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 » و گستره شمولتعاريف- اولفصل«

 

 :شود  به شرح زير تعريف مي،است  شده  اصطالحاتي که در اين قانون بکار برده -١ماده 

 ؛ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران:بانک مرکزي

 ؛هيات نظارت بر موسسات اعتباري :هيات نظارت

يري آن در قالـب اعطـاي اعتبـار و          کـارگ   عبارتست از دريافت هر گونه سپرده از عموم و به          :عمليات بانکي 

 ؛تسهيالت و ارايه انواع ابزارهاي پرداخت به مشتريان

تشخيص   شخص حقوقي است که مطابق با اين قانون مبادرت به انجام عمليات بانکي به              :موسسه اعتباري 

 ؛نمايد بانک مرکزي مي

ـ               :اعتبار د در قالـب اعتبـارات    تعهد موسسه اعتباري به پرداخت تسهيالت به اشـخاص يـا پـذيرش تعه

  ؛نامه، ظهرنويسي يا موارد مشابه اسنادي، ضمانت

کردن منابع مالي مورد نياز متقاضيان توسط موسسه اعتباري در چـارچوب يکـي از عقـود                  فراهم :تسهيالت

 ؛مندرج در اين قانون

 ؛سازد  انتقال وجوه مي پرداخت يا که اشخاص را قادر بهمکاناتيکليه ا :ابزارهاي پرداخت

 

 که به تشخيص بانک مرکزي مبادرت به انجام عمليـات بـانکي نماينـد، مـشمول                 اشخاصيکليه   -٢ماده  

 .باشند مقررات اين قانون مي

 

 

 

 

 

 

 



 ٣

 

 »موسسه اعتباري  شرايط تاسيس–ومدفصل «

 

 استفاده از نام بانک و سـاير        ، اشتغال به عمليات بانکي    ،تاسيس بانک و ساير موسسات اعتباري      -٣ماده  

 فقط طبق مقررات اين قانون و بـا مجـوز بانـک مرکـزي      در عنوان بانک يا موسسات اعتباري  وسسات اعتباري م

 .پذير است امکان

بنا به  که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي مبادرت به انجام عمليات بانکي نمايند، ي اشخاصفعاليت -تبصره

 موسـسين، اعـضاي هيـات مـديره،         .خواهد شـد   و به دستور دادستان کل کشور متوقف         درخواست بانك مركزي  

سـال     اين قانون به حبس تعزيري از سه مـاه تـا يـک             ٣مقام موسسات متخلف از موضوع ماده         مديرعامل و قائم  

 .  محکوم خواهند شد

تاييد صـالحيت اعـضاي هيـات مـديره،         و  مجوز تاسيس بانک و ساير موسسات اعتباري        صدور   -٤ماده  

 .عامل با بانک مرکزي است ديرمقام م عامل و قائم مدير

العملي است که بـا پيـشنهاد        شرايط تاسيس و نحوه فعاليت شعبه بانک خارجي بر اساس دستور           - تبصره

 .رسد بانک مرکزي به تائيد هيات نظارت مي

 را در ايران به     بانک و ساير موسسات اعتباري    توانند تقاضاي تأسيس     ها نمي   مراجع ثبت شرکت   -٥ماده  

نند، مگر آنکه مجوز بانک مرکزي و رونوشت گواهي شده اساسنامه مربوط که به تصويب بانک مرکزي                 ثبت برسا 

 .رسيده است، ضميمه تقاضاي ثبت باشد

 اساسنامه بانک و ساير موسسات اعتباري و تغييرات بعدي آن و تغيير مديريت بانک شامل تغيير                 -٦ماده  

 . مديره و هيأت عامل بايد قبالً به تصويب بانک مرکزي برسدمقام مديرعامل، اعضاي هيأت  عامل، قائم مدير

 شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي بانک در داخل و يا خارج کـشور، طبـق ضـوابطي                  يايجاد يا تعطيل   -٧ماده  

 .رسد خواهد بود که به تصويب هيأت نظارت مي

مه خـود را حـداکثر ظـرف        کليه مؤسساتي که به عمليات بانکي اشتغال دارنـد، مکلفنـد اساسـنا             -٨ماده  

 .سال از تاريخ تصويب اين قانون، با مقررات اين قانون تطبيق دهند و آن را به تأييد بانک مرکزي برسانند يک

 .تشکيل بانک فقط به صورت شرکت سهامي عام با سهام با نام، ممکن خواهد بود -٩ماده 

کزي و تصويب هيـات نظـارت تعيـين         شکل حقوقي ساير موسسات اعتباري به پيشنهاد بانک مر         -تبصره  

 .شود مي
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 .هاي خارجي قرار گيرد، مگر به موجب قانون تواند در مالکيت دولت  سهام بانک نمي- ١٠ماده 

  -١١ماده 

 . سرمايه بانک و ساير موسسات اعتباري فقط به صورت پول رايج کشور قابل پرداخت است-الف

 تماماً تعهد شده و بخـشي از آن بـه تـشخيص هيـات                سرمايه بانک و ساير موسسات اعتباري بايد       -ب

 . درصد سرمايه کمتر باشد، قبل از صدور مجوز تاسيس نزد بانک مرکزي سپرده شده باشد٢٠نظارت که نبايد از 

 هيات نظارت بر اساس نوع بانک و موسسه اعتباري، ميزان حداقل سرمايه و مهلت پرداخت سـرمايه       -پ

 .نمايد تعهد شده را تعيين مي
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 » اعتبارياتموسس  شرايط و نحوه فعاليت–فصل سوم«

 

د تحت عناوين ذيل بـه      نتوان   بر اساس مجوز بانک مرکزي مي       و ساير موسسات اعتباري    ها   بانک -١٢ماده  

 :دنقبول سپرده مبادرت نماي

 ؛جاري  سپرده-١

 ؛انداز  سپرده پس-٢

 ؛الحسنه انداز قرض  سپرده پس-٣

  ؛ردا گذاري مدت سرمايه   سپرده-٤

 .باشد ها مجاز مي  توسط بانک  جاري صرفاً قبول سپرده -تبصره

باشـند و     انداز و جـاري مـي       هاي پس   مکلف به بازپرداخت اصل سپرده     و ساير موسسات اعتباري      ها  انکب -١٣ماده  

 .ند کندار را تعهد و يا بيمه گذاري مدت هاي سرمايه توانند اصل سپرده مي

الحـسنه   انـداز قـرض   هاي پس سپرده، وجوه حاصل از ند اعتباري مکلفاتموسس  و ساير ها  بانک -١٤ماده  

الحسنه به     احتياطي، صرفاً از طريق قرض     ير را پس از کسر الزامات قانوني و ذخا        ) اين قانون  ١٢ ماده   ٣موضوع بند   (

 .دنمتقاضيان اختصاص ده

الحـسنه، کـارمزد دريافـت        قـرض  کنندگان  از دريافت توانند     و ساير موسسات اعتباري مي     ها  بانک -تبصره

