


2

:1مادهجبند

بـهوهشـدتأسیسقانونبهموجبیامرکزیبانکمجوزباکهاستحقوقیشخص:اعتباریمؤسسه-ج
«بانک»شاملقانون،ایندرونمایدمیمبادرتبانکیخدماتازبخشییاتمامارائهوبانکیعملیـاتانجـام

.اسـت«غیربانکیاعتباریمؤسسه»و

هیأتصویبتبهکهاستدستورالعملیحسبغیربانکیاعتباریمؤسسهوبانکاختیاراتوکارکردتفکیک
.رسیدخواهدعالی

"قانونموجببهیا"عبارتحذف:اصالح

بانکمجوزبدوناعتباریمؤسسهتأسیسامکانکهداردمعنیایندرظهورمذکورعبارت:توجیهیدلیل
ورکشبانکینظامبرایمخاطراتیموضوعاینپذیرش.استامکانپذیرقانونموجببهصرفاًومرکزی

دربتواندقانوناجازهباولومرکزیبانکمجوزبدوننبایدنهادییاشخصهیچکهچراداشتدربرخواهد
.نیستپذیرشقابلمذکورعبارتلذاباشدداشتهفعالیتکشوربانکنظام
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:1مادهچبند

انکبعنوانازقانونموجببهیامرکزیبانکمجوزباکهاستاعتباریمؤسسهازخاصینوع:بانک-چ
وجامعتی،مشارکتوسعهای،تخصصی،تجاری،جملهازمختلفیانواعبرمشتملتواندمیوکندمیاستفاده

یانالمللیبیملی،سطوحدرومجازییاحقیقیصورتبهتوانندمیمـذکورهـایبانک.باشـدقرضالحسنهیا
.کنندفعالیتمنطقهای

"قانونموجببهیا"عبارتحذف:اصالح

کهداردمعنیایندرظهورمذکورعبارت:توجیهیدلیل"قانونموجببهیا"عبارتحذف:توجیهیدلیل
اینذیرشپ.استامکانپذیرقانونموجببهصرفاًومرکزیبانکمجوزبدوناعتباریمؤسسهتأسیسامکان
جوزمبدوننبایدنهادییاشخصهیچکهچراداشتدربرخواهدکشوربانکینظامبرایمخاطراتیموضوع
پذیرشقابلمذکورعبارتلذاباشدداشتهفعالیتکشوربانکنظامدربتواندقانوناجازهباولومرکزیبانک
.نیست
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:1مادهحبندتبصره

.استعالیهیأت،«پرداختابزارهای»و«بانکیخدمات»،«بانکیعملیات»مصادیقتشخیصمرجع-تبصره

:عبارتاینباآنجایگزینیوتبصرهاینحذف:اصالح
توسطاختپردابزارهایوبانکیخدماتبانکی،عملیاتمصادیقتشخیصجهتتبصرهایننامهآیین:تبصره
.رسدمیعالیهیاتتصویببهوتهیهمرکزیبانک

خاصاشحقوقوشودروشنسازوکاروموضوعتاشودتدویننامهایینبایدزمینهایندر:توجیهیلیلد
.نشودمختلفافرادسالیقخوشدست
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:4مادهببند10و7جزء

.مرکزیبانکاهدافتحققووظایفانجامراستایدرخارجیوداخلیهایشرکتدرمشارکتوتأسیس-7
.استنیازموردمرکزیبانکاهدافتحققبرایعالیهیأتتشخیصبهکهاموریسایر-10

.مذکوربنددوحذف:اصالح

نینهمچ.شدخواهدخوداهدافازمرکزیبانکشدندورباعثداریبنگاهوشرکتتاسیس:توجیهیدلیل
.گذاشتخواهدبازراایسلیقهگیریتصمیمفضایعالی،هیاتتشخیصبهامورسایرعبارت
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:4ماده

(.کندمیتعیینرامرکزیبانکوظایفمادهاین)

