمود،مشمولممنوییتموضوعبند1اینمادهنخواهدبود.

59
ماده  – 35
الف-محکومینبهسرقت،ارتشاء،اخاتالس،خیاناتدرامانات،کالهبارداری،جاالوتزویار،صادورچاکبا محالو
دادگاههایداخل یاخارجکشورصادرشدهیامحکوم،مجرماصال 
ورشکستگ بهتقصیریاتقلب-ایمازاینکهحکماز 
بانکهابههرینوانممنوعم باشند .
بودهباشدازتصدیادارهامور 

یاشریکیامااونجرم
ب-مدیرانورؤسایهیچبانک نم توانندبدوناجازهبانکمرکزیج.ا.ایراندربانکدیگریساهمیااسامت داشاته
باشند.
ج-هربانکدرمقابلخسارات کهدراثریملیاتآنمتوجهمشتریانم شود،مسئولومتاهدجبرانخواهدبود.
مدیریامل،رئیسهییتمدیره،ایضایهییتیاملوایضایهییتمدیرههربانکنیزدرمقابلصاحبانسهامومشتریان
مسؤولخسارات م باشندکهبهیلتتخلفهریکازآنهاازمقرراتوقوانینوآییننامههایمرباوطباهایانقاانونیاا
اساسنامهآنبانکبهصاحبانسهامیامشتریانواردم شود.
تبصره -مرجعصالحبرایتشخیصوتطبیقاحکامصادرهازدادگاههایخارج درموردبناد«الاف»ایانماادهوزارت
دادگستریاست.

هیهوتنظیمترازنامهوحسابسودوزیانبانکهاومؤسساتایتباریازطرفبانکمرکزیج.ا.ایاران

ماده -36طرزت
تایینخواهدشد.

بانکهامکلفندمقرراتاینقانونوآییننامههایمتک برآنودستورهایبانکمرکزیج.ا.ایرانراکهباه
ماده  –37
هایمتک برآنصادرم شودوهمچنینمقرراتاساسنامهمصوبخودراریایتکنند.60
نامه 
موجباینقانونیاآیین 


انتخابمدیریاملوهییتمدیرهبانکهاومؤسساتمال وایتباریپسازصدورتییید

31ر.ک.بند«ت»ماده11قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور«:
ایدهسالسابقهدرزمینههایمال ،بانک وبازرگان ودانشنانه

ایووثاقتوامانتآنانازسویبانکمرکزیامکانپذیراست.اینافرادبایدحداقلدار

صالحیتحرفه
کارشناس مرتبطباشند .نحوهاحرازشرایطایتراضورسیدگ بهآنباپیشنهادمشترکبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانووزارتاموراقتصادیودارای وتصویب
شورایپولوایتبارتایینم شود».
بانکهامکلفند
تصویبنامههییتوزیرانباشماره 11311مورخ «:)1561/11/17

 60بهموجبماده 7آییننامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (
نامههایمتک بهآنصادرم گردد،بهموقعاجرابگذارند».
هایبانکمرکزیراکهبهموجبقوانینوآیین 

دستورهاوبخشنامه

11

WWW.CBI.IR

ماده –38نسخشد.61


فصل سوم  -ترتیب انحالل و ورشکستگی بانکها

ماده - 39درمواردزیرممکناستبنابهپیشنهادرئیسکلبانکمرکازیج.ا.ایارانوتیییادشاورایپاولوایتباارو
،61وزیراموراقتصادیودارای ووزیردادگستری،65ادارهاموربانکباهیهادهباناک
تصویبهییت مرکبازنخستوزیر 
64
مرکزیج.ا.ایرانواگذارشودیاترتیبدیگریبرایادارهبانکدادهشودیااجازهتیسیسبانکلغوشود :
الف-درصورت کهمقاماتصالحیتداربانکتقاضانمایند.
ب-درصورت کهبانکدرمدتیکسالازتاریخابالغاجازهتیسیس،یملیاتخودراشروعنکند.
ج-درصورت کهبانک بدونیذرموجه،فاالیتخودرابرایمدت متجاوزازیکهفتهقطعکند.
نامههایمتک برآنودستوراتبانکمرکزیج.ا.ایرانکهبهموجاب
ین 
د-درصورت کهبانک برخالفاینقانونوآی 
هایمتک برآنصادرم شودویابرخالفاساسنامهمصوبخودیملنماید.
نامه 
اینقانونیاآیین 

ها-درصورت کهقدرتپرداختبانک بهخطرافتدیاسلبشود.
تبصره -بانک کهاجازهتیسیسآنلغوم شودازتاریخالغاءاجازهتیسیس،طبقدستوربانکمرکازیج.ا.ایارانیمال
خواهدکرد.

