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 بسمه تعالي

 

 قانون پولي و بانکي کشور

  پول-قسمت اول 

 ۱ماده 

 .ريال برابر صد دينار است. واحد پول ايران، ريال است -الف

گـرم طـالي    ) ۰۱۰۸۰۵۵/۰(يک ريال برابر يکصد و هشت هزار و پنجاه و پـنج ده ميليـونيم                 -ب

 .خالص است

 و موافقـت    ١رکزي جمهوري اسالمي ايـران    تغيير برابري ريال نسبت به طال، به پيشنهاد بانک م          -ج

 و تاييد هيات وزيـران و تصـويب کميسـيونهاي دارائـي مجلـس               ٢وزير امور اقتصادي و دارائي    

 ٣.شوراي ملي ميسر خواهدبود

برابري پولهاي خارجي نسبت بـه ريـال و نـرخ خريـد و فـروش ارز از طـرف بانـک مرکـزي                         -د

المللـي پـول محاسـبه و     ر در مقابل صندوق بينجمهوري اسالمي ايران، با رعايت تعهدات کشو 

 .شود تعيين مي

 

 ۲ماده 

 .هاي فلزي قابل انتشار است پول رايج کشور به صورت اسکناس و سکه -الف

                                                 
 .۱۸ده  ما– مجلس شوراي اسالمي ۸/۶/۱۳۶۲ مصوب –) بهره(قانون عمليات بانکي بدون ربا  )۱(
 .٦ بند – شوراي انقالب اسالمي ١٨/١٢/١٣٥٨ مصوب –اليحه قانوني اصالح قانون پولي و بانکي کشور  )٣ و ٢(
نـام مجلـس    ) ماده واحـده  ( مجلس شوراي اسالمي     ٣١/٤/١٣٥٩به موجب قانون تعيين نام مجلس، مصوب         )٣(

 .تعيين گرديد» مجلس شوراي اسالمي«شورا 
 
 
 



فقط اسکناس و پولهاي فلزي که در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بـوده و يـا طبـق ايـن                       -ب

 .ا، دارديابد، جريان قانوني و قوه ابر قانون انتشار مي

پذير است، مگـر آنکـه بـا     تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج کشور انجام    -ج

 .ترتيب ديگري بين بدهکار و بستانکار داده شده باشد رعايت مقررات ارزي کشور،

 .مسکوکات طال رواج قانوني ندارد -د

رئـيس کـل بانـک مرکـزي جمهـوري          مقررات مربوط به ورود و صدور طال و نقره به پيشنهاد             -هـ 

 .شود اسالمي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران تعيين مي

هـاي فلـزي    مبلغ اسمي، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و ساير مشخصات اسکناسـها و سـکه     -و

 وزيـر امـور   رايج کشور به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و تصـويب           

 .اقتصادي و دارائي، با رعايت مقررات اين قانون، تعيين خواهدگرديد

هاي فلزي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران و تصـويب           ميزان سکه  

 .وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين خواهدشد

ـ                 -ز ک مرکـزي جمهـوري     اسکناس داراي امضاء وزير امور اقتصـادي و دارائـي و رئـيس کـل بان

 .اسالمي ايران خواهدبود

 

 ۳ماده 

امتياز انتشار پول رايج کشور در انحصار دولت است و اين امتياز، با رعايت مقررات اين قانون،                  -الف

 .شود منحصراً به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران واگذار مي

 وري و شـرايط خـروج      آ  هاي فلـزي رايـج کشـور و همچنـين طـرز جمـع               ميزان قوه ابراء سکه    -ب

 

 

۲ 



ها از جريان، بوسيله بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تا تائيد شوراي پول            اسکناسها و سکه  

و اعتبار پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين و از طريق درج در روزنامه رسـمي                   

 راديـو و تلويزيـون      ي کثيراالنتشار پايتخت و پخش از شبکه      ها کشور و حداقل يکي از روزنامه     

 .رسد کشور به اطالع عموم مي

 

 ۴ماده 

هاي فلزي منتشر شـده،       تعهد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در مقابل اسکناسها يا سکه           -الف

 .منحصر به پرداخت پول رايج کشور خواهدبود

ها و  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در قبال سرقت يا فقـدان يـا از بـين رفـتن اسکناسـ                    -ب

 .هاي فلزي در دست اشخاص هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهدداشت سکه

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در مدتي که کمتر از ده سـال نخواهـدبود، اسکناسـها و                   -ج

شوند و رواج قـانوني    اين قانون از جريان خارج مي  ۳ماده  » ب«هاي فلزي را که طبق بند         سکه

با پول رايج کشور معاوضه خواهدنمود و پس از انقضاء مـدت مقـرر،   دهند،  خود را از دست مي  

هاي فلـزي تعـويض نشـده بـه حسـاب             تعهدي در قبال آنها نخواهدداشت و اسکناسها و سکه        

 .خزانه منظور خواهدشد

 

 ۵ماده 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بايد برابر صددرصد اسکناسـهاي منتشـر شـده همـواره                 -الف

 :شرح زير، بعنوان پشتوانه، دراختيار داشته باشددارائيهائي ب

 ۶طال طبق ماده  -۱

 

 

۳ 



 ۷ارز طبق ماده  -۲

 ۹ و ۸اسناد و اوراق بهادار طبق مواد  -۳

 درصـد   ۲۵ايـن مـاده، نبايـد از        » الـف «مجموع دارائيهاي مندرج در رديفهاي يک و دو بنـد            -ب

 منتشـر شـده کمتـر       مجموع بدهيهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بابت اسکناسـهاي         

 .باشد

تـر از قيمـت اسـمي         ارزش دارائيهاي موضوع اين ماده، در صورتي که قيمت خريد آنها پـائين             :تبصره

باشد، به قيمت خريد و درصورتي که قيمت خريد آنها زيادتر از قيمت اسمي باشد، به قيمـت                  

 .شود اسمي محسوب مي

 

 ۶ماده 

 : عبارتند از۵ ماده »الف«بند ) ۱(دارائيهاي طال موضوع رديف  

شمش طال، طالي مسکوک موجود در خزانه بانک، طالئي که در بانکهاي خـارجي و موسسـات             -الف

 .المللي سپرده شده باشد بين

المللي ترميم و توسعه و يا موسسات مشابه          المللي پول و بانک بين      بينطالي تحويلي به صندوق      -ب

 .ه طبق قوانين مصوبو يا وابسته به آنها بابت سهميه يا سرماي

 

 ۷ماده 

، با رعايت تبصره اين ماده، عبارت اسـت         ۵ماده  » الف«بند  ) ۲(دارائيهاي ارزي موضوع رديف     

 :از

 .اسکناسهاي خارجي قابل تبديل مورد قبول بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران -الف

 

 

۴ 



 .مطالبات ارزي که به سررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد -ب

المللي تـرميم     المللي پول يا بانک بين      هرگونه پرداخت بابت سهميه و يا سرمايه به صندوق بين          -ج

 .و توسعه و يا موسسات مشابه يا وابسته به آنها طبق قوانين مربوط

 .المللي و موسسات وابسته به آنها اسناد صادر يا تضمين شده از طرف سازمانهاي رسمي بين -د

 .ن شده از طرف دولتهاي خارجياسناد صادر يا تضمي -هـ 

هـاي    مطالبات ارزي يا مطالبات ريالي قابل تبديل به ارز از خارجه، که براثر اجراي موافقتنامـه                -و

هـاي    بينـي شـده در موافقتنامـه        المللي پرداخت يا پاياپاي حاصل شده باشد، تا حدود پيش           بين

 .مزبور

جي به ارز قابل تبديل و داراي سه امضـاء          اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقيقي يا حقوقي خار        -ز

شـش مـاه    معتبر که يکي از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد و به سررسـيد آنهـا بـيش از                   

 .نمانده باشد

اوراق و اسناد بهادار خارجي قابل تبديل به ارزهاي مورد قبول بانک مرکزي جمهوري اسـالمي       -ح

 .ايران

 .المللي پول طبق قوانين مربوط در صندوق بين» حق برداشت مخصوص«موجودي حساب  -ط 

ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذکور در اين ماده بايد از نوع ارزهاي قابل تبديل مـورد قبـول      :تبصره

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران باشند

 

 ۸ماده 

 : عبارت است از۵ماده » الف«بند ) ۳(اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف  

 

 

۵ 



اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شـده از طـرف وزارت امـور اقتصـادي و دارائـي،                      -الف

 .مشروط بر اينکه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده باشد

ها و موسسات دولتي و شهرداريها و     مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران از وزارتخانه        -ب

مشـروط    شوند، به دولت و يا وابسته به شهرداريها که بطور بازرگاني اداره مي          موسسات وابسته   

 .بر اينکه اين مطالبات از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تضمين شده باشد

ات ناشي از اجـراي ايـن مـاده          وثيقه کليه تعهد   ۱۳۱۶  آبان   ۲۵ موضوع قانون    ١جواهرات ملي  :تبصره

ت جواهرات ملي بعهده بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران         نگاهداري و حفاظ  . دنشبا  مي

است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات اين قانون و زير نظر هيئت نظارت اندوخته اسـکناس                  

 .پذير است امکان

 

 ۹ماده 

 : عبارت است از۵ماده » الف«بند ) ۳(اسناد غيردولتي موضوع رديف  

ت بحواله کرد، داراي سه امضاء معتبر که يکي از آنها امضاء            اسناد بازرگاني ريالي قابل پرداخ     -الف

 .بانک واگذارکننده باشد، با سررسيد حداکثر يک سال

 ۷مدت ريالي به وثيقه شمش يا مسکوک طال يا دارائيهاي مندرج در مـاه                 ساير مطالبات کوتاه   -ب

