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 شورییک گزارش
 

 25/1/1400تاريخ 
 مياسالبه مجلس شورای  اقتصادیگزارش كميسيون 

ارجاع شده بود، اقتصادی به عنوان اصلی  ونیسیبه کم یکه جهت بررس بانکداری جمهوری اسالمی ایرانطرح 

محاسبات و  وانیبط، درذی یئاجرا یاهدستگاه مسؤوالن حضور با 19/11/1399 مورخ شنبهسهدر جلسه روز 

عنوان و در  یحاتاصال بارفت و قرار گ یمورد بحث و بررس یاسالم یمجلس شورا هایکارشناسان مرکز پژوهش

 .دیرس بیتصوبه ریبه شرح ز متن

 شود.یم یاسالم یمجلس شورا میتقد یداخل نامهنییآقانون ( 143ماده ) یگزارش آن در اجرا نکیا

 
 

 
 رئيس كميسيون اقتصادی

 يميمحمدرضا پورابراه                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت قوانين
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 تعاليباسمه
 

 رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز فیاهداف، ساختار و وظا ت،يلسؤوطرح م

 

 اتياول: كل فصل
 است: ریمشروح ز یمعان یقانون دارا نیکار رفته در ااصطالحات به -1ماده

 .رانیا یاسالم یجمهور ی: بانک مرکزیبانک مرکز -الف

 .یبانک مرکز یعال هیأت: یعال هیأت -ب

 .یبانک مرکز کلسی: رئکلسیرئ -پ

 .یبانک مرکز یفقه ی: شورایفقه یشورا -ت

 اعتبار. جادیا ای التیتسه یمنظور اعطاهب یو حقوق یقیاز اشخاص حق سپرده افتی: دریبانک اتیعمل -ث

که مؤسسهه  یاعتبار اسناد شگشای و نامهصدور ضمانت رینظ ،یبانک اتیاز عمل ریغ ی: مجموعه اقداماتیخدمات بانک -ج

 کند. افتیکارمزد درارائه و در قبال آن  انیبه مشتر یبانک مرکز یدر چهارچوب دستورالعمل اعالم تواندیم یاعتبار

شده و تحت عنوان  ستأسی قانون موجببه ای یاست که با مجوز بانک مرکز ی: منظور شخص حقوقیمؤسسه اعتبار -چ

 ی. مؤسسهه اعتبهاردینمامبادرت می یاز خدمات بانک یبخش ایو ارائه تمام  یبانک اتیبه انجام عمل «یمؤسسه اعتبار» ای« بانک»

الحسنه باشهد و بهه صهورت قرض ایجامع و  ،یمشارکت ،یاتوسعه ،یتخصص ،یراز جمله تجا یمختلف مشتمل بر انواع تواندیم

 کند.  تیفعال یایا منطقه یالمللی، ملو در سطوح بین ،یحقیقی یا مجاز

 یاعتبهار، شهرکتها ههایتعهاونی الحسهنه،قهرض هایصندوق ،یمؤسسات اعتبار هیاشخاص تحت نظارت: منظور کل -ح

 بهه خهدمات دهنهدهارائهه یاعتبارسنج یشرکتها ،یمؤسسات اعتبار هایییدارا تیریمد یشرکتها ها،ی(، صرافنگیزیل)یواسپار

 ایه اتیهبه انجهام عمل ،یبانک مرکز صیکه حسب تشخ ستاشخاصی ا ریتعهدات و سا نیمؤسسات تضم ،یمؤسسات اعتبار

 ،«یبانک اتیعمل» قیمصاد صیمرتبط اشتغال دارند. مرجع تشخ یهاتیفعال ریپرداخت و سا یارائه ابزارها ،یارائه خدمات بانک

 است.  ی، بانک مرکز«پرداخت یابزارها»و «یخدمات بانک»

 ،یشهاوندیداشهتن رابطهه خو ریهاز انحها،، نظ نحهویاست که بهه یحقوق ای یقیاشخاص مرتبط: منظور اشخاص حق -خ

. نهدیاعمهال نفهوذ نما« اشهخاص تحهت نظهارت» ههاییریگمیبر تصهم میرمستقیغ ای ممستقی طوربتوانند به یتیریمد ای یتیمالک

 است. یبا بانک مرکز« اشخاص مرتبط» قیمصاد صیتشخ

منظهور صهیانت از منهافع عمهوم و حفهت مبهات مهالی در خصهوص  ه: مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی بریگز -د

موقهع  بهه قهانون چههارچوب در اند،قرار گرفته یشکستگدر معرض ور ایمواجه شده  ینگیکه با مشکل نقد یمؤسسات اعتبار

 یمؤسسهات اعتبهار یورشکسهتگ یِو اجتماع یمال هاینهیهز نبه حداقل رساند ر،یگز اتیعمل اجرای از هدف. گذاردمی اجرا،

 است.
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 قانون عبارت است از: نیاهداف ا -2ماده

( اصل چهل 5بند ) ژهویبه رانیا یاسالم یجمهور یسمندرج در قانون اسا یکمک به تحقق اهداف و احکام اقتصاد -الف

 ؛یاقتصاد مقاومت یکل هایاستی( س9( و )1) یو سوم و بندها

 ؛یو پاسخگویی بانک مرکز یارتقای استقالل، اقتدار، کارآمد -ب

 ؛یشبکه بانک ییو پاسخگو یسالمت، امربخش یارتقا -پ

 اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی؛ جادیمدیریت ا -ت

 داریهسهالم و پا یمهال نتهأمی و کشهور اساسهی صنایع و هاو اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت التیتسه تیهدا -ث

 و خانوارها. یاقتصاد یواحدها

 

 بانك مركزی اراتيو اخت فياهداف، وظا ،مسؤوليتدوم:  فصل
 -3ماده

 یو بهانک یات عادالنهه در بخهش پهولمناسهب یسازگار با شرع مقدس اسالم و برقهرار یاستقرار بانکدار مسؤولیت -الف

 است. یاقتصاد کشور در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکز

 را محقق کند: ریاهداف ز دیبا یبانک مرکز -ب

 و کنترل تورم؛  هامتیق یمبات سطح عموم -1

 ؛یمبات و سالمت شبکه بانک -2

 و اشتغال. یاز رشد اقتصاد تیحما -3

 .یپول مل یحفت ارزش واقع -4

کهه حکهم  یدر مهوارد ارات،یو اخت وظایفو حدود  شرایطاست.  ریبه شرح ز یبانک مرکز اراتیو اخت وظایف -4ماده

 شود. یم نییتع یعال هیأت توسط باشد، خاص وجود نداشته یقانون

 :یبانک مرکز وظایف -الف

 ؛یو ارز یپول یهااستیس یو اجرا نییتع -1

 ؛«ت نظارتاشخاص تح»وضع مقررات و نظارت بر  -2

 کشور؛ یالمللنیب ریذخا تیریو مد ینگهدار -3

 کشور؛  یو انتشار پول مل دیتول -4

 ؛یجواهرات مل ینگهدار -5

 نظام پرداخت کشور؛ یگرمیو تنظ گذاریاستیس ها،رساختیو توسعه ز جادیا -6

  ؛یعنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتبارنقش به یفایا -7

اشهخاص » هایخدمات و تراکنش ،یبانک اتی( داده جامع و متمرکزِ عملی)هاگاهیتشکیل پا یم براالز یبسترها جادیا -8

 ؛«تحت نظارت
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 آن؛ یو نظارت بر اجرا یوضع مقررات ارز -9

 ریتعههدات و سها نیمؤسسهات تضهم ،یاعتبارسهنج یفعالیت شرکتها یبرا یو اطالعات یالزم حقوق یبسترها جادیا -10

 ؛ینکدارمکمل صنعت با ینهادها

 کشورها؛ ریچندجانبه با سا ایدو  یپول یآنهامیانعقاد پ یالزم برا یو فن یحقوق هایرساختیز جادیا -11

 شمش و مسکوک؛ ینظارت بر صادرات و واردات طال و معامالت طال -12

 ،مردمهی الحسهنهقهرض ههایاز صندوق تیحما قیاز طر ریخرد فراگ یمال نیتأم برای الزم نهادهای و هاایجاد زمینه -13

 خرد؛ یمال نیتأم یهاوهیش رسای و پول حبس و وقف الحسنه،سنت قرض جیترو

و خهدمات  التیعموم خانوارها و بنگاهها به تسه یتحقق عدالت در دسترس یمقدمات الزم برا دیو تمه یزریبرنامه -14

 ؛یبانک

 و فروش انواع رمزارز؛  دیو خر دینظارت بر تول -15

و  یمهال یاقتصهاد کهالن، صهورتها یرههایدر خصوص متغ ایدوره هایگزارش اقتصاد کشور و ارائه تیوضع شیپا -16

 مرتبط؛ یبه عموم مردم و نهادها« اشخاص تحت نظارت»عملکرد 

 است. ازیمورد ن یتحقق اهداف بانک مرکز یبرا یعال هیأت صیکه به تشخ یامور ریسا -17

 :یبانک مرکز اراتیاخت -ب

 ؛یو ارز یپول گذاریاستیس یانواع ابزارها یرکارگیبه -1

  ؛ینظارت یانواع ابزارها یرکارگیبه -2

 کشور؛   یالمللنیبازار ارز و ذخایر ب تیریبه منظور مد یانجام معامالت ارز-3

 ؛یالمللنیب یدر نهادها تیمشارکت و عضو -4

 ؛یالمللنیب یهاو سازمان یپول ینهادها ایو  یخارج یمرکز هایبه بانک یارائه خدمات بانک -5

 ؛یو خارج یداخل یبا مؤسسات اعتبار یبانک اتیانجام عمل -6

 و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛  یمرکز هایهمکاری با بانک -7

 دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛ -8

 ؛یو رمزپول مل یکیانتشار اسکناس و مسکوک، انواع پول الکترون -9

 ههاییفناور یسندباکس( برا ی)رگوالتور« رتنظا شدهکنترل طیمح»از جمله  گریمیتنظ نینو هایاستفاده از روش -10

 (؛هاتکنی)ف یمال نینو

و  نیدر چههارچوب قهوان یو نظهام بهانک یمرتبط با وظایف بانک مرکز یو پژوهش یو اداره مؤسسات آموزش جادیا -11

 مقررات مربوط.

 در انههاشخاص مرتبط بها آ»و « اشخاص تحت نظارت»تابعه آن با  یهابانک مرکزی و شرکت یکت حقوقمشار -1تبصره

اسهت. بانهک  یعهال هیهأتبرعههده  قیمصهاد صیممنوع است. تشهخ باشد،یم یکه مشمول نظارت بانک مرکز یتحاکمی امور

 . باشدیمناقصات م یمشمول قانون برگزار یمرکز



5 

بها احکهام شهرع باشهد. مرجهع  ریمغها دیهنبا یو خارج یو تعامالت آن با اشخاص داخل یبانک مرکز اتیعمل -2تبصره

 است. یفقه یشورا رت،یمغا صیتشخ

 

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

 ؛یعال هیأت -الف

 کل؛ سیرئ -ب

 نظار. هیأت -پ

 

 يعال هيأتاول:  مبحث

و  نیقهوان یمقررات و نظهارت بهر عملکهرد و حسهن اجهرا بیتصو ،یگذاراستیمرجع س نیباالتر ،یعال هیأت -6ماده

 است: ریبه شرح ز ،یو سه عضو اجرائ یراجرائیمرکب از شش عضو غ یعال هیأتاست.  یمقررات در بانک مرکز

 :یراجرائیغ یاعضا -الف

 :شوندیانتخاب م ریز بترتیبه عالیهیأت یراجرائیغ یاعضا

 جمهور؛ سرئی حکم و انتخاب با کالن، اقتصاد و پولی گذاریصاددان متخصص در حوزه سیاستسه نفر اقت -1

 جمهور. سیبا انتخاب و حکم رئ ،یو حقوق بانک یسه نفر متخصص در حوزه بانکدار -2

 :یاجرائ یاعضا -ب

 عبارتند از:  یعال هیأت یاجرائ یاعضا

  ؛یعال هیأت سیعنوان رئکل به سیرئ -1

  ؛مرکزی بانک پولی گذارییاستمعاون س -2

 . یبانک مرکز یمعاون نظارت -3

 یعال هیأتیس کل، اداره جلسات ئر ابی. در غکندیت عالی شرکت مأدر جلسات هی یمقام رئیس کل بدون حق رأ قائم

 باشد.یکل م سیرئ رأی منزلهاو به یکل است و رأ سیبا قائم مقام رئ

مقهام . قائمشهودیو منصهوب مه نیهیتع یعال هیأت یراجرائیغ یمشورت با اعضاو پس از  جمهورسیتوسط رئ کلسیرئ

 .شودیمنصوب م جمهورسیو حکم رئ دییبا تأ کلسیرئ شنهادیپبه  کل سیرئ

 

  يعال هيأت يو اختصاص يعموم طيدوم: شرا مبحث

  -7ماده

 است: ریز یعموم شرایطاز  یمستلزم برخوردار یعال هیأتدر  تیعضو -الف

 اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه، نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی؛ -1
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خود، همسهر و  یبرا یمضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور خارج تیو نداشتن تابع رانیا یاسالم یجمهور تیتابع -2

 فرزندان تحت تکفل؛

 مؤمر؛ یفریک نهیشینداشتن سو،پ -3

به تخلفهات  یدگی( قانون رس9ماده ) «ک»و «ی»، «و» یمذکور در بندها هایه مجازاتب یمانتظا یقطع تیعدم محکوم -4

 (.7/9/1372)مصوب یادار

بوده و معتقهد بهه  یبانکدار ای یمال ،یاقتصاد یهادر حوزه دیحداقل ده سال تجربه مف یدارا دیبا یعال هیأت یاعضا -ب

از  یکهیدر  یمهدرک دکتهر یدارا دیهبا کهل سیرئه ن،یهالوه بهر اآن باشند. ع یاجرا هایو مسلط بر روش یاسالم یبانکدار

بهه  یدر دو سال منته دینبا یعال هیأت اعضای. باشددر حوزه اقتصاد کالن  هو سوابق برجست یو یا مال یعلوم اقتصاد یهارشته

بهوده انههسههامدار مهؤمر آ ایداشته  ایمشاوره ای یتیریمد یهمکار« اشخاص تحت نظارتِ»با  ،یدر بانک مرکز مسؤولیتآغاز 

 مومر با هیات نظار است. سهامداری یا ایمشاوره مدیریتی، همکاری موارد تشخیص. باشند

 

 يعال هيأت یسوم: دوره خدمت اعضا مبحث

 -8 ماده

 کیه بهرای صهرفاً انههو انتخاب مجدد آ شوندیساله منصوب مدوره شش کی یبرا یعال هیأت یراجرائیغ یاعضا -الف

 بالمانع است. رگیدوره د

 «الهف»( بنهد 1موضوع جهز، ) ینفر از اعضا کیدوم و چهارم،  هایسال انیدر پا ،یعالهیأت لیدوره تشک نیدر اول -ب

و اولهین دوره  شهوندیخهارج م یعال هیأتقرعه از  دقی( ماده مذکور به2موضوع جز، ) ینفر از اعضا کیقانون و  نی( ا6ماده )

 بالمانع است.  شوند،یخارج م یعال هیأتقرعه از  دیکه به ق اشخاصی مجدد خابانت. یابدمی پایان انهآ

 بالمانع است. گر،یدوره د کی یکل برا سیکل پنج سال است. انتخاب رئ سیرئ یدوره تصد -پ

 

 يعال هيأت یاعضا یچهارم: عزل و استعفا مبحث

 -9 ماده

 است: رپذیامکان ریاز طرق ز کلسیعزل رئ -الف

 دیهبا کهلسیرا عزل کند. عهزل رئه کلسیرئ ،یعال هیأت یراجرائیغ یپس از مشورت با اعضا تواندیم جمهورسیرئ -1

 یعهال هیهأت یراجرائهیغ یباشهد. اعضها یعهال هیهأتمصوبات  یاجرا ای وظایفدر انجام  کلسیرئ ریتقص ایمستند به قصور 

 جمههورسرئی بهه کتبهاً مربهوط، مسهتندات و ادله همراهبه لکسیرئ لمخالفت با عز ایخود را در موافقت  یموظفند نظر مشورت

 یاعضها یهفته قبل از صدور حکم عزل، دالیل و مستندات خود و نظرات مشهورت کیحداقل  دیبا جمهورسینمایند. رئ میتقد

مجلهس  یلنهن جلسهه عیجمههور در اوله سیاعالم کند. نامه رئ یاسالم یمجلس شورا سیرا کتباً به رئ یعال هیأت یراجرائیغ

جمههور، پهس از انجهام  سیتوسهط رئه کلسی. صدور حکم عزل رئشودیاطالع عموم، منتشر م یقرائت و برا یاسالم یشورا

 بند، بالمانع است. نیمذکور در ا فاتیتشر
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باشهند، دالیهل و مسهتندات  کهلسیرئه یخواستار برکنار یعالهیأت یراجرائیغ یکه حداقل دوسوم اعضا یدر صورت -2

سیرئه یبرکنهار ی. تقاضاشودیعزل م کلسیرئ جمهور،سی. در صورت موافقت رئکنندیم میتقد جمهورسیا کتباً به رئخود ر

بها  جمههورسیکهه رئ یباشهد. در صهورت یعال هیأتمصوبات  یعدم اجرا ای فهیدر انجام وظ ریتقص ایمستند به قصور  دیبا کل

 یاسهالم یمجلهس شهورا سیهفته کتباً به رئه کیمخالفت خود را ظرف مدت دالیل  دیمخالفت کند، با کلسیعزل رئ شنهادیپ

اطهالع عمهوم،  یقرائهت و بهرا یاسهالم یمجلس شهورا یجلسه علن نیخصوص، در اول نیجمهور در ا سیاعالم کند. نامه رئ

 .شودیمنتشر م

 .شودیعزل م جمهورسیرئ دییو تأ کلسیرئ شنهادیبا پ کلسیقائم مقام رئ -ب

اکثریهت اعضهای  دییهو تأ کهلسیرئ شنهادیمنوط به پ یبانک مرکز یو معاون نظارت یپول گذاریاستیمعاون سعزل  -پ

 است.  یعال هیأت ئیغیراجرا

 ریقهانون امکهان پهذ نی( ا17( ماده )3در چهارچوب سازوکار مذکور در تبصره ) یعال هیأت یراجرائیغ یعزل اعضا -ت

 است. 