:4مادهبه3تبصرهعنوانبهتبصرهالحاق:اصالح
بخشبهراخوداختیاراتواجراییوظایفازبرخیاجرایعالی،هیاتتصویبباتواندمیمرکزیبانک"

".کندتفویضتعاونیوخصوصی

واگذاریچارچوبدرواساسیقانون44اصلکلیهایسیاستاجرایجهتدرمرکزیبانک:توجیهیدلیل
.کندواگذارتعاونیوخصوصیبخشبهراخودوظایفازبرخیباشدمجازبایدگرایانهتصدیوظایف



7

:6مادهالفبند1تبصره

وادیاقتصاموروزیرتأییدبهباید،گانهسههایاتاقسویازشدهمعرفیاقتصاددانصالحیت-1تبصره
.برسددارایی

تبصرهاینحذف:اصالح

میشود،معرفیاتاق3توسطنمایندهیکفقطمرکزیبانکعالیهیاتدراینکهتوجهبا:توجیهیدلیل
جهتدرتقلمسصورتبهبتواندفرداینتاباشداقتصادوزیرتاییدازمستقلنمایندهاینکهاستصالح
.کندعملمردمصالح
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20مادهببند11جزءذیلتبصره

پـولیسیاسـتهـایاسـتممکنکل،رئیستشخیصحسبکهمواردیدرتصمیماتخاذازقبل-تبصره
.ودشأخذارزیوپولیسیاستگذاریشورایمشورتینظربایدکند،اخاللدچاررامرکزیبانـکارزییـا

.رددگجایگزین"عالیهیاتتشخیصبه"عبارت"کلرئیستشخیصحسب"عبارتجایبه:اصالح

دروباشدیعالهیاتتشخیصازمتفاوتکلرییستشخیصاستممکناینکهبهتوجهبا:توجیهیدلیل
مالکالیعهیاتتشخیصکل،رییسجایبهاستبهتراستمرکزیبانکسیاستگذارعالیهیاتنهایت
.گیردقرارتبصرهاین
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:21ماده6جزء

داراییواقتصادیاموروزیرانتخاببهدولتیهایبانکعاملمدیرانازیکی-6

یک"ارتعب"داراییواقتصاداموروزیرانتخاببهدولتیبانکهایعاملمدیرانازیکی"عبارتازبعد:اصالح
اضافه"مرکزیبانککلرئیستاییدواتاق3پیشنهادبهخصوصیاعتباریموسساتعاملمدیرانازنفر

.گردد

اموروزیرانتخاببهدولتیهایبانکعاملمدیرانازیکیکهشدهمقرر21ماده6بنددر:توجیهیدلیل
بانکچهاروداریمخصوصیبانکسهوسیکهمستحضرید.باشدمیفقهیشورایعضوداراییواقتصادی
باشدزیمرکبانکارکانازیکیدرنمایندهبدوناکثریتاینباخصوصیبخشکهنگرشنحوهایندولتی
ویافتهتغییراسینظرکارشنبرمبتنیوعادالنه،منصفانهایاندیشهبهنگرشاینبایستیونبودهقبولقابل
.باشدداشتهنمایندهشورادراینخصوصیبخش
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:21ماده2تبصره

ـرایاجحسـنبـروپیگیـریراشـورامصوباتاجرایکلرئیس.استالرعایهالزمفقهیشورایمصوبات-2تبصره
اساسیقانون(4)چهارماصلدرنگهبانشورایفقهاینظارتواختیاراتنافیمادهاینحکم.کندمینظارتآنهـا
.باشدنمی

"اسالمیفقهموازینبامادهصدرمواردانطباقخصوصدر"عبارت"فقهیشورایمصوبات"عبارتازبعد:اصالح