 .نمايد سقف کارمزد را بانک مرکزي تعيين مي. کنند

توانند بر اساس ضوابط       مي ها   به منظور جذب و تجهيز سپرده       و ساير موسسات اعتباري     ها  انک ب -١٥ ماده

گـذاران اعطـا       ذيل به سـپرده    هاي تشويقي، امتيازاتي را به شرح       با اتخاذ روش  ،  تعيين شده توسط بانک مرکزي    

 :نمايند

 .الحسنه  قرضانداز  پسهاي ز غيرثابت نقدي يا جنسي براي سپردهي اعطاي جوا-الف

 .الوکاله گذاران از پرداخت کارمزد و يا حق  تخفيف و يا معافيت سپرده-ب

 .گذاران براي استفاده از تسهيالت اعطايي بانکي  دادن حق تقدم به سپرده-پ

 امـوال را بنـا بـه         بـه منظـور اعطـاي تـسهيالت،        تواننـد    و ساير موسسات اعتباري مي     ها  انکب -١٦ماده  

درخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد اموال مورد درخواست، خريداري نموده و با اخـذ تـامين بـه صـورت                       

 .اقساطي به مشتري بفروشند
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امـوال منقـول و غيـر       ر اعطاي تـسهيالت،     به منظو توانند     و ساير موسسات اعتباري مي     ها  بانک -١٧ماده  

منقول قابل اجاره را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره بـه شـرط تمليـک خريـداري و بـه                          

 .صورت اجاره به شرط تمليک واگذار نمايند

اضـيان را   توانند از طريق جعاله، تسهيالت مـورد نيـاز متق            و ساير موسسات اعتباري مي     ها  بانک -١٨ ماده

 .اعطا نمايند

، تـسهيالت   )سـلف (خريد محصوالت     توانند از طريق پيش      و ساير موسسات اعتباري مي     ها  نکبا -١٩ماده  

 .مورد نياز متقاضيان را تامين نمايند

دار متقاضـي را بعـد از احـراز           توانند اسناد مطالبات مـدت       و ساير موسسات اعتباري مي     ها  بانک -٢٠ماده  

 .کنند) خريد دين(د، تنزيل واقعي بودن اسنا

در تـامين قـسمتي از        به منظور ايجـاد تـسهيالت،      توانند   و ساير موسسات اعتباري مي     ها  بانک -٢١ماده  

 .گذاري و يا خريد سهام با متقاضيان مشارکت نمايند سرمايه

گاني، سرمايه   به منظور ايجاد تسهيالت در امور بازر       توانند   و ساير موسسات اعتباري مي     ها   بانک -٢٢ماده  

 .الزم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار متقاضي قرار دهند

 و ساير موسسات اعتباري از طريق عقد استصناع کـه بـه موجـب آن يکـي از طـرفين                     ها  بانک    -٢٣ماده  

قرارداد در مقابل مبلغي معين، ساخت و تحويل محصولي مشخص را در زماني معين نسبت بـه طـرف ديگـر بـر                       

کننده سفارش داده و حسب  توانند بنا به تقاضاي مشتري، محصولي را با اوصاف خاص به توليد  ميگيرد، يعهده م

 .شرايط پرداخت در قرارداد، خريداري نمايند و سپس آن را به مشتري فروخته و يا از طريق ديگر واگذار کنند

 به موجب قراردادي که بـين طـرفين         گردد، کليه قراردادهايي که در اجراي اين قانون مبادله مي         -٢٤ ماده

االجـرا    که در مفاد آن طرفين اختالفي نداشته باشـند، الزم           رسمي بوده و در صورتي    شود در حکم اسناد      منعقد مي 

دسته از معامالت مربوط به اموال غيرمنقول و امـوال    آن. باشد  مي ي اسناد رسمي  يين نامه اجرا  يو تابع مفاد آ   بوده  

ن و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند، کماکان طبق تشريفات مربوط               منقول که طبق قواني   

 .انجام خواهد شد

ها و ساير موسسات اعتباري در اجراي ايـن قـانون بـه               کليه وجوه و تسهيالت اعطايي که بانک       -١تبصره  

ي مقرر شـده باشـد کـه اشـخاص          نمايند و برابر قرارداد تنظيم      اشخاص حقيقي يا حقوقي پرداخت نموده، يا مي       

 هـاي ثبتـي و اجرايـي و         مذکور در سررسيد معيني وجوه و تسهيالت دريافتي به انضمام سود و خسارات و هزينه              
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 ، قابل مطالبه يا موسسه اعتباري بستانکارالوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعالم بانک دادرسي و حق

 ي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مکلفنـد براسـاس مفـاد اسـناد و              ي و دواير اجرا   ييو وصول است و کليه مراجع قضا      

 طبق مقررات اين     يا موسسه اعتباري   راردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حکم و اجراييه و وصول مطالبات بانک           ق

 .قانون اقدام نمايند

ها و ساير موسـسات       نک اشخاصي که در قالب استفاده از خدمات بانکي از وجوه و منابع مالي با              -٢تبصره  

 خسارت مربوط را بـه ترتيبـي        ،شوند، مکلفند عالوه بر استرداد وجوه مذکور        مند مي   اعتباري به نحو غيرمجاز بهره    

 .که در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده باشد، پرداخت نمايند

 و يا موسـسه      چنانچه در هر يک از موارد اعطاي تسهيالت بانکي بيش از يک قرارداد بين بانک               -٣ تبصره

الثبت و نظاير   با مشتريان خود در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حقاعتباري

آن نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قرار بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به افزايش رقم 

صورت، حقوق متعلق اعـم از        در اين . در قرارداد ماقبل آن است    مندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به رقم مذکور         

الـذکر    التفـاوت دو رقـم فـوق        بـه   التحرير بايد به نسبت مـا       الثبت و نظاير آن به استثناي حق        هر نوع عوارض، حق   

 .باشد  ذيربط مي يا موسسه اعتباريمالک تشخيص ارتباط قراردادها اعالم بانک. محاسبه و دريافت گردد

 يا ها الواسطه بانک مع) ساخت کارخانجات داخلي يا وارداتي(در مواردي که وسايل نقليه موتوري  -٤ تبصره

انتقـال   يا موسسه اعتباري     گردد، بانک   ي از طريق اعطاي تسهيالت بانکي به اشخاص منتقل م         موسسات اعتباري 

 .هد شددهنده از لحاظ ماليات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقي خوا

ـ         ٢٣ تا   ١٦مواد  منافع حاصل از عمليات مذکور در        -٢٥ماده   ا نـوع،   اين قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسـب ب

به نسبت مدت و مبلغ در کـل وجـوه          يا موسسه اعتباري    گذاري و رعايت سهم منابع بانک         هاي سرمايه   مدت و مبالغ سپرده   

 .شدبکار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد 

گذاري و چگـونگي پرداخـت        هاي سرمايه   الحساب انواع سپرده     نحوه محاسبه و اعالم سود علي      -٢٦ ماده

 .رسد گذاران، به موجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب هيات نظارت مي سود قطعي به سپرده