 .با سررسيد حداکثر يک سال

 

 

 

                                                 
 .٦ بند– شوراي انقالب اسالمي ١٨/١٢/١٣٥٨ مصوب –ح قانون پولي و بانکي کشور اليحه قانوني اصال )١(
 
 

٦ 

 



 ران بانک مرکزي جمهوري اسالمي اي–قسمت دوم 

  کليات-فصل اول 

 ۱۰ماده 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري، براسـاس                -الف

 .باشد سياست کلي اقتصادي کشور، مي

هدف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران حفـظ ارزش پـول و موازنـه پرداختهـا و تسـهيل                     -ب

 .صادي کشور استمبادالت بازرگاني و کمک به رشد اقت

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مـواردي کـه در ايـن              -ج

 .هاي سهامي خواهدبود بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات مربوط به شرکت قانون پيش

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، جز در مواردي که قـانون صـريحاً مقـرر داشـته باشـد،                    -د

ها و شرکتهاي دولتي و موسسات دولتي و          مول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه       مش

 .باشد وابسته به دولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانکداري اين قانون نمي

 ميليارد ريـال اسـت کـه از         ١سرمايه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران يکصد و پنجاه و نه           -هـ 

هـاي بانـک      ک و تفاوت ناشي از اجراي ماده يک اين قـانون و اندوختـه             محل سرمايه قبلي بان   

سـرمايه بانـک بـه پيشـنهاد        . تامين شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است           

 .مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران ممکن است افزايش يابد

 اقتضـاي مصـالح     مرکز اصلي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، تهران اسـت و درصـورت             -و

 .توان با تصويب هيات وزيران به محل ديگري منتقل نمود کشور، مي

                                                 
 . هيات وزيران٩/١٠/١٣٦٩هـ مورخ /٣٨٣ت/٨٠٨٩٨مصوبه شماره  )١(
 
 

٧ 

 



تواند در هر محل الزم بداند، شعبه تاسيس نمايد و يا             بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي      -ز

 ١.به هريک از بانکهاي کشور نمايندگي بدهد

 .پذير است نون امکانانحالل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران فقط به موجب قا -ح

 

  وظايف و اختيارات–فصل دوم 

 ۱۱ماده 

کننده نظام پولي و اعتباري کشور، موظف         بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، به عنوان تنظيم       

 :باشد ميزير به انجام وظايف 

 .هاي فلزي رايج کشور، طبق مقررات اين قانون انتشار اسکناس و سکه -الف

 .موسسات اعتباري، طبق مقررات اين قانوننظارت بر بانکها و  -ب

تنظيم مقررات مربوط به معامالت ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي، با تصويب شـوراي                 -ج

 .پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معامالت ارزي

 .نظارت بر معامالت طال و تنظيم مقررات مربوط به اين معامالت، با تصويب هيات وزيران -د

نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن، با تصويب شوراي          -هـ 

 ٢.پول و اعتبار

 

 

 

                                                 
 .٦ بند ١٨/١٢/١٣٥٨ مصوب – اليحه قانوني اصالح قانون پولي و بانکي کشور -الف )١(
 اسـفند   ١٩ مصوب   –مقررات قانون پولي و بانکي کشور در بانک سپه           با رعايت بند ب قانون نحوه اجراي         -ب )١(

 .١٣٥٣ماه 
 .١ بند– شوراي انقالب اسالمي ١٨/١٢/١٣٥٨ مصوب –اليحه قانوني اصالح قانون پولي و بانکي کشور  )٢(
 
 

٨ 

 



 ۱۲ماده 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، به عنوان بانکدار دولت، موظف بـه انجـام وظـايف زيـر                   

 :است

ـ         نگاهداري حسابهاي وزارتخانه   -الف ه دولـت و شـرکتهاي دولتـي و         ها و موسسات دولتي و وابسته ب

هـا و     شهرداريها و همچنين موسساتي که بـيش از نصـف سـرمايه آنهـا متعلـق بـه وزارتخانـه                   

باشند، و انجـام کليـه        موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي و يا شهرداريها مي            

 ١.عمليات بانکي آنها در داخل و خارج از کشور

هره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه، به عنوان عامل دولت،            فروش و بازپرداخت اصل و ب      -ب

 .و واگذاري اين عامليت به افراد و يا موسسات ديگر

 .نگاهداري کليه ذخاير ارزي و طالي کشور -ج

المللي ترميم و توسعه و شرکت مالي         المللي پول و بانک بين      نگاهداري وجوه ريالي صندوق بين     -د

 .المللي توسعه و موسسات مشابه يا وابسته به اين موسسات ه بينالمللي و موسس بين

انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و مالي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت                -هـ 

 .و ساير کشورها

ايـن مـاده،    » الـف «هاي دولتي و موسسات مذکور در بنـد           ها و شهرداريها و شرکت      وزارتخانه :۱تبصره

کلفند وجوهي را که در اختيار دارند، منحصراً نزد بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران                   م

                                                 
ـ     ٨/٦/١٣٦٢، مصوب   )بهره( قانون عمليات بانکي بدون ربا       ٢٢ به موجب ماده     -الف ) ١( : المي مجلس شـوراي اس

توانند با اجازه بانک مرکزي ايران، با موسسات دولتي و وابسته به دولـت و شـرکتهاي دولتـي، بـه       بانکها مي «
 ».عمليات مجاز بانکي مبادرت نمايند

نامـه شـماره      تصويب) (بهره(نامه اجرائي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا             آئين ٥ به موجب ماده     -ب
موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي مکلفنـد           ) ١٧/١٢/١٣٦٢وب   هيات وزيران، مص   ٨٨٥٢٨

وجوهي را که در اختيار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزي نگاهداري نمايند و کليه عمليات بانکي خود را منحصراً                   
جراي تمـام يـا      قانون، با ا   ٢٢توسط بانک مرکزي انجام دهند، مگر در مواردي که بانک مذکور به استناد ماده               

تواننـد بـا رعايـت        در اين صورت، بانکها مـي     . قسمتي از عمليات موصوف توسط بانکهاي ديگر موافقت نمايد        
 .مقررات، با اين قبيل موسسات و شرکتهاي دولتي مبادرت به عمليات مجاز بانکي نمايند

 
 

٩ 

 



نگاهداري نمايند و کليه عمليات بانکي خود را منحصراً توسط بانک مرکزي جمهوري اسـالمي               

وظايف خود از   انجام  در  ايران انجام دهند و اطالعاتي که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران            

 .در اختيار آن بگذارندآنها بخواهد، 

ها و شرکتها و موسساتي که به موجب قوانين خاص، مجاز به انجـام عمليـات بـانکي       وزارتخانه :۲تبصره

و قسـمت اول تبصـره يـک ايـن مـاده        » الف«باشند، مشمول مفاد بند       وسيله بانکهاي ديگر مي   

 ١.نخواهندبود

 

 ۱۳ماده 

 :باشد رات زير ميبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران داراي اختيا 

 .ها و موسسات دولتي با مجوز قانوني دادن وام و اعتبار به وزارتخانه -۱

 .ها و موسسات دولتي با مجوز قانوني تضمين تعهدات دولت و وزارتخانه -۲

 و شهرداريها و همچنين     ٢دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطائي به شرکتهاي دولتي             -۳

 .ت و شهرداريها با تامين کافيبه موسسات وابسته به دول

 . و دادن اعتبار به بانکها با تامين کافي٣مدت بانکها تنزيل مجدد براتها و اسناد بازرگاني کوتاه -۴

                                                 
 مجلـس   ١٢/١٢/١٣٥٤ي کشور، مصوب     قانون پولي و بانک    ١٢ ماده   ٢به موجب قانون طرز استفاده از تبصره         )١(

 ١٣٥١ قانون پولي و بـانکي کشـور مصـوب تيرمـاه             ١٢ ماده   ٢ استفاده از تبصره     –ماده واحده   «: شوراي ملي 
موسسات . موکول به تاييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و موافقت وزرات امور اقتصادي و دارائي است               

بت به آنها مستلزم ذکر نام است، نيز مشمول حکم اين قانون و شرکتهاي دولتي که شمول مقررات عمومي نس     
 ».خواهندبود

بانک مرکـزي   «:  مجلس شوراي اسالمي   ٨/٦/١٣٦٢ قانون عمليات بانکي بدون ربا، مصوب        ١٨به موجب ماده     )٢(
 شود، در مورد شرکتهاي دولتي که سهام        ايران، که از اين پس بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ناميده مي           

 ».تواند طبق عمليات مجاز در اين قانون عمل نمايد آن صددرصد متعلق به دولت نيست، فقط مي
بانک مرکـزي   «:  مجلس شوراي اسالمي   ٨/٦/١٣٦٢ قانون عمليات بانکي بدون ربا، مصوب        ٢١به موجب ماده     )٣(

 ».باشند وي نميايران با هريک از بانکها و نيز بانکها با يکديگر، مجاز به انجام عمليات بانکي رب
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خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي و اوراق قرضه صادرشـده از طـرف دولتهـاي                    -۵

 .المللي معتبر خارجي يا موسسات مالي بين

 . نقرهخريد و فروش طال و -۶

افتتاح و نگاهداري حساب جاري نزد بانکهاي خارج و يا نگاهداري حسـاب بانکهـاي داخـل و          -۷

خارج نزد خود و انجام کليه عمليات مجاز بانکي ديگر و تحصيل اعتبارات در داخـل و خـارج                   

 .به حساب خود و يا به حساب بانکهاي داخل

ها و موسسات دولتي، موکول به        عطائي به وزارتخانه  دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات ا          :۱تبصره

 ١.تضمين وزارت امور اقتصادي و دارائي است

 .هاي مربوط به اجراي اين ماده، به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهدرسيد نامه آئين :۲تبصره