دادگهاه، محکهوم بهه  یبهه موجهب حکهم قطعه یعهال هیهأت یراجرائیغ ای یاجرائ یاز اعضا کیکه هر  یدر صورت -ث

 یاز ده روز کهار شیب ایکهولت سن قادر به انجام وظایف خود نباشد،  ای یماربی علتبه ایشود،  یاز حقوق اجتماع تیمحروم

. گهرددیمنعهزل مه یعال هیأتدر  تعضوی از باشد،داشته  رموجهیغ بتیغ سالکیدر طول  یرمتوالیغ یروز کار یس ای یمتوال

 نظار است.  هیأتبا  بت،یبودن غ رموجهیو غ یناتوان صیتشخ

 هیهأت تیقانون، موجب عهزل از عضهو نی( ا10ماده ) «د»و  «خ»، «ج»تا  «ب» یاحکام مندرج در بندها تیعدم رعا -ج

 .شودیم یعال

 جمهور است. ماده با رئیس نای( ح) بند در مذکور موارد جزبه ،یعال هیأتاعضای  یاستعفا رشیپذ -چ

 است.  یعال هیأتبا  یبانک مرکز یو معاون نظارت یپول گذاریاستیمعاون س یاستعفا رشیپذ -ح

 شود. ماه انتخاب  کیظرف مدت  دیبا ،یعال هیأتمعزول  ایمنعزل  ،یمتوف ،یعضو مستعف نیگزیجا -خ

را به اتمهام  یدوره عضو قبل شود،یم یعال هیأتمعزول  ایمنعزل  ،یمتوف ،یمستعف یراجرائیعضو غ نیگزیکه جا یفرد -د

 بالمانع است. گریدوره د کی یبرا یباشد، انتخاب مجدد و یعال هیأتدوره حضور او در  نیو اگر اول رساندیم

 

 يعال هيأتمقررات مربوط به  ريپنجم: سا مبحث

 -10 ماده

 یکنند. مهتن سهوگندنامه اعضها ادیسوگند  یعال هیأتجلسه  نیدر اولقبل از شروع به کار  دیبا یعال هیأت یاعضا -الف

 است: ریشرح زبه یعالهیأت

که ضمن توجهه  کنمیم ادیبه خداوند بزرگ سوگند  رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یعال هیأتبه عنوان عضو  من»

خهود، مصهالح ملهت  یهایریگمیاظهارنظرها و تصم هیکه برعهده من گذاشته شده است، در کل یافهیبودن وظ ریمستمر به خط

در  تیهو گسترش اخالق و معنو یاسالم هیاسالم در عرصه پول، بانک و مال یاحکام نوران جیاقتصاد کشور، ترو شرفتیپ ران،یا
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خهارج از چههارچوب  یجامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم. منهافع شخصهی و فشهارها یتعامالت اقتصاد

 «  که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت. یفیمرا از انجام وظا وجهچهیقانون، به

 یمشهاورها ایه یکارشناسه ،یتیریاعم از سمت مد رموظفیغ ایموظف  سمت ایشغل  توانندینم یعال هیأت یاعضا -ب

مراکهز  ایهی در دانشهگاهها ئهاعضهای غیراجرا یآموزشه تیهشامل فعال تیممنوع نیداشته باشند. ا یردولتیغ ای دولتی در بخش

 یعهال هیهأتدر  فیبه انجام وظا یبه تشخیص هیات نظار، خلل هک ی، در صورت«اشخاص تحت نظارت»به  روابستهیغ یآموزش

 .شودیوارد نسازد، نم

یها مشهاور مهدیره، هیهأت عامهل سهامدار، عضو هیأت دیاعضای هیأت عالی و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها نبا -پ

 باشند.« اشخاص تحت نظارت»

 هیهأتخهواهر عضهو  ایهتکفل، همسرِ فرزند، بهرادر  رتحتیکه والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، فرزندان غ یدر صورت -ت

 اسهت موظهف مزبور عضو باشند،داشته« اشخاص تحت نظارت»از  یکیبا  یتیریمد ای ایمشاوره ،یارتباط مؤمر سهامدار ،یعال

« شهخص تحهت نظهارت»مهرتبط بها آن  ههاییرگییو رأ جلسهاتنظهار، از شهرکت در  هیأت سرئی به وعموض اعالم ضمن

 نظار است.  هیأتارتباط مؤمر با  صیکند. تشخ یخوددار

و بهه  لیهرا تکم« کهاربرگ تعهارض منهافع» ،یعال هیأتدر  تیدوره عضو یاعضای هیأت عالی باید در ابتدا و انتها -ث

سهه قهوه  یرؤسها یرا بهرا«  شده مهذکور لیتکم یکاربرگها»نظار موظف است  هیأت سی. رئندینما لینظار تحو هیأت سیرئ

 .دینما رمنتش یبانک مرکز رسانیاطالع گاهیارسال نموده و در پا

 زیهو ن یهای فرد موردنظر، همسر و فرزنهدان تحهت تکفهل و، مشتمل بر فهرست دارایی«کاربرگ تعارض منافع» -تبصره

در بانهک  مسهؤولیت تصهدی بهه منتههی سهالپنج طهی انهآ وقتپاره یا وقتتمام مشاغل و تجاری مالی، تصادی،اق هایفعالیت

 است. یمرکز

مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتهی و کشهوری  یعال هیأت یاعضا -ج

خهارج از بانهک  یو تعهاون یخصوص ،یردولتیغ یعموم ،یبخش دولت از توانندیهستند وعالوه بر آن نم 22/10/1337مصوب 

کهه مهأمور بهه خهدمت در  یداشته باشند و در صورت یافتیگونه در چیماده( ه نیا «ب»)غیر از موارد استثنا،شده در بند  یمرکز

 کنند. افتیمحل حقوق در کیاز  توانندیو مقررات مربوط، صرفاً م نیقوان تیبا رعا تیباشند، در طول دوره مأمور یعال هیأت

و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران مصهوب  مسؤوالناعضای هیأت عالی مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات،  -چ

 باشند.می 9/8/1394

( قهانون مهدیریت 71مقامهات موضهوع بنهد )ج( مهاده ) یایهعالی مطابق حقوق و مزا هیأت یاعضا یایحقوق و مزا -ح

 . گرددیم نییتع 8/7/1386ب مصو یخدمات کشور

 یاعضها توسهط ا،نههبهه آ یاارائه هرگونه خدمات مشهاوره ای« اشخاص تحت نظارت» یموقت برا ایکار دائم  انجام -خ

کهه دوره خهدمت او  یعال هیأتعضو  کهیسال ممنوع است. در صورتآنها، به مدت سه تیدوره عضو انیپس از پا یعال هیأت

مذکور کماکان توسط بانهک  تیسال ممنوعدر مدت سه یحقوق و د،یمانن افتیحقوق در یگریز محل داست ا دهیرس انیبه پا

 .شودیپرداخت م یمرکز
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 عضو احزاب سیاسی باشند.  دیعالی نبا هیأتاعضای  -د

 نیها «د»و  «خ»، «ج»تها  «ب» یدر عمل به احکام مهذکور در بنهدها یعال هیأت یدر صورت احراز تخلف اعضا -تبصره

 .  شودیاز زمان وقوع تخلف محکوم م یافتیدر یاینظار، عضو متخلف به پرداخت دو برابر حقوق و مزا هیأت صتشخیاده، بهم

 

 يعال هيأت اراتيششم: وظايف و اخت مبحث

 را در چهارچوب قانون برعهده دارد: ریامور ز یاجرا یانحصار مسؤولیت یعال هیأت -11 ماده

 ؛یو ارز یپول یهااستیس نییتع -1

در جهت تحقق هدف مذکور در  یو اعتبارات بانک التیتسه تیو هدا ینگینقد تیریمد یکالن برا ریاتخاذ تداب -2

 قانون؛ نی( ا3ماده )« ب»( بند 3جز، )

 ؛ «اشخاص تحت نظارت»نظارت بر  یراهبردها و اصول کل بیتصو -3

 ؛یدر نظام بانک ریاز مخاطرات فراگ یریشگیمربوط به پ یهااستیس بیتصو -4

 بازار باز؛ اتیمقررات عمل بیتصو -5

  ؛یبانک نیمقررات ناظر بر بازار ب بیتصو -6

قهرار داده  مرکهزی بانهک عههده بر قانون موجب به انهو انتشار آ هیکه ته یادوره یهادر مورد گزارش گذاریاستیس -7

 شده است؛

 شیافهزا بیاندوخته و تصهو یخصوص انتقال سود به حسابهادر یریگمیتصم ،یبانک مرکز یمال یصورتها بیتصو -8

 ؛یبانک مرکز هیسرما

 ؛یبودجه ساالنه بانک مرکز غیبودجه و تفر بیتصو -9

 ؛یبانک مرکز اریدر اخت یالمللنیب ریذخا ینگهدار تیفیو ک بیترک زان،یدستورالعمل ناظر بر م بیتصو -10

مرتبط بها  حلوای و هادر خصوص طرح یاسالم یو مجلس شورا جمهورسیبه رئ یاستیس یهاهیارائه مشاوره و توص -11

 آنها؛  بیقبل از تصو ،یبانک مرکز فیاهداف و وظا

 ؛یتابعه بانک مرکز یآنهاو مؤسسات و سازم هایندگیشعب و نما یلیو تعط سیاجازه تأس -12

 یاجرائه یهاو دسهتورالعمل ینهک مرکهزو مهالی با یماستخدا ،یو مقررات ادار یداخل یساختار، حکمران بیتصو -13

 مربوط؛ نیدر چهارچوب قوان از،یمورد ن

بهه « اشهخاص تحهت نظهارت»ارائه پیشنهاد در خصوص استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشهگری مهالی  -14

 سازمان حسابرسی؛

 گر؛ید یا کشورهاچند جانبه ب ایدو  یپول یآنهامیدر خصوص انعقاد پ میو اتخاذ تصم گذاریاستیس -15

 غیربانکی؛ اعتباری سساتؤم و هابانک هیو تصف یانحالل، ورشکستگ ر،یدر خصوص تعیین سرپرست، گز میاتخاذ تصم -16

 رهیمد هیأتبا درخواست  یاضطرار طیها در شرااعتبار به صندوق ضمانت سپرده یدر خصوص اعطا میاتخاذ تصم -17

 ؛کل سیرئ دییها و تأصندوق ضمانت سپرده
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 ؛یجواهرات مل شیو نما یضوابط مربوط به نحوه نگهدار بیتصو -18

 مقررات مربوط به صادرات و واردات طال، ضرب مسکوکات و معامالت شمش و مسکوک طال؛ بیتصو -19

 دیهو سایر انهواع پهول ملهی، طراحهی قطعهات جد جیدر خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک را میاتخاذ تصم -20

 از گردش؛ یمیها و مسکوکات قدک و خارج کردن اسکناساسکناس و مسکو

به اههداف  یابیاز دست نانیحصول اطم یمداوم عملکرد آن در راستا یو بررس یبانک مرکز تیرینظارت بر نحوه مد -21

 شده؛نییتع

 اهند داشت.نخو یحق رأ یعالهیأت یاجرائ اعضای باشد، یرگییمستلزم رأ فه،یوظ نیا یکه اجرا یدر صورت -تبصره

در چههارچوب ایهن قهانون و بها  یدر بانک مرکز مالی هایتصویب مقررات نگهداری حسابها و نحوه ارائه گزارش -22

 آزاد به اطالعات؛ یقانون انتشار و دسترس تیرعا

 ؛هیرمزپا یپرداخت و پولها یدر حوزه ابزارها یمال نینو یهایحاکم بر فناور یراهبردها و ضوابط کل نیتدو -23

 یبر عقود با بهازده یمبتن التیسقف نرخ سود تسه ،گذاریهیسرما هایدر مورد سقف نرخ سود سپرده یریگمیتصم -24

 درصورت ضرورت؛ بانکی خدمات انواع کارمزد نرخ سقف و الحسنهقرض التیسقف نرخ کارمزد تسه ن،یمع

 تهامین تهرویج و مالی خدمات سایر و تسهیالت به هاسطح دسترسی خانوارها و بنگاه یبرای ارتقا گذاریاستیس -25

  خرد؛ مالی

 ههایصهندوق توسهعه و الحسنه قرض سنت ترویج منظور به الزم نهادهای و هادر مورد ایجاد زمینه گذاریاستیس -26

 در کشور؛ مردمی الحسنهقرض

 اعتباری؛ مؤسساتو لغو مجوز  دیتمد ق،تعلی صدور، خصوص در گیریتصمیم -27

 ؛یاسالم یکل قبل از ارائه به مجلس شورا سیرئ ایدوره هایگزارش بیتصو -28

 ؛یعال هیأتدستورالعمل نحوه اداره جلسات  بیتصو -29

آنهها  بیتصهو یبهرا یگهریقهانون کهه مرجهع د نیا یالزم به منظور اجرا یهامقررات و دستورالعمل هیکل بیتصو -30

 نشده است. ینیبشیپ

( و سهایر سهکیخطر)ر تیریتطبیهق، حسابرسهی و کنتهرل داخلهی، مهد هایست کارگروههیأت عالی موظف ا -12 ماده

مزبور توسهط هیهأت عهالی  هایکارگروهرا ایجاد نماید. ترکیب اعضا، و شرح وظایف  یشرکت تیمورد نیاز حاکم هایکارگروه

بانهک  یرا در سهاختار ادار یتشهرک تیهحاکم هایکارگروهاز  کیمتناظر با هر یموظف است واحدها کلسیشود. رئتعیین می

و ارائهه  ییپاسهخگو یو فقهط بهرا سهتندیمهاده ن نیموضوع ا هایکارگروهعضو  یعال هیأت یاجرائ یکند. اعضا جادیا یمرکز

 . ابندییحضور م هاکارگروهگزارش در جلسات 

 

 يعال هيأت: جلسات هفتم مبحث

  -13 ماده

 یعالی بها رأ هیأت ماتیاست. تصم کلسیبا قائم مقام رئ یو ابیغکل و در  سیعالی با رئ هیأتجلسات  استیر -الف
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با حضور حداقل شهش نفهر از اعضهای دارای حهق رأی،  یعال هیأت. جلسات گرددیاعضای حاضر در جلسه اتخاذ م تیاکثر

 یعهال یهأتهجلسهات  افتنیهتیرسم یبرا یقائم مقام و ای کل سیو رئ یراجرائی. حضور حداقل چهار عضو غابدییم تیرسم

 است. یالزام

 ایه کهلسیبه درخواست رئ یعال هیأتالعاده شود. جلسات فوقمی لیعالی حداقل دو بار در ماه تشک هیأتجلسات  -ب

 .  شودیم لیعالی تشک هیأت گریحداقل دو عضو د

 کهلسیرئه صیبا موضوع جلسه، به تشخ ربطیاشخاص ذ ریو سا ستندین یعال هیأتکه عضو  یمعاونان بانک مرکز -پ

 .ندیشرکت نما یعال هیأتقانون، در جلسات  نی( ا15و با رعایت ماده ) یبدون حق رأ توانندیم

 کیهو  یاقتصهاد ونیسیکم یاعضا نینفر از ب کیبه انتخاب مجلس،  یاسالم یمجلس شورا ندگانیدو نفر از نما -ت

 هیهأت جلسهات در نهاظر عنوانبه هیقوه قضائ سیرئ یرفنفر با مع کیبرنامه، بودجه و محاسبات، و  ونیسیکم ینفر از اعضا

قانون بوده و ملزم به رعایهت  نی( ا72منافع مندرج در ماده ) تعارض تیریافراد، مشمول قواعد مد نی. اکنندیشرکت م یعال

 ( این قانون هستند. 15مفاد ماده )

 

 يعال هيأت ييو پاسخگو تي: شفافهشتم مبحث

 -14 ماده

بهه یعال هیأت یاعضا یست. آراآنها یبودن و انتشار عموم رمحرمانهیغ ،یعال هیأتکرات و مصوبات اصل در مذا -الف

ت عالی را أ. بانک مرکزی موظف است مذاکرات و مصوبات هیگرددیدر صورتجلسه درج م نیو مخالف نیموافق یاسام کتفکی

 .دپایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی منتشر کن قیاز طر

 از انتشار عمومی مستثنی هستند: رزی دموار – 1تبصره

 موضوعات مؤمر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی؛ -1

 باشد؛ یحقوق ای یقیاشخاص حق تجاری اسرار یا خصوصی حریم نقض مصداق آنهااطالعاتی که افشای  -2

 رد؛بگی قرار استفاده سو، مورد تواندمی شدن نهایی از قبل آنهامذاکرات و تصمیمات ناظر به سیاست پولی که انتشار  -3

 قانون تا سقف پنج سال. نی( ا11( ماده )17( و )16) یمصوبات و مذاکرات ناظر به بندها -4

خهروج مصهوبات محرمانهه از  بندیو شرایط و زمان یعال هیأتدستورالعمل نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات  -2تبصره

. ردگیهیقهرار م یبانهک مرکهز یسانراطالع گاهیپا یو بر رو دهینظار رس هیأت بیبه تصو کلسیرئ شنهادیبه پ ،یمحرمانگ دیق

 کل است.  سیمذکور با رئ لعملانتشار در چهارچوب دستورا رقابلیموارد غ صیتشخ

و گهزارش  ابهدیحضور  یاسالم یماه مجلس شوراو آبان ماهبهشتیارد یجلسه علن نیموظف است در اول کلسیرئ -ب

 لیهدال ؛یتحهوالت اقتصهاد ؛یو اعتباری؛ نظارت بهانک یارز ،یپول یهااستیمشتمل بر س ،یانک مرکزب یهاعملکرد و برنامه

 یکل؛ عملکرد بانک مرکهز سیرئ یشده در گزارش قبلارائه یهاینیبشیهدف از پ یرهایمتغ رینرخ تورم و سا یانحراف احتمال

 بتصهویرا کهه بهه یسالمت و مبهات نظهام بهانک تیو وضع یاشتغال و رشد اقتصاد د،یاز تول تیکشور در حما یو شبکه بانک

حداقل قبهل از دو روز  دیکل با سیدهد. گزارش مکتوب رئارائه  یاسالم یمجلس شورا ندگاننمای به است، دهیرس یعال هیأت
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کل و معاونهان  سیرئ ن،یاطالع عموم منتشر گردد. همچن یآن برا رمحرمانهیغ هایو بخش ردیقرار گ ندگانینما اریدر اخت یکار

حضور  یاسالم یمجلس شورا هایونیسیبه سؤاالت آنان، در کم ییپاسخگو یو برا ندگانیموظفند حسب درخواست نما ،یو

 .ابندی

 یعمهوم یاز جملهه شهرکتهای دولتهی مسهتلزم ذکهر نهام و نهادهها یدولته یها، مؤسسات و شرکتهاوزارتخانه هیکل -پ

قهانون، حسهب درخواسهت بانهک  نیها یدر اجهرا یانتظهام یرویسناد و امالک کشور و نسازمان مبت ا ه،یقوه قضائ ،یردولتیغ

قهانون »موظفنهد بها رعایهت « اشخاص تحت نظارت» هیو کل ادشدهی یدستگاههابا آن بانک هستند.  یمکلف به همکار یمرکز

مصهوب  - «یارم قهانون اساسهاصل چهل و چه یکل یهااستیس یاجرا لیبه منظور تسه دیجد یمال یتوسعه ابزارها و نهادها

کل به مجلس  سیرئ یهاگزارش هیو ته یبانک مرکز فیانجام وظا یبرا یعال هیأت صیرا که به تشخ یاطالعات 16/10/1388

محکهوم  سالکیقرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت حداقل به مدت  یبانک مرکز اریالزم است، در اخت یاسالم یشورا

 ریتقصه ایهعامل که قصهور  هیأتو  رهیمدهیأت یاز اعضا کیباشد، هر« اشخاص تحت نظارت»کف، از . چنانچه مستنشودیم

 .شوندیسال حبس محکوم م کیعزل و به تحمل حداکثر  مسؤولیتآنها در ارتکاب جرم مزبور محرز شده باشد، از 

کارکنهان و  ،یانتظهام یههایأتهنظهار،  هیأت ،یفقه یآن، شورا لیذ یتخصص یو شوراها یعال هیأت یاعضا -15 ماده

را جهز « اشخاص تحت نظهارت»و  یدولت، بانک مرکز اطالعات محرمانه دیاشخاص مطلع نبا ریو سا یکارگزاران بانک مرکز

از  یبخشه ایهشهده، مرتکهب بهه تمهام  یجهرم تلقه ،یمحرمانگ وابطض تیحکم دادگاه، افشا کنند. عدم رعا ای قانون موجببه

 . شودیمحکوم م ی( قانون مجازات اسالم19ماده ) درجه پنج هایمجازات

 

 كل سي: رئنهم مبحث

 نیکهل بهاالتر سیدهند. رئیم لیرا تشک یعامل بانک مرکز هیأت یو نیو معاون کلسیقائم مقام رئ کل،سیرئ -16 ماده

