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 قانون پولی و بانکی کشور

 1351.4.18مصوب 

 پول -قسمت اول 

 - 1ماده 

 واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. -الف 

 گرم طالی 0.0108055یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم  -ب 

 است. خالص

 تغییر برابری ریال نسبت به طال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر -ج 

 مجلسین میسر خواهد بود.دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی

 برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی -د 

 شود.پول محاسبه و تعیین میالمللیکشور در مقابل صندوق بین ایران با رعایت تعهدات

 - 2ماده 

 های فلزی قابل انتشار است.پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه -الف 

 فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق -ب 
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 قوه ابراء دارد. یابد جریان قانونی واین قانون انتشار می

 پذیر است مگرتعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام -ج 

 بدهکار و بستانکار داده شدهآن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین

 باشد.

 مسکوکات طال رواج قانونی ندارد. -د 

 ه پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایرانمقررات مربوط به ورود و صدور طال و نقره ب -ه 

 شود.میو موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین

 نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و -اندازه  -رنگ  -جنس  -شکل  -مبلغ اسمی  -و 

 مرکزی ایران و تصویب وزیر داراییهای فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانکسکه

 ات این قانون تعیین خواهد گردید.با رعایت مقرر

 های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر داراییمیزان سکه

 تعیین خواهد شد.

 اسکناس دارای امضاء وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود. -ز 

 - 3ماده 

 ت است و این امتیاز با رعایتامتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دول -الف 

 شود.مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می

 آوری و شرایط خروجهای فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمعمیزان قوه ابراء سکه -ب 

 ایران با تأیید شورای پول وها از جریان به وسیله بانک مرکزیاسکناسها و سکه

 یب وزیر دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقلاعتبار پس از تصو

 پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور بههای کثیراالنتشاریکی از روزنامه

 رسد.اطالع عموم می

 - 4ماده 

 های فلزی منتشر شده منحصرتعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها با سکه -الف 

 اخت پول رایج کشور خواهد بود.به پرد

 هایبانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه -ب 

 داشت.فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد

 هایبانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناسها و سکه -ج 

 شوند و رواج قانونی خودمیاین قانون از جریان خارج 3ب ماده  فلزی را که طبق بند

 دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرررا از دست می



 های فلزی تعویض نشده به حسابها و سکهو اسکناستعهدی در قبال آنها نخواهد داشت

 خزانه منظور خواهد شد.

 - 5ماده 

 های منتشر شده هموارهک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناسبان -الف 

 هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.دارایی

 .6طال طبق ماده  - 1

 .7ارز طبق ماده  - 2

 .9و  8اسناد و اوراق بهادار طبق مواد  - 3

 درصد 25این ماده نباید از  مجموع داراییهای مندرج در ردیفهای یک و دو بند الف -ب 

 منتشر شده کمتر باشد.های بانک مرکزی ایران بابت اسکناسهایمجموع بدهی

 تر ازهای موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آنها پایینارزش دارایی -تبصره 

 خرید آنها زیادتر از قیمت اسمیقیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت

 شود.به قیمت اسمی محسوب میباشد 

 عبارتند از: 5( بند الف ماده 1داراییهای طال موضوع ردیف ) - 6ماده 

 شمش طال، طالی مسکوک موجود در خزانه بانک، طالیی که در بانکهای خارجی و -الف 

 المللی سپرده شده باشد.مؤسسات بین

 مللی ترمیم و توسعه و یاالالمللی پول و بانک بینطالی تحویلی به صندوق بین -ب 

 قوانین مصوب.مؤسسات مشابه با وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق

 با رعایت تبصره این ماده 5( بند الف ماده 2های ارزی موضوع ردیف )دارایی - 7ماده 

 عبارت است از:

 اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران. -الف 

 لبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.مطا -ب 

 المللی پول یا بانکهر گونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین -ج 

 طبق قوانین مربوط.المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنهابین

 المللی و مؤسسات وابستهسمی بیناسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای ر -د 

 به آنها.

 اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی. -ه 

 مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای -و 

 بینی شدهحدود پیشالمللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تاهای بیننامهموافقت



 های مزبور.تنامهدر موافق

 اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای -ز 

 باشد و به سررسید آنها بیشسه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده

 از شش ماه نمانده باشد.

 ول بانک مرکزی ایران.اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قب -ح 

 المللی پول طبق قوانین مربوط.موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین -ط 

 ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل -تبصره 

 تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.

 عبارت است 5( بند الف ماده 3ع ردیف )اسناد و اوراق بهادار دولتی موضو - 8ماده 

 از:

 اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر -الف 

 باشد.این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده

 ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها ومطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه -ب 

 شوندبازرگانی اداره میوابسته به دولت و یا وابسته به شهرداریها که به طور مؤسسات

 مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.

 وثیقه کلیه تعهدات ناشی از 1316آبان  25جواهرات سلطنتی موضوع قانون  -تبصره 

 سلطنتی به عهده بانک مرکزیاهراتباشند نگاهداری و حفاظت جواجرای این ماده می

 ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته

 پذیر است.اسکناس امکان

 عبارتست از: 5بند الف ماده  3اسناد غیر دولتی موضوع ردیف  - 9ماده 

 سه امضاء معتبر کهکرد دارای اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله -الف 

 سال.یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یک

 های مندرجسایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طال یا دارایی -ب 

 با سررسید حداکثر یک سال. 7در ماده 

 بانک مرکزی ایران -قسمت دوم 

 کلیات -فصل اول 

 - 10ماده 

 بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست -لف ا

 باشد.کلی اقتصادی کشور می



 هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادالت -ب 

 بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

 بینیست و در مواردی که در این قانون پیشبانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی ا -ج 

 سهامی خواهد بود.نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای

 بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین -د 

 ابستهدولتی و مؤسسات دولتی و وهایها و شرکتو مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه

 باشد.به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی

 سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و -ه 

 بانک تأمین شده و متعلق بههایتفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته

 است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویبدولت است که تماماً پرداخت شده 

 افزایش یابد.هیأت وزیران ممکن است

 توانمرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می -و 

 با تصویب هیأت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.

 شعبه تأسیس نماید یا به بانک تواند در هر محل الزم بداندبانک مرکزی ایران می -ز 

 ایران به بانک دیگریملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی

 نمایندگی بدهد.

 پذیر است.انحالل بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان -ح 

 وظایف و اختیارات -فصل دوم 

 ظام پولی و اعتباری کشور موظفکننده نبانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم - 11ماده 

 باشد:به انجام وظایف زیر می

 های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.انتشار اسکناس و سکه -الف 

 نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون. -ب 

 تصویب تنظیم مقررات مربوط به معامالت ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با -ج 

 ارزی.شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معامالت

 نظارت بر معامالت طال و تنظیم مقررات مربوط به این معامالت یا تصویب هیأت -د 

 وزیران.

 نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب -ه 

 شورای پول و اعتبار.

 کزی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:بانک مر - 12ماده 



 ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهاینگاهداری حسابهای وزارتخانه -الف 

 نصف سرمایه آنها متعلق بهدولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از

 شرکتهای دولتی و یا شهرداریها ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ووزارتخانه

 آنها در داخل و خارج از کشور.باشند و انجام کلیه عملیات بانکیمی

 فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان -ب 

 دیگر.عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات

 زی و طالی کشور.نگاهداری کلیه ذخائر ار -ج 

 المللی ترمیم و توسعه والمللی پول و بانک بیننگاهداری وجوه ریالی صندوق بین -د 

 مؤسسات مشابه یا وابسته به اینالمللی توسعه والمللی و مؤسسه بینشرکت مالی بین

 مؤسسات.

 انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و -ه 

 ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

 ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند الفوزارتخانه - 1تبصره 

 بانک مرکزی ایراناین ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد

 انجام نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران

 انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیاردهند و اطالعاتی که بانک مرکزی ایران در

 آن بگذارند.

 ها و شرکتها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجاموزارتخانه - 2تبصره 

 کبند الف و قسمت اول تبصره یباشند مشمول مفادعملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر می

 این ماده نخواهند بود.