ماده - 41طرزادارهبانکدرمواردمذکوردرماده51ونحوهالغایاجازهتیسیسبهموجبآییننامهایم باشدکاهباه
کمیسیونهایدارای مجلسشورایاسالم خواهدرسید.

تصویب

ماده – 41

61موضوعاینمادهکانونبانکهابودوباتصویبالیحه قانونی انحالل کانون بانکها،مصوب1531/11/11شورایانقالب،کهحکمبهانحاللکانونبانکهاداد،
اینمادهنسخشد.
61باینایتبهاصالحاصل114قانون اساسیدرسال1561وحذفسمتنخستوزیری،وبامالحظهاصل60همانقانونکهمقررم دارد«ایمالقوهمجریهجز
دراموریکهدراینقانونمستقیماًبریهدهرهبریگذاردهشده،ازطریقرئیسجمهورووزرااست».وبالحاظاصل154قانون اساسیکهریاستهییتوزیرانرابا
رئیسجمهورم داند،بهنظرم رسدبراساساصولبرشمردهشدهازقانوناساس ،رئیسمحترمجمهور،یضوهییتمزبورم باشند.
65باتوجهبهواگذاریکلیهاختیاراتقضای بهریاستمحترمقوهقضاییهبهشرحمندرجدراصول136تا131قانوناساس وبامالحظاهاختیااراتاداریوزیارمحتارم
دادگستریطبقاصل 160قانوناساس ،ونظربهنقشوکارکردقضای ونهاداریوزیردادگستریدرهییتیادشدهدرزمانتصویبقانون پولی و بانکی کشهوردر
سال،1531بهنظرم  رسدبراساساصولبرشمردهشدهازقانوناساس ،ریاستمحترمقوهقضاییهجایگزینوزیرمحترمدادگستریدرهییتمزبورم باشند.
64ر.ک.بند«الف»ماده11قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور«:تیسیس،ثبت،فاالیتوانحاللنهادهایپول وایتباریازقبیالباناکهاا،مؤسساات
ایتباریغیربانک ،تااون هایایتبار،صندوقهایقرضالحسنه،صراف هاوشرکتهایواسداری(لیزینگها)وهمچنینثبتتغییراتنهادهایمذکورفقطبااخاذمجاوزاز
مقرراتمصوبشورایپولوایتبارامکانپذیراست».

بانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانوبهموجب
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الف -درصورت کهتوقفیاورشکستگ بانک ایالمشود ،دادگاهقبلازهرگونهاتخاذ تصمیمنظربانکمرکزیج.ا.
بانکمرکزیج.ا.ایرانازتاریخوصول استاالمدادگاه ،بایدظرفیکماهنظرخودراکتباًبه
ایرانراجلبخواهدکرد .
ایرانودالئلموجوددرپروندهتصمیممقتض اتخاذخواهدکرد.

دادگاهایالمدارد.دادگاهباتوجهبهنظربانکمرکزیج.ا.
ب-تصفیهاموربانکورشکستهباادارهتصفیهامورورشکستگ م باشد.
ج -درتماممواردانحاللوورشکستگ بانکهاتصفیهامورآنهابانظارتنماینده بانکمرکزیج.ا.ایرانانجامخواهد
گرفت.
د-استردادسدردههایپساندازیاسدردههایمشابهتامیزانپنجاههزارریالدردرجهاولوسدردههایحساابجااریو
کلیهتاهداتدیگربانکهایمنحلشدهیاورشکستهوسایرحقاوقممتاازه

سدردههایثابتتاهمانمبلغدردرجهدومبر
مقدماست.
ها-باانحاللیاورشکستگ یکبانک،نامآنازدفاترادارهثبتحذفخواهدشد.
تبصره-مواد()40(،)51و(()41بهاستثنایبند«د»مادهاخیر)قانونپول وبانک کشاورمصاوب1531/4/11شاامل
ورزندبهاستثنایصندوقهای

تمام موسساتایتباریغیربانک کهباتشخیصبانکمرکزیبهیملیاتبانک مبادرتم 
توساهایوحمایت دولت وغیردولت مانندصندوقحمایتازتوساهبخشکشاورزیدرمحدودهاساسنامهفال خود،نیاز
م گردند63.