.شودآورده

بهکهارشورااصلیواولیهوظیفهمتاسفانهپرداختهفقهیشورایوظایفشرحبیانبهکه21مادهدر:توجیهیدلیل
هارویهوردعملککلیهودادهتوسعهبودربابدونبانکیعملیاتصحیحاجرایبرنظارتصرفاًدهندگانپیشنهادزعم
ینابیانگرامراینودادهقرارمذکورشورایصالحیتدرداخل...دستورالعمل،عملیاتیهایشیوهرایجابزارهایو

یشوراجمعیابوابازتنیککارمندهرکنارکهشدخواهدایجادایمجموعهبانکینظامعرضدرکهاستمطلب
شههمیچندهرنمایدنظراظهارشرعیوفقهیبعدازهمکارکنانعملکردکمترینمورددروباشدنشستهمذکور
فقهیشورایدوجوبهضرورتییافتهموجودیتاساسیقانونپشتوانهبهکهنگهبانشورایوجودباکهشددادهتوضیح
بهبتنسنمایدمیپیشنهادمرحلهایندرلذاواندآوردهپیشقانونیاحکامدرراحکماینترتیببهرامّانیست
ایگاهیجتاسیسازتاشوداقدامربابدوناسالمیبانکداریعقودبرنظارتخصوصدرصرفاًآنهاوظایفنمودنمحدود

سازدلمخترابانکینظامجریانونمودهکندراامورروندقانونیاختیارهمهاینبامیتواندکهبانکرکنعنوانبه
.نمائیمجلوگیری
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:21ماده2تبصره

ـرایاجحسـنبـروپیگیـریراشـورامصوباتاجرایکلرئیس.استالرعایهالزمفقهیشورایمصوبات-2تبصره
اساسیقانون(4)چهارماصلدرنگهبانشورایفقهاینظارتواختیاراتنافیمادهاینحکم.کندمینظارتآنهـا
.باشدنمی

اساسیقانون(4)چهارماصلدرنگهبانشورایفقهاینظارتواختیاراتنافیمادهاینحکم"عبارتحذف:اصالح
".باشدنمی

لاصدرنگهبانشورایفقهاینظارتواختیاراتنافیمادهاینحکمکهاستشدهبیان(2)تبصرهدر:توجیهیدلیل
مدیناکارآمعنایبهشکلبدینفقهیشورایهمزمانوموازیفعالیتکهحالیدر.باشدنمیاساسیقانونچهارم
.باشدمیمذکورشورایناکارآمدییاونگهبانشورای
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:24ماده

عیتوض»شاملجداگانهگزارشسهسیاستگذاری،نشستابتدایدراستموظفعالیهیأتدبیر-24ماده
در،تفکیکبهاعتباریمؤسساتومجموعدربانکینظامعملکرد»،«گزارشمورددورهدرکشـوراقتصـاد
کهرا«تیسیاسپیشنهادهایوآتیوضعیتپیشبینی»و«مرکزیبانـکشـدهاعالمسیاستهایتحققجهت

رئیسهایگزارشمیتواندعالیهیأت.کندارائـهاسـت،رسـیدهارزیوپولیسیاستگذاریشورایتصویببه
الفانمخنظرات.نمایداعمـالآندرراالزماصـالحاتحاضـرین،اکثریـترأیبایانماید،تصویبعیناًراکل
راههمـبـهسیاسـتگـذارینشستهایمصوبات.شدخواهدالصاقگزارشمتنبهآنان،درخواستصورتدر

ورایشمجلسرئیس،جمهوررئیسرهبری،معظممقامبرایکاریروزسهظرفبایدآنمنضماتومستندات
بودجهوهبرنامواقتصادیهایکمیسیونرؤسایودارائیواقتصادیاموروزیر،قضائیهقـوهرئـیساسـالمی،

تنشستصمیماتومذاکراتدربارهعمومیرسانیاطالع.شودارسـالاسـالمیشـورایمجلسمحاسباتو
.گیردمیصورتکلرئیستوسطصرفاًسیاستگذاریهای

ردهآو"گانهسههایاتاقروسایو"عبارت"داراییواقتصادیاموروزیر"عبارتازبعدهفتمخطدر:اصالح
.شود
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:25ماده2تبصره