 عمليات ذيل مبادرت    توانند به انجام     و ساير موسسات اعتباري با مجوز بانک مرکزي مي         ها  بانک -٢٧ماده  

 :نمايند

  سپردهپذيرش انواع -١

 اعطاي انواع اعتبار و تسهيالت -٢
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هاي پرداخت نقدي و اعتباري و نظاير         هاي بانکي، کارت     ارايه انواع ابزارهاي پرداخت اعم از انواع چک        -٣

 آن 

  انجام انواع عمليات ارزي -٤

 . اصالتاً و يا به نمايندگي و انجام هر نوع عمليات مربوطگشايش انواع اعتبار اعم از اسنادي و غير آن، -٥

  نقل و انتقال وجوه-٦

 نامه  صدور انواع ضمانت-٧

 هاي گرانبها  انجام معامالت مربوط به فلزات و سنگ-٨

 انجام معامالت مربوط به انواع ابزارهاي بازار پول و سرمايه -٩

 حساب خود يا ديگران انجام معامالت مربوط به ابزارهاي مشتقه به -١٠

 نويسي و عرضه عمومي اوراق بهادار  ارايه خدمات پذيره-١١

  مديريت وجوه براي اشخاص و عامليت وجوه اداره شده-١٢

  ارايه خدمات مربوط به پذيرش امانات مشتريان-١٣

 گذاري  ارايه خدمات مشاوره سرمايه-١٤

 .ريانهاي مشت  ارايه خدمات مربوط به مديريت سبد دارايي-١٥

ها و ساير موسسات اعتباري با مجوز بانک مرکزي و تصويب هيات نظارت نسبت بـه انجـام      بانک -تبصره

 .نمايند ساير عمليات بانکي مبادرت مي

 -٢٨ماده 

 و طـرز اسـتفاده از آن طبـق           و ساير موسسات اعتباري    ها ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانک       -الف

٪ سـود ويـژه     ١٥اندوختـه قـانوني از      . تعيين خواهد شد  ,  خواهد رسيد  هيات نظارت   که به تصويب   دستورالعملي

 .اختياري است, اندوخته قانوني پس از آنکه به ميزان سرمايه رسيد. ٪ بيشتر نخواهد بود٢٠ساالنه کمتر و از 

 ها و ساير موسسات اعتباري بايد بر اساس دسـتورالعمل مـصوب              حداقل نسبت کفايت سرمايه بانک     -ب

 .تر از حداقل سرمايه مصوب بانک مرکزي باشد هيات نظارت رعايت شود و سرمايه بانک هيچگاه نبايد پايين

 و سـاير موسـسات      هـا   بانـک هاي مالي      و تهيه و تنظيم صورت     نحوه و اصول حسابداري و دفترداري      -پ

 يـا   هاي بانـک   ها و بدهي   يياراکليه د عملکرد و   دهنده    به نحو مطلوبي نشان   هاي مالي     صورتکه   طوري  ، به اعتباري

باشد که با پيشنهاد بانک مرکزي بـه تـصويب هيـات نظـارت               اساس دستورالعملي مي     باشد، بر  موسسه اعتباري 

 .مکلف به اجراي آن خواهند بودو ساير موسسات اعتباري ها  رسد و بانک مي



 ٩

 

هـاي تاسـيس و توسـعه و     هاي منقول و غيرمنقول قابـل اسـتهالک و هزينـه           ميزان استهالک دارايي   -ت

 هيـات   توسـط ها و ساير موسسات اعتباري با پيشنهاد بانک مرکـزي              بانک هاي احتياطي   اندوختههمچنين ميزان   

 .موظف به اجراي آن خواهند بودو ساير موسسات اعتباري ها  شود و بانک نظارت تعيين مي

هاي مورد نظر بانـک مرکـزي را          هاي مالي و گزارش     ها و ساير موسسات اعتباري مکلفند صورت        بانک -ث

 .حسب مورد به گواهي حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي معتمد بانک مرکزي برسانند

 بـه صـورت      و ساير موسسات اعتباري    ها  مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانک           -ج  

ي و يا نظاير آن، به موجب دستورالعملي کـه بـا            عين، و همچنين طرز تبديل آنها به عکس، فيلم، اسناد الکترونيک          

هـا، اسـناد      ها، فـيلم    رسد، تعيين خواهد شد و اين قبيل عکس         پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيات نظارت مي       

هاي مقرر در دستورالعمل، حکم اصول اسناد را خواهنـد            ها، پس از گذشتن مدت      الکترونيکي و نظاير آن در دادگاه     

 .داشت

مقررات ابالغ شده توسط بانک مرکزي تهيه شده باشـند،          و  هاي مالي که با رعايت اصول         رتصو  -تبصره

 .مورد قبول در کليه مراجع از جمله سازمان امور مالياتي کشور خواهد بود

 : ممنوع است و ساير موسسات اعتباريها نجام عمليات زير براي بانکا -٢٩ماده 

 .خريد و فروش کاال به منظور تجارت -الف

ها انجام معـامالت غيرمنقـول        که هدف آن   و موسسات اعتباري  ها معامالت اموال غير منقول جز براي بانک       -ب

 .است

خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يـا خـارجي بـه                       -پ

 خـاص تعيـين خواهـد       هاي  رالعملدستوبه ميزاني بيش از آنچه بانک مرکزي به موجب دستورها يا            , حساب خود 

 .کرد

 يـا بانـک و موسـسه        اعتبار به اعضاي ارکان خود و موسساتي که اعضاي مزبـور           تسهيالت و    اعطاي -ت

 ها يا   بيش از آنچه بانک مرکزي به موجب دستور       ,  اشخاص حقيقي يا حقوقي    ساير در آن ذينفع هستند و       اعتباري

 . خاص تعيين خواهد کردهاي دستورالعمل

دسـتورالعملي  و بازرسان بانک مرکزي مگر با رعايـت         مديران   ،اعتبار به اعضاي ارکان   تسهيالت و   عطاي  ا -ث

 .که در اين مورد با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيات نظارت خواهد رسيد

 .انتشار اوراق ديداري در وجه حامل مگر با مجوز بانک مرکزي -ج
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هـا و سـاير       ين محل کار يا مسکن کارکنـان بانـک        طالبات يا براي تام    م يملک غيرمنقول براي استيفا   ت -تبصره

مـشمول ممنوعيـت    , طبق شرايطي که بانک مرکزي تعيـين خواهـد نمـود          , و معامالت نسبت به آن    موسسات اعتباري   

 .موضوع بند ب اين ماده نخواهد بود

  -٣٠ماده 

 صـدور پولـشويي،  رداري، جعـل و تزويـر،   ، اختالس، خيانت در امانت، کالهب    ءمحکومين به سرقت، ارتشا    -الف

 هاي داخلي يا خارج کشور صـادر شـده يـا     اعم از اينکه حکم از دادگاه   -محل و ورشکستگي به تقصير يا تقلب        چک بي 

موسسات اعتبـاري، بـه   بانک هاو ساير  از تصدي اداره امور     - مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد         ،محکوم