 

 ۱۴ماده 

 زيـر،   تواند به شـرح     بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران درحسن اجراي نظام پولي کشور مي           

 ٢:در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت کند

                                                 
 .٦ بند– شوراي انقالب اسالمي ١٨/١٢/١٣٥٨ مصوب –اليحه قانوني اصالح قانون پولي و بانکي کشور  )١(
:  مجلـس شـوراي اسـالمي      ٨/٦/١٣٦٢مصوب  ) بهره( قانون عمليات بانکي بدون ربا       ٢٠ به موجب ماده     -الف )٢(

تواند با اسـتفاده از ابـزار          پولي و اعتبار کشور مي     بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در حسن اجراي نظام        «
، در امور پولي    ١٩رسد، براساس ماده      اي که به تصويب هيات وزيران مي        نامه  طبق آئين ) ٦ الي   ١بندهاي  (ذيل  

 ».و بانکي دخالت و نظارت کند
ب اين قانون،   پس از تصوي  «: ۸/۶/۱۳۶۲مصوب  ) بهره( قانون عمليات بانکي بدون ربا       ۲۶ به موجب ماده     -ب

کليه قوانين و مقررات مغاير لغو، و اختيارات و وظايف مذکور در قانون پولي و بانکي و اليحه قانوني اداره امـور                      
 ».گردد بانکها و متمم آن، که در اين قانون به مراجع ذيصالح ديگر سپرده شده است، از مراجع قبلي سلب مي

وزارت امـور اقتصـادي و      «: ۸/۶/۱۳۶۲مصـوب   ) بهـره (ون ربا    قانون عمليات بانکي بد    ۲۷ به موجب ماده     -ج
تهيـه و     نامه اجرائي اين قانون را، با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران،               دارائي موظف است آئين   

 ». ماه طول بکشد، به مرحله اجرا بگذارد۴پس از تصويب هيات دولت، که تهيه و تصويب آن نبايد بيش از 
 ۸۸۵۲۶نامه شـماره      تصويب) (بهره(نامه فصل چهارم قانون عمليات بانکي بدون ربا            آئين ۳ه   به موجب ماد   -د

در حسن اجراي سياست پـولي و اعتبـاري و حفـظ ارزش پـول، بانـک                 «: ۱۷/۱۲/۱۳۶۲هيات وزيران مورخ    
ـ                 مرکزي مي  اير مفـاد   تواند عالوه بر بکارگرفتن ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانکي، درحدي که مغ

) ۹ الي ۱بندهاي  (قانون عمليات بانکي بدون ربا نباشد، با تصويب شوراي پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذيل                  
 ».در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت کند
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 کـه ممکـن اسـت برحسـب نـوع وام و اوراق و               ١ها  تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وام        -۱

 .اسناد، نرخهاي مختلف تعيين شود

تعيين نسبت دارائيهاي آني بانکها به کليه دارائيها يا به انـواع بـدهيهاي آنهـا، برحسـب نـوع                     -۲

 . ساير ضوابط، به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانفعاليت بانکها يا

 کـه   ٢تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران               -۳

ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها، نسبتهاي متفاوتي بـراي آن تعيـين گـردد؛                 

 . درصد بيشتر نخواهدبود۳۰ درصد کمتر و از ۱۰ولي درهرحال اين نسبت از 

 ٣.تعيين ميزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دريافتي و پرداختي بانکها -۴

 .تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائيها -۵

هاي صادر    تعيين حداکثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي، ظهرنويسي يا ضمانتنامه            -۶

 .بانکها و نوع و ميزان وثيقه اين قبيل تعهداتاز طرف 

 ٤.شود تعيين شرايط معامالت اقساطي که اعتبار آن از طرف بانکها تامين مي -۷

 ٥.انداز و ساير حسابها تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس -۸

هـاي جـاري يـا        تعيين نوع و ميزان جوايز و هرگونه امتياز ديگـري کـه بـراي جلـب سـپرده                  -۹

 ٦.گردد و تعيين ضوابط براي تبليغات بانکها در اين مورد از طرف بانکها عرضه ميانداز،  پس

                                                                                                                                      
 
اعطـاي وام و    «:  مجلس شـوراي اسـالمي     ٨/٦/١٣٦٢ قانون عمليات بانکي بدون ربا، مصوب        ٢ ماده   ٩در بند    )١(

 .بيني گرديده است پيش» طبق قانون و مقررات) بهره(عتبار بدون ربا ا
بانک مرکزي «:  مجلس شوراي اسالمي٨/٦/١٣٦٢مصوب ) بهره( قانون عمليات بانکي بدون ربا  ٢١طبق ماده    )٢(

 ».باشند با هريک از بانکها و نيز بانکها با يکديگر، مجاز به انجام عمليات بانکي ربوي نمي
عبارت ) ٤ بند   -٢٠ماده  ( مجلس شوراي اسالمي     ٨/٦/١٣٦٢مصوب  ) بهره(ن عمليات بانکي بدون ربا      در قانو  )٣(

و ) مشروط بر اينکه بيش از هزينـه کـار انجـام شـده نباشـد              (تعيين حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکي        «
 .کار برده شده استبه » .شود گذاري که توسط بانکها دريافت مي هاي سرمايه الوکاله بکارگيري سپرده حق

 . مراجعه شود١١ صفحه ٢به زيرنويس شماره  )٤(
 . مراجعه شود١١ صفحه ٢به زيرنويس شماره  )٥(
 . مراجعه شود١١ صفحه ٢به زيرنويس شماره  )٦(
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رسيدگي به عمليات و حسابها و اسناد و مدارک بانکهـا و اخـذ هرگونـه اطالعـات و آمـار از                       -۱۰

 .اي بانکها، باتوجه به لزوم حفظ اسرار حرفه

 . به طور موقت يا دائممحدود کردن بانکها به انجام يک يا چند نوع از فعاليتهاي مربوط -۱۱

 ١.هاي مشابه نزد بانکها انداز و سپرده هاي پس تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده -۱۲

 ٢.هاي مختلف تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها به طور کلي يا درهريک از رشته -۱۳

 .تعيين شرايط کلي اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهي سپرده -۱۴

 . باال براي موسسات اعتباري غيربانکي۱۴ تا ۱در بندهاي تعيين مقررات مشروح  -۱۵

 ٣.استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبالً به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد :تبصره

 

 ۱۵ماده 

المللي پول است     رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نماينده دولت در صندوق بين            

المللي پول از طريق بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران خواهـدبود و       نو ارتباط دولت با صندوق بي     

انجام کليه وظايف و اعمال اختياراتي که به موجب قـانون اجـازه مشـارکت دولـت ايـران در صـندوق                      

 .باشد المللي پول، به بانک ملي ايران واگذار شده است، با بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي بين

 

 نارکا –سوم فصل 

 ۱۶ماده 

 :باشد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران داراي ارکان ذيل مي 

                                                 
 . مراجعه شود١١ صفحه ٢به زيرنويس شماره  )١(
 . مراجعه شود١١ صفحه ٢به زيرنويس شماره  )٢(
 . مراجعه شود١١ صفحه ٢ره به زيرنويس شما )٣(
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 .مجمع عمومي -۱

 .شوراي پول و اعتبار -۲

 .هيات عامل -۳

 .هيات نظارت اندوخته اسکناس -۴

 .هيات نظار -۵

 

 مجمع عمومي –بخش اول 

 ۱۷ماده 

ان برنامـه و     و رئيس سازم   ١مجمع عمومي بانک از وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير بازرگاني           -الف

 .شود  تشکيل مي٢بودجه

 .رياست مجمع عمومي بانک با وزير امور اقتصادي و دارائي است 

اعضاي ساير ارکان بانک در جلسـات و مـذاکرات مجمـع عمـومي بـدون حـق راي شـرکت                      -ب

 .کنند مي

 :وظايف مجمع عمومي به شرح زير است -ج

 . ايرانرسيدگي و تصويب ترازنامه بانک مرکزي جمهوري اسالمي -۱

 .رسيدگي و اتخاذ تصميم نهائي نسبت به گزارشهاي هيات نظار -۲

 .رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه -۳

 .انتخاب اعضاي هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي -۴

                                                 
 .٤ ماده – ١٣٥٣ تيرماه ٢٤ مصوب –قانون تشکيل وزارت امور اقتصادي و دارائي  )١(
 .٦/١١/١٣٦٢-١١٣٣٨ نظريه شوراي نگهبان درخصوص وزير مشاور، مندرج در روزنامه رسمي شماره -الف )٢(

) ١بند الف ماده  (–ه به وزير برنامه و بودجه        قانون تغيير سمت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودج           -ب
 ١٦/١٠/١٣٦٣ مصوب –
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 .ساير وظايفي که طبق مقررات اين قانون بعهده مجمع عمومي گذارده شده است -۵

جمع عمومي بانک حداقل سالي يکمرتبه تا پايان تيرماه و نيز در مواقع ديگر، به نظـر      جلسات م  -د

وزير امور اقتصادي و دارائي يا به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، بـه                 

 .دعوت وزير امور اقتصادي و دارائي تشکيل خواهدشد

ي، حضور کليه اعضائي که حق راي دارنـد،         براي مذاکره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عموم         -هـ 

 .و رئيس کل يا قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ضروري خواهدبود

 .تصميمات مجمع عمومي به اکثريت آراء دارندگان حق راي اتخاذ خواهدشد -و

 

 شوراي پول و اعتبار –بخش دوم 

 ۱۸ماده 

عه و اتخاذ تصميم درباره سياست کلي بانک مرکزي جمهوري          شوراي پول و اعتبار بمنظور مطال      -الف