 باشد.بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می - 13ماده 

 ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.دادن وام و اعتبار به وزارتخانه - 1

 ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه - 2

 های دولتی وبارات اعطایی به شرکتدادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعت - 3

 با تأمین کافی.هاها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریشهرداری

 ها و دادن اعتبار بهتنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک - 4

 بانکها با تأمین کافی.

 قرضه صادر شده از طرف خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق - 5

 المللی معتبر.های خارجی یا مؤسسات مالی بیندولت



 خرید و فروش طال و نقره. - 6

 افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای - 7

 دیگر و تحصیل اعتبارات درداخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی

 های داخل.خارج به حساب خود و یا به حساب بانک داخل و

 ها ودادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه - 1تبصره 

 مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت دارایی است.

 های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبارنامهآیین - 2تبصره 

 .خواهد رسید

 تواند به شرح زیر دربانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می - 14ماده 

 امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

 تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و - 1

 اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.

 هایها یا به انواع بدهیها به کلیه داراییی بانکهای آنتعیین نسبت دارایی - 2

 مرکزی ایران.ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانکآنها بر حسب نوع فعالیت بانک

 تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است - 3

 ن تعیین گردد ولی در هربرای آهای متفاوتیبر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبت

 درصد بیشتر نخواهد بود. 30درصد کمتر و از  10حال این نسبت از 

 ها.تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک - 4

 تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع داراییها. - 5

 ظهرنویسی یا -ات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی تعیین حداکثر نسبی تعهد - 6

 قبیل تعهدات.ها و نوع و میزان وثیقه اینهای صادر از طرف بانکنامهضمانت

 شود.ها تأمین میتعیین شرایط معامالت اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک - 7

 انداز و سایر حسابها.تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس - 8

 های جاریعیین نوع و میزان جوائز و هر گونه امتیاز دیگری که برای جلب سپردهت - 9

 برای تبلیغات بانکها درگردد و تعیین ضوابطها عرضه میانداز از طرف بانکیا پس

 این مورد.

 ها و اخذ هر گونه اطالعات وها و اسناد و مدارک بانکرسیدگی به عملیات و حساب - 10

 ای.ا توجه به لزوم حفظ اسرار حرفهآمار از بانکها ب

 های مربوط به طور موقتها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتمحدود کردن بانک - 11



 یا دائم.

 ها.های مشابه نزد بانکانداز و سپردههای پستعیین نحوه مصرف وجوه سپرده - 12

 ی یا در هر یک ازها و اعتبارات بانکها به طور کلتعیین حداکثر مجموع وام - 13

 های مختلف.رشته

 ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک - 14

 باال برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی. 14تا  1تعیین مقررات مشروح در بندهای  - 15

 استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبالً به تصویب شورای پول و -تبصره 

 بار برسد.اعت

 المللی پول است ورییس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین - 15ماده 

 مرکزی ایران خواهد بود و انجامالمللی پول از طریق بانکارتباط دولت با صندوق بین

 کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق

 باشد.ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران میی پول به بانک ملیالمللبین

 ارکان -فصل سوم 

 باشد:بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می - 16ماده 

 مجمع عمومی. - 1

 شورای پول و اعتبار. - 2

 هیأت عامل. - 3

 هیأت نظارت اندوخته اسکناس. - 4

 هیأت نظار. - 5

 مومیمجمع ع -بخش اول 

 - 17ماده 

 وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر به انتخاب -مجمع عمومی بانک از وزیر دارایی  -الف 

 ریاست مجمع عموی بانک با وزیرشود.هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل می

 دارایی است.

 اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت -ب 

 کنند.می

 وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: -ج 

 رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران. - 1

 رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیأت نظار. - 2



 رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه. - 3

 ی.انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر دارای - 4

 سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است. - 5

 جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع -د 

 مرکزی ایران به دعوت وزیردیگر به نظر وزیر دارایی یا به پیشنهاد رییس کل بانک

 دارایی تشکیل خواهد شد.

 برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی که حق رأی -ه 

 ایران ضروری خواهد بود.دارند و رییس کل یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی

 تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد. -و 

 شورای پول و اعتبار -بخش دوم 

 - 18ماده 

 شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک -الف 

 وظایف زیر است:دارمرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده

 های داخلی بانکنامهرسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین - 1

 مرکزی ایران.

 ظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمعرسیدگی و ا - 2

 عمومی.

 های مذکور در این قانون.نامهرسیدگی و تصویب آیین - 3

 اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به - 4

 طرف دولت به شوراکه از لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری

 شود.ارجاع می

 دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به - 5

 اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست

 ایناظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران در حدود  - 6

 گردد.قانون به شورا عرضه می

 اعضاء شورای پول و اعتبار عبارتند از: -ب 

 رییس کل بانک مرکزی ایران. - 1

 دادستان کل کشور. - 2

 یک نفر از معاونان وزارت دارایی به معرفی وزیر دارایی. - 3



 یک نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفی وزیر اقتصاد. - 4

 ه.رییس دفتر بودج - 5

 رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. - 6

 این قانون. 38مدیر عامل کانون بانکها موضوع ماده  - 7

 دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی. - 8

 یک نفر مطلع در امور بازرگانی و صنعتی به تشخیص و انتخاب وزیر اقتصاد. - 9

 در امور کشاورزی به تشخیص و انتخاب وزیر کشاورزی. یک نفر مطلع - 10

 ریاست شورای پول و اعتبار با رییس کل بانک مرکزی ایران است - 1تبصره 

 بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا 10و  9و  8های افراد مذکور در ردیف - 2تبصره 

 را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.

 فوت و یا احراز عدم صالحیت یا عدم توانایی برای عضویت -در صورت استعفا  - 3تبصره 

 بند ب شخص دیگری برای بقیه مدت10و  9و  8در شورا در مورد هر یک از افراد ردیفهای 

 به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.

 سهشورا بر حسب دعوت رییس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جل -ج 

 متقاضی در نظر داشته باشند مطرحخواهد داد و مسائلی که رییس کل بانک یا اعضای

 خواهد شد.

 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و 8جلسات شورا با حضور حداقل  -د 

 حاضر در جلسه رسمی معتبرنفر از اعضای 6ها و تصمیمات شورا با رأی موافق توصیه

 است.

 دار برای مشورت دعوت نماید.ند از اشخاص صالحیتتواشورا می -ه 

 شوند موظف به حفظ اطالعات و اسراراعضای شورای و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می -و 

 مکلف به اظهار اطالع یا ادای شهادت باشند.باشند مگر در مواردی که قانوناًشورا می

 ای دریافت خواهند کرد که بهالزحمهاعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق -ز 

 گردد.میپیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین

 اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند -ح 

 نظری را به کاردقت و بییاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت

 گیرند مقرون به صالح کشور بوده و رعایت کامل حفظرا که می برند و کلیه تصمیماتی

 اسرا بانک و شورا بشود.

 هیأت عامل -بخش سوم 



 - 19ماده 

 دبیر کل بانک و -مقام قائم -هیأت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رییس کل  -الف 

 .خواهد بودسه نفر معاون با اختیارات و مسئولیتهای معین در این قانون

 -ب 

 داررییس کل بانک مرکزی ایران به عنوان باالترین مقام اجرایی و اداری عهده - 1

 عهده ارکان دیگرکلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به

 بانک گذارده شده است.

 رییس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این - 2

 باشد.های مربوط به آن مینامهانون و آیینق

 رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با - 3

 باشد.حق توکیل می

 تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را بهرییس کل بانک مرکزی ایران می - 4

 اید.اعضای هیأت عامل و کارمندان بانک تفویض بنم

 رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به موجب - 5

 انتصاب مجدد او بالمانع است.شود وفرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می

 مقام رییس کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیرقائم -ج 

 گردد وپنج سال منصوب میوزیران به فرمان همایونی برای مدتدارایی و تصویب هیأت 

 انتصاب مجدد او بالمانع است.