 .اشندب هر عنوان، ممنوع مي

تواننـد    ها و ساير موسسات اعتباري نمـي        مقام و معاونين مديرعامل بانک     ي هيات مديره، مديرعامل، قائم    عضا ا -ب

  بدون اجازه بانک مرکزي در هيچ بانک يا موسسه اعتباري ديگري سمت يا سهامي بـيش از آنچـه بانـک مرکـزي تعيـين                        

 .کند، داشته باشند مي

شود، مسئول     متوجه مشتريان مي   ها  در مقابل خساراتي که در اثر عمليات آن       باري   بانک ها و ساير موسسات اعت      -پ

هـا و سـاير       بانـک ديرعامل، رئيس هيات مديره، اعضاي هيات عامل و اعضاي هيـات مـديره              م. د بود نو متعهد جبران خواه   

هـا از    علت تخلف هريک از آن    باشند که به       نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان، مسئول خساراتي مي          موسسات اعتباري 

موسسه اعتباري، بـه صـاحبان سـهام يـا     بانک يا هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن         مقررات و قوانين و دستورالعمل    

 .شود مشتريان وارد مي

هاي خـارجي در مـورد بنـد الـف ايـن مـاده،        مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احکام صادره از دادگاه     -تبصره

 .هاي عمومي است دادگاه

 و قـانون بانـک مرکـزي،        مقـررات ايـن قـانون     عـالوه بـر     موسسات اعتبـاري مکلفنـد      ها و ساير       بانک -٣١ماده  

 قوانين و که به موجبنيز  دستورهاي بانک مرکزي را اساسنامه مصوب خود،  و قوانين و مقررات هاي متکي بر آن دستورالعمل

 .ت کنندايرع ،شود  صادر ميمذکورهاي  دستورالعمل

 .شوند ا شناخته ميه  عضو کانون بانک،کنند  که در ايران فعاليت مي و موسسات اعتباريها کليه بانک -٣٢ماده 

کانون بانکها داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي بوده و به موجب اساسنامه اي که به تـصويب هيـات                     -تبصره  

 .نظارت خواهد رسيد، اداره خواهد شد
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 »نظارت –فصل چهارم«

 

اشخاص مشمول مقررات اين قانون، موظف به همکاري با ناظران بانک مرکزي هستند و بايـد                 -٣٣ماده  

 .تمامي اطالعات و مستندات مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند

ها و سـاير موسـسات اعتبـاري، بـه صـورت يکپارچـه و تلفيقـي         نظارت بانک مرکزي بر بانک   -٣٤ماده  

 .باشد مي

 موسسات تحت نظارت موظف هستند اطالعات و مـستنداتي را کـه مبـين عملکـرد واقعـي و                    - ٣٥ه  ماد

هـا و      موردي در قالب فـرم     وادواري   انفرادي و تلفيقي و همچنين       هاي   به صورت گزارش   ،هاست  وضعيت مالي آن  

 .ارايه دهندمرکزي، به آن بانک جداول ابالغي بانک 

هستند مقررات و الزامات احتياطي بانک مرکزي از جمله الزامات موسسات تحت نظارت موظف  - ٣٦ماده 

ها، تـسهيالت و تعهـدات، نـسبت       گيري دارايي   ها، ذخيره   بندي دارايي   احتياطي مربوط به سرمايه، نقدينگي، طبقه     

 .ها را رعايت نمايند گذاري ها و سرمايه هاي ثابت به مجموع سرمايه و اندوخته دارايي

هـاي داخلـي و حاکميـت         نظام مناسب و کارآمـد کنتـرل      ت نظارت موظف هستند      موسسات تح  -٣٧ماده  

 .شود، مستقر نمايند شرکتي را مطابق با ضوابطي که توسط بانک مرکزي ابالغ مي

نظام جامعي از مديريت ريسک را طراحي و در موسـسه           موسسات تحت نظارت موظف هستند       -٣٨ماده  

 .خود به اجرا درآورند

هاي ابالغي بانک مرکـزي در   مشمول اين قانون موظف هستند مقررات و دستورالعمل     موسسات   -٣٩ماده  

 .زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را رعايت نمايند

به همکاري و تبادل اطالعات بانکي  کشورها  سايربا مقامات نظارت بانکيتواند  بانک مرکزي مي -٤٠ماده  

 .بپردازد

قوع هريک از تخلفات زير در موسسات تحت نظارت به تشخيص بانک مرکزي، آن              در صورت و   -٤١ماده  

 : است٤٢بانک مجاز به اتخاذ يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي ماده 

 ها و دستورات بانک مرکزي؛ ها، بخشنامه  تخطي از قوانين، مقررات، دستورالعمل-١

 ها؛  تخطي از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده-٢

 هايي که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزي است بدون مجوز آن بانک؛  اشتغال به امور و فعاليت-٣
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 تخطي از شرايط و ضوابط مجوزهاي صادره بانک مرکزي و يا نقض هريک از شرايط و ضـوابطي کـه                     -٤

 مجوزهاي مذکور براساس آنها صادر شده است؛

  تخطي از مفاد اساسنامه موسسه؛-٥

 اندازد؛ قداماتي که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره مي انجام ا-٦

 هاي صحيح و کامل به بانک مرکزي؛ هاي مالي و گزارش  صورت  عدم ارايه به موقع اطالعات،-٧

مقام مديرعامل، اعضاي هيات مديره و هيات عامل بدون اخذ تاييديه از بانـک      انتصاب مديرعامل، قائم   -٨

ن در صورت عدم تاييد مجدد و يا لغو تاييديه صالحيت قبلـي آنـان از سـوي بانـک                    مرکزي و يا برکنارنکردن آنا    

 مرکزي؛

  تخطي از تعهدات ارايه شده به بانک مرکزي در مورد انجام اقدامات اصالحي؛-٩

 ها؛ اثر کردن آن  تقلب نسبت به قوانين، مقررات و دستورات بانک مرکزي به منظور بي-١٠

هاي مالي مطـابق بـا مقـررات و           ها، اطالعات و صورت     حيح دفاتر، حساب   عدم تنظيم و نگهداري ص     -١١

 ها؛ هاي بانک مرکزي و يا تنظيم غيرواقعي حساب دستورالعمل

  جلوگيري از اعمال نظارت بانکي يا عدم همکاري مناسب در اين زمينه؛-١٢

 بـانکي   ي موسسه يا شبکهگذاران، مشتريان و يا ثبات، ايمني و سالمت مال       اقداماتي که منافع سپرده    -١٣

 اندازد؛ را به مخاطره مي

 : عبارتند از٤٢ اقدامات نظارتي موضوع ماده - ٤٢ماده 

  اخطار کتبي به بانک يا موسسه اعتباري؛-١

 دستور کتبي براي توقف و يا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصالحي در چارچوب برنامه زماني مورد -٢

 تاييد بانک مرکزي؛

عامـل و يـا       ضار مديرعامل، قائم مقام مديرعامل، رييس يا هر يک از اعضاي هيات مديره يا هيـات               اح -٣