ط بهه آن را برعههده دارد. قانون و مقهررات مربهو نیا یو اجرا یاداره بانک مرکز مسؤولیتاست که  یبانک مرکز یمقام اجرائ

گهذارده شهده اسهت،  گهرانیقانون به عههده د نیکه به موجب ا یفیوظا یامور بانک مرکزی، به استثنا هیدار کلکل عهده سیرئ

دار قهانون، عههده نیهمنهدرج در ا فیوظها ریکل عهالوه بهر سها سیباشد و در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسخگوست. رئمی

 :است ریز یهامسؤولیت

  ؛یبانک مرکز یامور اجرائ هیاداره کل -1

 قانون؛ نی( ا9ماده ) «پ»بند  تیبا رعا یبانک مرکز رانیعزل و نصب معاونان و مد -2

 ؛یعال هیأتمصوبات  یاجرا -3

 ؛یو خارج یداخل یمراجع رسم هیدر کل یبانک مرکز یندگینما -4

بانهک  یقانون برعههده معهاون نظهارت نای موجبکه به مواردی جزبه ،یو خارج یداخل یدر مراجع رسم یطرح دعو -5

 ؛شودمیگذاشته  یمرکز

 ؛یعالهیأتو  یبانک مرکز ییسخنگو -6

 ؛یاز بانک مرکز یندگیقرارداد و توافقنامه به نما یامضا -7
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 ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی؛ یطراح -8

  ؛یبانک مرکز یمال یهاصورت هیته -9

 ؛یعال هیأتبه  یبانک مرکز هیسرما شیافزا شنهادیارائه پ -10

 ؛یبودجه ساالنه بانک مرکز غیبودجه و تفر میتنظ -11

 .یعال هیأت یمحوله از سو وظایف ریسا -12

و کارکنهان  رانیخود را به قائم مقام، معاونان و مهد یاجرائ فیاز وظا یبخش ایو  ،حق امضا تواندیکل م سیرئ -1تبصره

 . کند ضیتفو یبانک مرکز

 نیهیکهل تع سیشهده اسهت، از طهرف رئه حیقانون تصهر نیکه در ا یجز مواردبه کلسیقائم مقام رئ اراتیاخت -2تبصره

و  اراتیهاخت هیهکل یکل، تا زمان تعیین جایگزین، قهائم مقهام دارا سیفوت رئ ای تیاستعفا، معذور بت،یو در صورت غ شودیم

 باشد.رئیس کل می فیوظا

بها  ،یدر بانهک مرکهز مسؤولیتبه آغاز  یدر دو سال منته دیو کارکنان مؤمر بانک مرکزی، نبا رانیمدمعاونان،   -3 تبصره

 داشته باشند. تشخیص موارد با هیات نظار است. یتیریمد ای یارتباط سهامدار یردولتیغ« اشخاص تحت نظارت»

 

 نظار هيأت: دهم مبحث

 و مقهررات  نیقهوان تیهاز رعا نهانیو حصهول اطم ینهک مرکهزو با یعهال هیهأت عملکرد بر نظارت منظوربه -17 ماده

 :شودیم لیتشک رزی شرحنظار به هیأت االتباع،الزم

با داشتن حداقل ده سال  یو بانک یافراد متخصص در امور اقتصاد انینظار، متشکل از سه عضو است که از م هیأت -الف

 انیهاز م هیهأت سی. رئهشهوندیمدت دو سال انتخاب م ینفر( برا کی هرکدام) گانهسه یقوا یتوسط رؤسا د،یمف یسابقه کار

 جهرائم ارتکهاب واسطهنظار قبل از اتمام دوره دو ساله، مگر به هیأت ای. عزل اعضشودیجمهور انتخاب م سیاعضا، توسط رئ

و انتخهاب مجهدد  باشدیصورت تمام وقت منظار به هیأتافراد در  تیدادگاه، ممنوع است. عضو یو صدور حکم قطع یفرکی

 قانون هستند.  نی( ا10) ادهم «د»و «خ»، «ج»تا  «ب» ینظار مشمول احکام مذکور در بندها هیأت یآنان بالمانع است. اعضا

 نظار عبارت است از: هیأت وظایف -ب

 از لحاظ انطباق با قانون؛ یعال هیأتنظارت بر عملکرد  -1

 ؛یعال هیأتانطباق با قانون و مصوبات  ثیاز ح یمرکز عامل بانک هیأتکل و  سینظارت بر عملکرد رئ -2

 .یبانک مرکز یمال هایصورت دییتأ -3

 .شودیم نییتع مرکزی بانک حسابرس عنوانبه یسازمان حسابرس -1 تبصره

مربهوط بهه  ههایو گهزارش یبانک مرکهز شدهیحسابرس یمال هاینظار موظف است صورت هیأت سیرئ -2 تبصره

کهل بانهک  سیو رئه ییو دارا یامور اقتصاد ریسه قوه، وز یرؤسا ینظار برا هیأت دییبند را پس از تا نیا (2( و )1) یاجزا

 ارسال کند.  یمرکز

موضوع  نیکند و ا ریخود تقص یقانون فیدر انجام وظا یعال هیأت یراجرائیغ یاز اعضا کیکه هر یدر صورت -3 تبصره
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نظهار را  هیهأت ینظار موظف است موارد موردنظر اعضا هیأت سیار باشد، رئنظ هیأت یحداقل دو عضو از اعضا دییمورد تأ

سه گانه بها مفهاد  یقوا یرؤسا یبرساند. در صورت موافقت تمام گانهسه یقوا رؤسای استحضار به مستند و مستدل صورتبه

ر صورت درخواست عضهو سه گانه موظفند د یقوا ی. رؤساشودیجمهور عزل م سیگزارش مزبور، عضو موردنظر با حکم رئ

جلسهه  نیدر اول زلو مستندات ع لیرا استماع کنند. دال یو حاتیشده، توض میکه گزارش درباره او تنظ یعال هیأت یراجرائیغ

 . شودیاطالع عموم منتشر م یقرائت و برا یاسالم یمجلس شورا یعلن

 یروههایامکانهات و ن زیاردادها، اسناد و نقر ،یعال هیأتاطالعات، مصوبات و مذاکرات  هیرئیس کل موظف است کل -پ

 قرار دهد. هیأت ارینظار را در اخت هیأت وظایفانجام  یبرا ازیموردن

 تیری( قهانون مهد71مهاده ) «ج»مقامهات موضهوع بنهد  یایهنظار مطابق حقوق و مزا هیأت یاعضا یایحقوق و مزا -ت

 شود.یبودجه همان قوه، پرداخت مو از محل  نییتوسط قوه مربوط تع 8/7/1386مصوب  یخدمات کشور

 

 عاليهيأت يتخصص ی: شوراهايازدهم مبحث

 عبارتند از: عالیهیأت یتخصص یشوراها -18 ماده

 یو ارز یپول گذاریاستیس یشورا -الف

 یو نظارت بانک گذاریمقررات یشورا -ب

 

 یو ارز يپول گذاریاستيس یشورا -اول بخش

 -19 ماده

 عبارتند از: یو ارز یپول گذاریتاسیس یاعضای شورا -الف

 شورا؛ سیعنوان رئبه کلسیرئ -1

 شورا؛ ریو دب سیعنوان نائب رئبه مرکزی بانک پولی گذاریمعاون سیاست -2

 قانون؛ نی( ا6ماده )« الف»( بند 1موضوع جز، ) یعال هیأت یراجرائیسه نفر عضو غ -3

 ؛یکل به انتخاب و سینفر از معاونان رئ کی -4

 سازمان بورس و اوراق بهادار؛ سیرئ -5

و  یبخهش خصوصه هایاتاق یبا معرف یپول گذاریاستیمستقل و مسلط به اقتصاد کالن و س ینفر خبره اقتصاد کی -6

 ؛یعال هیأت دییتأ

 به انتخاب رئیس کل. یپول گذاریاستیس ینفر اقتصاددان مسلط به بزارها کی -7

بانهک  یپهول گهذاریاستیو در حوزه معاونت س یدر بانک مرکز یو ارز یپول ریگذااستیس یشورا رخانهیدب -1تبصره

 . شودیم لیتشک یمرکز

شهوند و بند برای مدت دو سال بهه صهورت تمهام وقهت انتخهاب مهی نی( ا7( و )6) یاشخاص موضوع اجزا -2تبصره

 .باشدیم یعال هیأت بیانتخاب مجدد آنها بالمانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصو
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 عبارت است از: یو ارز یپول یاستگذاریس یوظایف شورا -ب

 گر؛یکدیمتقابل آنها بر  راتیو تأم هیمستمر اقتصاد کشور، بازار پول، ارز و سرما شیپا -1

 یبهرا شدهینیبشیپ ای نتعیی اهداف تحقق منظورمناسب به یو ارز یپول یهااستیدر خصوص اتخاذ س سازیمیتصم -2

 ایدوره ههایو گزارش یباالدست نیدر اسناد و قوان یو نرخ رشد اقتصاد یکارینرخ تورم، نرخ ب رینظ یاقتصاد یصلا یرهایمتغ

 کل؛سیرئ

 تیدر خصوص هدا یکزمر بانک شدهاعالم هایاستیبا س یهمراه ثیاز ح یمستمر عملکرد مؤسسات اعتبار شیپا -3

 یقیتشهو شهنهاداتیقانون و ارائه پ نی( ا3ماده ) «ب»( بند 3در جز، ) در جهت تحقق هدف مذکور یو اعتبارات بانک التیتسه

  ؛یعال هیأتالزم به  یهیتنب ای

 قانون؛  نی( ا11( ماده )24موضوع بند ) هایدر خصوص سقف یعال هیأتبه  شنهادیارائه پ -4

 ؛یبانک مرکز یو ارز یپول یهااستیس یامربخش یابیارز -5

 ؛یبانک مرکز یالمللنیذخایر ب تیفیو ک بیترک زان،یدر خصوص م یسازمیتصم -6

 و انواع رمزارز؛ یپرداخت، رمزپول مل یدر مورد ابزارها یسازمیتصم -7

 کل؛سیماهه رئشش یهاشامل گزارش یبانک مرکز یهااظهارنظر در مورد گزارش -8

چنهد  ایهدو  یپهول یآنههامیاد و توسعه پانعق یالزم برا یو حقوق یفن هایرساختیز جادیدر خصوص ا یساز میتصم-9

 ها؛کشور ریجانبه با سا

اسکناس و مسهکوک و خهارج  دیقطعات جد دیتول ج،یدر خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک را شنهادیارائه پ -10

 از گردش؛ یمیها و مسکوکات قدکردن اسکناس

 .شودیشورا ارجاع م نیبه ا کلسیرئ ای یعال هیأتکه توسط  یامور ریانجام سا -11

 نافذ است.   ،یعال هیأتدر  بیپس از تصو یو ارز یپول گذاریاستیس یشورا ماتیتصم -تبصره

 

 يو نظارت بانک یگذارمقررات یشورا -دوم بخش

 -20 ماده

 عبارتند از: یو نظارت بانک یگذارمقررات یاعضای شورا -الف

 شورا؛ سیعنوان رئکل به سیرئ -1

 شورا؛  ریو دب سیرئعنوان نائببه یبانک مرکز یمعاون نظارت -2

 قانون؛ نی( ا6ماده ) «الف»( بند 2موضوع جز، ) یعال هیأت یراجرائیسه عضو غ -3

 ؛یکل به انتخاب و سینفر از معاونان رئ کی -4

 دادستان کل کشور؛ ندهینما -5

 کل و تصویب هیأت عالی. سیرئ دییکل، تأ سیرئ یبه پیشنهاد معاون نظارت  یدو نفر حقوقدان مسلط به حقوق بانک -6
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 . شودیم لیکل تشک سیرئ یگذاری و نظارت بانکی در حوزه معاونت نظارتمقررات یشورا رخانهیدب -1تبصره

 مجهدد انتخهاب و شوندمی انتخاب وقت تمام صورتبند برای مدت دو سال به نی( ا6اشخاص موضوع جز، ) -2تبصره

 است. یعال هیأت یاعضا بتصوی به منوط مزبور شخاصا عزل. است بالمانع آنها

 عبارت است از: یو نظارت بانک یگذارمقررات یوظایف شورا -ب

 ،یورشکسهتگ ر،یهادغهام، گز ،یبازسهاز ها،یو بده هایینظارت، انتقال دارا ت،یفعال س،یمقررات ناظر بر تأس بیتصو -1

 ؛ «اشخاص تحت نظارت» هیانحالل و تصف

 ؛«اشخاص تحت نظارت» یگذار هیات ناظر بر سرمامقرر بیتصو -2

 ؛یبانک یهاتراکنش هیوضع مقررات ناظر به انتقال و تسو -3

 در چهارچوب قانون و نظارت بر اجرای آنها؛ یالمللنیوضع مقررات مربوط به معامالت ب  -4

 آن؛ یدر چهارچوب قانون و نظارت بر اجرا یتعهد ارز جادیوضع مقررات ناظر بر ا -5

  ؛یمبات و سالمت بانک یشاخصها بیو تصو نیتدو -6

 کل؛ سیرئ ینظارت یهااظهارنظر در خصوص گزارش -7

 ؛یو حذف مقررات زائد در نظام بانک ییشناسا -9

 مالی؛ خدمات سایر و بانکی تسهیالت به هاتصویب مقررات الزم برای تسهیل دسترسی خانوارها و بنگاه -10

 هیهأتبهه  یربهانکیغ یمؤسسهات اعتبهار هیانحالل و تصف ،یسرپرست، ورشکستگ نییصوص تعارائه مشاوره در خ -11

 ؛یعال

 ،یبهانک اتیهداده جهامع و متمرکهزِ عمل گهاهیپا جادیا یرای ازیموردن هایضوابط، استانداردها و دستورالعمل بیتصو -12

 ؛«اشخاص تحت نظارت» هایخدمات و تراکنش

مؤسسهات  ،یاعتبارسهنج یفعالیت و توسهعه شهرکتها یالزم برا یو اطالعات یت فنمقدما دیمقررات و تمه بیتصو -13

 ؛یمکمل صنعت بانکدار ینهادها ریتعهدات و سا نیتضم

 بهر نظهارت و الحسهنهقهرض هایخرد از جمله صندوق یمال نیتأم یتوسعه نهادها یبرا ازیمقررات موردن بیتصو -14

 ؛آنها

 مقررات وقف و حبس پول؛ بیتصو -15

 کالن؛ یاطیو اتخاذ اقدامات احت ریاز مخاطرات فراگ یریشگیمقررات ناظر بر پ بیتصو -16

و  هیهرمهز پا ههایپهول هها،پرداخت، رمهز ارز یدر حوزه ابزارها یمال نینو یهایمقررات مربوط به فناور  بیتصو -17

 ؛آنها ینظارت بر حسن اجرا

اشهخاص تحهت »ای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی استاندارده یدر خصوص بروز رسان شنهادیپ نیتدو -18

 جهت ارائه به سازمان حسابرسی.« نظارت

 .شودیبه شورا ارجاع م یو یمعاون نظارت ای کلسیرئ ،یعالهیأتکه توسط  یامور ریسا -19

بانهک  یارز ایه یپهول ههایاسهتیکل ممکن است س سیرئ صیکه حسب تشخ یدر موارد میقبل از اتخاذ تصم -تبصره
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 أخذ شود.  یو ارز یپول یگذاراستیس یشورا ینظر مشورت دیرا دچار اخالل کند، با یمرکز

 یبخشه ایقانون با تمام  نی( ا6ماده ) «الف»( بند 1موضوع جز، ) یراجرائیهر سه عضو غ ایکل  سیکه رئ یدر صورت -پ

بهه صهورت  یمخالفت خود را ظهرف سهه روز کهار ندتوانیمخالف باشند، م یو نظارت بانک گذاریمقررات یاز مصوبه شورا

 یدر دستور کار جلسه عهاد نهائی یرگیمیتصم یمورد اعتراض برا وبهصورت، مص نیاعالم کنند. در ا یبه معاون نظارت یرسم

ت سهه پس از گذشه ،یو نظارت بانک یمقررات گذار یمصوبه شورا صورت،نیا ری. در غردگییقرار م عالی هیأتالعاده فوق ای

 . است ،االجراو الزم شودیم یتلق یعال هیأتروز، مصوبه 

 

 يفقه ی: شورادوازدهم مبحث

کشهور و جههت نظهارت بهر  یبدون ربها در نظهام بهانک یبانک اتیعمل حیصح یاز اجرا نانیحصول اطم یبرا -21 ماده

ها، چههارچوب ها، بخشهنامهدسهتورالعمل ،یاتیعمل یهاوهیش ج،یرا یو ابزارها هاهیو اظهارنظر نسبت به رو یعملکرد نظام بانک

 لیتشک ریز بیبا ترک یدر بانک مرکز یفقه یشورا ،یفقه اسالم نیرت با موازیآنها، از جهت عدم مغا یقراردادها و نحوه اجرا

 :شودیم

 (؛یو بانک یدر حوزه فقه معامالت وصاحب نظر در مسائل پول ی)مجتهد متجز هیپنج فق -الف

 ؛ی( بانک مرکزیمعاون نظارت ایکل ) سیرئ -ب

 (؛یبانک مرکز کلسیرئ یاقتصاددان )هر دو با معرف کیو  یو بانک یحقوقدان آشنا به مسائل پول نفرکی -پ

 یاسالم یبه انتخاب مجلس شورا یاسالم یبا بانکدار ییآشنا تیبا اولو یاسالم یمجلس شورا ندگانیاز نما نفرکی -ت

 )به عنوان عضو ناظر(؛

 .ییو دارا یامور اقتصاد ریبه انتخاب وز یدولت یعامل بانکها رانیاز مد یکی -ث

نگهبهان انتخهاب و بها حکهم  یشهورا یفقها دییو تأ یکل بانک مرکز سیرئ شنهادیشورا به پ نیا یفقه یاعضا -1تبصره

 .شوندیمنصوب م یکل بانک مرکز سیرئ

 یو بر حسن اجرا یریگیمصوبات شورا را پ یاجرا یبانک مرکزکل  سیاست. رئ هیالرعاالزم یفقه یمصوبات شورا -2تبصره

 .باشدینم ی( قانون اساس4نگهبان در اصل چهارم ) یشورا یو نظرات فقها اراتیاخت یماده ناف نی. حکم اکندیآنها نظارت م

قابهل  رگهیدوره د کیه یبهرا تیهمأمور نیو ا شوندیم نییچهار سال تع یشورا برا نیا یرأصاحب یاعضا -3تبصره

 است. دیتمد

عضهو شهورا  یشورا و حداقل سه نفهر از فقهها سیبا حضور دوسوم اعضا، مشتمل بر رئ یفقه یجلسات شورا -4تبصره

 .شودیحاضر عضو شورا اتخاذ م یفقها تیموافق اکثر یشورا با رأ ماتیو تصم ابدییم تیرسم

 

 یبانك مركز يانتظام هيأت: سيزدهم مبحث

 یانتظهام ههایهیهأتآنهها،  یبهرا یو صدور احکام انتظام« اشخاص تحت نظارت»به تخلفات  یدگیجهت رس -22 ماده

 شود. تشکیل می یدر بانک مرکز ریبه شرح ز دنظریو تجد یبدو
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 که عبارتند از: باشدیمتشکل از پنج نفر م یبدو یانتظام هیأت -الف

 شوند؛یکل انتخاب م سیز مشورت با رئپس ا هیقوه قضائ سیخبره در حقوق بانکی که توسط رئ یسه قاض -1 

 .یعال هیأت دییو تأ کلسیبه انتخاب رئ یدو کارشناس خبره بانک -2

 نظر متشکل از سه نفر است که عبارتند از: دیتجد یانتظام هیأت -ب

 شوند؛یکل انتخاب م سیپس از مشورت با رئ هیقوه قضائ سیکه توسط رئ یخبره در حقوق بانک یدو قاض -1

 .یعال هیأت دییکل و تأ سیبه انتخاب رئ یکارشناس خبره بانک کی -2

و بهدون  شهودیم نیهیتع یبانک مرکز یعنوان دادستان انتظامبه ،مسؤولیتبا حفت  یبانک مرکز یمعاون نظارت -1 تبصره

 . کندیشرکت م یانتظام هیأتدر جلسات  یحق رأ

. شهودیمنصهوب مه هیقهوه قضهائ سیقضات عضو، توسط رئه نایاز م دنظریو تجد یبدو یانتظام هیأت سیرئ -2 تبصره

  تیاعضها، رسهم هیهبا حضهور کل دنظریتجد یانتظام هیأتبا حضور حداقل چهار نفر و جلسات  یبدو یانتظام هیأتجلسات 

را، االجهو الزم یقطعه دنظر،یتجد یانتظام هیأت. آرا، ستحاضر در جلسه ا یاعضا تیاکثر یرأ ،یرگیمیو مالک تصم ابدییم

 . رندیدر آرا، صادره را بپذ دنظریتجد ایدرخواست صدور حکم توقف  توانندینم یبوده و مراجع قضائ

از  توانهدیمه هیأت سیت بدوی و تجدید نظر الزامی است. رئأیا نماینده وی در هی عنهیاستماع دفاعیات مشتک -3 تبصره

 عمل آورد. هدعوت ب هیأتشرکت در جلسات  یبرا رأی حق بدون و مطلع عنوان به هاکانون بانک ندهینما

و انتخاب مجدد آنها بالمانع اسهت. حقهوق و مزایهای  شوندیبه مدت دو سال انتخاب م یانتظام هیأت یاعضا -4 تبصره

ت انتظهامی توسهط قهوه قضهائیه پرداخهت أت انتظامی توسط بانک مرکزی و حقوق و مزایای قضهات هیهأکارشناسان عضو هی

 .شودیم

و  ابنهدییاسهتقرار م کهلسیرئه یوقت در حوزه معاونت نظهارتبه صورت تمام یانتظام هیأتکارشناسان عضو  -5 تبصره

و در دوره اشتغال  یانتظام هیأتبه آغاز به کار در  یدر سه سال منته دیاست. افراد مزبور نبا یعال هیأت دییعزل آنها منوط به تأ

 هیهأت صتشهخی به ای،مدیریتی یا مشاوره ای یمؤمر سهامدار یهمکار یردولتیغ «ظارتاشخاص تحت ن»ت انتظامی، با أدر هی

 نظار، داشته باشند. 