فصل چهارم  -مقررات کیفری و انتظامی
ماده – 42
الف -خریدوفروشارزوهرگونهیملیاتبانک کهموجبانتقالارزیاتاهدارزیگرددیاورودیاخروجارزیاپولرایج
کشوربدونریایتمقررات کهبانکمرکزیج.ا.ایرانبهموجبماده11اینقانونمقررم داردممنوعاست.متخلفینبه
لفمحکومخواهندشد.
جزاینقدیتاماادل%30مبلغموضوعتخ 
ب-تیسیسبانکواشتغالبهبانکداریبدونریایتمقرراتاینقانونواستفادهازنامبانکدرینوانمؤسساتایتباری
مرتکببهحبستیدیب تاششماهمحکومخواهدشدودرصورتاقتضاءدادستانما توانادباهدرخواسات

ممنوعاست.
بانکمرکزیج.ا.ایرانموقتاًدستورتاطیلمؤسسهراتاتایینتکلیفنهای آنازطرفدادگاهبدهد.
تبصره -تاقیبکیفریدرمواردفوقمنوطبهشکایتبانکمرکزیج.ا.ایراناست.
هاومؤسساتایتباریکهنسبتهاایمقارردربنادهای1و5و3و6مااده14راریایاتنکننادباه

ماده  – 43
بانک
تشخیصشورایپولوایتبارمکلفبهپرداختمبلغ ماادل%11درسالنسبتبهمبلغموردتخلفخواهندبود.

63الحاق درجلسهمورخ1514/7/7مصوبمجلسشورایاسالم .
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ماده - 44تخلفازسایرمقرراتاینقانونوآییننامههایآنودستوراتبانکمرکزیج.ا.ایرانکاهباهموجابایان
شودموجبمجازاتهایانتظام زیرخواهدبود:

هایآنصادرم 

قانونیاآیین 
نامه

 .1تذکرکتب بهمدیرانیامتصدیانمتخلف.
66
 .1پرداختمبلغ روزانهتاحداکثرپانصدمیلیونریال برایایامتخلف.
 .5ممنوعساختنبانکیامؤسسهایتباریغیربانک ازانجامباض اموربانک بهطورموقتیادائم .
صدورحکمبهمجازاتهایانتظام ،هییتانتظام بانکهاخواهادباودکاه

مرجعرسیدگ بهتخلفاتموضوعاینمادهو
مرکباستازنمایندهدادستانکل،ویکنفرازایضایشورایپاولوایتباارباهانتخاابشاورا،ویاکنفارازایضاای
دبیرکلبانکسمتدادستانهییتراخواهدداشت.61
شوراییال بانکها67؛ 


احکامهییتانتظام ظرفدهروزازتاریخابالغقابلتجدیدنظردرشورایپولوایتبارخواهدبودورأیشوراقطا است.
تبصره - 1وجوهموضوعماده45وبند1اینمادهوسیلهبانکمرکزیج.ا.ایرانازبانکیامؤسسهمربوطوصولوباه
حسابدرآمدیموم منظورخواهدشد.
تبصره - 2ترتیبرسیدگ وتشخیصتخلفاتوتایینهریکازمجازاتهایانتظام برایتخلفاتوترتیبدرخواست
نامهایخواهادباود
وشورایپولوایتبارمطابقآیین 

تجدیدنظروطرزرسیدگ مجددواجرایتصمیماتهییترسیدگ 

61
ایتبارخواهدرسید .