 ديگر مديران و کارکنان بانک يا موسسه اعتباري براي اداي توضيحات الزم؛

 حـسابرسي و     هاي مالي در مقاطع زماني مورد نظر بانک مرکزي و تهيـه گـزارش               دستور تهيه صورت   -٤

 بازرس قانوني؛

 هاي بانک يا موسسه اعتباري؛ انتصاب حسابرس مستقل جهت رسيدگي به حساب -٤

  تشديد الزامات احتياطي براي بانک يا موسسه اعتباري متخلف؛-٥

 ها؛  دستور عدم پرداخت سود سهام يا تقسيم اندوخته-٦
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 شعب؛ ايجاد محدوديت در گسترش شعب در داخل يا خارج از کشور و يا دستور کاهش و ادغام -٧

هاي بانکي و يا ايجـاد محـدوديت در            ممنوع کردن بانک يا موسسه اعتباري از انجام بعضي از فعاليت           -٨

 شرايط تجهيز و تخصيص منابع و قبول تعهدات؛

انتصاب ناظر مقيم در بانک يا موسسه اعتباري براي حصول اطمينان از حسن اجراي اقدامات اصالحي                 -٩

  ؛مقرر از سوي بانک مرکزي

 بـراي يـک دوره       منع مداخله برخي از مديران در تمام يا بخشي از امور بانک يا موسـسه اعتبـاري                 -١٠

 ؛زماني معين

تصميمات و اقدامات نظارتي موضوع اين ماده، صرفاً از جهت شکلي قابل تجديد نظر در ديـوان                  -١تبصره  

 .باشد و اين رسيدگي مانع از اجراي آن نخواهد بود عدالت اداري مي

تواند برحسب ميزان اهميت تخلف و دفعات تکرار، يک يا چند مورد از اقدامات                 بانک مرکزي مي   -٢ره  تبص

 . را به مورد اجرا گذارد٤٢نظارتي موضوع ماده 

 اجراي احکام حقوقي و کيفري عليه مديران و کارکنان متخلف مانع از انجـام اقـدامات نظـارتي           -٣تبصره  

 .مذکور در اين ماده نخواهد بود

 اين قانون از مسئوليت مبـرا خواهنـد   ٤٢بانک مرکزي، کارکنان و نمايندگان آن در اجراي ماده      -٤٣ماده  

در صورت اقامه دعوي عليه کارکنان و نمايندگان مزبور، بانک مرکزي نسبت به معاضدت قضايي و پرداخـت                  . بود

 .هاي مربوط اقدام خواهد کرد هزينه
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 »مي مقررات انتظا–فصل پنجم«

 

 تحـت   هـايي    هيـأت  ،ها و ساير موسسات اعتباري     به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي بانک       -٤٤ماده  

 مزبـور شـامل هيـأت       هاي  هيأت. گردد   رسيدگي به تخلفات انتظامي در بانک مرکزي تشکيل مي         هاي  عنوان هيأت 

 .باشد هيأت تجديد نظر ميبدوي و 

سـاير  هـا و      صالحيت رسـيدگي بـه تخلفـات بانـک         ،تظامي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات ان      -٤٥ماده  

عامل، اعضاي هيأت مـديره     مقام مدير  عامل، قائم  تواند بانک يا مدير     هيأت مي . موسسات اعتباري را خواهد داشت    

هاي انتظامي    مشمول مجازات  ،ها منتسب است   ها و ساير موسسات اعتباري را که تخلف به آن          و هيأت عامل بانک   

 . اين قانون قرار دهد٥٢ده مندرج در ما

 :  نفر به شرح زير خواهد بود٦شامل  ، ترکيب اعضاي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي-٤٦اده م

 کل بانک مرکزي به عنوان رييس هيأت؛ مقام رييس  قائم-الف

  ؛ يکي از مديران حقوقي بانک مرکزي به انتخاب رئيس کل بانک مرکزي-ب

  ؛ هيأت نظارت موسسات اعتباريمور بانکي به انتخابنفر متخصص در ا يک -ج

 ؛ها کانون بانکنفر متخصص در امور بانکي به انتخاب  يک -د

  ؛ دادستان کل کشورنفر متخصص در امور حقوقي و قضايي به انتخاب يک -هـ

 ؛ وزارت امور اقتصادي و دارايينفر متخصص در امور بانکي به انتخابيک  -و

ها تنها براي يک      انتخاب مجدد آن   . سال است  ٤"  و " تا "ج" موضوع بندهاي    ت اعضاي مدت عضوي  -١تبصره  

.  و در طول دوره خدمت به جز در موارد از کار افتادگي، ناتواني در انجام وظايف يا استعفا                  بالمانع است ديگر  دوره  

عـضو  فاي هـر يـک از اعـضا،        صورت از کار افتادگي، ناتواني در انجام وظايف يا استع         در  . قابل عزل نخواهند بود   

عضو جديد تا پايـان دوره عـضويت        .  انتخاب خواهد شد   عضو سابق ديگري از طرف مقام منصوب کننده به جاي         

 . به خدمت ادامه خواهد داد،عضو سابق

يابد و تصميمات با رأي اکثريت اعضاي هيأت           نفر از اعضا رسميت مي     ٤جلسات هيأت با حضور      -٢تبصره  

 . قاطع خواهد بود، در مواردي که آراي طرفين موافق و مخالف برابر باشد، راي رييس هيات.اتخاذ خواهد شد

  نفـر از   دو ،بدوي رسـيدگي بـه تخلفـات انتظـامي          پس از گذشت دو سال از آغاز به کار هيأت          -٤٧ماده  

ايـن  . ند شـد  ها خواه   به قيد قرعه برکنار شده و اشخاص ديگري جايگزين آن          "و" تا   "ج"ي موضوع بندهاي    اعضا  

 .  عضو باقيمانده تکرار خواهد شددوترتيب پس از پايان سال چهارم نيز در مورد 



 ١٥

 

هاي اعضاي مخالف و موافق راي و حاوي مستندات داليل ارايـه               بايد جامع استدالل    آراي هيأت  -٤٨ماده  

 .شده باشد

معاون ناظر . مکن خواهد بودها م  شروع رسيدگي در هيأت بدوي با ارجاع دادستان انتظامي بانک          -٤٩ماده  

 . را بر عهده خواهد داشتدادستان هيأتبر امور نظارتي بانک مرکزي سمت 

 هيات بدوي مکلف است پيش از صدور راي، با ابالغ کيفرخواست از بانک يا موسسه اعتبـاري و                   -٥٠ماده  

 تشکيل جلسه نبايد کمتـر از       نامه و   فاصله زماني ابالغ دعوت   . يا مديران متهم جهت حضور در جلسه دعوت نمايد        

 . روز پس از ابالغ کيفرخواست خواهد بود٢٠تسليم دفاعيات کتبي حداکثر ظرف .  روز باشد١٠

  :باشد  به شرح زير مي٤٥ اشخاص مشمول ماده  تخلفات انتظامي-٥١ماده 

ايـن   ٤٢ه  تي موضـوع مـاد    ر اقدامات نظا  اعمال پس از    ٤١تخلفات مذکور در ماده     يا استمرار    تکرار   -لفا