 یانتظهام ههایهیهأت ریکل، به عنوان دب سیرئ یبه انتخاب معاون نظارت یانتظام هیأتاز کارشناسان عضو  یکی -6 تبصره

 .شودیمستقر م یبانک مرکز یاونت نظارتدر حوزه مع یانتظام هایهیأت رخانهی. دبشودیمنصوب م یبانک مرکز

 سیرئه شنهادیشوند و عزل آنها با پیمستقر م یبه صورت تمام وقت در بانک مرکز یانتظام هیأتقضات عضو  -7 تبصره

به آغهاز بهه  یدر سه سال منته دینبا یبانک مرکز یانتظام هایهیأتاست. قضات عضو  رپذیامکان هیقضائقوه سیرئ دییکل و تأ

یها  یتیریمهد ای یمؤمر سهامدار یهمکار« اشخاص تحت نظارت»و در دوره اشتغال در هیات انتظامی، با  یانتظام هیأتار در ک

 نظار، داشته باشند.  هیأت صتشخی به ای،مشاوره

 

 ياطيو احت یارز ،يپول هایاستيس یو اجرا نييچهارم: تع فصل
. شودیاتخاذ م یعال هیأتتوسط  «گذاریاستیس ژهیو هاینشست»در  یبانک مرکز یو ارز یپول یهااستیس -23 ماده



19 

 بیو تصهو تیوضهع یصهرفاً بها دسهتور بررسه یجلسهه ههر فصهل، نشسهت نیموظف است در اول یعال هیأتمنظور،  نیبه ا

 سیبهه درخواسهت رئه زین گذاریاستیالعاده سفوق یهادهد. نشست لیتشک یبانک مرکز یو اعتبار یارز ،یپول یهااستیس

 ایهو  یخصوصه ایه یتعهاون ،یاز بخهش دولته یافهراد توانهدیکهل م سی. رئشودیم لیتشک یعال هیأت گریسه عضو د ایکل 

 گهذاریاسهتیس ههایحضور در نشست یبرا یآنان به صورت مورد یکارشناسان مستقل را به منظور اطالع از نظرات مشورت

 دعوت کند.

را  رزیه شرحپنج گزارش جداگانه به ،گذاریاستیقبل از  هر نشست سرئیس کل موظف است حداقل سه روز  -24 ماده

 قرار دهد: یگذاراستینشست س نیو مدعو یعال هیأتو ناظر  یاصل یاعضا اریدر اخت

  ؛«هامتیق یمبات سطح عموم نهیگزارش عملکرد بانک مرکزی در زم» -اول

در حهوزه مبهات و  ک،یتفکبه یاز مؤسسات اعتبار کیردر مجموع، و ه ینظام بانک ،یگزارش عملکرد بانک مرکز» -دوم

 ؛ «کشور یسالمت شبکه بانک

 تیهحما نهیدر زم ک،یتفکبه یاز مؤسسات اعتبار کیدر مجموع، و هر ینظام بانک ،یگزارش عملکرد بانک مرکز» -سوم

 ؛«ادرات کشورص شیاشتغال و افزا جادیا ایحفت  ،یتوسعه فناور ها،رساختیگسترش ز ،یمل دیاز رشد تول

 ؛«یپول مل یحفت ارزش واقع نهیدر زم یگزارش بررسی تحوالت ارزی، نرخ ارز و عملکرد بانک مرکز» -چهارم

 یشنهادهایو پ یآت تیوضع ینبیشیپ ،یقبل هاینشست در مصوب اقدامات و هاارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست»-پنجم

 .  «روشیپاجرا در دوره  یکل برا سیرئ یو اجرائ یاستیس

 بیوگهزارش دوم بهه تصهو یو ارز یپهول گذاریاستیس یشورا بیبه تصو دیاول، سوم، چهارم و پنجم با هایگزارش

و  یاستیس یشنهادهایکل، ازجمله پ سیرئ هایگزارش تواندیم یعال هیأت. باشددهیرس یو نظارت بانک گذاریمقررات یشورا

اصالحات الزم را در آن اعمال کنهد.  ن،یحاضر تیاکثر یبا رأ اینماید،  بیو تصو دییتأ ناًیمندرج در گزارش پنجم را ع یاجرائ

در صهورت  ده،ینرسه یعهال هیهأتحاضهر  یاعضا تیاکثر بیناظر و مدعو که به تصو یازجمله اعضا ،نظرات متفاوت اعضا

مسهتندات و  ههمهرابهه اریگهذاستیس های. مصوبات نشستشودمی الصاق گزارش متن به جداگانه صورتدرخواست آنان به

 ،یاسهالم یمجلس شهورا سیرئ جمهور،سیرئ ،یمقام معظم رهبر یبرا کلسیتوسط رئ یظرف سه روز کار دیمنضمات آن با

 یو برنامه، بودجه و محاسبات مجلهس شهورا یاقتصاد هایونیسیکم یو رؤسا یو دارائ یامور اقتصاد ریوز ه،یقوه قضائ سیرئ

در چههارچوب قواعهد  گهذاریاسهتیس ههایدرباره مذاکرات و تصهمیمات نشسهت یمرسانی عموعارسال شود. اطال یاسالم

 گیرد.( این قانون و صرفاً توسط رئیس کل صورت می11موضوع ماده )

بهر عقهود بها  یمبتنه التیو نرخ سهود تسهه گذاریهیسرما هایدر صورت ضرورت، سقف نرخ سود سپرده -25 ماده

کشور و متناسهب  یقانون با توجه به اوضاع اقتصاد نی( ا24موضوع ماده ) یهاجم از گزارشضمن گزارش پن نیمع یبازده

 هیهأتتوسهط  گهذاریاسهتیس ژهیهو هایو در نشست شنهادیپ کلسیتوسط رئ یبانک مرکز یپول هایاستیبا اهداف و س

 . شودیم بیتصو یعال
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 یو ارز يپول گذاریاستيس یاول: ابزارها مبحث

 یشهورا دییهکه بهه تأ ریز ابزارهای و هااز روش ،یو ارز یپول هایاستیس یاجرا یبرا تواندیم یبانک مرکز -26 ماده

 باشد، استفاده کند: دهیرس یفقه

 تیهبها رعا یبازار باز با استفاده از اوراق بهادار منتشر شده یا ضمانت شده توسط دولهت یها بانهک مرکهز اتیعمل -الف

 مربوط؛ نیقوان

 ؛آنهابر  یاوراق بهادار مبتن ایفروش ارز و طال  و دیخر -ب

 کنند؛یاز عموم مردم م یریگکه اقدام به سپرده« اشخاص تحت نظارت» یبرا ینسبت سپرده قانون نییتع -پ

 قانون؛ نی( ا28( و )27در چهارچوب مواد ) یبه مؤسسات اعتبار التیو تسه یخطوط اعتبار یاعطا -ت

 ؛یات اعتباراز مؤسس ژهیأخذ سپرده و -ث

 از اجزا، آن؛ کیو هر یبر رشد ترازنامه مؤسسات اعتبار تیاعمال محدود -ج

  ن؛یمع یبر عقود با بازده یمبتن التیو تسه گذاریهیسرما هایسقف نرخ سود سپرده نییتع -چ

 .یعال هیأت بیبا تصو یو ارز یپول استیس یابزارها ریاستفاده از سا -ح

 . شودگذاری میاعتباری است که نزد بانک مرکزی سپرده مؤسساتع مازاد سپرده ویژه، مناب -1 تبصره

 کند. یداریخر هیشده توسط دولت را در عرضه اول نیتضم ایاوراق منتشره  تواندینم یبانک مرکز -2 تبصره

 

 یبا مؤسسات اعتبار یبانك مركز يدوم: ارتباط مال مبحث

 ینگینقهد ،ی( مؤسسهات اعتبهارعالبیشهبه نقهد )سههل ایهنقهد  ههایارایید پشتوانهمجاز است به یبانک مرکز -27 ماده

 کند: نیتأم ریز باتیترت تیآنان را با رعا ازیموردن یاضطرار

 ایهشهده توسهط دولهت  نیتضم ایاوراق منتشر  ،یمؤسسات اعتبار یاضطرار ینگینقد نیتأم یقابل قبول برا قهیوم -الف

 است.  یبانک مرکز

معهاون  شهنهادیبهه پ ،یاز مؤسسهات اعتبهار کیو روزانه هر یمجاز هفتگ یاضطرار ینگینقد نیمو سقف تأ نیانگیم -ب

 ینگینقهد نیحهدود مجهاز تهأم نیهیموظهف اسهت در تع یعهال هیأت. شودیم نییتع یعال هیأتتوسط  ،یبانک مرکز ینظارت

 .دهدمدنظر قرار  راآن  هایییدارا تیفیو ک یمؤسسه اعتبار یمال تیوضع ،یاضطرار

در چههار هفتهه  ایهاز سقف روزانه مجاز،  ،یمتوال یدر چهار روز کار یکه اضافه برداشت مؤسسه اعتبار یدر صورت -پ

بالفاصهله موضهوع را  ،یموظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتبار یباشد، معاون نظارت شتریمجاز ب یهفتگ نیانگیاز م ،یمتوال

پهس از اسهتماع گهزارش  یعهال هیهأتمطرح کند.  یعال هیأت العادهفوق ای یدجلسه عا نیکل رسانده و در اول سیبه اطالع رئ

 «ت»مهوردنظر را مطهابق بنهد  یمؤسسهه اعتبهار یسرپرسهت بهرا نیهیتع ندیآغاز فرا ،یاز معاون نظارت تواندیم ،یمعاون نظارت

 مهدتکوتاه یاضطرار التیتسه فتایبر در یمبن ،یمتقاض یبا درخواست مؤسسه اعتبار ایقانون درخواست کند؛  نی( ا38ماده )

روز  یماده حداکثر سه نیموضوع ا التیتسه دی. سررسدیماده موافقت نما نیا «ب»از حدود مجاز در بند  شیب ،مرکزی بانک از

موظهف اسهت قبهل از  یبانهک مرکهز یبند موافقت کند، معاون نظارت نیموضوع ا التیبا تسه یعال هیأتکه  یاست. درصورت
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از  نهانیحصهول اطم یبهرا از،یابالغ و درصورت ن یمتقاض یالزم را به مؤسسه اعتبار یادشده، برنامه اصالحی التیتسه یاعطا

موظف اسهت  یبانک مرکز یمنصوب کند. معاون نظارت میدر آن مؤسسه ناظر مق ،یتوسط مؤسسه اعتبار یانجام برنامه اصالح

 بهه  یرگیهمیتصهم یمهورد نظهر بهرا یت مؤسسهه اعتبهاریاز وضهع یبند، گزارش نیموضوع ا التیمدت تسه یاز انقضا شیپ

بهار  نینخسهت یبند را برا نیموضوع ا التیتسه تواندیم یپس از استماع گزارش معاون نظارت یعال هیأتارائه کند.  یعالهیأت

شهتر از دو نوبهت یبمزبهور  التیتسهه دی. تمددینما دتمدی اعضا،، چهارمموافق سه یبار دوم، با رأ یموافق دوسوم و برا یبا رأ

 نیه( ا39مهذکور در مهاده ) ندیفرا شود،یم نییماده سرپرست تع نیبه استناد ا یمؤسسه اعتبار یکه برا ی. در مواردستیمجاز ن

 شود. ،اجرا دیقانون نبا

 نیتهأمقانون ) نی( ا3ماده ) «ب»( بند 2بند و تحقق هدف مذکور در جز، ) نیا یساختن اجرا رپذیمنظور امکانهب -تبصره

 یو نظهارت بهانک گهذاریمقررات یکه شورا یزانیموظفند همواره به م یکشور(، مؤسسات اعتبار یمبات و سالمت شبکه بانک

 ریو سها یبانهک مرکهز ایهشده توسط دولت  نیتضم ای( مانند اوراق منتشر عالبیلشبه نقد )سه اینقد  هایییدارا کند،یم نییتع

در ترازنامهه خهود  شهود،ی( محسهوب مهعالبیهشبه نقد )سهل یو نظارت بانک گذاریمقررات یشورا بیکه با تصو هاییییدارا

مؤسسهه از  یهینسبت به کهل دارا یعتبار( مؤسسه اعالبیشبه نقد )سهل اینقد  هایییکه نسبت دارا ی. در صورتندینما ینگهدار

موظهف اسهت ضهمن  یبانک مرکز یونت نظارتکمتر شود، معا یو نظارت بانک گذاریمقررات یتوسط شورا شدهنییتع زانیم

 قانون را آغاز کند. نی( ا38ماده ) «ب»موضوع بند  رانهیشگیاقدامات پ ،یاخطار به مؤسسه اعتبار

را کهه  یمؤسسات اعتبهار ،یعال هیأت بیو تصو یو ارز یپول گذاریاستیس یشورا شنهادیبه پ یبانک مرکز -28 ماده 

اشهتغال و  جهادیا ،یتوسعه فناور ها،رساختیگسترش ز د،یتول هایرهیزنج سازیفعال ،ایسعهتو هایطرح یمال نیتأم نهیدر زم

. نهرخ سهود و دههدیقهرار مه تیهمهورد حما ،یو خطوط اعتبار التیارائه تسه قطری ازمؤمر دارند،  تیصادرات، فعال شیافزا

و بهه  شهنهادیپ یو ارز یپهول گذاریاستیس یماده در هر مورد توسط شورا نیموضوع ا یخطوط اعتبار ای التیتسه دیسررس

 . رسدیم یعال هیأت بیتصو

مؤسسهه  ههاییهیدارا ریسها ،یبانهک مرکهز ایهتوسط دولت  شدهنیتضم ایعالوه بر اوراق منتشر  تواندیم یمرکز بانک

ماده قبهول کنهد.  نیضوع امو یخطوط اعتبار ای التیتسه قهومی عنوانبه یعال هیأت یموافق دوسوم اعضا یبا رأ زیرا ن یاعتبار

قهانون، درخصهوص  نیه( ا24موضوع مهاده ) هایگزارش ،یاعتبار مؤسسه یتقاضا یموظف است در هنگام بررس یعال هیأت

قهانون  نی( ا3ماده ) «ب»( بند 3بر هدف مذکور در جز، ) دیبا تأک ،یتحقق اهداف بانک مرکز نهیدر زم یعملکرد مؤسسه اعتبار

 را مدنظر قرار دهد.