کهبهتصویبشورایپولو

ماده - 45کلیهقوانینومقرراتدیگردرمواردیکهبااینقانونمغایرتداردازتاریخاجرایاینقانونملغ استوتا

66ر.ک.قسمتذیلبند«پ»ماده11قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور...«:مبلغمندرجدربند1ماده44قانونپول وبانک کشوربهپانصدمیلیون
ریالافزایشم  یابدوهرسهسالیکباربراساسرشدشاخصبهایکاالهاوخدماتمصرف ایالم بهصورترسم بهپیشنهادباناکمرکازیتوساطهیئاتوزیاران
تادیلم شود».همچنینبهموجبقسمتصدربند«پ»ماده11قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور«،بانکمرکزیج.ا.ایرانبراساسمقرراتقانون ،
اختیارسلبصالحیتحرفهایولغومجوزومحکومیتمتخلفینفاالدرحوزهپول بهپرداختجریمهرادارد.درصورتسلبصالحیتحرفاهای،ایضاایهیایتمادیرهو
مدیرانیاملبانکهاومؤسساتایتباریتوسطبانکمرکزیج.ا.ایرانازمسوولیتمربوطهمنفصلم شوند.ادامهتصدیمدیرانمربوطهدرحکامتصارفغیرقاانون در
اموالیموم محسوبم شود».
67حسبمااده6قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افهزایش منهابع مهالی و
هامنحلووظایفآنبههییتمدیرهبانکهاواگذارگردید.درهمینراستا،درآییننامهه

وراییال بانک
کارآیی بانکها(مصوب1516/4/3مجلسشورایاسالم )،ش 
کهدریکهزارویکصدوبیستوچهارمینجلسهشورایپولوایتباار

اجرایی تبصره  2ماده  44قانون پولی و بانکی کشور ،موضوع هیأت انتظامی بانکها
نفرازمدیرانیاملبانکها»درترکیابهیایتانتظاام باناکهاا

در1511/11/13بهتصویبرسید،بهجای«یکنفرازایضایشوراییال بانکها»مقررشدهکه« 
یک
حضورداشتهباشد.
61ر.ک.بندپنجمالیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور(مصوب1531/11/11شورایانقالب).
61ر.ک.آییننامه اجرایی تبصره  2ماده  44قانون پولی و بانکی کشور ،موضوع هیأت انتظامی بانکهامصاوبیاکهازارویکصادوبیساتوچهاارمین
جلسهشورایپولوایتباردر.1511/11/13
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زمان کهآییننامههایاینقانونبهتصویبنرسیدهاستآییننامههایسابقمشروطبراینکاهباامفاادایانقاانونباه
تشخیصشورایپولوایتبارماارضنباشدقابلاجراخواهدبود.

قانونفوقمشتملبرچهلوپنجمادهوبیستتبصرهپسازتصویبمجلسسنادرجلسهروزچهارشنبه،1531/4/7درجلساهروزیکشانبههیجادهمتیرمااهیاکهازارو
سیصدوپنجاهویکشمس بهتصویبمجلسشورایمل رسید.
رئیسمجلسشورایمل -یبداهللریاض 
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آییننامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده 39
قانون پولی و بانکی کشور

یننامهطرزاداره بانکونحوهالغاءاجازهتیسیس
دراجرایماده  40قانونپول وبانک کشور ،مصوب ،153/04/11آئ 
51قانونپول وبانک کشوربهشرحزیرتصویبم شود:
بانکدرمواردمذکوردرماده 
ماده -1هرگاهادارهاموربانکدرموردماده51قانونپول وبانک کشوربهیهدهبانکمرکزیجمهوریاسالم ایران
واگذارشود ،اینبانکم توانداموربانکرا رأساًادارهنمایدو یاباتجویزهییتمذکوردرماده ،51آنرابهشخص یا
اشخا حقیق یاحقوق دیگر محولنماید.اشخا حقیق یاحقوق که میمورادارهبانکم شوند ،مسئولیتداشتهو
دستورهایکل بانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانرامکلفندریایتنمایند.
ماده - 2بانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانیاشخصواشخاص کهادارهبانکبهآنهامحولم شود،دارایتمام
باشندکهبهموجباساسنامهبانکبههییتمدیرهومدیریاملدادهشدهوازتاریخواگذاریادارهبانک،هییت

اختیارات م 
مکلفبههمکاریباادارهکنندگان

مدیرهومدیریاملبانکاختیاری درادارهبانکنخواهندداشت؛ول در صورتتقاضا ،
بانکم باشند.
ماده - 3هرگاهاختیارات کهبهموجباساسنامهبهمدیراندادهشدهاست،بهتشخیصبانکمرکزیجمهوریاسالم 
اختیاراتالزم باتصویبشورایپولو ایتباروتیییدهییتمذکوردرماده 51قانون