 :دار وظايف زير است اسالمي ايران و نظارت بر امور پولي و بانکي کشور عهده

هاي داخلي بانـک      نامه  رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين           -۱

 مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي طـرح     رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنا      -۲

 .در مجمع عمومي

 .هاي مذکور در اين قانون نامه رسيدگي و تصويب آئين -۳

اظهارنظر در مسائل بانکي و پولي و اعتباري کشور و همچنين اظهارنظر نسبت بـه لـوايح                  -۴

جـاع  مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري که از طرف دولت بـه شـورا ار                  

 .شود مي
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دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانکي و پولي و اعتباري کشور که به نظر                 -۵

 .شورا در وضع اقتصادي، و بخصوص در سياست اعتباري کشور، موثر خواهدبود

اظهارنظر درباره هر موضوعي که از طرف رئيس کل بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي                  -۶

 .گردد  به شورا عرضه ميايران، در حدود اين قانون،

 :١اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از -ب

 .رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران -۱

 .دادستان کل کشور يا معاون او -۲

 .معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي، به معرفي وزير مربوطه -۳

 .معاون سازمان برنامه و بودجه، به معرفي وزير مربوطه -۴

 .اني و صنايع و معادن ايرانرئيس اطاق بازرگ -۵

 . نفر مطلع در امور مالي و پولي، به تشخيص و انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي۲ -۶

يکي از خبرگان بانکي، به تشخيص و انتخاب رياست کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي               -۷

 .ايران

 .معاون وزارت کشاورزي و عمران روستائي، به معرفي وزير مربوطه -۸

 .بازرگانيمعاون وزارت  -۹

 ٢.معاون وزارت صنايع، به معرفي وزير مربوطه -۱۰

 ۳.معاون وزارت صنايع سنگين، به معرفي وزير مربوطه -۱۱

 ۴.به معرفي وزير مربوطه  معاون وزارت معادن و فلزات، -۱۲

                                                 
 از  -٢ بنـد    – شوراي انقالب اسالمي     ١٨/١٢/١٣٥٨ مصوب   –اليحه قانوني اصالح قانون پولي و بانکي کشور          )١(

 .٩ تا ١رديف 
شـوراها، هياتهـا و مجـامع       قانون راجع به تفويض وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن سابق در جلسـات                 )٤-٣-٢(

 ماده  – مجلس شوراي اسالمي     ٥/٣/١٣٦٣ مصوب   –مختلف، به وزرا، صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات           
 .١٢ بند –واحده 

 

١٦ 

 



 ١.معاون وزير جهاد سازندگي، به معرفي وزير مربوطه -۱۳

 ٢.معاون وزارت تعاون، به معرفي وزير مربوطه -۱۴

 .وراي پول و اعتبار با رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران استرياست ش :۱تبصره

براي مدت دو سال عضويت شورا را دارا خواهندبود         » ب« بند   ۷ و   ۶افراد مذکور در رديفهاي      :۲تبصره

 ٣.و انتخاب مجدد آنان بالمانع است

 عضـويت در شـورا، در       درصورت استعفا، فوت و يا احراز عدم صالحيت يا عدم توانـائي بـراي              :۳تبصره

شـخص ديگـري بـه ترتيـب مقـرر انتخـاب            » ب« بنـد    ۷ و   ۶مورد هريک از افراد رديفهـاي       

 ٤.خواهدشد

شورا برحسب دعوت رئيس کل بانک يا تقاضاي حـداقل سـه نفـر از اعضـاء تشـکيل جلسـه                      -ج

خواهدداد و مسائلي که رئيس کل بانـک يـا اعضـاي متقاضـي درنظـر داشـته باشـند، مطـرح                      

 .دخواهدش

جلسات شوراي پول و اعتبار با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضاء رسميت يافته و تصميمات                 :تبصره

 ٥.متخذه با حصول اکثريت مطلق آراء اعضاي حاضر، معتبر خواهدبود

 .دار براي مشورت دعوت نمايد تواند از اشخاص صالحيت شورا مي -هـ 

شوند، موظف به حفظ اطالعـات و اسـرار          اعضاي شورا و اشخاصي که جهت مشورت دعوت مي         -و

 .باشند، مگر در مواردي که قانوناً مکلف به اظهار اطالع يا اداي شهادت باشند شورا مي

                                                 
 – مجلـس شـوراي اسـالمي        ٢٠/٩/١٣٦٥ مصوب   –قانون عضويت وزير جهاد سازندگي در مجامع و شوراها           )١(

 .٣ بند –ماده واحده 
 .٦٦ ماده – ٢٥ بند – ١٣/٦/١٣٧٠ مصوب –خش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران قانون ب )٢(
 . شوراي انقالب اسالمي١٨/١٢/١٣٥٨ مصوب –اليحه قانوني اصالح قانون پولي و بانکي کشور  )٤-٣(

 

در جلسات  به تبصره ماده واحده قانون راجع به تفويض وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن سابق                 » د«بند   )٥(
 ٥/٣/١٣٦٣ مصـوب    –شوراها و هياتها و مجامع مختلف، به وزراء صنايع، صنايع سـنگين و معـادن و فلـزات                   

 .مجلس شوراي اسالمي تبديل گرديد
 
 

١٧ 

 



اي دريافت خواهندکرد که بـه پيشـنهاد          الزحمه  اعضاي شورا براي حضور در جلسات شورا حق        -ز

 .گردد رئيس کل بانک و تصويب مجمع عمومي تعيين مي

اي پول و اعتبار قبل از شروع بکار بايد در جلسه مجمع عمومي سوگند يـاد کننـد                  اعضاي شور  -ح

نظري را بکار برند و کليه تصميماتي         که در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهايت دقت و بي           

 .گيرند، مقرون به صالح کشور بوده و رعايت کامل حفظ اسرار بانک و شورا بشود را که مي

 

 املهيئت ع –بخش سوم 

 ۱۹ماده 

هيات عامل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مرکب از رئيس کـل، قـائم مقـام، دبيرکـل                   -الف

 .بانک و سه نفر معاون با اختيارات و مسئوليتهاي معين در اين قانون، خواهدبود

  -ب

رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، به عنوان باالترين مقام اجرائـي و اداري،      -۱

ار کليه امور بانک، به استثناء وظايفي است که به موجب اين قانون بعهـده ارکـان                 د  عهده

 .ديگر بانک گذارده شده است

رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مسئول حسن اداره امور بانـک و موظـف                -۲

 .باشد هاي مربوط به آن مي نامه به اجراي اين قانون و آئين

المي ايران نماينده بانـک در کليـه مراجـع رسـمي            رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اس      -۳

 .باشد داخلي و خارجي با حق توکيل مي

توانـد حـق امضـاء و قسـمتي از          رئيس کل بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران مـي             -۴

 .اختيارات خود را به اعضاي هيئت عامل و کارمندان بانک تفويض بنمايد

 

۱۸ 



نهاد وزير امور اقتصادي و دارائـي و تائيـد    کل بانک مرکزي و قائم مقام او به پيش ١رئيس -۵

شود و وزير امور اقتصادي و دارائـي   مجمع عمومي بانکها و تصويب هيئت دولت تعيين مي      

 . روز حکم وي را صادر و ابالغ نمايد۵موظف است در مدت 

اختيارات قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ازطرف رئـيس کـل               

 درصورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت رئـيس کـل بانـک، قـائم                 شود و   تعيين مي 

 .باشد مقام داراي کليه اختيارات رئيس کل مي

دبيرکل بانک به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران و تصـويب مجمـع                   -د

. داشتگردد و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را نيز بعهده خواهد             عمومي منصوب مي  

دبيرکل بانک صورتجلسات شوراي پول و اعتبار را براي اطالع وزير امـور اقتصـادي و دارائـي                  

 .ارسال خواهدداشت

معاونان بانک از طرف رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران منصـوب بـه وظـايف                   -هـ 

 .شود آنان بوسيله نامبرده تعيين مي

 

 ۲۰ماده 

قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ازطرف      حقوق و مزاياي رئيس کل و        -الف

 .شود مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانک پرداخت مي

حقوق و مزاياي دبيرکل و معاونان بانک به پيشنهاد رئيس کل و تصويب مجمع عمومي تعيـين                  -ب

 .شود و از بودجه بانک پرداخت مي

                                                 
 قانون – ماده واحده – مجلس شوراي اسالمي ١٤/٣/١٣٦٠مصوبه . ادغام گرديد» ب« بند ٥در رديف » ج«بند  )١(

در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات کشور          » مان همايوني فر«راجع به حذف عبارت     
 .١ بند –

 
 

١٩ 

 



رکل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمـع            کل، دبي   رئيس کل بانک، قائم مقام رئيس      -ج

عمومي سوگند ياد خواهندنمود که اسرار بانک را حفظ نمايند و وظايف قـانوني خـود را بنحـو                   

 .احسن انجام دهند

اعضاي هيئت عامل در دوران تصـدي خـود مشـمول قـانون منـع مداخلـه وزراء و نماينـدگان            -د

و کشوري خواهندبود و نبايد صـاحب سـهم بانکهـا يـا             مجلس و کارمندان در معامالت دولتي       

 .موسسات اعتباري خصوصي باشند

توانند در دستگاههاي دولتي يا خصوصـي سـمت           اعضاء هيات عامل در دوران تصدي خود نمي        -هـ 

 .موظفي دارا باشند

قبول سمتهاي غيرموظف فقط در موسسـات خيريـه و اجتمـاعي و تـدريس در دانشـگاهها يـا                     -و

 آموزش عالي، در مورد رئيس کل و قائم مقام رئيس کـل بانـک مرکـزي جمهـوري                   موسسات