مشهمول کهاهش نهرخ سهود  ،یبانهک مرکهز هایاستیبا اهداف و س ییهمسو زانیبسته به م یمؤسسات اعتبار -بصرهت

 شهنهادیمربهوط بهه پ یخواهندشهد. ضهوابط اجرائه یماده و کاهش نسبت سپرده قانون نیموضوع ا یو خطوط اعتبار التیتسه

 .رسدیم یعال هیأت بیبه تصو ،یو ارز یپول گذاریاستیس یشورا

  

 ذخائر تيريو مد یارز استيسوم: س مبحث

توسهط  ادشهده،ی یدر چهارچوب نظهام ارز ازیموردن یاستهایاست. س« شده تیریشناور مد»کشور،  ینظام ارز -29 ماده
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بهه صهورت  کندیم نییتع یعال هیأتکه  یموظف است نرخ ارز مرجع را در چهارچوب ی. بانک مرکزشودیاتخاذ م یعال هیأت

 کند.  روزانه اعالم

  -30 ماده

 یعمل کند کهه ارزش واقعه ایگونهبازار ارز به تیریخود و مد یارز گذاریاستیموظف است در س یبانک مرکز -الف

 حفت شود.  یپول مل

 تولید کشور شود.  یریمنجر به تضعیف قدرت رقابت پذ دیبازار ارز نبا تیریدر مد یعملکرد بانک مرکز -ب

تجهارت خهارجی کشهور را  آوریچندجانبهه، تهاب ایهدو  یپول یآنهامیانعقاد پ قیز طرموظف است ا یبانک مرکز -پ

 دهد. شیافزا

بانک مرکزی موظف است در راستای تمهید زیرساخت و تسهیل معامالت ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی، بازار یها  -ت

 .نماید ایجاد ارزی هایبازارهای متشکل برای معامالت اسکناس و حواله

 -31 ماده

 یاجرائه یدسهتگاههاشده توسط دولهت و خود، ارز عرضه یارز هایاستیدر چهارچوب س تواندیم یبانک مرکز -الف

ارز را به بانهک  دیخر ستیکند. دولت مجاز ن یداریرا خر 8/7/1386مصوب  ی( قانون مدیریت خدمات کشور5موضوع ماده )

 .دینما فیتکل یمرکز

 تیری( قانون مد5موضوع ماده ) یاجرائ یدستگاههادولت و  یو فروش ارز برا دیخر تعاملی تواندمی یبانک مرکز -ب

 را بر عهده بگیرد. یخدمات کشور

 آن را پرداخت کند. یالیشده، معادل ر یداریارز خر ارگرفتنیاز تملک و در اخت شیپ دینبا یبانک مرکز -پ

مجهاز و  ههاییاعتباری و صراف مؤسسات قیر ارز از طربازا تیریمد یکامل برا اریبا اخت تواندیم یبانک مرکز -32 ماده

خهود، اقهدام بهه عرضهه ارز  اریدر اخت ارزی منابع محل از و کرده مداخله آن، بر مبتنی بهادار اوراق و ارز بازار در هاروش گرید

و فهروش ارز و اوراق  دیخرکند. هرگونه  یداریارز یا اوراق بهادار مبتنی بر ارز، خر یحقوقو  یقیاز هر شخص حق زیو ن دینما

انجهام شهود. بانهک  کنهد،یمه نیهیتع یعهال هیأتکه  ایبه نرخ بازار و در محدوده دیبا یبهادار مبتنی بر آن، توسط بانک مرکز

 بر ارز منتشر نماید. بتنیم بهادار اوراق خود، ارزی هایسیاست چهارچوب در تواندمرکزی می

و  بیهترک زان،یهکند. چهارچوب حاکم بهر م تیریخود را مد اریدر اخت یموظف است ذخایر ارز یبانک مرکز -33 ماده

بانهک  اریهدر اخت یحال، سهبد ارز نیمتعارض نبوده و درع یکه با اهداف بانک مرکز یبه گونها یارز ریذخا ینگهدار  تیفیک

. شهودیم نییتع یعال هیأت توسط باشد،ا داشته( ممکن رسکیخطر)ر نیو کمتر یو بازده ینقدشوندگ ت،یامن نیشتریب ،یمرکز

 عبارت است از: یتوسط بانک مرکز یذخائر ارز تیریمد یمجاز برا هایروش

 بر ارز؛ یو فروش ارز و اوراق بهادار مبتن دیخر -الف

 مربوط؛ نیقوان تیبا رعا یارز التیتسه یاعطا ایو  افتیدر -ب

 زات گرانبها؛فل ریمسکوک و سا یو فروش شمش، طال دیخر -پ

 ؛یالمللنیب ینهادها ای یخارج یهاتوسط دولت شدهنیتضم ایاوراق بهادار منتشره  ریو فروش اسناد خزانه و سا دیخر -ت
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 ؛یخارج یو مؤسسات اعتبار یمرکز هایبانک ،المللینیب یمال یحساب نزد نهادها یافتتاح و نگهدار -ث

 ؛یخارج یو مؤسسات اعتبار یمرکز هایبانک ،مللیالنیب یمال ینهادها یافتتاح حساب برا -ج

 .یعال هیأت دییمورد تأ هایروش ریاستفاده از سا-چ

 -34 ماده

 بیمقررات مربوط به ورود و خروج ارز، شمش و مسکوک طال و پول رایج کشور در چهارچوب قانون، بهه تصهو -الف

 . رسدیم یعال هیأت

بهر ارز، و  یو فروش ارز و اوراق بهادار مبتن دیانتشار و خر ،یارز التیتسه یو اعطا یریگمقررات مربوط به سپرده -ب

 یشهورا بیتصهو، به«اشهخاص مهرتبط»و « اشهخاص تحهت نظهارت»ههای ارزی توسهط هرگونه تعهد یا تضهمین پرداخهت

 . رسدیم یو نظارت بانک یگذارمقررات

 -35 ماده

 ایه(، ارز SDRاعم از طال، حق برداشت مخصهوص ) یبانک مرکز یالمللنیب ریساالنه ارزش خالص ذخا راتییتغ -الف

 «یبانهک مرکهز یخارج هاییو بده هایدارائ ریحساب تسع»در  ال،یبرحسب ر یبانک مرکز یخارج هاییدارای ریخالص سا

 .   شودیمبت م

ب مزبهور قابهل بسهتانکار شهود، مانهده حسها «یبانهک مرکهز یخارج هاییو بده هایدارائ ریحساب تسع»چنانچه  -ب

 .شودیقانون منتقل م نی( ا67مذکور در ماده )« حساب اندوخته عام»همان سال مالی، به  انیو در پا ستیبرداشت ن

 ههاییو بهده ههایهیارزش دارا راتییتغ جهیبانک مزبور در نت ،یبانک مرکز یمال هایکه مطابق صورت یدر صورت -پ

 هاییو بهده ههایدارائه ریحسهاب تسهع»باشد و مانهده مواجه شده  انیبا ز در دوره مورد گزارش الیخود برحسب ر یخارج

. چنانچهه شهودیبرداشهت م« حساب اندوخته عام»از محل  انیمانده زینباشد، باق یکاف انیپوشش ز یبرا «یبانک مرکز یخارج

نظهار، اوراق  هیهأت دییز زمان تأظرف مدت سی روز ا دینباشد، دولت با یکاف انیپوشش ز یمانده حساب اندوخته عام هم برا

 ریحسهاب تسهع»مانهده  شیافهزا ورتقراردهد. اوراق مزبور در ص یبانک مرکز اریدر اخت ان،یز ماندهیباق زانیبه م یبهادار دولت

 شود.بعد، به دولت عودت داده می یدر سالها« حساب اندوخته عام» ای «یبانک مرکز یخارج هاییو بده هایدارائ

 اتیهو مشهمول مال سهتیسهود محقهق شهده ن «یبانهک مرکهز یخهارج هاییو بده هایدارائ ریحساب تسع»مانده  -ت

 . باشدینم

 

 یبانك مركز ينظارت اراتيو اخت وظايفپنجم:  فصل
اشهخاص » ریو سها یدر حوزه نظارت بهر مؤسسهات اعتبهار یبانک مرکز ندهینما یبانک مرکز یمعاون نظارت -36 ماده

طهرح  یکامل برا اراتیاز اخت ،یبانک مرکز انتظامی دادستان عنوانبه یبانک مرکز یمعاون نظارت نیچناست. هم« تحت نظارت

 ئیدر مراجهع قضها یو طرح دعهو فرخواستیک هیها و تهبانک یظامانت یهاهیأتدر « اشخاص تحت نظارت» هیکل هیعل یدعو

که مسهتلزم  ییهاتیفعال ریسا ایپرداخت  یو ابزارها یبانکارائه خدمات  ای اتیکه بدون أخذ مجوز به انجام عمل یاشخاص هیعل

 است:  رزی شرحبه یمرکز نکبا یمعاون نظارت اراتیو اخت فیوظا ری. ساباشدیبرخوردار م کنند،یأخذ مجوز است، مبادرت م



24 

 یورادر چههارچوب مصهوبات شه« اشخاص تحت نظهارت»مبات و سالمت  یحفت و ارتقا یانجام اقدامات الزم برا -1

   ؛یگذاری و نظارت بانکمقررات

و « اشهخاص تحهت نظهارت» هیهکل هیو تصف ینظارت، انحالل، ورشکستگ ت،یفعال س،یمقررات مربوط به تأس نیتدو -2

در  بیآنهها، جههت تصهو ریو گز ریپذسپرده« اشخاص تحت نظارتِ» یسرپرست موقت برا نییمقررات مربوط به تع ن،یهمچن

  ؛ینظارت بانکو  یگذارمقررات یشورا

 ؛یعال هیأت بیپس از تصو یو لغو مجوز مؤسسات اعتبار دیتمد ق،یصدور، تعل -3

 شهدهنییدر چهارچوب تع ،یاز مؤسسات اعتبار ریغ« اشخاص تحت نظارت» ریو لغو مجوز سا دیتمد ق،یصدور، تعل -4

 ؛یو نظارت بانک یگذارمقررات یتوسط شورا

کارکنان مهومر  ریارشد و سا رانیعامل، مد هیأت ره،یمد هیأت یاعضا تیسلب صالح ای دییمقررات ناظر بر تا نیتدو -5

 ؛یو نظارت بانک یگذارمقررات یدر شورا بیجهت تصو« اشخاص تحت نظارت»در 

مقهررات یمزبهور بهه شهورا هایو حدود قابل قبول شاخص یمبات و سالمت مؤسسات اعتبار هایشاخص شنهادیپ -6

 ؛یو نظارت بانک گذاری

 ؛یمبات و سالمت بانک هایمستمر شاخص شیپا -7

از طریق نظارت حضوری و غیهر حضهوری و ارائهه « اشخاص تحت نظارت»مقررات توسط  ینظارت بر حسن اجرا -8

 ؛یادوار یهاگزارش

 ؛یبانک و نظارت گذاریمقررات یقانون به شورا نی( ا38مذکور در ماده ) اراتیدستورالعمل نحوه اعمال اخت شنهادیپ -9

 ؛«اشخاص تحت نظارت»فهرست  روزرسانیو به یاعالن عموم -10

 ؛«اشخاص تحت نظارت» هیکل هیو تصف یانحالل، ورشکستگ ندیافر یراهبر -11

 آنها؛ ریو گز ریپذسپرده« اشخاص تحت نظارتِ» یسرپرست موقت برا نییتع ندیفرا یراهبر -12

 شود؛یواصل م یبه بانک مرکز« رتاشخاص تحت نظا»که از  یاتیبه شکا یدگیرس -13

 .شودیکل ارجاع م سیکه از طرف رئ یفیوظا ریانجام سا -14

 یمشهتمل بهر اقهدامات نظهارت یههر فصهل، گزارشه یموظهف اسهت در انتهها یبانهک مرکهز یمعاون نظهارت -37 ماده

از  کیههر کتفکیهبهه در مجمهوع و یمبات و سهالمت شهبکه بهانک تیوضع ،یبانک مرکز یگرفته توسط حوزه نظارتصورت

 سیبهه رئه یو نظارت بهانک یگذارمقررات یرادر شو بیرا پس از تصو یبانک مرکز یآت یو برنامه نظارت ،یمؤسسات اعتبار

 ارائه کند.  یعال هیأتکل و 

بهه ههدف  دنیتحقهق بخشه یقانون، برا نی( ا36موضوع ماده ) اراتیعالوه بر اخت یبانک مرکز یمعاون نظارت -38ماده  

 ریهز یحسب مورد اقدامات نظارت تواندی(، میمبات و سالمت شبکه بانک نیقانون )تأم نی( ا3ماده ) «ب»( بند2کور در جز، )مذ

 :دنمای آنهارا ملزم به انجام  یمؤسسات اعتبار ایرا انجام داده 

 :یاقدامات اکتشاف -الف

مبهات و سهالمت شهبکه  یمخاطره بهرا جادیا ای مؤسسهمتضمن احتمال بروز تخلف آن  یاعتبار مؤسسه اتیعمل چنانچه
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 را انجام دهد:  ریاقدامات ز تواندیم یباشد، معاون نظارت یبانک

 ای؛دوره مالی هایعالوه بر صورت یمال هایصورت هیدستور ته -1

 ژه؛یو یحسابرس یهاگزارش هیانتصاب حسابرس جهت ته -2

 م؛یانتصاب ناظر مق -3

مربهوط بهه مبهات و سهالمت مؤسسهه  هایدر خصهوص شهاخص یمهورد هایگزارش هیهبه ت یالزام مؤسسه اعتبار -4

 ؛یاعتبار

 .یبانک مرکز یمطابق دستورالعمل ابالغ هاییدارا تیفیک یابیبه ارز یالزام مؤسسه اعتبار -5

 :رانهیشگیاقدامات پ -ب

 تیهبها عنا یدهد که مؤسسه اعتبار صیختش یبانک مرکز یمعاون نظارت گر،یاز طرق د ای یاقدامات اکتشاف جهیدر نت چنانچه

 تیدر آسهتانه ورود بهه وضهع ایهنامناسب قرار گرفتهه  تیدر وضع یمبات و سالمت مؤسسات اعتبار هایبه حدود مجاز شاخص

 زیر کند:  رانهیشگیاز اقدامات پ یبخش ایاعتباری را ملزم به اجرای تمام  مؤسسه تواندیم ینامناسب قرار دارد، معاون نظارت

 عامل؛  هیأت یاز اعضا یبخش ایتمام  رییبه تغ رهیمد هیأتالزام  -1

 ره؛یمد هیأت یاز اعضا یبخش ایتمام  رییبه تغ یالزام مجمع عموم -2

  شتر؛یب یرگیرهیالزام به ذخ -3

 سهامداران؛ نبی اندوخته عیتوز تیسود و ممنوع عیتوز تیممنوع ایکاهش  -4

 ها؛الزام به کاهش نرخ سود سپرده -5

 ها؛یو بده هاییدارا بیاصالح ترک -6

 کنند؛یم جادیا ییکه مخاطرات باال ییهاتیفعال ای اتیعمل دیتحد ایتوقف  -7

  ها؛ییدارا ینقد شوندگ تیفیبهبود ک اینقد  یهاییدارا شیافزا -8

 ؛یداخل یهاو کنترل یشرکت تینظام حاکم یارتقا -9

 ؛یاتیعمل یهانهیمحدود کردن هز -10

 تعهدات ؛ جادیا ای التیتسه یمحدود کردن اعطا -11

 ؛یبانک اتیعمل ایاز خدمات  یدر انجام برخ تیمحدود ای تیممنوع -12

 ؛یاعتبار مؤسسه رانیپرداخت پاداش به مد تیممنوع -13

 قانون.  نی( ا55ماده )« ب»احتیاطی مذکور در بند  هایتشدید نسبت -14

و  یمعاونهت نظهارت شهنهادیبند منوط بهه پ نی( ا14( و )5(، )4(، )2(، )1) یر در اجزامذکو هایتیاعمال محدود -تبصره

 است. یو نظارت بانک گذاریمقررات یشورا بیتصو

 :یاقدامات اصالح -پ

 توانهدیبدانهد، مه یمهاده را ناکهاف نیها« ب»مذکور در بنهد  رانهیشگیاقدامات پ یبانک مرکز یکه معاون نظارت یصورت در

 یرا به بانک مرکهز ریاز اقدامات ز یبخش ایمشتمل بر تمام  یماه برنامه اصالح کیرا ملزم کند تا ظرف مدت  یارمؤسسه اعتب
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برنامهه ارائهه شهده بهه  ایارائه نشود  یبه بانک مرکز یاعتبار مؤسسه یاصالح رنامهکه ظرف مهلت مقرر ب یارائه کند. در صورت

 هیهمهوردنظر را رأسهاً ته یاعتبار مؤسسه یبرنامه اصالح یبانک مرکز یت نظارتنرسد، معاون یبانک مرکز یمعاون نظارت دییتا

 :دینمایارائه م یو نظارت بانک گذاریمقررات یبه شورا بیو جهت تصو کندیم

 ها؛ییاز دارا یفروش بخش -1

 بدون آن؛ ایبا سلب حق تقدم از سهامداران  هیسرما شیافزا -2

 ر؛یها و ذخااندوخته شیافزا -3

 در توسعه آن؛  تیمحدود ایکاهش شعب  -4

 تابعه؛ یهافروش شرکت -5

 ه؛یمطالبات حال شده سهامداران به سرما لیتبد -6

 به سهام؛ ایرسپردهیغ یتبع هاییبده لیتبد -7

بهه دارنهد،  اریهرا در اخت یاز ده درصد سههام مؤسسهه اعتبهار شتریکه ب یسهامداران مؤمر )الزام سهامداران مؤمر رییتغ -8

 کاهش سهام خود(؛

 .یو نظارت بانک گذاریمقررات یمصوب شورا یاقدامات اصالح ریسا -9

 :یمؤسسه اعتبار یسرپرست موقت برا نییتع -ت

 ایهاستنکاف کرده  ،یو اصالح رانهیشگیدر خصوص اقدامات پ ،یدستورات بانک مرکز یاز اجرا یمؤسسه اعتبار چنانچه

 ،یاز مجمهع عمهوم اریهسهلب اخت شنهادیپ یمومر اجرا نکند، معاون نظارت ای کامل طوربه را آنها ،یمعاون نظارت صیحسب تشخ

. در دههدیارائه مه یعال هیأتبه  ،یو نظارت بانک گذاریمقررات یشورا دییأترا با  یعامل مؤسسه اعتبار هیأتو  رهیمد هیأت

 یبهرا ف،یهتکل نیهیتع ایه(، با هدف اصهالح 39ه )مذکور در ماد بترتیموظف است به یمعاون نظارت ،یعالهیأت دییصورت تأ

 هیهأتو  رهیمد هیأت اراتیتوظایف و اخ هیکند. پس از انتصاب سرپرست موقت، کل نییمؤسسه مورد نظر سرپرست موقت تع

 یکه مؤسسهه اعتبهار ی. در طول مدتشوندیعامل برکنار م هیأتو  رهیمد هیأت یعامل به سرپرست موقت منتقل شده و اعضا

و  گهذاریمقررات یبه شورا اعتباری مؤسسه العادهو فوق یعاد یمجمع عموم اراتیاخت شود،یسرپرست موقت اداره م توسط

مهدت  ،یمعهاون نظهارت شنهادیبا پ تواندیم یعال هیأتماه است.  دوازدهحداکثر  ی. مدت سرپرستشودیم ضیتفو ینظارت بانک

 کند.  دیتمد گریدو دوره شش ماهه د یرا حداکثر برا یسرپرست

 .یو نظارت بانک گذاریمقررات یبه شورا ریگز اتیشروع عمل شنهادیپ -ث

، «اشخاص تحت نظهارت» ریسا یو حسب مورد برا یاعتبار مؤسسات ینحوه انجام و خاتمه اقدامات مذکور برا -تبصره

 .شودیم نییتع یو نظارت بانک گذاریمقررات یتوسط شورا ،یمعاونت نظارت شنهادیبه پ

عهزل  ،یاز مجمهع عمهوم اریهبهر سهلب اخت یمبنه یعال هیأتنسبت به مصوبه  یکه مؤسسه اعتبار یدر صورت -39 ادهم

تواند اعتراض خود را به همراه دالیل و مسهتندات ظهرف یسرپرست موقت معترض باشد، م نییعامل و تع هیأتو  رهیمدهیأت

هفته به اعتهراض  کیظرف مدت  دیبا یبدو یانتظام هیأت. دیم نمایتسل یبانک مرکز یانتظام هیأت رخانهیبه دب یروز کار سه

اعتهراض بهه  یبرا یسه روز کار یمعترض و معاون نظارت ی. مؤسسه اعتباردینما ینموده و اقدام به صدور رأ یدگیواصله رس
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 ینکنهد، رأ اضراعته یبهدو یانتظهام هیهأت یبه رأ نیاز طرف کیچیکه ه یفرصت دارند. در صورت یبدو یانتظام هیأت یأر

فرصهت دارد تها بهه اعتهراض  ینظر سه روز کهار دیتجد یانتظام هیأتاست. در صورت وصول اعتراض،  یمزبور قطع هیأت

 نیهیبهر تع یمبنه یعهال هیأتبه مصوبه  ی. در هرصورت، چنانچه مؤسسه اعتباردینما یو مبادرت به صدور رأ یدگیواصله رس

 صهحیح -مهورد حسب– دنظریتجد ای یبدو یانتظام هیأتتوسط  یاعتبار سسهؤاعتراض م ایسرپرست موقت اعتراض نکند، 

مؤسسهه  یسرپرست موقهت بهرا نییاقدام به تع ،یموظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کار یداده نشود، معاون نظارت صتشخی

درج در  یرابه یو اراتیهو اخت فینسخه از حکم سرپرست موقت منصوب را بهه همهراه وظها کیموردنظر نموده و  یاعتبار

و نظهارت  گهذاریمقهررات یشهورا دییهبهه تأ دیسرپرست موقت با تیارسال کند. صالح هیکشور به قوه قضائ یروزنامه رسم

 منصهوب  یبانهک مرکهز یسرپرست موقت با حکم معهاون نظهارت شنهادیبه پ یبرسد. قائم مقام و معاونان مؤسسه اعتبار یبانک

 است. «یتحت سرپرست یمؤسسه اعتبار»به عزل سرپرست موقت، قائم مقام و معاونان مجاز  یمعاون نظارت نی. همچنشوندیم