  قانون؛

 يک روز کاري و بيشتر؛به مدت يا موسسه اعتباري  فعاليت بانک توقف -ب

ها در مواردي که مکلف بـه   يا عدم تسليم آنو ها  هاي آن  افشاي اسرار مشتريان و يا اطالعات حساب      -پ

 ؛باشند تسليم مي

 واقع به مراجع نظارت بانکي؛ گزارش خالف ارايه -ت

  ؛ودن اسناد بانکي جعل يا مخدوش نم-ث

  ؛ برداشت از حساب مشتري يا انتقال وجوه از حسابي به حساب ديگر بدون مجوز قانوني-ج

ـ دستور مقامات قضايي ارا   قوانين، مقررات يا    ه خدمات بانکي براي اشخاصي که حسب        ي ارا -چ ه برخـي   ي

  ؛ها منع شده است خدمات بانکي به آن

در صـورتي کـه     . م کيفري مانع رسيدگي هيأت بدوي نخواهد بود        رسيدگي به امور مذکور در محاک      -تبصره

توانـد بـه      مـي بـدوي    هيـأت    ، حکم بر برائت وي صادر گردد      ،پس از رسيدگي به پرونده متهم در محاکم قضايي        

 . در رأي خود تجديد نظر نمايد،تقاضاي متهم

 : باشند هاي انتظامي به شرح زير مي مجازات -٥٢ماده 

  ؛ به تشخيص بانک مرکزي مطبوعات و درج در بانک يا موسسه اعتباري اخطار کتبي به-الف

بندي تعيين  مکلف نمودن بانک يا موسسه اعتباري به انجام اصالحات مورد نظر بانک مرکزي در زمان             -ب

 شده توسط آن بانک؛

 



 ١٦

 

و هيات عامـل    يا   تمام يا برخي از اعضاي هيأت مديره         مقام مديرعامل،    مديرعامل، قائم  عزل تعليق يا    -پ

 ارجاع موضوع به بانک مرکزي جهت انتصاب مديران موقت؛

  ؛ ميليارد ريالپانصدتا يا موسسه اعتباري  اعمال جريمه نقدي براي بانک -ت

 يا هيات   هر يک از اعضاي هيأت مديره     مقام مديرعامل و يا       مديرعامل، قائم  اعمال جريمه نقدي براي      -ث

 ؛ ميليارد ريالعامل تا پنج

 نزل سطح بانک يا موسسه اعتباري؛ ت-ج

  ؛ بانک يا موسسه اعتباريفعاليتلغو مجوز  -چ

 . هاي نقدي فوق تجديد نظر نمايد بار در ميزان جريمه تواند هر سه سال يک  هيأت نظارت مي-١تبصره 

 . هاي انتظامي فوق را اعمال نمايد  از مجازاتيک يا چند موردتواند   ميبدوي هيأت -٢تبصره 

 را اعمـال    ٥٢مـاده   " پ" مجـازات مـذکور در بنـد         هاي بدوي و تجديدنظر     در مواردي که هيات    -٥٣ ماده

ها و اختيارات مدير يا مديران موقت و ميزان حقوق و مزاياي آنان توسط بانـک      نمايد، حيطه وظايف، مسئوليت     مي

ک يا موسسه اعتباري متخلف     ارکان بان . شود  مرکزي تعيين و توسط بانک يا موسسه اعتباري متخلف پرداخت مي          

مکلف به همکاري با مديران موقت منصوب از سوي بانک مرکزي و اجراي دسـتورات آنـان در حـدود اختيـارات                      

باشند و در صورت هرگونه اخالل در انجام وظايف تعيين شده براي مـديران                تعيين شده توسط بانک مرکزي مي     

هـاي انتظـامي را از    تواند تشديد مجـازات  ها مي  انتظامي بانکموقت از سوي ارکان مذکور در اين ماده، دادستان    

 . درخواست نمايدهاي بدوي و تجديدنظر هيات

.  آراي هيأت بدوي، هيأت تجديد نظر رسيدگي بـه تخلفـات انتظـامي اسـت                 مرجع تجديد نظر   -٥٤ماده  

نظـر   هيأت تجديد . وي است  از تاريخ ابالغ رأي هيأت بد       پس  بيست روز  ،خواهي از آراي هيأت    مهلت تجديد نظر  

 .داراي کليه وظايف و اختيارات هيأت بدوي است

 : اعضاي هيأت تجديد نظر عبارتند از -٥٥ماده 

  ؛يس هيأتييس کل بانک مرکزي به عنوان ري ر-الف

  ها؛  مديرعامل کانون بانک-ب

  ؛ دادستان کل کشور-ج

يابد و تصميمات با رأي اکثريت اعضا         ت مي  با حضور کليه اعضا رسمي     ،جلسات هيأت تجديد نظر    -١ تبصره

 .اتخاذ خواهد شد

 



 ١٧

 

ها را    ها فاقد مديرعامل باشد، هيات نظارت يکي از مديران عامل بانک            که کانون بانک     در صورتي  -٢تبصره  

 .نظر معرفي خواهد نمود موقتاً به عنوان جايگزين وي براي حضور در جلسات هيات تجديد

لـسه  جزمان تـشکيل  .  را براي استماع اظهارات دعوت نمايد     طرفينتواند    مي هيأت تجديد نظر     -٥٦ماده  

مکلف است متن درخواست تجديـد     تجديدنظر   هيأت   .نظر است   تسليم درخواست تجديد  حداقل يک هفته پس از    

 ظرف  تواند  خوانده مي  نظر تجديد. خوانده ابالغ نمايد   نظر نظر را به همراه کليه مستندات و ضمائم مربوط به تجديد          

 . ارسال داردهياتمدت بيست روز کليه مدارک و مستندات دفاعي خود را به 

 ٢٠ و فقط از جهت شکلي حداکثر ظرف مدت           آراي هيأت تجديد نظر در کليه موارد قطعي است         -٥٧ماده  

  .باشد روز از تاريخ ابالغ، قابل شکايت در ديوان عدالت اداري مي

توان در رابطه با آراي صـادره از سـوي            را نمي نظر    بدوي و تجديد  هاي    يک از اعضاي هيأت    هيچ -٥٨ماده  

  .ارتکاب جرم مگر در صورت اثبات ،هاي مذکور تحت تعقيب قضايي قرار داد هيأت

 هيأت بدوي يا آراي نقض شده توسط ديوان عـدالت            قطعي  نسبت به آراي غير    تشديد مجازات  -٥٩ماده  

 . يه جوانب بالمانع استاداري پس از رسيدگي مجدد با توجه به کل

 را حـداکثر ظـرف مـدت سـه مـاه از              بدوي و تجديدنظر   هاي  دادرسي هيأت   آيين،   بانک مرکزي  -٦٠ ماده

 .رساند نظارت ميتصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٨

 

 »ها  صندوق ضمانت سپرده–فصل ششم«

 

ها تاسيس    گذاران، صندوق ضمانت سپرده      سپرده به موجب اين قانون و با هدف صيانت از منافع          -٦١ماده  