اسالمي ايران با تصويب مجمع عمومي، و در مورد ساير اعضاي هيئت عامل با موافقـت رئـيس                  

 .کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، ممکن خواهدبود

 

 هيئت نظارت اندوخته اسکناس –بخش چهارم 

 ۲۱ماده 

 ايـن قـانون، از      ۵دار نظارت بر حسن اجراي مفـاد مـاده            ارت اندوخته اسکناس عهده   هيئت نظ  -الف

نگاهـداري حسـاب دارائيهـاي      طريق تحويل و نگاهداري اسکناسهاي چاپ شـده و همچنـين            

 و صورت جواهرات ملي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بـر ورود و                 ۵موضوع ماده   

الوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهايي که بايـد از جريـان   خروج آنها از خزانه بانک و به ع    

 .باشد خارج شود، مي

 

۲۰ 



 ١:شود هيئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زير تشکيل مي -ب

 . به انتخاب مجلس مزبور٢دو نماينده مجلس شوراي ملي ۱

 .رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران يا معاون او ۲

 .ون اودادستان کل کشور يا معا ۳

 .دار کل کشور خزانه ۴

 .رئيس کل ديوان محاسبات ۵

 .رئيس هيئت نظار ۶

 خواهدبود و درهرحـال تـا انتخـاب         ٣مدت ماموريت نمايندگان مجلس، با مجلس شوراي ملي        :تبصره

 .جانشين خود به اين سمت باقي خواهندماند

ناس بوسيله هيئت   نامه مربوط به نحوه اجراي وظايف محول به هيئت نظارت اندوخته اسک             آئين -ج

 .شود تصويب و به موقع اجراء گذارده مي

اي دريافـت     الزحمـه   اعضاي هيئت نظارت اندوخته اسکناس براي حضور در جلسات هيئت حق           -د

 .گردد خواهندکرد که به پيشنهاد رئيس کل بانک و تصويب مجمع عمومي تعيين مي

 

 هيئت نظار –بخش پنجم 

 ۲۲ماده 

يدگي به حسابها و تعهدات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران اسـت             هيئت نظار مسئول رس    -الف

 .کند که نسبت به صحت اين حسابها و تعهدات اظهارنظر مي

                                                 
 .٤ بند – ١٨/١٢/١٣٥٨ مصوب –اليحه قانوني اصالح قانون پولي و بانکي کشور  )١(
ـ   ) ماده واحـده  ( مجلس شوراي اسالمي     ٣١/٤/١٣٥٩به موجب قانون تعيين نام مجلس، مصوب         )٣ و٢( س نـام مجل

 .تعيين گرديد» مجلس شوراي اسالمي«شورا 
 
 

۲۱ 

 



 :وظايف هيئت نظار بشرح زير است -ب

رسيدگي به ترازنامه پايان سال بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران و تهيـه گـزارش                  ۱

 .براي مجمع عمومي ساالنه

زدارائيها و بدهيها و خالصـه حسـابهاي بانـک و گـواهي آنهـا بـراي             رسيدگي بصورت ري   ۲

 .انتشار

 .رسيدگي به عمليات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازين قانوني ۳

هيئت نظار مرکب از يک نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يـا افـراد مطلـع          -ج

ال سابقه کار، است که بـه پيشـنهاد وزيـر           در امور حسابداري يا بانکي، با داشتن حداقل ده س         

شوند و انتخـاب       سال انتخاب مي   ۲امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت           

 .مجدد آنان بالمانع است

رئيس هيئت نظار، بعنوان رابط، موظف است گزارشهاي الزم از فعاليتهـاي بانـک و تصـميمات                  -د

 . و دارائي تسليم نمايدجاري بانک را به وزير امور اقتصادي

توانـد کليـه اسـناد حسـابها و دارائيهـاي بانـک را مـورد                  هيئت نظار در ايفاء وظايف فوق مـي        :تبصره

دانـد،    هـاي بانـک کـه الزم مـي          رسيدگي قرار دهد و به کليه مقـررات و تصـميمات و نوشـته             

ود، نظراتي به دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري بانک، در محدوده وظايف خ

 .رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بدهد

 

 ۲۳ماده 

حقوق و مزاياي هيئت نظار از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين و از بودجه وزارت امور                   -الف

 .اقتصادي و دارائي قابل پرداخت است

 

۲۲ 



 خواهندنمود که اسرار بانک     اعضاي هيئت نظار قبل از شروع بکار در مجمع عمومي سوگند ياد            -ب

 .را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند

اعضاي هيئت نظار مشـمول قـانون منـع مداخلـه وزراء و نماينـدگان مجلـس و کارمنـدان در                      -ج

 .معامالت دولتي و کشوري خواهندبود

اي دولتي يا خصوصـي سـمت       توانند در دستگاهه    اعضاي هيئت نظار در دوران تصدي خود نمي        -د

 .موظف دارا باشند

قبول سمتهاي غيرموظف فقط در موسسـات خيريـه و اجتمـاعي و تـدريس در دانشـگاهها يـا                     -هـ 

 .موسسات آموزش عالي، با تصويب مجمع عمومي بالمانع است

ئـي  نامه داخلي هيئت نظار بوسيله خود هيئت تنظيم و با تصويب وزير امور اقتصادي و دارا                 آئين -و

 .اجرا خواهدشد

 

 مقررات عمومي –چهارم فصل 

 ۲۴ماده 

 .يابد سال مالي بانک از اول فروردين هرسال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مي -الف

ترازنامه و حساب سود و زيان بانک بايستي حداقل يک ماه قبل از تشکيل جلسه ساالنه مجمع                  -ب

 .عمومي به هيئت نظار تسليم گردد

 حسـابهاي خـود     اي از وضع    بار، خالصه   قل ماهي يک  نک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، حدا     با -ج

 .را انتشار خواهدداد

 

 

 

۲۳ 



 ۲۵ماده 

 :سود ويژه بانک در هرسال بشرح زير تقسيم خواهدشد -الف

پرداخت ماليات بر درآمد به حساب درآمد عمومي دولت، براساس مقـررات مربـوط بـه                 -۱

 .شرکتهاي دولتي

 .د براي اندوخته قانوني تا وقتي که اندوخته مزبور معادل سرمايه بانک بشودده درص -۲

 .مبلغي به پيشنهاد رئيس کل بانک و تصويب مجمع عمومي، براي اندوخته احتياطي -۳

مبلغي به پيشنهاد رئيس کل بانک و تصويب مجمع عمومي، براي انتقال به حسـاب سـال                  -۴

 .بعد

 .متعلق به دولت خواهدبود» الف«ت مقرر در بند باقيمانده سود ويژه پس از تقسيما -ب

 

 ۲۶ماده 

دولت موظف است در مقابل زيانهاي احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طـال و          -الف

نام با سررسيد معين صـادر و بـه           پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه، اسناد خزانه بي          

 .ان تسليم نمايدبانک مرکزي جمهوري اسالمي اير

سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طال و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشـي                  -ب

از قوه قهريه، به مصرف استهالک اصل و بهره بـدهيهاي دولـت بـه بانـک مرکـزي جمهـوري                     

 .اسالمي ايران خواهدرسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهدشد

 ايـن قـانون بـه       ۱۲ماده  » هـ«هاي پرداخت موضوع بند       ناشي از اجراي موافقتنامه   سود و زيان     -ج

 .حساب دولت منظور خواهدشد

 

 

 

۲۴ 



 ۲۷ماده 

کليه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزي، به استثناء اسناد مربوط به امور داخلي بانک، داراي  -الف

 .دو امضاي مجاز خواهدبود

و اوراق بازرگاني و دفاتر بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران            مدت و طرز نگاهداري اسناد       -ب

اي   نامـه   بصورت عين، و همچنين طرز تبديل آنها بعکس يا فيلم يا نظاير آن، بـه موجـب آئـين                  

خواهدبود که به تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهدشد و اين قبيـل عکسـها و فيلمهـا و                    

نامـه، حکـم اصـول اسـناد را           تهاي مقـرر در آئـين     نظاير آن، در دادگاهها پس از گذشتن مـد        

 .خواهندداشت

 

 ۲۸ماده 

اسکناسهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و همچنين طال و نقره و مطلسـهاي مسـکوک                

فلزي متعلق به بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران، از حقـوق و عـوارض گمرکـي و سـود                     

 . استبازرگاني و هرگونه ماليات و عوارض ديگر معاف

 

 ۲۹ماده 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در هر مورد که مصلحت اقتصادي و ارزي کشور ايجـاب                

تواند با تصويب هيئت وزيران، صادرکنندگان يک يا چند نوع کاال را از سپردن پيمان                 کند، مي 

 .ارزي معاف نمايد

*** 
 

 

۲۵ 



 بانکداري – سومقسمت 

  شرايط تاسيس بانک–فصل اول 

 ۳۰ماده 

 و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباري،          ٢ و اشتغال به عمليات بانکي     ١تاسيس بانک  -الف

 .فقط طبق مقررات اين قانون ممکن است

 ٣.باشد تشخيص عمليات بانکي با شوراي پول و اعتبار مي -ب

و اعتبار و صـدور     تاسيس بانک در ايران موکول به تصويب اساسنامه آن به وسيله شوراي پول               -ج

 ٤.اجازه از طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران است

توانند تقاضاي تاسيس بانکي را در ايران به ثبت برسانند، مگـر آنکـه                مراجع ثبت شرکتها نمي    -د

نامه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و رونوشت گواهي شده اساسنامه مربـوط، کـه                 اجازه

 .تبار رسيده است، ضميمه تقاضاي ثبت باشدبه تصويب شوراي پول و اع

 ٥.هرگونه تغيير در اساسنامه بانکها بايستي به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد -هـ 

 

 