تها زمهان  کند،یم یمؤسسه اعتبار یسرپرست موقت برا نییرا مأمور به تع یمعاون نظارت ،یعال هیأتکه  یاز زمان -تبصره

در امهور مؤسسهه  یرگیهمیمجلسهه و تصه لیحق تشهک یمؤسسه اعتبار رهیمد هیأتو  یسرپرست موقت، مجمع عموم نییتع

شهده باشهد، نافهذ  ،امضها یمؤسسهه اعتبهار رانیمدت توسط مد نیا رکه د ییقراردادها ایداشت و احکام  را نخواهند یاعتبار

 نیهیدر خصهوص تع یعهال هیهأتبه نقض مصهوبه  رأی -مورد حسب– دنظریتجد ای یبدو یانتظام هیأتکه  نیمگر ا ست؛ین

 موردنظر بدهد.  یبارمؤسسه اعت یسرپرست موقت برا

 نیهدر چههارچوب ا یشدن انتصاب سرپرست موقت، اقدامات سرپرست موقت و دستورات و یقطع خیاز تار -40 ماده

و کارکنهان  رانیگذاران، بهدهکاران، مهدسهامداران، بسهتانکاران، سهپرده یبرا یبانک مرکز یقانون و مقررات و دستورات ابالغ

 اراتیهو اخت فیوظها هیهکل یدارا یو ابیهسرپرست موقت در غ مقامم االتباع است. قائم الز یتحت سرپرست یمؤسسه اعتبار

 .باشدیسرپرست موقت م

و  رهیمهد هیهأت یبهرا یمندرج در اساسنامه مؤسسه اعتبار اراتیو اخت فیوظا هیسرپرست موقت عالوه بر کل -41 ماده

 :باشدیرا دارا م ریز اراتیو اخت وظایفعامل،  هیأت

 سرپرست موقت: فیوظا -الف

سرپرسهت موقهت،  صیکه به تشخ ییدر قراردادها رییاعمال تغ ایخاتمه دادن  یبرا یقانون هایتیظرف هیاستفاده از کل -1

 است؛را در معرض مخاطره قرار داده یمبات و سالمت مؤسسه اعتبار

انجام و منجر بهه وارد آمهدن  یپرستتحت سر یکه در مؤسسه اعتبار یو اقدامات مهم اتیقراردادها، عمل هیکل یبررس -2

: جملهه از. اسهتشهده ،یبانهک مرکهز یمعاون نظهارت دییسرپرست موقت و تأ صیبه تشخ ،یخسارت عمده به مؤسسه اعتبار

 ییههامتیمابت بانهک بهه ق ییدارا دی؛ خرآنها دادنهیهد ایبازار و  متیاز ق ترنیپائ ییهامتیمابت بانک به ق یهادارایی فروش

 نیسود ما ب عیبانک و توز رانیپرداخت پاداش به مد ؛یاعتبار تیبه اشخاص فاقد صالح التیتسه یبازار؛ اعطا متیتر از قباال

اسهت؛ اخهتالس، سهو، اسهتفاده و  نبهودهبانک  یواقع یشده متناسب با سودده عیکه سود و پاداش توز یطیسهامداران در شرا

 ریمشابه به سها طیکه در شرا انیمشتر یبرخ یخاص برا حاتیترج ای ازاتیمتا فات،یتخف یاعطا ؛یغصب اموال مؤسسه اعتبار

قبول تعههدات  ای« اشخاص مرتبط»به  التیتسه یاعطا یبرا یاز الزامات و مقررات قانون یاست؛ تخط شدهیاعطا، نم انیمشتر
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 سرپرسهت. آنهها یاز ارزش واقعه شتریب یرشده نزد مؤسسه اعتبا عیومائق تود یابیبا واسطه؛ ارز ای ممستقی صورتبه آنها عنفبه

 گونههنیهبهه ا دیهو جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست کنهد. دادگهاه با ادشدهی قراردادهای ابطال است موظف موقت

 کند.   یدگیو خارج از نوبت رس تیبه فور یدعاو

( 1) یکه مسئول اقدامات موضهوع اجهزا یتحت سرپرست یسهامداران مؤمر و کارکنان مؤسسه اعتبار ران،یمد ییشناسا -3

. سرپرسهت یخسارات وارده به مؤسسه اعتبهار یآنان و مطالبه جبران فور هیاظهارنامه عل هتهی اند؛ماده بوده نیا «الف»( بند 2و )

اشهخاص  نیها هیهخروج از کشور را عل تیممنوع رینظ ینیاعمال اقدامات تأم صالحیموقت موظف است همزمان، از مرجع ذ

سرپرسهت موقهت  ند،یظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننما ادشدهی. چنانچه اشخاص دیدرخواست نما

 کند. یدگیاز نوبت رس رجو خا تیبه فور یدعاو گونهنی. دادگاه موظف است به اباشدیآنان م هیعل یموظف به طرح دعو

بهه  یبانهک مرکهز یو توسط معاون نظهارت دهیرس یو نظارت بانک گذاریمقررات یشورا بیکه به تصو یامور ریسا -4

 .شودیسرپرست موقت ابالغ م

 سرپرست موقت:  اراتیاخت -ب

 یخهذ مجهوز از شهوراأپهس از  ،یکل ای یبه صورت جزئ یگذاران مؤسسه اعتباراز سپرده یحق برداشت برخ قیتعل -1

 ؛یو نظارت بانک گذاریمقررات

 ها؛ییدارا تیفیو ک زانمی شدن شفاف منظور به مالی هایصورت اصالح و هایفیت داراییتهیه گزارش ارزیابی ک -2

 آنان؛  یحقوق قانون هیبا حفت کل یتحت سرپرست یاز کارکنان مؤسسه اعتبار یخاتمه دادن به خدمت برخ -3

افهراد در مؤسسهه  یمبه صورت موقت. هرگونه استخدام دائ یتحت سرپرست یاشخاص در مؤسسه اعتبار یرکارگیبه -4

 است. یو نظارت بانک گذاریمقررات یمنوط به موافقت شورا یتحت سرپرست یاعتبار

 اعتباری به معاون نظارتی. مؤسسهپیشنهاد گزیر  -5

 پس از انتصاب سرپرست موقت:  -42 ماده

سرپرسهت  میرمسهتقیغ ایه میاجهازه مسهتق ایکه بدون اذن  یتحت سرپرست یمؤسسه اعتبار تیهرگونه اقدام و فعال -الف

 .  شودیم االمریموقت انجام شود، باطل است و ملغ

مهرهها و  ،یاطالعات هایافزارها و بانکاسناد، دفاتر، نرم ها،ییدارا یتمام دیبا یتحت سرپرست یمؤسسه اعتبار رانیمد -ب

سرپرسهت موقهت قهرار دهنهد بهه اریهرا در اخت یتحت سرپرسهت یمؤسسه اعتبار تیو فعال اتیاطالعات مربوط به عمل یتمام

 نی. همچنهدیهحاصل نما نانیاز به دست گرفتن کنترل بانک توسط سرپرست موقت اطم یبانک مرکز یکه معاون نظارت ایگونه

مشغول به کار  ایداشته  مسؤولیت یتحت سرپرست یسرپرست موقت در مؤسسه اعتبار نییکه تا پنج سال قبل از تع یافراد هیکل

 یو اریهالزم را در اخت اطالعهاتنموده و اسهناد، مهدارک و  یهمکار یظفند بنا به درخواست سرپرست موقت با واند، موبوده

گهرفتن  اریدر اخت یالزم را برا یموظف است با درخواست سرپرست موقت و حکم دادستان، همکار یانتظام یرویقرار دهند. ن

 انجام دهد. یتحت سرپرست یاسناد مؤسسه اعتبار دفاتر و زات،یتجه ها،یی، امالک، داراآنهاکنترل ساختم

کهه بهه  ی. در صهورتشهودیمه نیتهأم یتحت سرپرسهت یاز محل منابع مؤسسه اعتبار یمرتبط با سرپرست یهانهیهز -پ

نباشهد،  یمهوردنظر کهاف یهانههیهز نیتأم یبرا یتحت سرپرست یمنابع مؤسسه اعتبار ،یبانک مرکز یمعاونت نظارت صیتشخ
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 . شودیم نتأمی هاصندوق ضمانت سپرده توسط یکسر

و سرپرسهت  ردیصورت پذ یبانک مرکز تیبه طرف دیبا یتحت سرپرست یمؤسسه اعتبار هیعل یطرح هرگونه دعهو -ت

در خصوص اقداماتشهان در مؤسسهه اعتبهاری  توانیرا نم یتحت سرپرست یمؤسسه اعتبار رانیموقت، قائم مقام، معاونان و مد

دادستان کل کشور، اقدامات آنهان خهارج از چههارچوب  صیشختکه به یقرار داد؛ مگر در موارد یدعو تحت سرپرستی طرف

 .  باشندبوده و مرتکب جرم شده یمصرح در اساسنامه مؤسسه اعتبار اراتیاخت ای یقانون اراتیاخت

 یمؤسسهه اعتبهار نفعهانیذ ریسها ای رانیسهامداران، مد تیتوسط سرپرست موقت، با شکا رفتهیپذاقدامات صورت -ث

دادگهاه متضهرر  یقطعه رأی موجبکه اشخاص مزبور به ی. در صورتشوندینم االمریملغ ایوجه باطل  چیبه ه یتحت سرپرست

 . شودیجبران م یدادگاه، صرفاً به صورت مال محک و قانون در مقرر حدود در وارده خسارات باشند،شده

نهاظر بهه وضهعیت سهرمایه و  ههایبرسد کهه شهاخص جهینت نیبه ا یون نظارتمعا یچنانچه در دوره سرپرست -43 ماده

اعتبهاری را بهه  مؤسسههباشد، موظف است پیشهنهاد گزیهر یاعتباری کماکان نامطلوب بوده و قابل اصالح نم مؤسسهنقدینگی 

شهود. وارد مرحلهه گزیهر می اعتبهاری مؤسسهتوسط هیأت عالی،  یارتمعاون نظ شنهادیید پأیهیأت عالی ارائه کند. در صورت ت

را در  یموظف است گزیهر مؤسسهه اعتبهار ریگز رمدی. هاستبرعهده صندوق ضمانت سپرده یمؤسسات اعتبار ریگز تیریمد

 ژهویهبهه ان،سههامدار گهذاران،غبطهه سهپرده تیهو با هدف صهیانت و رعا یو اجتماع یمال نهیهز نیچهارچوب قانون، با کمتر

نسبت بهه  یمؤسسه اعتبار نفعانیاز ذ کیکه هر یبه انجام برساند. در صورت نفعانیذ ریان خرد، و ساگذاران و سهامدارسپرده

اعتراض خود را به همراه دالیهل و مسهتندات  تواندیموردنظرمعترض باشد، م یبر گزیر مؤسسه اعتبار یمبن یعال هیأتمصوبه 

هفتهه بهه  کیهظرف مدت  دیبا یبدو یانتظام هیأت. دینما میلتس یبانک مرکز یانتظام هیأت رخانهیببه د یظرف سه روز کار

و  یمؤسسهه اعتبهار گهرید نفعهانیاز ذ کیههر ایمعترض  نفعی. ذدینما ینموده و اقدام به صدور رأ یدگیاعتراض واصله رس

 یبهه رأ نیرفاز ط کیچیکه ه یدارند. در صورت فرصت یبدو یانتظام هیأت یأاعتراض به ر یبرا یسه روز کار یمعاون نظارت

نظهر سهه  دیتجد یانتظام هیأتاست. در صورت وصول اعتراض،  یمزبور قطع هیأت یاعتراض نکند، رأ یبدو یانتظام هیأت

 ی. در هرصورت، چنانچه مؤسسهه اعتبهاردینما یو مبادرت به صدور رأ یدگیفرصت دارد تا به اعتراض واصله رس یروز کار

توسهط  یاعتهراض مؤسسهه اعتبهار ایهاعتراض نکند،  یو انحالل مؤسسه اعتبار ریگز بر لغو مجوز، یمبن یعال هیأتبه مصوبه 

 ریهگز رمهدی عنهوانبهه ههاداده نشود، صندوق ضمانت سپرده صتشخی وارد -مورد حسب– دنظریتجد ای یبدو یانتظام هیأت

اعطای تسهیالت جدیهد، صهدور موردنظر را آغاز کند.  یاعتبار ؤسسهم ریگز ندیفرا ،یموظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کار

باشهد. مهدیر گزیهر موظهف اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی مؤسسهاعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط  شگشای نامه،ضمانت

آن در  نجهاماعتباری که عهدم ا مؤسسههای اصلی است در چهارچوب مصوب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، فعالیت

 ادامه دهد. ،هیختم تصف یآگهو  هیتصفامر گردد، را تا زمان خاتمه د بی مباتی مالی میدوران گزیر منجر به ایجا

معهاون  دییهو تا ههاصهندوق ضهمانت سهپرده رهیمد هیأت شنهادیبه پ یاعتبار مؤسسات ریمقررات ناظر بر گز -1 تبصره

 .رسدیم یو نظارت بانک گذاریمقررات یشورا بیبه تصو ینظارت

قهانون را در  نی( ا38ماده ) «ت»ماده و بند نیا یاجرا تواندیم یعال هیأتقانون،  نیا یدو سال نخست اجرا در -2 تبصره

کهه دسهتورات  یدر صهورت رند،یقرار گ ریگز ندیدر فرا ایشده  نییآنها سرپرست موقت تع یبرا دیکه با یمورد مؤسسات اعتبار
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 ترعایه کامهل طهورماده مهذکور را بهه «پ»و  «ب» یموضوع بندها ،یو اصالح رانهیشگیدر خصوص اقدامات پ یبانک مرکز

 کند.  قیکنند، تعل

کهه  یمؤسسهات اعتبهار ایه یدولته یمؤسسات اعتبار هیسرما تیکه نسبت کفا یدولت موظف است در صورت -44 ماده

از زمهان اعهالم بانهک  سالکیباشد، ظرف مدت  ترنییاز حد مجاز پا مرکزی بانک اعالم حسب ست،آنهادولت سهامدار مؤمر 

سهازمان برنامهه و بودجهه موظهف  نیموردنظر انجام دهد. همچن یرمؤسسه اعتبا هیسرما شیافزا یاقدامات الزم را برا ،یمرکز

 دهد. صتخصی کامل طورنموده، و به ینبیشیبودجه کل کشور پ حهیرا در ال ازیاست اعتبار موردن

بانهک  ی. معاون نظارتشودییا مدیران آنها تخلف محسوب م« ت نظارتاشخاص تح» یاز سو ریانجام موارد ز -45 ماده

متخلهف کتبهاً « شخص تحت نظهارت»از تخلفات، به  کیموظف است در صورت مشاهده هر یدر مقام دادستان انتظام یمرکز

قهانون را از  نیها (46مهذکور در مهاده ) ههاتیفرخواست، اعمال تنبیک میتکرار تخلف، با تنظ ایاخطار دهد و در صورت تداوم 

 درخواست کند: یانتظام هیأت

ها و دسهتورات ها، بخشهنامهاز مقررات، دسهتورالعمل یتخط زیمربوط و ن نیقوان ریقانون و سا نیتخطی از احکام ا -الف

 ؛آنهاامرکردن بی یبانک مرکزی و هرگونه تالش برا

هریهک از شهرایط و ضهوابطی کهه مجوزههای و یا نقض  یتخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکز -ب

 مذکور براساس آنها صادرشده است؛

 تخطی از مفاد اساسنامه؛ -پ

 شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصالحی؛تخطی از تعهدات ارائه -ت

یا نظهام  یشبکه بانک ای یگذاران، مشتریان و یا مبات، ایمنی و سالمت مالی آن مؤسسه اعتباراقداماتی که منافع سپرده -ث

 اندازد؛پرداخت را به مخاطره می

 یهای ابالغعدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطالعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل -ج

و صهندوق  ها بهه بانهک مرکهزیصورتهای مالی و گزارشها، اطالعات، و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده یبانک مرکز

 ها؛ضمانت سپرده

 افشا، آن است؛ ایمکلف به ارائه  قضائیدستور مرجع  ایکه به موجب قانون  یاز ارائه اطالعات در موارد یخوددار -چ

 ؛یجلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکز -ح

 ؛یأیید بانک مرکزبدون ت یمؤسسات اعتبار یتیریمناصب مد ریعامل و سا هیأتبه عنوان عضو هیأت مدیره،  تیفعال -خ

 توقف فعالیت مؤسسه اعتباری بدون عذر موجه؛ -د

 ؛قضائیدستور مرجع  ای یآنها بدون حکم قانونافشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطالعات حسابهای  -ذ

 ؛یکیو الکترون یکیزیجعل یا مخدوش نمودن اسناد ف -ر

 ، ارائه خدمات به آنها ممنوع است؛ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات -ز

 اریهبه صندوق اخت گرید نیقوان ایقانون  نیکه به موجب ا مواردی در هادستورات صندوق ضمانت سپرده یعدم اجرا -ژ

 است؛داده شده
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 قانون؛  نی( ا11( ماده )24موضوع بند ) هایسقف تیعدم رعا -س

 .یو نظارت بانک یگذارمقررات یشورا صیتخلفات مشابه به تشخ ریسا -ش

 یدگیرسه تفوریهرا بهه یمعاون نظهارت یصادره از سو فرخواستیموظف است ک یبانک مرکز یانتظام هیأت -46 ماده

 محکوم کند:   ریز هاتیچند مورد از تنب ای کیمتخلف را به « شخص تحت نظارت» تواندیم یانتظام هیأتکند. 