 .صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و از استقالل مالي و سازماني برخوردار است. گردد مي

 .ها و ساير موسسات اعتباري در صندوق الزامي است  عضويت بانک-٦٢ماده 

را تا سقف يکـصد ميليـون       هاي هر شخص در هر موسسه اعتباري           صندوق مجموع اصل سپرده    -٦٣ماده  

 .کند ريال ضمانت مي

تواند بنا به پيشنهاد هيات مديره صندوق، سقف مذکور در اين مـاده را افـزايش                   هيات نظارت مي   -تبصره

 .دهد

 :شوند يهاي ذيل، مشمول ضمانت صندوق نم  سپرده-٦٤ماده 

الحـسنه داراي مجـوز از        هاي قـرض    به جز صندوق   -ي  و ساير موسسات اعتبار    ها   بانک يها  سپرده –الف

 ؛ها توديع شده است  که به نام و حساب خود آن-بانک مرکزي

 ي؛ دولتي متعلق به دولت ، موسسات يا شرکت هايها  سپرده-ب

 موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي؛ متعلق به يها  سپرده-پ

 ؛ي متعلق به صاحبان بيش از يک درصد سهام بانک يا موسسه اعتباريها  سپرده-ت

عامل يا نمايندگان  مديره، هيات  مقام مديرعامل، اعضاي هيات مديرعامل، قائم متعلق به يها  سپرده-ث

  ي؛ اعتبارات يا موسسها  بانکها و بازرس يا بازرسان قانوني آن

 متعلق به حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسي که وفق مقررات مربـوط، بـه عنـوان                يها  سپرده -ج

 ؛اند  برگزيده يا منصوب شدهيالي بانک يا موسسه اعتبارسابرس صورتهاي مح

 ؛ات مديره صندوقي هي اعضايها  سپرده-چ

   ؛چ و  ت، ث، جي اشخاص مذکور در بندهاافراد تحت تکفل متعلق به يها   سپرده-ح

گذاري مشترک،    هاي سرمايه   هاي بازنشستگي، صندوق    هاي بيمه، صندوق    هاي متعلق به شرکت     سپرده –خ

ها و ساير موسسات اعتبـاري   هاي متعلق به بانک گذاري و شرکت    هاي سرمايه   هاي تامين سرمايه، شرکت     شرکت

هـا     درصد سهام آن شرکت    ٥٠که بانک يا موسسه اعتباري در آن داراي يک عضو هيات مديره بوده و يا بيش از                  

 را در تملک دارد؛ 

 



 ١٩

 

ها حکم قطعي از مراجع       ن  وريسم که در خصوص آ    ناشي از جرم پولشويي يا تامين مالي تر       هاي    سپرده -د

 صالح قضايي صادر شده باشد؛

  ساير موارد مشابه به پيشنهاد بانک مرکزي و تاييد هيات نظارت؛ -ذ

 .است بانک مرکزي بااحراز هر يک از موارد مذکور در اين ماده،  تشخيص و –تبصره

 : صندوق عبارتند ازي منابع مال–٦٥ماده 

  ي؛ر موسسات اعتباريها و سا ه بانکي اول حق عضويت-الف

  ي؛ر موسسات اعتباريسا ها و  حق عضويت ساالنه بانک-ب

  ي؛ر موسسات اعتباريها وسا  حق عضويت خاص بانک–پ

 ي در موارد ضروري؛بانک مرکز ومالي دولت  يها  کمک-ت

 ؛ منابع صندوقيگذار هي درآمد حاصل از سرما-ث

  ؛افت وامي در-ج

 ؛)ن قانوني ا٥٢موضوع ماده ( ير موسسات اعتباريها و سا خذ شده از بانکم اي جرا-چ

 حداکثر ظـرف    ،صندوق پس از اعالم حالت توقف بانک يا موسسه اعتباري توسط بانک مرکزي             –٦٦ ماده

در صـورت صـدور راي      . کنـد   ها تا سقف مقرر در اين قانون اقدام مـي            روز نسبت به بازپرداخت سپرده     ٤٥مدت  

گـذاران را     توسط دادگاه، بانک يا موسسه اعتباري ذيربط موظف است وجوه پرداختي صندوق به سپرده             بازسازي  

 .به صندوق مسترد نمايد

 .گذاران ظرف مدت يادشده، نافي حق وي در دريافت سپرده نخواهد بود  عدم مراجعه سپرده–تبصره

 :باشد ل مييکل از اشخاص ذ متشياتي هبر عهده ،صندوقسياستگذاري و نظارت بر امور  -٦٧ماده 

  ؛اتيس هيي به عنوان ري بانک مرکزيمعاون ناظر بر امور نظارت -الف

  ي؛ به انتخاب ويي و داراير امور اقتصادي از معاونان وزيک ي-ب

  ؛ها ر عامل کانون بانکي مد-پ

 :ست از ا عبارت٦٧ موضوع ماده ف هيأتيوظا -٦٨ماده 

  جهت تصويب به هيات وزيران؛تدوين اساسنامه و پيشنهاد آن  -١

که توسط مديريت  ير موسسات اعتباري بانک ها و ساي حق عضويت اوليه، ساالنه وخاص براتصويب -٢

 شود؛ صندوق پيشنهاد مي

 



 ٢٠

 

گذاري منابع صندوق با لحاظ مالحظـات احتيـاطي الزم و حفـظ نقـدينگي کـافي و                    سرمايهنظارت بر    -٣

 ؛مستمر

 ؛ها مطابق با مفاد اين قانون شده سپرده وه ضمانتپرداخت وجنظارت بر باز -٤

 تعيين مديرعامل صندوق؛ -٥

  انتشار آن؛رماه سال بعد وي ت٣١هاي مالي وگزارش عملکرد ساالنه صندوق حداکثر تا  تأييد صورت -٦

 ؛ب بودجه ساالنه صندوقي تصو-٧

هـاي    انجـام فعاليـت  بـراي د نياز  اطالعات موروآمار ها و ساير موسسات اعتباري موظفند  بانک -٦٩ماده  

 .صندوق را در اختيار آن قرار دهند

 . صندوق از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف است-٧٠ماده 

 .پذير است  توقف فعاليت يا انحالل صندوق فقط به موجب قانون امکان-٧١ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢١

 

 » بازسازي، ورشکستگي، انحالل و تصفيه  توقف،–فصل هفتم«

 

 : در موارد زير ممکن است ها و ساير موسسات اعتباري،  انحالل بانک-٧٢ماده 

 .که مجوز تاسيس بانک يا موسسه اعتباري لغو گردد  درصورتي-الف

که بانک يا موسسه اعتباري تا يک سال پس از اخذ مجوز تاسـيس از بانـک مرکـزي،       در صورتي  -تبصره  

 .س آن توسط بانک مرکزي لغو خواهد شدفعاليت خود را آغاز ننمايد، مجوز تاسي

که مجمع عمومي بانک يا موسسه اعتباري با رعايت ضوابط قانوني و تصويب بانک مرکزي،          درصورتي -ب