                                                 
 شوراي انقالب اسالمي، مجمع عمـومي       ٢/٧/١٣٥٨ اليحه قانوني اداره امور بانکها، مصوب        ١٧به موجب ماده     )١(

 همـين اليحـه     ٩تواند نسبت به تاسيس بانکهاي جديد برحسب ضرورت اقدام نمايد و طبق مـاده                 بانکها مي 
 .العاده بانکها است حصراً در صالحيت مجمع عمومي فوققانوني، تاسيس بانک من

 مجلـس شـوراي     ٨/٦/١٣٦٢مصـوب   ) بهـره (اشتغال به عمليات بانکي، تابع قانون عمليات بانکي بدون ربـا             )٢(
 .باشد  ميزاسالمي ني

) بهـره (رسد مصوبات شوراي پول و اعتبار تا جائيکه مخالف قانون عمليات بانکي بـدون ربـا                   چنين به نظر مي    )٣(
 . مجلس شوراي اسالمي نباشد، قابل اجراست٨/٦/١٣٦٢مصوب 

:  شـوراي انقـالب اسـالمي   ٢/٧/١٣٥٨ اليحه قانوني اداره امـور بانکهـا، مصـوب    ١٩همچنين به موجب ماده    )٤(
اي خواهدبود که پس از تاييد شوراي عالي بانکها، به تصويب مجمع عمومي               هريک از بانکها داراي اساسنامه    «

 ». و شامل هدف و موضوع بانک، نحوه اداره آن و ساير وظايف و اختيارات قانوني خواهدبودرسد مي
 شوراي انقالب اسالمي، هرگونه     ٢/٧/١٣٥٨ اليحه قانوني اداره امور بانکها، مصوب        ٩همچنين به موجب ماده      )٥(

 .اده بانکها خواهدبودالع تغيير در مواد اساسنامه هريک از بانکها منحصراً در صالحيت مجمع عمومي فوق
 
 

٢٦ 

 



 

اي   نامـه   ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانکها در داخل يا خارج کشور، طبـق آئـين                  -و

 ١.رسد خواهدبود که به تصويب شوراي پول و اعتبار مي

اند و اساسنامه آنها با مقـررات ايـن قـانون     بانکهائي که قبل از تصويب اين قانون تاسيس شده        :تبصره

مغايرت دارد، مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف يکسال از تاريخ تصويب اين قـانون، بـا                 

 .مقررات اين قانون تطبيق دهند و آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار برسانند

 

 ۳۱ماده 

 ٢.تشکيل بانک فقط به صورت شرکت سهامي عام، با سهام با نام، ممکن خواهدبود -الف

مدير عامل و رئيس هيات مديره و اکثريت اعضاي هيات عامل و اکثريت اعضاي هيات مديره                 -ب

 .بانکهاي ايراني بايد از اتباع ايران باشند

ج يا اشخاص   راص حقيقي اتباع خا   هر بانکي که بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخ            -ج

شـود و بايـد تحـت عنـوان           حقوقي خارجي باشد، ازنظر اين قانون، بانک خارجي محسوب مـي          

 درصـد سـرمايه آن   ۷۵ازنظر اين ماده، هر شـخص حقـوقي کـه           . بانک خارجي به ثبت برسد    

 ٣.شود متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي اتباع ايران نباشد، خارجي تلقي مي

 درصد سهام خود را به اتباع خارجي يا اشخاص حقـوقي            ۴۰توانند بيش از      اي ايراني نمي  بانکه -د

 . درصد سرمايه آن متعلق به اتباع ايران نيست، منتقل نمايند۷۵که 

                                                 
، ازجملـه وظـايف و اختيـارات        ٢/٧/١٣٥٨ اليحه قانوني اداره امـور بانکهـا، مصـوب           ١٣ ماده   ٩به موجب بند     )١(

اتخاذ سياست کلي در مورد تاسيس و تعطيل شعبه يا هر واحد بانکي ديگر در هر نقطـه از              «: شورايعالي بانکها 
 .باشد مي» ايران يا خارج از کشور

 ١٩ب بند الف قانون نحوه اجراي مقررات پـولي و بـانکي کشـور در بانـک سـپه، مصـوب                      جبانک سپه، به مو    )٢(
 .، مستثني گرديده است١٣٥٣اسفندماه 

 .١٣٥٤ تير ماه ٢٥ مصوب – قانون پولي و بانکي کشور ٣١ قانون اصالح بندهاي ج و د ماده ١بند  )٣(
 
 

٢٧ 

 



هاي ايراني به دولتهاي خارجي مطلقاً ممنوع است و مالکيـت بـيش از چهـل                  انتقال سهام بانک   

تواند به اشخاص حقيقي يا حقوقي تعلق پيدا کند، مگر به            درصد از سهام هيچ بانک ايراني نمي      

 ١.موجب قانون

از تاريخ تصويب اين قانون، تاسيس بانکهاي خارجي و موسسات اعتباري غيربانکي خارجي که               -هـ 

.  خواهـدبود  ٢ فقط با تصويب مجلس شـوراي ملـي         ورزند،  به عمليات متعارف بانکي اشتغال مي     

کنند،   وسساتي هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمي          موسسات اعتباري غيربانکي م   

کنندگان و متقاضـيان      ولي به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، واسطه بين عرضه          

 .باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات موثر است وجوه و اعتبار مي

 

 ۳۲ماده 

 .ل رايج کشور قابل پرداخت استسرمايه بانکها فقط به صورت پو -الف

حداقل سرمايه بانکهاي ايراني دويست ميليون ريال است که بايد تماماً تعهد شده و اقالً پنجاه                 -ب

تسليم تقاضاي تاسيس، نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران     درصد آن پرداخت و قبل از       

ه بايـد تمامـاً     کيال است   حداقل سرمايه بانکهاي خارجي دويست ميليون ر      . سپرده شده باشد  

 .قبل از تسليم تقاضاي تاسيس، در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران سپرده شده باشد

تواند مهلـت پرداخـت       بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار مي            -ج

 .سرمايه تعهد شده بانکهاي ايراني را تعيين و براي اجرا به بانکها ابالغ نمايد

                                                 
 .١٣٥٤ تيرماه ٢٥ مصوب – قانون پولي و بانکي کشور ٣١ ماده  قانون اصالح بندهاي ج و د٢بند  )١(
نـام مجلـس    ) ماده واحـده  ( مجلس شوراي اسالمي     ٣١/٤/١٣٥٩به موجب قانون تعيين نام مجلس، مصوب         )٢(

 .تعيين گرديد» مجلس شوراي اسالمي«شورا 
 
 

٢٨ 

 



تواند، با تصويب هيات وزيران، حداقل سرمايه مذکور          بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي      -د

هـاي    را درمورد کليه بانکها يـا در مـورد بانکهـائي کـه فعاليـت آنهـا در رشـته                   » ب«در بند   

 .مخصوصي است، افزايش دهد

 

  شرايط و نحوه فعاليت بانکها–فصل دوم 

 ۳۳ماده 

اي کـه بـه       نامـه   اندوخته قانوني بانکها و طـرز اسـتفاده از آن، طبـق آئـين             يجاد  ميزان و نحوه ا    -الف

٪ سود ويـژه    ۱۵اندوخته قانوني از    . تصويب شوراي پول و اعتبار خواهدرسيد، تعيين خواهدشد       

اندوخته قانوني پس از آنکه به ميزان سرمايه رسـيد،          . ٪ بيشتر نخواهدبود  ۲۰ساالنه کمتر و از     

 .اختياري است

از حـداقل مقـرر در ايـن قـانون کمتـر شـود، بايـد                رصورتي که سرمايه بانکي، بر اثر زيان،        د -ب

اي که در اين مورد به تصويب شوراي پـول و اعتبـار خواهدرسـيد، سـرمايه                   نامه  براساس آئين 

 .خود را تکميل نمود

ـ   نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانکها، به نحوي که ترازنامه مربـوط نشـان               -ج ده کليـه   دهن

دارائيها و بدهيهاي بانک باشد، بوسيله شوراي پول و اعتبار تعيين خواهدشد و بانکها مکلف بـه   

 .اجراي آن خواهندبود

هـاي تاسـيس و توسـعه و          ميزان استهالک دارائيهاي منقول و غيرمنقول قابل استهالک و هزينه          -د

 و اعتبـار تعيـين خواهدشـد و         هاي احتياطي بانکها از طرف شوراي پول        همچنين ميزان اندوخته  

 .بانکها موظف به اجراي آن خواهندبود

 

 

۲۹ 



 .بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به گواهي حسابداران رسمي برسانند -هـ 

مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانکها به صورت عين، و همچنـين طـرز       -و

اي که به تصـويب شـوراي پـول و            نامه  يا فيلم يا نظاير آن، به موجب آئين       تبديل آنها به عکس     

اعتبار خواهدرسد، تعيين خواهدشد و اين قبيل عکسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاههـا، پـس                  

 .نامه، حکم اصول اسناد را خواهندداشت از گذشتن مدتهاي مقرر در آئين

 

 ۳۴ماده 

 ١:نوع استي بانکها مماانجام عمليات زير بر 

 .خريد و فروش کاال به منظور تجارت -۱

 .معامالت غيرمنقول، جز براي بانکهائي که هدف آنها انجام معامالت غيرمنقول است -۲

خريد اوراق بهادار داخلي يـا       اکت در سرمايه يک يا چند شرکت و ي        خريد سهام و مشار    -۳

مي ايران بـه    اب خود، به ميزاني بيش از آنچه بانک مرکزي جمهوري اسال          سخارجي به ح  

 .هاي خاص تعيين خواهدکرد نامه موجب دستورها يا آئين

اعطاي اعتبار به اعضاي ارکان خود و موسساتي که اعضاي مزبور در آن ذينفـع هسـتند و           -۴

يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، بيش از آنچه بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران بـه                    

 .کردهاي خاص تعيين خواهد نامه موجب دستورها يا آئين

اعطاي اعتبار به اعضاي ارکان يـا روسـاي ادارات و بازرسـان بانـک مرکـزي جمهـوري                    -۵

اي که در اين مورد به تصويب شوراي پول و اعتبار             نامه  اسالمي ايران، مگر با رعايت آئين     

 .خواهدرسيد

                                                 
مصـوب  ) بهـره (يات بانکي بدون ربـا      ، در چارچوب قانون عمل    ٣٤ ماده   ٢ و   ١انجام عمليات مذکور در بندهاي       )١(

 . مجلس شوراي اسالمي مجاز است٨/٦/١٣٦٢
 
 

٣٠ 

 



 .انتشار اوراق ديداري در وجه حامل -۶

مين محل کـار يـا مسـکن کارکنـان بانـک و             تملک غيرمنقول براي استيفا، مطالبات يا براي تا        :تبصره

معامالت نسبت بـه آن، طبـق شـرايطي کـه بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران تعيـين                       

 . اين ماده نخواهدبود۲خواهدنمود، مشمول ممنوعيت موضوع بند 

 

 ۳۵ماده 

محکومين به سرقت، ارتشاء، اختالس، خيانت در امانت، کالهبـرداري، جعـل و تزويـر، صـدور                  -الف

 اعم از اينکه حکم از دادگاههـاي داخلـي يـا            –محل و ورشکستگي به تقصير يا تقلب          چک بي 

 از تصدي   –خارج کشور صادر شده يا محکوم مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد                

 .باشند اداره امور بانکها، به هر عنوان، ممنوع مي

بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران در        توانند بدون اجازه      مديران و روساي هيچ بانکي نمي      -ب

 . يا سمتي داشته باشند١بانک ديگري سهم

شود، مسـئول و متعهـد        هر بانک در مقابل خساراتي که در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي             -ج

 .جبران خواهدبود

مديرعامل، رئيس هيات مديره، اعضاي هيات عامل و اعضاي هيات مـديره هـر بانـک نيـز در                    

باشند که به علت تخلف هريک از آنهـا            و مشتريان، مسئول خساراتي مي     ٢احبان سهام مقابل ص 

هاي مربوط به اين قانون يـا اساسـنامه آن بانـک، بـه صـاحبان                  نامه  از مقررات و قوانين و آئين     

 .شود سهام يا مشتريان وارد مي

                                                 
، داشتن سهم در بانکهـا توسـط مـديران و روسـاي             ١٧/٣/١٣٥٨باتوجه به قانون ملي شدن بانکها، مصوب         )١(

 .بانکها موضوعاً منتفي است
 . سهم بانکها گرديده است، دولت تنها صاحب١٧/٣/١٣٥٨به موجب قانون ملي شدن بانکها، مصوب  )٢(
 
 

٣١ 

 



اين » الف«ر مورد بند مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احکام صادره از دادگاههاي خارجي د      : تبصره

 .ماده، وزارت دادگستري است

 

 ۳۶ماده 

طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانکها و موسسـات اعتبـاري از طـرف بانـک                     

 .مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعيين خواهدشد

 

 ۳۷ماده 

انـک مرکـزي   هـاي متکـي بـر آن و دسـتورهاي ب     نامه بانکها مکلفند مقررات اين قانون و آئين     

شود و    هاي متکي بر آن صادر مي       نامه  جمهوري اسالمي ايران را که به موجب اين قانون يا آئين          

 ١.همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت کنند

 

 ۳۸ماده 

 شـوراي   ۱۸/۱۲/۱۳۵۸کانون بانکها، به موجب اليحه قانوني انحالل کـانون بانکهـا، مصـوب              

 .منحل گرديده است) ماده واحده(انقالب اسالمي 

 

 

 

                                                 
 هيات ٨٨٥٢٨نامه شماره  تصويب) (بهره(نامه فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا    آئين ٧به موجب ماده     )١(

هاي بانک مرکزي را که به موجب قوانين          بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه    «): ١٧/١٢/١٣٦١وزيران، مصوب   
 ».گردد، به موقع اجرا بگذارند در ميهاي متکي به آن صا نامه و آئين

 
 

٣٢ 

 



 

  ترتيب انحالل و ورشکستگي بانکها–فصل سوم 

 ۳۹ماده 

در موارد زير ممکن است بنا به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران و                    

 و وزيـر امـور اقتصـادي و         ١وزيـر   تاييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هياتي مرکب از نخسـت           

اره امور بانک به عهده بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران               دارائي و وزير دادگستري، اد    

 ٢.واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانک داده شود يا اجازه تاسيس بانک لغو شود

 .درصورتي که مقامات صالحيتدار بانک تقاضا نمايند -الف

 . را شروع نکنددرصورتي که بانک در مدت يکسال از تاريخ ابالغ اجازه تاسيس، عمليات خود -ب

درصورتي که بانکي بدون عذر موجه، فعاليت خود را براي مدتي متجـاوز از يـک هفتـه قطـع                     -ج

 .کند

هاي متکي بر آن و دستورات بانک مرکـزي           نامه  درصورتي که بانک برخالف اين قانون و آئين        -د

شـود، و     ادر مي هاي متکي بر آن ص      نامه  جمهوري اسالمي ايران، که به موجب اين قانون يا آئين         

 .يا برخالف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد

 .درصورتي که قدرت پرداخت بانکي به خطر افتد يا سلب شود -هـ 

                                                 
 هجـري شمسـي، مقـام       ١٣٦٨پرسي ششم مـرداد        قانون اساسي اصالحي، مصوب همه     ١٢٤به موجب اصل     )١(

معـاون اول   . تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد          جمهور مي   رئيس«وزير حذف و      نخست
ـ           رئيس ات وزيـران و مسـئوليت همـاهنگي سـاير معاونتهـا را بـه عهـده                 جمهـور، بـا موافقـت وي، اداره هي
 اساسي، اعمال قوه مجريه، جـز در امـوري کـه در ايـن قـانون                 و به موجب اصل شصتم قانون     » .داشتخواهد

همچنين به موجب اصـل يکصـد و        . جمهور و وزراء است     مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس       
جمهور است و رئـيس جمهـور در برابـر مجلـس              ، رياست هيات وزيران با رئيس     سي و چهارم قانون اساسي    

 .مسئول اقدامات هيات وزيران است
انحالل هريک از «:  شوراي انقالب اسالمي٢/٧/١٣٥٨ اليحه قانوني اداره امور بانکها، مصوب ٩به موجب ماده   )٢(

 ».دبودالعاده بانکها خواه بانکها منحصراً در صالحيت مجمع عمومي فوق
 
 

٣٣ 

 



شود، از تـاريخ الغـاء اجـازه تاسـيس، طبـق دسـتور بانـک                  بانکي که اجازه تاسيس آن لغو مي       :تبصره

 .مرکزي جمهوري اسالمي ايران عمل خواهدکرد

 

 ۴۰ماده 

اي   نامه   و نحوه الغاء اجازه تاسيس به موجب آئين        ۳۹بانک در موارد مذکور در ماده       طرز اداره   

 .باشد که به تصويب کميسيونهاي دارائي مجلس شوراي ملي خواهدرسيد مي

 

 ۴۱ماده 

درصورتي که توقف يا ورشکستگي بانکي اعالم شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصميم، نظر                -الف

بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي        . اسالمي ايران را جلب خواهـدکرد     بانک مرکزي جمهوري    

 .ايران از تاريخ وصول استعالم دادگاه، بايد ظرف يکماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعالم دارد

دادگاه باتوجه به نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و دالئل موجود در پرونـده تصـميم           

 .مقتضي اتخاذ خواهدکرد

 .باشد يه امور بانک ورشکسته با اداره تصفيه امور ورشکستگي ميتصف -ب

در تمام موارد انحالل و ورشکستگي بانکها، تصفيه امور آنها با نظارت نماينـده بانـک مرکـزي                  -ج

 .جمهوري اسالمي ايران انجام خواهدگرفت

 در درجـه اول، و      هاي مشابه تا ميزان پنجاه هـزار ريـال          انداز يا سپرده    هاي پس   استرداد سپرده  -د

هاي ثابت تا همان مبلـغ در درجـه دوم، بـر کليـه تعهـدات       هاي حساب جاري و سپرده     سپرده

 .ديگر بانکهاي منحل شده يا ورشکسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است

 .با انحالل يا ورشکستگي يک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهدشد -هـ 

 

 

۳۴ 



 

 

  کيفري و انتظامي مقررات–فصل چهارم 

 ۴۲ماده 

خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانکي که موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد، يـا ورود        -الف

يا خروج ارز با پول رايج کشور، بدون رعايت مقرراتي کـه بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي          

بـه جـزاي نقـدي تـا        متخلفين  . دارد، ممنوع است     اين قانون مقرر مي    ۱۱ايران به موجب ماده     

 .٪ مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهندشد۵۰معادل 

تاسيس بانک و اشتغال به بانکداري بدون رعايت مقررات اين قانون، و استفاده از نام بانک در                  -ب

مرتکب به حبس تاديبي تا شش ماه محکوم خواهدشد و          . عنوان موسسات اعتباري ممنوع است    

به درخواست بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، موقتـاً         تواند    درصورت اقتضاء دادستان مي   

 .دستور تعطيل موسسه را تا تعيين تکليف نهايي آن ازطرف دادگاه بدهد

 .تعقيب کيفري در موارد فوق منوط به شکايت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران است :تبصره

 

 ۴۳ماده 

 را رعايـت    ۱۴ مـاده    ۶ و   ۵ و   ۳ و   ۲بانکها و موسسات اعتباري که نسبتهاي مقرر در بنـدهاي           