مل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مهدیرعامل، رئهیس یها هریهک از مدیرعا ای« شخص تحت نظارت»اخطار کتبی به  -الف

 از سهامداران مؤمر آن؛ کیهر ایمدیره  اعضای هیأت

شهخص تحهت » رانیعامهل یها مهد هیهأتاز اعضای هیهأت مهدیره،  کیدائم هر ایموقت  تیسلب صالح ای قیتعل -ب

 ؛ «نظارت

 دارند؛ اری( سهام آن مؤسسه را در اخت%10از ده درصد ) شتریکه ب یاز سهامداران مؤسسه اعتبار تیسلب صالح -پ

 اردیههلیپانصهد م ایه هها( دارایهی%1)درصهدکیتهها سهقف « اشهخاص تحهت نظهارت»اعمهال جریمهه نقهدی بهرای  -ت

 باشد؛ شتریهرکدام که ب الی( ر500.000.000.000)

و یا هر یک از اعضای هیهأت مهدیره تها  مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعاملاعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم -ث

 باشد؛   شتریتخلف هرکدام که ب زانیپنج برابر م ای( ریال 50.000.000.000سقف پنجاه میلیارد )

از  رانیمهد ایهمقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یهک از اعضهای هیهأت مهدیره انفصال دائم مدیرعامل، قائم -ج

 خدمات دولتی و عمومی؛

 ؛«شخص تحت نظارت» ینصب سرپرست موقت برا ندیبه آغاز فرا یام معاون نظارتالز -چ

 «.  شخص تحت نظارت» ریگز ندیبه آغاز فرا یالزام معاون نظارت -ح

 یعهال هیهأتمستلزم موافقت  یماده در خصوص مؤسسات اعتبار نیا«ح»و  «چ» یصدور احکام مذکور در بندها -تبصره

 است. یو نظارت بانک گذاریمقررات یمستلزم موافقت شورا« ارتاشخاص تحت نظ» ریو در خصوص سا

و  جهادیا زیهو ماننهد آن و ن (نگیزیلواسپاری ) ،یصراف ،یارائه انواع خدمات بانک ،یبانک اتیانجام هرگونه عمل -47 ماده

و  یبا مجوز بانک مرکهز در نظام پرداخت، صرفاً تیو هر نوع فعال یندگینما ایشعبه، باجه  جادی، ا«اشخاص تحت نظارت»مبت 

و ارائهه خهدمات  اتیهانجهام عمل نیمجاز است. همچن یبانک ظارتو ن یگذارمقررات یدر چهارچوب مقررات مصوب شورا

 یشهورا بیکهه بها تصهو مواردی جزکاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به هایاینترنتی، برنامه هایاز طریق پایگاه یبانک

تیهاست. اقهدام بهه فعال یزمنوط به کسب مجوز از بانک مرک باشد،یمجوز معاف م افتیاز در یرت بانکو نظا گذاریمقررات

اشهخاص  هیهو اطالعهات  کل یموظف است اسام ی. بانک مرکزشودیم یماده بدون کسب مجوز، جرم تلق نیمذکور در ا های

 هیو قوه قضهائ یانتظام یروینموده و به اطالع ن یم عمومخود اعال یاطالع رسان گاهیاز جمله درج در پا یمجاز را به طرق مقتض

 رانیها یاسالم یجمهور یانتظام یروی. نشودیمحسوب م رمجازیکه در فهرست مؤسسات مجاز نباشد، غ یامؤسسهبرساند. هر 

مهاده  نیا مبادرت به اقدامات مذکور در یرا که بدون أخذ مجوز از بانک مرکز یحقوق ای یقیاشخاص حق تیموظف است فعال

 یرویهوزارت اطالعهات و ن نیمتوقهف کنهد. همچنه قضائی قامبه دستور م ازیو بدون ن یمرکز بانک اعالم محضبه ند،ینمایم

بهدون کسهب  یحقوق ای یقیماده توسط اشخاص حق نیمذکور در صدر ا هایتیموظفند درصورت اطالع از انجام فعال یانتظام
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 . ندیو دادستان مرکز استان گزارش نما یصله، کتباً به بانک مرکزمراتب را بالفا ،یمجوز از بانک مرکز

 ند،یقانون نما نی( ا47را که بدون أخذ مجوز مبادرت به اقدامات مذکور در ماده ) یدادگاه موظف است اشخاص -48 ماده

 مجازات کند. لیذ بیبه ترت ،یبانک مرکز یتوسط معاون نظارت فرخواستیبا صدور ک

 ینقهد یاز مهردم، عهالوه بهر جهزا یافتیهباشد، ضمن الزام به بازپرداخت وجوه در یقیکب شخص حقچنانچه مرت -الف

( قهانون مجهازات 19شش مهاده ) ایشده تحت هر عنوان، به حبس درجه پنج  یآورجمع ای لیحداکثر معادل دوبرابر وجه تحص

 .گرددیمحکوم م ،یاسالم

 یشده و مصادره کل اموال آن به اسهتثنا جادیا یل شخص حقوقباشد عالوه بر انحال یچنانچه مرتکب شخص حقوق -ب

سههامداران مهؤمر بهه  ای رانیمد ریعامل و سا ریمد ره،یمد هیأت یعودت داده شود، اعضا دیکه متعلق به مردم است و با یاموال

قبال خسهارات وارده بهه افراد در  نی. اشوندیاین ماده محکوم م «لف» دبن در مذکور حبس به مجازات ،یمرجع قضائ صیتشخ

 .گرددیمحسوب م یماده، از جرائم اقتصاد نیخواهند داشت. جرائم موضوع ا یتضامن مسؤولیتاشخاص مالث 

 ههایفرخواسهتیموظفند بهه ک ادشدهیموضوع را دائر کند. شعب  نیا ژهیو یدگیموظف است شعب رس هیقوه قضائ -پ

 کنند. یدگیو خارج از نوبت رس ماًیمستق ،یبانک مرکز یمعاون نظارت یصادره از سو

 اقهدام بهه  یکهه بهدون مجهوز بانهک مرکهز یو ارائه هرگونه خهدمت بهه اشخاصه تیهرگونه پروانه فعال یاعطا -49 ماده 

اعهم  یو حقهوق یقهیاشخاص حق هیاستفاده آگاهانه کل ن،یممنوع است. همچن ند،ینمایقانون م نی( ا47مذکور در ماده ) هایتیفعال

 نیه( ا47مهذکور در مهاده ) ههایتیکه بدون مجوز مبادرت به فعال یاشخاص اتاز خدم یردولتیغ یو عموم یدولت یادستگاههاز 

 ایه کیهمرتکهب، بهه  ینماینده قانونی شخص حقوق ای یقی. در صورت نقض این حکم، شخص حقباشدیممنوع م کنند،یقانون م

 محکوم خواهند شد.  عدی،با اصالحات و الحاقات ب یات اسالم( قانون مجاز19درجه پنج ماده ) هایچند مورد از مجازات

 -50 ماده

انتشار هر نوع آگهی یا اطالعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه )ملی، خصوصی، داخلی یها خهارجی( اعهم از  -الف

های پولی و بهانکی بهدون عالیتنشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری به نفع اشخاصی که به ف

 اشتغال دارند، ممنوع است.   یأخذ مجوز از بانک مرکز

 هیهمجهوز نظهارت کنهد. کل یدارا« اشخاص تحت نظارت»مربوط به  غاتیتبل یموظف است بر محتوا یبانک مرکز -ب

مهوردنظر  غاتیتبل ،یبانک مرکز کتبی ابالغ محضموظفند به غاتیمباشر در امر تبل یمتول یحقوق ای یقحقی اشخاص و هارسانه

 ایهصهورت گرفتهه  غیتبل نهیده برابر هز زانیتا م ینقد مهیحکم مستوجب جر نیها از ا. تخلف رسانهندیآن بانک را متوقف نما

. در خصهوص شهودیم نیهیباشد تع شتریهر کدام که ب ،ی( قانون مجازات اسالم19درجه سه موضوع ماده ) ینقد یسقف جزا

توسهعه اقتصهادی،  شهم( قهانون برنامهه پنجسهاله ش29موضوع مهاده ) یاجرائ یدستگاههاوابسته به  ای دولتی ایهتخلف رسانه

دادگاه( به  صتشخیو مستثنیات آن،  باالترین مقام مسؤول )به14/12/1395اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

مهاده  نیهاحکهام ا یدر اجهرا ی( قهانون اساسه168اصل ) تیرعا .شودیتا پنج سال محکوم م کیانفصال از خدمات دولتی از 

 است. یالزام
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های توسهط ههر شهخص از طریهق رسهانه« اشهخاص تحهت نظهارت»هرگونه انتشار خبر کذب درخصهوص  -51 ماده

ن ( قهانو698جرم محسوب و مشمول مجازاتهای موضهوع مهاده ) ،یاذهان عموم شیتشو ای ریبه قصد اضرار به غ ،یجمعارتباط

به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به  فع،ذین «نظارتِ تحت شخص» شکایت با مرتکب همچنین. شودمجازات اسالمی می

 شود.محکوم می یو

یها پهس از عهزل، تعلیهق یها لغهو تأییدیهه  یاشخاصی که بدون داشتن تأییدیه صالحیت از بانک مرکهز تیفعال -52 ماده

فعالیهت  یام مدیرعامل، معاون مدیرعامل و عضهو هیهأت مهدیره مؤسسهات اعتبهارمقئمقا مدیرعامل، هایصالحیت، در سمت

. اشخاص مذکور عالوه بر مجازات مربوط به آن شودیم محسوبنمایند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی 

به پرداخت جهزای نقهدی  یت اعتبارمؤسسا یانتظام هیأت یاز سو شود،یم نییتوسط دادگاه تع یبانک مرکز تیکه بنا به شکا

مجاز به امضهای  اده،شوند. مدیران موضوع این مهر روز تخلف محکوم می یازا( ریال به 1.000.000.000) اردیلیم کیتا مبلغ 

 باشند. نمی ییک از اسناد تعهدآور مؤسسه اعتبارهیچ

ها نامههآن و بخش ههایو دستورالعمل هانامهنییقانون، آ نیموظفند عالوه بر مقررات ا« اشخاص تحت نظارت» -53 ماده

 نیکننهد و همچنه تیهاساسهنامه خهود را رعا نیو همچنه کنهدیصادر م نیقوان یدر اجرا یکه بانک مرکز ییهاو دستورالعمل

اعهم از  یرا در قالهب مهوردنظر بانهک مرکهز ازیهو مسهتندات موردن عاتاطال ها،داده ،یموظفند حسب درخواست بانک مرکز

 .  ندیارائه نما یکیزیو ف یکیکترونال

عهالوه بهر ارزیهابی  کهینحوباشد، بهصورت نظارت یکپارچه مینظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری، به -54 ماده

خطر)ریسک( فعالیت مؤسسه اعتباری، خطر)ریسک( ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مهورد نظهارت و ارزیهابی قهرار 

 رسد.می یالع هیأتتصویب لعمل نظارت یکپارچه بهگیرد. دستورا

تابعه و وابسته و سهامداران مؤمر است کههه  هایاعم از شرکت یاشخاص حقوق هیشامل کل یگروه مؤسسه اعتبار -تبصره

 گهر،یبه ههر نحهو د ایو  یکنترل ،یمال ،یتیری(، مدی)سهامدار یتیاز روابط مالک یبه واسطه برخوردار یبانک مرکز صیبه تشخ

 ( قرار دهند. سکیرا به صورت مؤمر در معرض خطر)ر یمؤسسه اعتبار

  -55 ماده

خهود بها مقهررات  اتیهاز انطبهاق عمل از،یهموردن یداخله یندهافرآی و هاموظفند با استقرار نظام یاعتبار مؤسسات -الف

 یبه مؤسسات اعتبهار یبانک مرکز یتتوسط معاونت نظار یاطیحاصل کنند. مقررات احت نانیاطم یبانک مرکز یابالغ یاطیاحت

 .شودیابالغ م

 یهاموظفنهد سهامانه یمؤسسهات اعتبهار هیهکشهور، کل یبر مؤسسات اعتبار یبانک مرکز یمنظور اشراف اطالعاتهب -ب

از  کیهدر هر رییهکنند که هرگونه تغ میتنظ یسال به گونها کیظرف مدت  یبانک مرکز یابالغ یخود را مطابق الگو یاتیعمل

 قابل مشاهده باشد: یعامل و بانک مرکز هیأت یعضاا ره،یمد هیأت یاعضا یبه صورت برخط برا ریز یرهایغمت

 ؛یمؤسسه اعتبار هیسرما تینسبت کفا -1

 انواع؛ کیبه تفک یمؤسسه اعتبار ینگینقد یهانسبت -2

 انواع سپرده؛ کتفکی به ها،مانده سپرده -3
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 الت؛ینواع تسها کیبه تفک ،یاعطائ التیمانده تسه -4

 نوع تعهدات؛ کیشده به نفع اشخاص به تفک رفتهیمانده کل تعهدات پذ -5

 شده؛معوق، مشکوک الوصول و امهال دگذشته،یسررس ،یجار کی، به تفک«تسهیالت و تعهدات کالن»مانده  -6

معهوق،  دگذشهته،یرسسر ،یجهار کیهبه تفک« اشخاص مرتبط»شده به نفع  رفتهیو تعهدات پذ ییاعطا التیمانده تسه -7

 شده؛مشکوک الوصول و امهال

 نهرخ همهراه بند به نی( ا7( و )6)اجزای اشخاص مذکور در  قیو تعهدات مربوط به مصاد التیتسه یلیصورت تفص -8

 شده؛الوصول و امهالمعوق، مشکوک دگذشته،یسررس ،یجار کیدر هر مورد، به تفک یافتدری ومائق و سود

مصهوب  ی( قهانون مهدیریت خهدمات کشهور5موضوع ماده ) یاجرائ یبه دولت و دستگاهها یائاعط التیمانده تسه -9

 شده؛معوق، مشکوک الوصول و امهال دگذشته،یسررس ،یجار کیبا اصالحات و الحاقات بعدی، به تفک 8/7/1386

بهه کهل  یاررجهیالوصول و نسهبت مطالبهات غمعوق، مشکوک دگذشته،یسررس کیبه تفک یرجاریجمع مطالبات غ -10

 ؛یمطالبات مؤسسه اعتبار

 ؛ «کالن التیتسه» رندگانیو گ« اشخاص مرتبط» کیشده به تفکامهال التیتسه زانیم -11

 مربوط؛  یسرفصلها کیبه تفک یبه بانک مرکز یمانده بده -12

 ؛یمانده مطالبات از بانک مرکز -13

 شده؛ کیفکصورت سرجمع و تبه ،یمؤسسات اعتبار ریبه سا یمانده بده -14

 شده؛ کیصورت سرجمع و تفکبه ،یمؤسسات اعتبار ریمانده مطالبات از سا -15

 روز؛ متیو برآورد ق یدفتر متیمابت  به ق یهاییارزش دارا -16

 سرفصل؛ کیحقوق صاحبان سهام به تفک -17

 ؛یفهرست سهامداران مؤمر مؤسسه اعتبار -18

 ک؛یبه تفک یاقتصاد یهاهبنگا ریدر سا یسهام مؤسسه اعتبار زانیم -19

 گذشته؛ سالکیگذاران در نرخ سود پرداخت شده به سپرده نیو باالتر نیانگیم -20

 گذشته؛ سالکیاعطا شده در  التینرخ سود تسه نیو باالتر نیانگیم -21

 ؛آنها راتییانواع و تغ کتفکی به الوصولمطالبات مشکوک یو اختصاص یذخائر عموم -22

 آن؛ راتییو تغ یمؤسسه اعتبار یارزباز  تیوضع -23

 .یبانک مرکز صیبه تشخ یو نظارت یاطیاحت یهاشاخص ریسا -24

 یو نظهارت بهانک یگهذارمقررات یاز موارد فوق توسهط شهورا کینحوه محاسبه و حدود مجاز هر ف،یتعار -1 تبصره

ماده مشهتمل  نیا یدستورالعمل اجرائ قانون، نیا بیموظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصو ی. بانک مرکزشودیم نییتع

و  گهذاریمقررات یشورا بیرا که به تصو یگزارشگر یستانداردهانحوه محاسبه و ا ،بانکی نظارت اطالعات اقالم نامهبر واژه

 ابالغ کند. یمؤسسات اعتبار هیبه کل است،دهیرس ینظارت بانک

مزبهور از  یرههایکننهد کهه متغ میتنظ یارا به گونه یاعتبار مؤسسه یتهایموظفند فعال رعاملیو مد رهیمد هیأت -2 تبصره



35 

 رعامل،یمهد ره،یمهد هیهأت یتجاوز نکند. اعضا ،یصادره توسط بانک مرکز یهادستورالعمل ایشده توسط قانون  نییحدود تع

جههل نسهبت بهه  ادعای و هستند مسؤول مشترکاً الذکراز موارد فوق کیدر هر ربطیذ رانیو معاونان و مد رعاملیقائم مقام مد

 .ستیاز آنان مسموع ن یو عملکرد مؤسسه اعتبار تیوضع

 انفصهال مسهتوجب ،آنها یاظهارکم ای اظهاریشیب ایماده  نیموضوع ا یکتمان اقالم اطالعات یهرگونه اقدام برا -3 تبصره

و کارکنهان آن  رانیمهد ،یتبهارعامل مؤسسه اع هیأتو  رهیمد هیأت یبرا« اشخاص تحت نظارت»دائم از خدمت در  ای موقت

 یحقوق ای یقیاشخاص حق ریاطالعات و سا فناوری خدمات دهندهارائه هایشرکت رانیمد ادشده،یاشخاص  نی. همچنشودیم

 یبرخه ای تمام به و بوده مسئول متضامناً اند،بوده لیماده دخ نیموضوع ا یاقالم اطالعات اظهاریکم ای اظهاریشیکه در کتمان، ب

 شوند.  یمحکوم م ی( قانون مجازات عموم19درجه چهار ماده ) هایمجازاتاز 

 دههد،یخود انجهام مه یقانون اراتاختی موجببه یباشد که بانک مرکز یکه منشأ آن اقدامات یطرح هرگونه دعهو -56 ماده

موجهب  یبانهک مرکهز یظهارتی، اقهدامات نئکه به تشخیص مرجع قضا یو در موارد ردیصورت پذ یبانک مرکز تیبه طرف دیبا

. صهرفاً شهودیجبران م یاشخاص مالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکز ای« اشخاص تحت نظارت»خسارت به  رادیا

 نیهباشند. ااین اشخاص مسؤول جبران خسارت می ،یتوسط مراجع قضائ یو کارکنان بانک مرکز رانیمد ریدر صورت امبات تقص

 .ستین دانکارمن یرسیدگی به تخلفات ادار هایهیأتو کارکنان توسط  رانیه عملکرد مدب یدگیحکم، مانع از رس

باشهد و می« اشهخاص تحهت نظهارت»اعمال نظارت بهر  یاست که در راستا یاقدامات ،یمنظور از اقدامات نظارت -تبصره

 ،ریهگز ،یمبته راتییهتغ ت،یهبهر فعالمجوز، نظهارت  یاعطا س،یمراحل از جمله تأس یمشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمام

 .باشدیم هیادغام، انحالل و تصف

 

 یبانك مركز رسانيو اطالع ایرسانه هایاستيششم: س فصل
 یپهول یهااسهتیس یانتظهارات و اجهرا تیریمهد یمناسب برا یارتباط یموظف است از ابزارها یبانک مرکز -57 ماده

 هااسهتی. سرسدیم یعال هیأت بیکل به تصو سیرئ شنهادیبه پ یبانک مرکز رسانیو اطالع ایرسانه یهااستیاستفاده کند. س

. شهودیاعالم م یبانک مرکز رسانیو اطالع ایرسانه یهااستیس هارچوبکل در چ سیصرفاً توسط رئ یو مواضع بانک مرکز

 گهذاری اسهتیس یشهورا ،یانتظام هایهیأتناظر و مدعو،  یو اعضا یحق رأ یدارا یاعم از اعضا ،یعال هیأت یاعضا ریسا

و  ایرسهانه ههایاسهتیفقهط در چههارچوب س یبانک مرکز رانیمعاونان و مد ،یو نظارت بانک گذاریمقررات یشورا ،یپول

 یدر خصوص موضوعات مرتبط بها بانهک مرکهز یکل مجاز به اظهارنظر عموم سیرئ یو با هماهنگ یبانک مرکز رسانیاطالع

 هستند.