 .تصميم به انحالل آن بگيرد

مدير . در صورت انحالل بانک يا موسسه اعتباري، تعيين مدير تصفيه با بانک مرکزي خواهد بود -٧٣ماده 

 .رکزي داراي کليه وظايف و اختيارات مدير تصفيه خواهد بود که در قانون تجارت ذکر شده استمنصوب بانک م

ها و ساير موسسات اعتباري در نتيجه توقف از تاديه ديـوني کـه بـر عهـده                    ورشکستگي بانک  -٧٤ماده  

 .گردد هاست و عدم امکان بازسازي بنا به تشخيص بانک مرکزي حاصل مي آن

ها و ساير موسسات اعتباري در تمامي مـوارد، دادگـاه    سيدگي به امر ورشکستگي بانک دادگاه ر  -٧٥ماده  

 .ذيصالح مستقر در پايتخت است

هـا و سـاير    العموم، به امر ورشکـستگي بانـک         دادگاه بر اساس تقاضاي بانک مرکزي يا مدعي        -٧٦ماده  

 .نمايد موسسات اعتباري رسيدگي مي

، دادگاه با العموم  يا مدعي يا موسسه اعتباري از سوي بانک مرکزي در صورت اعالم توقف بانک-٧٧ماده  

در صورت عـدم امکـان      . نمايد  نظر بانک مرکزي داير بر امکان بازسازي نسبت به صدور راي بازسازي اقدام مي             

 .کند بازسازي، دادگاه حکم ورشکستگي بانک يا موسسه اعتباري را صادر مي

 موسسه اعتباري، پيش از صدور حکم ورشکستگي ديون موجـل وي             به صرف وقوع توقف بانک يا      -تبصره

 .شود حال نمي

دادگاه در صورت صدور حکم ورشکستگي، تاريخ توقف بانک يا موسسه اعتباري را با نظر بانک                 -٧٨ماده  

گذاران مشمول قواعـد حـاکم بـر معـامالت بانـک يـا                بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده    . نمايد  مرکزي تعيين مي  

 .باشد سه اعتباري در دوران توقف نميموس

 کليـه ديـون  . باشـد    سال نخواهد بود و قابل تمديـد نمـي         ٣ مدت بازسازي در هر حال بيشتر از         -٧٩ماده  

 



 ٢٢

 

گردند،   بازسازي حال شده يا طي اين مدت حال ميراياي بانک يا موسسه اعتباري که پيش از صدور           سپرده غير

يا موسسه اعتباري مکلف است با نظارت بانک مرکزي از محل منابع به دست    بانک  . شود  به ديون موجل مبدل مي    

 . نمايد گذاران نسبت به تاديه ديون خود اقدام آمده در دوران بازسازي، با اولويت وجوه سپرده

 بانك يا موسسه اعتباري موظف است پس از صدور راي بازسازي اطالعـات مـورد درخواسـت                  -٨٠ماده  

. ماه جهت رسيدگي و تصويب به بانك مركزي ارايه نمايد  مراه طرح بازسازي ظرف مدت يك     بانك مركزي را به ه    

 مـاه پـس از      ٦جزييات طرح بازسازي و اجراي آن بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه بانك مركزي طي مدت                 

 .رساند تصويب اين قانون به تصويب هيات نظارت مي

ک مرکزي گزارشي حاکي از وضعيت مالي بانـک يـا موسـسه     پس از خاتمه دوران بازسازي، بان      -٨١ماده  

اعتباري و امکان يا عدم امکان پرداخت مطالبات و ايفاي تعهدات کليه طلبکاران تقـديم دادگـاه خواهـد کـرد و                      

دادگاه بر اساس نظر بانك مركزي راي به ادامه فعاليت بانک يا موسسه اعتبـاري و يـا ورشکـستگي آن صـادر                       

 .خواهد کرد

که دادگاه حکم ورشکستگي بانک يا موسسه اعتباري را صادر نمايد، مدير تصفيه بـا                 در صورتي  -٨٢ماده  

شخص مزبور داراي کليه وظايف و اختيـارات مـدير تـصفيه            . نظر بانک مرکزي توسط دادگاه منصوب خواهد شد       

 .خواهد بود که در اين قانون و قانون تجارت مقرر شده است

 با معرفي هيات نظارت توسـط دادگـاه         –وع فصل ورشكستگي قانون تجارت       موض –عضو ناظر    -٨٣ماده  

 .منصوب خواهد شد

 بـا رعايـت     بانـک يـا موسـسه اعتبـاري       ديون موجـل    همين که حکم ورشکستگي صادر شد،        -٨٤ماده  

 .گردند هاي مقتضي نسبت به مدت، به ديون حال مبدل مي تخفيف

الحـسنه و     انـداز قـرض     هاي پـس     صاحبان سپرده  تباري،در تصفيه مطالبات بانک يا موسسه اع       -٨٥ماده  

هـاي    انداز عادي و سپرده     هاي پس   ريال در درجه اول و سپرده     ................................. هاي جاري تا ميزان       سپرده

 يا موسـسه اعتبـاري منحـل شـده يـا       دار تا همان مبلغ در درجه دوم بر تعهدات ديگر بانک    گذاري مدت   سرمايه

  .رشکسته و ساير حقوق ممتازه مقدم استو

مـدير تـصفيه    پس از صدور حکم ورشکستگي، مديران بانک يـا موسـسه اعتبـاري منعـزل و                  -٨٦ماده  

حکم ورشکستگي قابليت اجراي موقت دارد و تجديد نظر خواهي مانع اجراي آن نخواهد . گردد ها مي مقام آن قائم

 .بود
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شـوند و     ها و ساير موسسات اعتباري که ورشکسته مـي           در خصوص بانک   انعقاد قرارداد ارفاقي   -٨٧ماده  

 . نخواهد بودمجازادامه کار ورشکسته توسط طلبکاران 

ها و ساير موسسات اعتباري در مواردي که در اين قانون معين نـشده تـابع                  ورشکستگي بانک  -٨٨ماده  

  .مقررات قانون تجارت است

 

 » ساير مقررات–فصل هشتم«

 

 و قـانون عمليـات      ١٣٥١از تاريخ اجراي اين قانون، قانون پولي و بانکي کشور مـصوب سـال                -٨٩ماده  

همچنـين سـاير قـوانين و    . گردند ها ملغي مي  و اليحه قانوني اداره امور بانک     ١٣٦٢بانکي بدون ربا مصوب سال      

خصوص با بانک مرکـزي     تشخيص موارد مغايرت در اين      . شوند  مقررات در موارد مغايرت با اين قانون ملغي مي        

هاي پولي و بانکي     ها و دستورالعمل    نامه  آيين............................... بانک مرکزي موظف است ظرف مدت       . باشد  مي

 .کشور را متناسب با مفاد اين قانون مورد بازنگري و تجديد نظر قرار دهد

االجـرا    از انتشار در روزنامـه رسـمي کـشور الزم         ........ ................................ اين قانون پس از      -٩٠ماده  

 . باشد مي

 

 

 

 

 

 

 