 شود و درمقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف رییس کل تعیین میاختیارات قائم

 مقام دارای کلیهقائمصورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس کل بانک

 اشد.باختیارات رییس کل می

 دبیر کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب -د 

 نیز به عهده خواهد داشت. دبیرگردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار رامی

 کل بانک صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطالع وزیر دارایی و وزیر اقتصاد

 .ارسال خواهد داشت

 معاونان بانک از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان به وسیله -ه 

 شود.نامبرده تعیین می

 - 20ماده 

 مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمعحقوق و مزایای رییس کل و قائم -الف 



 شود.عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می

 کل و معاونان بانک به پیشنهاد رییس کل و تصویب مجمع عمومیحقوق و مزایای دبیر  -ب 

 شود.تعیین و از بودجه بانک پرداخت می

 دبیر کل و معاونان بانک قبل از شروع به -مقام رییس کل قائم -رییس کل بانک  -ج 

 را حفظ نمایند و وظایفکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک

 رل به نحو احسن انجام دهند. قانونی خود

 اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان -د 

 خواهند بود و نباید صاحب سهم بانکهامجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری

 یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.

 های دولتی یا خصوصیتوانند در دستگاهمیاعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود ن -ه 

 سمت موظفی دارا باشند.

 هاقبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه -و 

 مقام رییس کل بانک مرکزی ایران باقائمیا مؤسسات آموزش عالی در مورد رییس کل و

 أت عامل با موافقت رییس کل بانک مرکزیتصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هی

 خواهد بود.ایران ممکن

 هیأت نظارت اندوخته اسکناس -بخش چهارم 

 - 21ماده 

 این 5دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده -الف 

 ابشده و همچنین نگاهداری حسهای چاپقانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس

 و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و 5داراییهای موضوع ماده 

 آنها از خزانه بانک و بعالوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهایینظارت بر ورود و خروج

 باشد.که باید از جریان خارج شود می

 شود:هیأت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می -ب 

 دو سناتور به انتخاب مجلس سنا. - 1

 دو نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای ملی. - 2

 رییس کل بانک مرکزی ایران. - 3

 دادستان کل کشور. - 4

 دار کل کشور.خزانه - 5

 رییس کل دیوان محاسبات. - 6



 رییس هیأت نظار. - 7

 اهد بود و در هر حالمدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس با مجلسین خو -تبصره 

 ماند.تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند

 نامه مربوط به نحوه اجرای وظائف محول به هیأت نظارت اندوخته اسکناس بهآیین -ج 

 شود.وسیله هیأت تصویب و به موقع اجرا گذارده می

 ایالزحمهقاعضای هیأت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیأت ح -د 

 گردد.تصویب مجمع عمومی تعیین میدریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و

 هیأت نظار -بخش پنجم 

 - 22ماده 

 هیأت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت -الف 

 کند.به صحت این حسابها و تعهدات اظهار نظر می

 هیأت نظار به شرح زیر است: وظائف -ب 

 رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی - 1

 ساالنه.

 ها و خالصه حسابهای بانک و گواهی آنهاها و بدهیرسیدگی به صورت ریز دارایی - 2

 برای انتشار.

 زین قانونی.رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موا - 3

 هیأت نظار مرکب از یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد -ج 

 سال سابقه کار است که بهمطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده

 شوند و انتخابپیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می

 مانع است.مجدد آنان بال

 های الزم از فعالیتهای بانک ورییس هیأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش -د 

 تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید.

 تواند کلیه اسناد حسابها و داراییهایهیأت نظار در ایفاء وظایف فوق می -تبصره 

 های بانک کهنوشتهررات و تصمیمات وبانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مق

 داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظائفالزم می

 ایران بدهد.خود نظراتی به رییس کل بانک مرکزی

 - 23ماده 

 حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر دارایی تعیین و از بودجه وزارت دارایی -الف 



 اخت است.قابل پرد

 اعضای هیأت نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که -ب 

 نحو احسن انجام دهند.اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به

 اعضای هیأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان -ج 

 کشوری خواهند بود.در معامالت دولتی و 

 های دولتی یا خصوصیتواند در دستگاهاعضای هیأت نظار در دوران تصدی خود نمی -د 

 سمت موظف دارا باشند.

 هاهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهقبول سمت -ه 

 بالمانع است.یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی

 نامه داخلی هیأت نظار به وسیله خود هیأت تنظیم و با تصویب وزیر داراییینآی -و 

 اجرا خواهد شد.

 مقررات عمومی -فصل چهارم 

 - 24ماده 

 سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه -الف 

 یابد.می

 قل یک ماه قبل از تشکیل جلسهترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حدا -ب 

 ساالنه مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم گردد.

 ای از وضع حسابهای خود را انتشاربانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خالصه -ج 

 خواهد داد.

 - 25ماده 

 سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد: -الف 

 ه حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط بهپرداخت مالیات بر درآمد ب - 1

 شرکتهای دولتی.

 ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک - 2

 بشود.

 مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی. - 3

 صویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سالمبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و ت - 4

 بعد.

 باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود. -ب 



 - 26ماده 

 دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی -الف 

 نام باقهریه اسناد خزانه بیقوه های خارجی و اتفاقات ناشی ازنسبت به طال و پول

 سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.

 سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طال و پولهای خارجی و -ب 

 های دولت به بانکبدهیاتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهالک اصل و بهره

 ید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.مرکزی ایران خواهد رس

 این 12های پرداخت موضوع بند ه ماده سود و زیان ناشی از اجرای موافقتنامه -ج 

 قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.

 - 27ماده 

 کلیه اسناد تعهد آور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور -الف 

 ای دو امضای مجاز خواهد بود.داخلی بانک دار

 مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت -ب 

 اینامهآن به موجب آیینعین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظائر

 وخواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها 

 نامه حکم اصولگذشتن مدتهای مقرر در آیینها پس ازفیلمها و نظائر آن در دادگاه

 اسناد را خواهند داشت.

 های مسکوک فلزیاسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طال و نقره و مطلس - 28ماده 

 لیاتگمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مامتعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض

 و عوارض دیگر معاف است.

 بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند - 29ماده 

 نوع کاال را از سپردن پیمانتواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چندمی

 ارزی معاف نماید.

 بانکداری -قسمت سوم 

 شرائط تأسیس بانک -فصل اول 

 - 30 ماده

 تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان -الف 

 مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.

 باشد.تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می -ب 



 اعتبارتأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و  -ج 

 و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.

 توانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانندمراجع ثبت شرکتها نمی -د 

 شده اساسنامه مربوط که بهنامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهیمگر آن که اجازه

 ت باشد.تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثب

 هر گونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. -ه 

 ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق -و 

 رسد.میای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبارنامهآیین

 اند و اساسنامه آنها بایب این قانون تأسیس شدهبانکهایی که قبل از تصو -تبصره 

 ظرف یک سال از تاریخمقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر

 تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و

 اعتبار برسانند.

 - 31ماده 

 ت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.تشکیل بانک فقط به صور -الف 

 مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اکثریت اعضاء هیأت عامل و اکثریت اعضاء هیأت -ب 

 مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

 هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا -ج 

 شود و باید تحتخارجی محسوب میحقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانکاشخاص 

 عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که صد درصد سرمایه آن

 شود.اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی میمتعلق به

 م خود را به اتباع خارجی یادرصد سها 40توانند بیش از بانکهای ایرانی نمی -د 

 نیست منتقل نمایند. انتقالاشخاص حقوقی که صد درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران

 سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقاً ممنوع است.

 از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانکهای خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی -ه 

 فقط با تصویب مجلسین خواهد بود.ورزندمتعارف بانکی اشتغال می خارجی که به عملیات

 مؤسسات اعتباری غیر بانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده

 کنندگان و متقاضیان وجوه وکنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضهنمی

 نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.باشند و عملیات آنها در حجم و اعتبار می

 - 32ماده 



 سرمایه بانکها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است. -الف 

 حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و -ب 

 یرانتأسیس نزد بانک مرکزی ااقالً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای

 سپرده شده باشد.

 حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم

 تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.