را در  یو اطالعهات نظهام بهانک یاقتصهاد یآمارهها دهیهگز بهار،کیه یموظف است حداقل ماه یانک مرکزب -58 ماده

 یو شاخصهها یمهال یموظهف اسهت صهورتها یبانهک مرکهز ن،یمنتشر کند. همچنه کند،یم نییتع یعال هیأتکه  یچهارچوب

عمهوم  یبهرا کنهد،یمه نیهیتع یعال أتهیکه  یوبمشخص در چهارچ یزمان یهارا در بازه« اشخاص تحت نظارت» یعملکرد

 منتشر کند. 
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 و دولت یهفتم: رابطه بانك مركز فصل
( قانون برنامه پنجسهاله 29موضوع ماده ) یدستگاهها هیدولت و کل یِو ارز یالیاعم از ر یبانک هایحساب هیکل -59 ماده

که صددرصد سهام آنهها  ییو شرکتها 14/12/1395ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 یافتتهاح و نگههدار یکل کشهور و نهزد بانهک مرکهز یدارخزانه قیاز طر رفاًص باشد،یمذکور م یدستگاهها ایمتعلق به دولت 

شهده نهزد بانهک افتتاح یهاحسهاب قیهخود را فقط از طر یهاو پرداخت هاافتیدر هیموظفند کل ادشدهی یدستگاهها. شودیم

 انجام دهند. یزمرک

 یعهال هیهأتو در چههارچوب مصهوب  ییو دارا یامور اقتصاد ریموظف است با درخواست وز یبانک مرکز -60 ماده

 را انجام دهد:  ریامور ز

و  یداخله یدولهت در بازارهها ینهدگیبهه نما یو ارز یالیهانتشار، عرضه و حراج اوراق بهادار ر نهیفراهم کردن زم -الف

 ؛یالمللنیب

عقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سهایر کشهورها کهه ان -ب

 باشد؛منعقد شده ی( قانون اساس125( و )77مطابق اصول )

 امور مشابه.   ریسا -پ

 شود. یبانک مرکز یبرا یتعهدات مال جادیموجب ا دیماده نبا نیا یاجرا -تبصره

 نیآخهر ،یخهارج یبهده جهادیموظفند در صورت ا یو حقوق یقیاشخاص حق ریو سا یدولت یدولت، شرکتها -61 ماده

 یبهه بانهک مرکهز رسهد،یمه یعهال هیأت بیکه به تصو یانجام تعهدات مزبور را در چهارچوب دستورالعمل ای جادیا تیوضع

کشهور را گهزارش کنهد.  یتعهدات خارج تیوضع نیخرخود، آ یادوار یموظف است در گزارشها یاطالع دهند. بانک مرکز

 یتعههدات خهارج جهادیا ،یبانهک مرکهز یارز ههایاستیدر موارد ضرورت و در چهارچوب قانون و س تواندیم یعال هیأت

کشهور بهه  یخهارج ههاییبهده تیریرا محهدود کنهد. مهد یقهیو حق یاشخاص حقوق ریو سا یدولت یتوسط دولت، شرکتها

 .باشدینم یبازپرداخت آنها توسط بانک مرکز ایو  نیتضم یبه معن وجهچیه

المللهی پهول اسهت. انجهام کلیهه وظهایف و اعمهال در صندوق بهین رانیا یاسالم یرئیس کل نماینده جمهور -62 ماده

وودز مربوط به تأسیس صهندوق اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن

 باشد.واگذار شده است، با بانک مرکزی می رانبه بانک ملی ای 6/10/1324المللی مصوب انک بینو ب

 -63 ماده

 ،یارز اتیهاز جملهه عمل یو مهال یاقتصهاد یهاو برنامهه هانامهبیتصهو ح،یلهوا سینهوشیپ هیهدر ته دیهدولت با -الف

 مشورت کند.  یآن، با بانک مرکز نیاز داخل و خارج و تضام یو تأمین مالی بخش عموم یزیربودجه

  یو دارائه یامهور اقتصهاد ریهوز ن،یشرکت کند. همچنه رانیوز هیأتدر جلسات  یبدون حق رأ تواندیکل م سیرئ -ب

 شرکت کند. یعال هیأتدر جلسات  یبدون حق رآ تواندیم

 شود،یمربوط م یام بانککه به نظ یاقتصاد هایو طرح حیموظف است نظرات خود را در خصوص لوا یبانک مرکز -پ

 ارائه کند.  یاسالم یبه مجلس شورا
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 -64 ماده

سهال  کیهکمتهر از  دیبه دولت تنخواه با سررسه ،ی( قانون اساس53( و )52اصول ) تیبا رعا تواندیم یبانک مرکز -الف

 اعطا، کند. 

مصوب دولت در همهان  عمومی جهبود( %3) درصداز سه دیدولت در هر مقطع از سال نبا شده افتیمانده تنخواه در -ب

 سال تجاوز کند. 

 یبهه دولهت توسهط بانهک مرکهز دیهرگونه تنخواه جد یمقرر، اعطا یتنخواه در ظرف زمان هیدر صورت عدم تسو -پ

 ممنوع است.

 

 آنهاو انتشار  يحسابرس ،یبانك مركز يمال هایهشتم: صورت فصل
قانون توسط  نی( ا17مندرج در ماده ) باتیدر سال مطابق ترت بارکیحداقل  دیبا یبانک مرکز یمال هایصورت -65 ماده

 . شودیمنتشر م ینظار در روزنامه رسم هیأت دییپس از تأ ،ی. ترازنامه بانک مرکزردیقرار گ یمورد حسابرس یسازمان حسابرس

 . شودیم نییقانون تع نی( ا14بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده ) یمال هایانتشار صورت رقابلیموارد غ -تبصره

  -66 ماده

و  ههایمانهده دارائه ریاندوختهه تسهع»، «اندوخته عام»شده، پرداخت هیحساب سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرما -الف

 . باشدیم ی( انباشته بانک مرکزانیو سود )ز یعال هیأت صیتشخبه یاطیاحت یهااندوخته ریسا ،«یبانک مرکز هاییبده

انتقال،  ،یاست و در برابر تعهدات دولت، قابل واگذار رانیا یاسالم یمتعلق به جمهور یبانک مرکز هاییدارائ هیکل -ب

 . باشدیمصادره نم ای نیتره

حسهاب »( سود خالص قبهل از کسهر مالیهات خهود را بهه %50موظف است ساالنه پنجاه درصد ) یبانک مرکز -67 ماده

نظهار،  هیأتآن توسط  دییو تأ یبانک مرکز یمال هایصورت یپس از حسابرس سالکیرا  ماندهیمنظور کند و باق« اندوخته عام

 شیاصهرف افهز دیهبا« حسهاب اندوختهه عهام» ی( از موجهود%50) دبار، پنجاه درص کی. هر سه سال دیبه دولت پرداخت نما

 شود. یبانک مرکز هیسرما

از محل حسهاب  دیمزبور با انیشود، ز انیمتحمل ز یل سال مالخود در طو اتیعمل جهیدر نت یاگر بانک مرکز -68 ماده

ظرف مدت سهی روز  دینباشد، دولت با یکاف انیپوشش کل ز یبرا« اندوخته عام»حساب  زانیشود. اگر م نیتأم« اندوخته عام»

اوراق مزبهور در صهورت قهرار دههد.  یبانهک مرکهز اریهدر اخت یبهادار دولت وراقا ،یکسر زانینظار، به م هیأت دییاز زمان تأ

( 35ماده ) «پ»اوراق و اوراق موضوع بند  نیشود. ابعد، به تناسب به دولت عودت داده می یدر سالها یبانک مرکز یسودآور

 . باشدیم یمستثن یسنوات یهاو بودجه مهبرنا نیدر قوان یقانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولت نیا

 -69 ماده

بهه  نیاست که در چههارچوب قهوان یبر اساس دستورالعمل ،یصدور اسناد تعهدآور صادره از بانک مرکز یهاهیرو -لفا

 .رسدیم یعال هیأت بیتصو

 ایهآنها بهه عکهس  لینحوه تبد نیو همچن نیبه صورت ع یاسناد، اوراق و دفاتر بانک مرکز یمدت و نحوه نگهدار -ب
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و نظهایر آن پهس  ههالمفی و هاعکس لیقب نیرسد. امی یعال هیأت بیاست که به تصو یالعملآن به موجب دستورنظایر ای لمیف

 دستورالعمل، حکم اصل اسناد را دارند. نیمقرر در ا هایگذشتن مدتاز

 

 یموضوعات مربوط به بانك مركز رينهم: سا فصل
 -70 ماده
. شهودیقهانون و مقهررات آن اداره م نیهموجب امستقل است و منحصراً بهه یحقوق تیشخص یدارا یبانک مرکز -الف
 شهدن،االجراو وابسته به آنها که پس از الزم یو مؤسسات دولت یدولت یها، شرکتهاو مقررات مربوط به وزارتخانه نیشمول قوان

 به صورت خاص است.  یذکر نام بانک مرکز زممستل ،یبر بانک مرکز شود،یم بیقانون تصو نای
دفتهر  ایهدر داخل و  خارج از کشور شعبه  یعال هیأتبا موافقت  تواندیدر تهران است و م یمرکز بانک یمرکز اصل -ب

 سهپاریو برون یقابل واگذار یعال هیأت صیکه به تشخ یانجام امور یبرا یحقوق ای یقیبه اشخاص حق ایکند؛  ریدا یندگینما
 بدهد. یندگیاست، نما
 .ابدییاسفند همان سال خاتمه م انیو در پا شودیهرسال آغاز م نیدفرور یاز ابتدا یبانک مرکز یسال مال -پ
 است. ریپذفقط به موجب قانون امکان یانحالل بانک مرکز -ت

انتظهامی و معاونهان، مهدیران و  ههاینظار، هیأت هیأت ،یفقه یاعضای شوراهای تخصصی هیأت عالی، شورا -71 ماده

 کنند: تیرا رعا ریموارد ز دینظار، با هیأت صتشخیکارکنان مؤمر بانک مرکزی، به
( 10ماده ) «ث»موضوع بند « کاربرگ تعارض منافع»اشتغال در بانک مرکزی،  ای مسؤولیتدر ابتدا و انتهای دوره  -الف

قهوه  سیبهه رئه دیهنظار با هیأت ینمایند. کاربرگ تعارض منافع اعضا لینظار تحو هیأتقانون را تکمیل و به دبیرخانه  نیا
 شود. میتسل هیقضائ

ههر  ادشهده،ی هایهیأت یا شوراها جلسات دستور با مرتبط گیریدر صورتی که انجام امور محوله، یا شرکت در رأی -ب
 .ندینوع تعارض منافعی برای ایشان ایجاد نماید، موضوع را کتباً به دبیرخانه هیأت نظار اعالم نما

اشهخاص تحهت »ای در مهدیریتی، کارشناسهی یها مشهاورههیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظف، اعم از سهمت  -ت
یها « اشهخاص تحهت نظهارت»بها  یرابطه سهامدار دینبا ادشدهیافراد  نییا اشخاص مرتبط با آنها نداشته باشند. همچن« نظارت

 با آنها داشته باشند.« اشخاص مرتبط»
با آنهها، پهس از پایهان « اشخاص مرتبط»یا « اشخاص تحت نظارت»در  ایمشاوره ای یتیریمشاغل مد یهرگونه تصد -ث

 افهتیو عدم در گریمشاغل د یبه مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم تصد ،یاشتغال در بانک مرکز ای مسؤولیتدوره 
 سهال در آنهها یافتیهدر نیانگیهمعهادل م یافراد حقوق نیموظف است به مدت دو سال به ا یبانک مرکز ،یبازنشستگ یمستمر

 کند.  پرداخت یانپای
نظهار، شهخص مزبهور  هیهأتفوق توسهط  یبندها یماده در اجرا نیدر صورت احراز تخلف اشخاص صدر ا -1تبصره

. شهودیاز زمهان انجهام تخلهف محکهوم م یافتیهدر یایهکه دارد، به پرداخت دو برابر حقوق و مزا یگاهیاز جا یضمن برکنار
  است. هیقوه قضائ استینظار با ر هیأت یتخلف اعضا صیتشخ

 ریمهاده و سها نیهبه نفع اشخاص موضوع ا یقبول تعهدات توسط مؤسسات اعتبار ای التیهرگونه تسه یاعطا  -2تبصره
در حهوزه  ایژهیهموظف است واحهد و یبانک مرکز نظارتی معاون. است ممنوع آنهاو همسر و فرزندان  یکارکنان بانک مرکز
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مسهتمراً توسهط  دیهبا ادشدهیافراد  ی. اسامدینما جادیا ینظام بانک در تعارض منافع تیریمد یبرا یبانک مرکز یمعاونت نظارت

 زانیهبرابهر م کصهدیمعهادل  ایمههیمتخلف مشمول جر یرسانده شود. مؤسسه اعتبار یواحد مزبور به اطالع مؤسسات اعتبار
بهه  ،یتخلفهات ادار یأتهبه  یضمن معرف زین نفعی. اشخاص ذشودیو تعهدات برعهده گرفته شده م ییاعطا التیتسه یاعطا

موظف است دسهتورالعمل  یعال هیأتخواهند شد.  مهجری شده، قبول آنهابه نفع  یتعهدات ایاخذ شده  التیدو برابر تسه زانیم
نظهار برسهاند. گهزارش  هیهأت دیینموده و به تأ بیماده را تصو نیبه اشخاص موضوع ا یتوسط بانک مرکز التیتسه یاعطا

آن و باالترین مانده تسهیالت پرداختهی و  نیانگیپرداخت شده و م التیرقم تسه نیبه کارکنان، باالتر یاعطائ التیمجموع تسه
 . شودیمنتشر م ینظار توسط بانک مرکز هیأت دییهمان سال و پس از تأ انیمیانگین آن در هر سال، در پا

 ممنوع است: یتوسط بانک مرکز ریانجام اقدامات ز -72 ماده

 التیتسهه یاعطا ای گر؛یهر شخص د ایو  یردولتیغ یعموم ینهادها ،یدولت هایدولت، شرکت یهایبده نیتضم -الف
 مجاز شده است؛  نیقوان ریسا ایقانون  نیکه در ا یبه آنان، جز در موارد

بهه  یکهاف قههیشده پس از أخهذ وم جادیا یاسالم یمجلس شورا بیدولت که با تصو یخارج یهایبده نیتضم -تبصره
 بالمانع است. یعال هیأت صیتشخ

 قه؛یبدون اخذ وم یبه مؤسسات اعتبار یخطوط اعتبار ای التیتسه یاعطا -ب
  ؛یعال هیأتشرکت بدون اذن  سیتأس -پ

( 1) تبصهره موضهوع مؤسسهات و هااز شرکت یموظف است در خصوص خروج  بانک مرکز یعال هیأت -تبصره
 کند.  یرگیمتصمی آنهاتملک کامل  ایاست و  مرکزی بانک به لقمتع آنهااز سهام  یقانون که بخش نی( ا4ه )ماد

ها، مؤسسهات، شهرکتها، دولهت، وزارتخانهه ،یاز مؤسسهات اعتبهار ریغ یاشخاص یبرا یبانک اتیاقدام به انجام عمل -ت
 . یو کارکنان بانک مرکز یردولتیغ یعموم یو نهادها یدولت یسازمانها، دانشگاهها

 ای نهیورود هز لیصرفاً به دل یقانون فیانجام ندادن تکال ایصرفاً به قصد کسب سود  یو تجار یداقتصا تیانجام فعال -ث
 . یرمالیغ ای یمال انیز

 

 دهم: پول و نظام پرداخت فصل
 -73 ماده

 است.  الیر ران،یا یاسالم یواحد پول جمهور -الف
کشور به صورت اسکناس و مسهکوک  جیست. پول راا یبانک مرکز اریکشور منحصراً در اخت جیانتشار پول را ازیامت -ب

 ایهمنتشهر  یتوسهط بانهک مرکهز رسد،یم یعال هیأت بیکه به تصو یدر چهارچوب مقررات یپرداخت رسم یابزارها ریو سا
 .شودیم جادیا

داشهته و  ینقهانو انیجر ابد،ییطبق قانون انتشار م ایبوده و  انیقانون در جر نیا بیتصو خیفقط پول رایج که در تار -پ

 قوه ابرا، دارد. ،یبه مبلغ اسم
 نیهیرا تع یگهرید وهیپذیر است، مگر آن کهه قهانون، شهکشور امکان جیهرگونه دین و یا بدهی فقط با پول را هیتسو -ت

 با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد. ایکرده 
 است. یل منتشرشده توسط بانک مرکزپشتوانه پو ،یبانک مرکز یهاییدارا -ث
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 شهنهادیکشهور بهه پ جیهها و مسهکوکات رامشخصات اسکناس ریشکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سا ،یمبلغ اسم -ج

 .شودیم نییتع ،یعال هیأت بیکل و تصو سیرئ
 باشد.می ییو دارا یامور اقتصاد ریکل و وز سیامضای رئ یاسکناس دارا -چ
خهارج  انیهکهه از جر یبها اسهکناس و مسهکوکات دیها و مسکوکات جدنمودن اسکناس نیگزیجا تبایشرایط و ترت -ح

که صاحبان آنهها در مهلهت مقهرر مراجعهه  یها و مسکوکات. معادل ارزش اسکناسشودیم نییتع یعال هیأت لهیبه وس شوندیم
 شود.منظور می یبانک مرکز یهابه حساب درآمد کنندینم

 کشور است. جیمسکوکات منتشرشده، منحصر به پرداخت پول را ایدر مقابل اسکناسها  یتعهد بانک مرکز -خ
 .ردیقرار گ یبانک مرکز اریدر اخت دیامحا، با یمکشوفه در سراسر کشور، برا یتقلب ایها و مسکوکات مجعول اسکناس -د

 یبهر رو غیهجهام هرگونهه تبلاسهت. ان یطرح اسکناس و مسکوک متعلق به بانهک مرکهز یو معنو یحقوق ماد هیکل -ذ
 . شودیاستفاده از طرح آنها ممنوع و در حکم جعل محسوب م ایاسکناس و مسکوک 

 نینهو یهایپرداخت، فناور یهانظام یهاوضع مقررات، صدور مجوز و نظارت در حوزه یانحصار مسؤولیت -74 ماده

اسهت.  یها بهر عههده بانهک مرکهزحوزه نیفعال در ا یدهانها نیو همچن هیرمزپا یهاپرداخت و پول یمربوط به ابزارها یمال
مورد  بیاطالعات، آمار و اسناد خود را به ترت هیکل ،یبانک مرکز استموظفند حسب درخو ادشدهی هاینهیفعال در زم ینهادها

 آن بانک قرار دهند. اریدر اخت ینظر بانک مرکز

 

 مقررات ري: ساازدهمي فصل
 است.  یو دولت یتعاون ،یاعم از خصوص« اشخاص تحت نظارت» هیقانون شامل کل احکام مقرر در این -75 ماده

هرسال، متناسب با شاخص بهای کاالهها و خهدمات  رماهیت انیقانون، در پا نیموضوع احکام ا یهای نقدجریمه -76 ماده

 یبه حسهاب درآمهد عمهوم متخلف،« اشخاص تحت نظارتِ» هیعل ینقد مهیاز اعمال جر ی. وجوه ناشگرددیمصرفی تعدیل م
 شود.داده می صیها تخصکل به حساب صندوق ضمانت سپرده داریشده و معادل آن از طرف خزانه زیوار

 ایهمستقل و با ذکهر مهاده مهوردنظر، قابهل نسهخ  ح،صری صورتمگر به ن،یقوان ریقانون به موجب سا نیمفاد ا -77 ماده

 . باشدیاصالح نم

حداکثر ظرف مهدت  دیجمهور با سی. رئشودمی ،االجراالزم یه پس از انتشار در روزنامه رسمقانون سه ما نیا -78 ماده

قانون انتخاب و احکهام  نیرا مطابق احکام مندرج در قسمت اول ا یعال هیأت یقانون، اعضا نای االجراشدنسه ماه پس از الزم
 یعهال هیهأت یسه ماه پس از صدور احکام اعضها است حداکثر ظرف مدت موظف یکل بانک مرکز سیآنان را صادر کند. رئ

 دهد.  لیرا تشک یعال هیأت لیذ یتخصص یرا منصوب، و شوراها یعامل بانک مرکز هیأت یجمهور، اعضا سیتوسط رئ

( و 30مهاده ) «ب»و  «الف» ی(، بندها29( تا )1قانون، مواد ) نی( ا77مذکور در ماده ) هایمهلت یپس از انقضا -79 ماده

شهود. تها زمهانی کهه و اصهالحات بعهدی آن نسهخ می 18/4/1351( قهانون پهولی و بهانکی کشهور مصهوب 40( و )39مواد )
 ایهن مفهاد با کههای سابق، مشروط بر اینها و دستورالعملنامهآیین ست،های اجرائی این قانون بهتصویب نرسیده ادستورالعمل

 . است جرا،االالزم نباشد، معارض مرکزی، بانک تشخیص به قانون،