ایرانکاف برایادارهبانکنباشد ،
پول وبانک کشور ،ایطاءخواهدشدو همچنیندرصورت کهحسنادارهبانکمستلزمافزایشسرمایهتشخیصگردد،
 51مجازخواهد
افزایشسرمایه وانتشاروفروشسهامجدیدباتصویبشورایپولوایتباروتیییدهییتمذکوردر ماده 
بود.
حقالزحمه و مزایای شخص یا اشخاص که اداره امور بانک به آنها محول م شود با بانک مرکزی
ماده  - 4تایین  
جمهوریاسالم ایراناست.
ماده  - 5درمواردیکهبهموجبماده 51قانونپول وبانک کشور ،ترتیبدیگریبرای ادارهاموربانکدادهشود،
یننامهقابلاجراخواهدبود.
تیبمذکورباتوجهبهمفاداینآئ 

تر
ماده  - 6درمواردیکهمدت برایادارهبانکتاییننشود،تحویلبانکبهمقامات منتخبمجمعیموم ،موکولبه
پیشنهادرئیسکلبانکمرکزی جمهوریاسالم ایرانوتصویبشورایپولو ایتباروتیییدهییتمذکوردرماده51
خواهدبود.
ماده  - 7هرگاهاجازهتیسیسبانک قبلازشروعبهیملیاتلغوشود،مراتببهمقاماتبانکمربوطوادارهثبتشرکتها
ازطرفبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانایالمودریک ازجرایدکثیراالنتشارتهرانآگه م شودوازتاریخایالم
بهبانک،استامالاینکلمهدرمکاتباتآنبانکوتابلووغیرهممنوعاست.
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ماده  - 8هرگاهالغاءاجازهتیسیسبانکپسازشروعبهیملیاتبانک باشد ،آنبانک ازتاریخالغاءاجازهتاخاتمه
تصفیهوآگه ختمیمل،بایدطبقدستوربانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانیملنماید.
تبصره – درمواردیکهبانکبراثرلغواجازهتیسیسآنمنحلشدهیابشود،مدیرانتصفیهبانکمنحلهبهپیشنهاد
رئیسکلبانکمرکزیجمهوریاسالم ایرانوتیییدشورایپولوایتبارتایینم گرددوشورایپولوایتبارکلیه
اختیاراتووظایفمجمعیموم صاحبانسهامبانکراتاخاتمهامرتصفیهوآگه ختمیمل،ایمالنمودهوانجام
م دهد70.
ماده - 9درمواردیکهبهریایتمصالحبانک واقتصادیکشور،ایطاءایتبارات بیشازمیزانمامولومتاارفبانک
یننامه الزمباشد ،بانکمرکزیجمهوریاسالم ایران
مرکزیجمهوریاسالم ایرانبرایاداره بانکمشمولاینآئ 
م تواندباتیییدشورایپولوایتباروتصویبهییت مذکوردرماده51قانونپول وبانک کشوروطبقشرایط کهاین
مبالغالزمرادراختیارادارهکنندگانبانکبگذارد.

هییتتایینخواهدکرد،

آییننامهفوقمشتملبرنهمادهویکتبصره ،بهاستنادماده 40قانونپول وبانک کشور ،پسازتصویبکمیسیوندارای مجلسشورای

مل درجلسهروزچهارشنبه،1531/10/17درجلسهروزیکشنبهاولبهمنماهیکهزاروسیصدوپنجاهویکشمس بهتصویبکمیسیون
دارای مجلسسنارسیدهاست.
رییسمجلسسنا-جافرشریفامام

بهاستنادماده40قانون پولی و بانکی کشور،کمیسیونهایاموراقتصادیودارای مجلسینشورایمل وسنابهترتیبدرتاریخ1534/11/11و1533/1/16
آئیننامهطرزادارهبانکونحوهالغایاجازهتیسیسبانکدرمواردمذکوردرماده51قانونپول وبانک کشوربهشرحفوقاصالحشود.
تصویبنمودندکهتبصرهماده 1
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