 تواند مهلت پرداخت سرمایهبانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می -ج 

 ابالغ نماید.ین و برای اجراء به بانکهاهای ایرانی را تعیتعهد شده بانک

 تواند با تصویب هیأت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ببانک مرکزی ایران می -د 

 های مخصوصیدر رشتهرا در مورد کلیه بانکها یا در مورد بانکهایی که فعالیت آنها

 است افزایش دهد.

 شرایط و نحوه فعالیت بانکها -فصل دوم 

 - 33ماده 

 میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق -الف 

 خواهد شد. اندوختهای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعییننامهآیین

 بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی 0.20سود ویژه ساالنه کمتر و از  0.15قانونی از 

 است.سرمایه رسید اختیاریپس از آن که به میزان 

 در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود -ب 

 پول و اعتبار خواهد رسیدای که در این مورد به تصویب شوراینامهباید بر اساس آیین

 سرمایه خود را تکمیل نماید.

 حوی که ترازنامه مربوط نشان دهندهنحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به ن -ج 

 و اعتبار تعیین خواهد شد وکلیه داراییها و بدهیهای بانک باشد به وسیله شورای پول

 بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود.

 های تأسیس ومیزان استهالک داراییهای منقول و غیرمنقول قابل استهالک و هزینه -د 

 طرف شورای پول و اعتبار تعیینهای احتیاطی بانکها ازتوسعه و همچنین میزان اندوخته

 خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهند بود.

 بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی -ه 

 برسانند.

 و مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها به صورت عین -و 



 ای که بهنامهآیینهمچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب

 تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و

 نامه حکم اصول اسناد رامقرر در آیینها پس از گذشتن مدتهاینظایر آن در دادگاه

 خواهند داشت.

 انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است: - 34ماده 

 خرید و فروش کاال به منظور تجارت. - 1

 معامالت غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معامالت غیرمنقول است. - 2

 خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا - 3

 مرکزی ایران به موجب دستورها یابه میزانی بیش از آنچه بانک خارجی به حساب خود

 های خاص تعیین خواهد کرد.نامهآیین

 اند واعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفع - 4

 ایران به موجب دستورها یاسایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی

 های خاص تعیین خواهد کرد.نامهآیین

 اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر - 5

 و اعتبار خواهد رسید.ای که در این مورد به تصویب شورای پولنامهبا رعایت آیین

 انتشار اوراق دیداری در وجه حامل. - 6

 مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکنتملک غیر منقول برای استیفاء  -تبصره 

 مرکزی ایران تعیین خواهدکارکنان بانک و معامالت نسبت به آن طبق شرائطی که بانک

 این ماده نخواهد بود. 2نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 

 - 35ماده 

 محکومین به سرقت، ارتشاء، اختالس، خیانت در امانت، کالهبرداری، جعل و -الف 

 تقلب اعم از این که حکم ازمحل و ورشکستگی به تقصیر یار، صدور چک بیتزوی

 های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرمدادگاه

 باشند.بانکها به هر عنوان ممنوع میبوده باشد از تصدی اداره امور

 جازه بانک مرکزی ایران در بانکتوانند بدون امدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی -ب 

 دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.

 شود مسئول وهر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می -ج 

 متعهد جبران خواهد بود.

 مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضاء هیأت عامل و اعضاء هیأت مدیره هر بانک نیز در



 به علت تخلف هر یک از آنهاباشند کهام و مشتریان مسئول خساراتی میمقابل صاحبان سه

 های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک بهنامهاز مقررات و قوانین و آیین

 شود.صاحبان سهام یا مشتریان وارد می

 های خارجی در موردمرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه -تبصره 

 بند الف این ماده وزارت دادگستری است.

 طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات اعتباری - 36ماده 

 از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

 های متکی بر آن و دستورهاینامهبانکها مکلفند مقررات این قانون و آیین - 37ماده 

 متکی بر آن صادرهاینامهکه به موجب این قانون یا آیینبانک مرکزی ایران را 

 شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.می

 - 38ماده 

 شوند.کنند عضو کانون بانکها شناخته میکلیه بانکهایی که در ایران کار می -الف 

 ای کهبه موجب اساسنامهکانون بانکها دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی بوده و  -ب 

 خواهد شد.به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره

 ترتیب انحالل و ورشکستگی بانکها -فصل سوم 

 در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و - 39ماده 

 یر دارایی و وزیرو وزتأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر

 اقتصاد و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا

 اجازه تأسیس بانک لغو شود.ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا

 در صورتی که مقامات صالحیتدار بانک تقاضا نمایند. -الف 

 ریخ ابالغ اجازه تأسیس عملیات خود رادر صورتی که بانک در مدت یک سال از تا -ب 

 شروع نکند.

 در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته -ج 

 قطع کند.

 های متکی بر آن و دستوراتنامهدر صورتی که بانکی برخالف این قانون و آیین -د 

 شود ومتکی بر آن صادر میهاینامهبانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین

 یا برخالف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

 در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود. -ه 

 شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبقبانکی که اجازه تأسیس آن لغو می -تبصره 



 دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.

 و نحوه الغاء اجازه تأسیس به 39طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده  - 40ماده 

 مجلسین خواهد رسید.های داراییباشد که به تصویب کمیسیونای مینامهموجب آیین

 - 41ماده 

 در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعالم شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ -الف 

 مرکزی ایران از تاریخ وصولایران را جلب خواهد کرد. بانک تصمیم نظر بانک مرکزی

 استعالم دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعالم دارد. دادگاه با

 موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدتوجه به نظر بانک مرکزی ایران و دالئل

 کرد.

 باشد.صفیه امور ورشکستگی میتصفیه امور بانک ورشکسته با اداره ت -ب 

 در تمام موارد انحالل و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده -ج 

 بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

 های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال درانداز یا سپردههای پساسترداد سپرده -د 

 مبلغ در درجه دوم برهای ثابت تا همانهای حساب جاری و سپردهدرجه اول و سپرده

 کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

 با انحالل یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد. -ه 

 مقررات کیفری و انتظامی -فصل چهارم 

 - 42ماده 

 و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزیخرید و فروش ارز  -الف 

 مقرراتی که بانک مرکزیگردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت

 دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تااین قانون مقرر می 11ایران به موجب ماده 

 محکوم خواهند شد.مبلغ موضوع تخلف %50معادل 

 تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از -ب 

 به حبس تأدیبی تا شش ماه محکومنام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب

 تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاًخواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می

 تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.دستور تعطیل مؤسسه را تا

 تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است. -تبصره 

 ماده 6و  5و  3و  2بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای  - 43ماده 

 در %12ی معادل به پرداخت مبلغرا رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف 14



 سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.

 های آن و دستورات بانکنامهتخلف از سایر مقررات این قانون و آیین - 44ماده 

 شود موجب مجازاتهایمیهای آن صادرنامهمرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین

 انتظامی زیر خواهد بود:

 یا متصدیان متخلف.تذکر کتبی به مدیران  - 1

 پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف. - 2

 ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور - 3

 موقت یا دائم.

 های انتظامی هیأتمرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات

 کل یک نفر نماینده کانونتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستانان

 بانکها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیر کل بانک سمت

 دادستان هیأت را خواهد داشت.

 واحکام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در شورای پول 

 اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.

 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک 2و بند  43وجوه موضوع ماده  - 1تبصره 

 خواهد شد.یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور

 ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای - 2تبصره 

 رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیأت رسیدگیخلفات و ترتیب درخواست تجدید نظر و طرزت

 ای خواهد بود که به تصویب شورای پول ونامهو شورای پول و اعتبار مطابق آیین

 رسید.اعتبار خواهد

 کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از - 45ماده 

 قانون به تصویبهای ایننامهجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آیینتاریخ ا

 های سابق مشروط بر این که با مفاد این قانون به تشخیص شوراینامهنرسیده است آیین

 بود.پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد

 مجلس سنا در جلسهقانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب 

 تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم1351.4.7روز چهارشنبه 

 و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 عبداهلل ریاضی -رییس مجلس شورای ملی 