٪ درسال نسبت به    ۱۲نکنند، به تشخيص شوراي پول و اعتبار، مکلف به پرداخت مبلغي معادل             

 .مبلغ مورد تخلف، خواهندبود

 

 

 

۳۵ 



 ۴۴ماده 

هـاي آن و دسـتورات بانـک مرکـزي جمهـوري       نامـه  تخلف از ساير مقررات اين قانون و آئين  

شـود، موجـب مجازاتهـاي        هاي آن صادر مي     نامه  ن قانون يا آئين   اسالمي ايران، که به موجب اي     

 :انتظامي زير خواهدبود

 .تذکر کتبي به مديران يا متصديان متخلف -۱

 .پرداخت مبلغي روزانه تا حداکثر دويست هزار ريال براي ايام تخلف -۲

ممنوع ساختن بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي از انجـام بعضـي امـور بـانکي بـه طـور                    -۳

 .ت يا دائمموق

مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صـدور حکـم بـه مجازاتهـاي انتظـامي، هيـات                    

انتظامي بانکها خواهدبود که مرکب از نماينده دادستان کل و يک نفر از اعضاي شوراي پول و                 

 اعتبار به انتخاب شورا، و يک نفر از اعضاي شورايعالي بانکها، بـه انتخـاب شـورايعالي بانکهـا،                  

 ١.دبيرکل بانک سمت دادستان هيات را خواهدداشت

احکام هيات انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، قابـل تجديـدنظر در شـوراي پـول و اعتبـار                   

 .خواهدبود و راي شورا قطعي است

 اين ماده وسيله بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران از بانـک   ۲ و بند ۴۳وجوه موضوع ماده     :۱تبصره

 .ربوط وصول و به حساب درآمد عمومي منظور خواهدشديا موسسه م

ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هريک از مجازاتهـاي انتظـامي بـراي تخلفـات و                   :۲تبصره

ترتيب درخواست تجديدنظر و طرز رسيدگي مجـدد و اجـراي تصـميمات هيـات رسـيدگي و           

تصـويب شـوراي پـول و اعتبـار         اي خواهـدبود کـه بـه          نامـه   شوراي پول و اعتبار، مطابق آئـين      

 .خواهدرسيد

                                                 
 . شوراي انقالب اسالمي١٨/١٢/١٣٥٨ مصوب –بند پنج اليحه قانوني اصالح قانون پولي و بانکي کشور  )١(
 

٣٦ 

 



 

 ۴۵ماده 

کليه قوانين و مقررات ديگر، در مواردي که با اين قانون مغايرت دارد، از تـاريخ اجـراي ايـن                    

هاي   نامه  هاي اين قانون به تصويب نرسيده است، آئين         نامه  قانون ملغي است و تا زماني که آئين       

ن، به تشخيص شوراي پول و اعتبار، معارض نباشد، قابل  سابق، مشروط بر اينکه با مفاد اين قانو       

 .اجرا خواهدبود

*** 
 

قانون فوق، مشتمل بر چهل و پنج ماده و بيست تبصره، پس از تصويب مجلس سـنا در جلسـه                     

، در جلسه روز يکشنبه هجدهم تيرماه يکهزار و سيصـد و پنجـاه و               ۷/۴/۱۳۵۱روز چهارشنبه   

 .ملي رسيديک شمسي به تصويب مجلس شوراي 

 رئيس مجلس شوراي ملي       

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

۳۷ 



نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تاسيس بانک در موارد  آئين

  قانون پولي و بانکي کشور۳۹مذکور در ماده 

 

نامـه طـرز اداره       ، آئـين  ۱۸/۴/۱۳۵۱ قانون پولي و بانکي کشـور، مصـوب          ۴۰در اجراي ماده    

 قانون پولي و بانکي کشور،    ۳۹جازه تاسيس بانک در موارد مذکور در ماده         بانک و نحوه الغاء ا    

 .شود به شرح زير تصويب مي

 

 ۱ماده 

 قانون پولي و بانکي کشور بـه عهـده بانـک مرکـزي              ۳۹هرگاه اداره امور بانک در مورد ماده        

 نمايـد و يـا بـا    تواند امور بانک را راساً اداره  اين بانک مي    جمهوري اسالمي ايران واگذار شود،    

، آن را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقـوقي ديگـر محـول               ۳۹تجويز هيات مذکور در ماده      

شوند، مسئوليت داشته و دسـتورهاي        اشخاص حقيقي يا حقوقي که مامور اداره بانک مي        . نمايد

 .کلي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را مکلفند رعايت نمايند

 

 ۲ماده

 اسالمي ايران يا شخص و اشخاصـي کـه اداره بانـک بـه آنهـا محـول                   بانک مرکزي جمهوري  

باشند که بـه موجـب اساسـنامه بانـک بـه هيـات مـديره و                   شود، داراي تمام اختياراتي مي      مي

مديرعامل داده شده و از تاريخ واگذاري اداره بانک، هيات مديره و مديرعامل بانک اختياري               

کنندگان بانـک     ت تقاضا، مکلف به همکاري با اداره      در اداره بانک نخواهندداشت؛ ولي درصور     

 .باشند مي

 

۳۸ 



 ۳ماده 

هرگاه اختياراتي که به موجب اساسنامه به مديران داده شده است، به تشخيص بانک مرکزي               

جمهوري اسالمي ايران کافي براي اداره بانک نباشد، اختيارات الزم با تصويب شـوراي پـول و                 

اعطا خواهدشد و همچنـين         قانون پولي و بانکي کشور،     ۳۹در ماده   اعتبار و تاييد هيات مذکور      

درصورتي که حسن اداره بانک مستلزم افزايش سرمايه تشـخيص گـردد، افـزايش سـرمايه و         

 ۳۹انتشار و فروش سهام جديد با تصويب شوراي پول و اعتبار و تاييد هيات مـذکور در مـاده                    

 .مجاز خواهدبود

 

 ۴ماده 

شـود، بـا     مزاياي شخص يا اشخاصي که اداره امور بانک به آنها محول مـي   الزحمه و   تعيين حق 

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران است

 

 ۵ماده

 قانون پولي و بانکي کشور، ترتيب ديگري بـراي اداره امـور             ۳۹در مواردي که به موجب ماده       

 . خواهدبودنامه قابل اجرا ترتيب مذکور با توجه به مفاد اين آئين بانک داده شود،

 

 ۶ماده

در مواردي که مدتي براي اداره بانک تعيين نشود، تحويل بانک بـه مقامـات منتخـب مجمـع                   

ل به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و تصـويب شـوراي           وعمومي، موک 

 . خواهدبود۳۹پول و اعتبار و تاييد هيات مذکور در ماده 

 

 

۳۹ 



 ۷ماده 

بانکي قبل از شروع به عمليات لغو شود، مراتب به مقامات بانک مربوط و              هرگاه اجازه تاسيس    

اداره ثبت شرکتها، ازطرف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، اعـالم و در يکـي از جرايـد                  

تعمال اين کلمه در مکاتبات آن   سا   شود و از تاريخ اعالم به بانک،        کثيراالنتشار تهران آگهي مي   

 .منوع استبانک و تابلو و غيره م

 

 ۸ماده 

هرگاه الغاء اجازه تاسيس بانک پس از شروع به عمليات بانکي باشد، آن بانک از تاريخ الغـاء                  

اجازه تا خاتمه تصفيه و آگهي ختم عمل، بايد طبق دسـتور بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي         

 .ايران عمل نمايد

 

ه يا بشـود، مـديران تصـفيه بانـک          در مواردي که بانک بر اثر لغو اجازه تاسيس آن منحل شد            :تبصره

منحله به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و تاييد شوراي پول و اعتبـار             

گردد و شوراي پول و اعتبار کليه اختيارات و وظايف مجمع عمـومي صـاحبان سـهام                   تعيين مي 

 ١.دهد يبانک را تا خاتمه امر تصفيه و آگهي ختم عمل، اعمال نموده و انجام م

 

 

 

                                                 
 قانون پولي و بانکي کشور، کميسيونهاي امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي ملي و سـنا                 ٤٠به استناد ماده     )١(

نامه طرز اداره بانک و   آئين٨ويب نمودند که تبصره ماده  تص٢٦/١/١٣٥٥ و ٢٢/١٢/١٣٥٤به ترتيب در تاريخ   
 قانون پولي و بانکي کشور به شرح فـوق اصـالح            ٣٩نحوه الغاي اجازه تاسيس بانک در موارد مذکور در ماده           

 .شود
 
 

٤٠ 

 



 ۹ماده

در مواردي که به رعايت مصالح بانکي و اقتصـادي کشـور، اعطـاء اعتبـاراتي بـيش از ميـزان                     

نامـه    معمول و متعارف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي اداره بانک مشمول اين آئين             

 و  توانـد بـا تاييـد شـوراي پـول و اعتبـار              الزم باشد، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مـي        

 قانون پولي و بانکي کشور و طبق شـرايطي کـه ايـن هيـات                ۳۹تصويب هيات مذکور در ماده      

 .کنندگان بانک بگذارد تعيين خواهدکرد، مبالغ الزم را در اختيار اداره

 

 قانون پولي و بـانکي کشـور،        ۴۰نامه فوق مشتمل بر نه ماده و يک تبصره، به استناد ماده               آئين

، ۲۷/۱۰/۱۳۵۱رائي مجلس شوراي ملي در جلسه روز چهارشنبه         پس از تصويب کميسيون دا    

سه روز يکشنبه اول بهمن مـاه يکهـزار و سيصـد و پنجـاه و يـک شمسـي بـه تصـويب                        لدر ج 

 .کميسيون دارائي مجلس سنا رسيده است
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