.کندخریداریاولیهعرضهدررادولتتوسطشدهمنتشراوراقتواندنمیمرکزیبانک-2تبصره

.گردداضافه"آنبهوابستهنهادهایو"عبارت"دولتتوسط"عبارتازبعد:اصالح

عرضهدرزنیرادولتبهوابستهنهادهایتوسطشدهمنتشراوراقبتواندنبایدمرکزیبانک:توجیهیدلیل
کندخریداریاولیه
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:40مادهتبند

وـازمجهایصرافیوهابانکطریقازارزبازارمدیریتبرایکاملاختیارباتواندمیمرکزیبانک-تبند
ازنیـزونمایدارزعرضهبهاقدامخود،اختیاردرارزیمنابعمحلازوکردهمداخلهارزبازاردرهـاروشدیگـر
نرخبهبایدمرکزیبانکتوسطارزفروشوخریدهرگونه.کندخریداریارزحقـوقیوحقیقـیشـخصهـر
زاکمترباخاصمصارفبرایارزفروش.شودانجامکنـد،مـیتعیـینعـالیهیأتکهمحدودهایدروبازار
.استاسالمیشورایمجلساجازهمستلزممزبور،نرخ

.گرددحذف".کندخریداریارزحقوقیوحقیقیشخصهرازنیزو"عبارت:اصالح

هایبانکازیکیبهراکاراینبایدمرکزیبانکواستبانکهاسایراموردرمداخلهبنداین:توجیهیدلیل
.نمایدواگذاردولتی
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:46مادهالفجزء

سایریاارز،(SDR)مخصوصبرداشتحقطال،ازاعممرکزیبانکالمللیبینذخایرارزشتغییرات-الف
بتث«مرکزیبانکالمللیبینذخایراندوختهحساب»درریال،برحسبمرکزیبانکخارجیهـایدارایـی

.شودمی

.داردتعریفبهنیازواستنشدهتعریف"مرکزیبانکالمللیبینذخایراندوختهحساب":سوال
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:55مادهببند

یأتهیاشوراهاجلساتدستوربامرتبطگیریرأیدرشرکتیامحوله،امورانجامکهصورتیدر-ببند
های

.نمایندماعالعالیهیأتدبیرخانهبهکتباًراموضوعنماید،ایجادایشانبرایمنافعیتعارضنوعهریادشده،

نظارتوگذاریمقرراتشورایکهصورتیدر"گردداضافهعبارتاین55مادهببندانتهایدر:اصالح
".شدخواهداعمالالزمتنبیهاتشود،منافعتعارضکتمانمتوجهآنازبعدیااجراحیندربانکی،
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:56مادهپبندتبصره

ایـنیبتصوازقبلکههاییمشارکتشاملحکماین.استعالیهیأتبامنافعتعارضتشخیص-تبصره
.شودمینیزاستگرفتهصـورتقـانون

-مینیزاستگرفتهصورتقانوناینتصویبازقبلکههاییمشارکتشاملحکماین"جملهحذف:اصالح

".شود

حذفبارتعایناستبهترشودماسبقبهعطفنبایدقانونیکمصوباتاینکهبهتوجهبا:توجیهیدلیل
.شود
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:56مادهثبند

وروددلیلبهاًصرفقانونیتکالیفندادنانجامیاسودکسبقصدبهصرفاًتجاریواقتصادیفعالیتانجام-ث
مالیزیانیـاهزینـه

"سودکسبقصدبهصرفا"عبارتحذف:اصالح

ودهدانجامدلیلیهربهتجاریواقتصادیفعالیتنبایداصوالمرکزیبانکرسدمینظربه:توجیهیدلیل
.باشدمطلقعبارتایناستبهتر
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:56مادهثبند

وروددلیلبهاًصرفقانونیتکالیفندادنانجامیاسودکسبقصدبهصرفاًتجاریواقتصادیفعالیتانجام-ث
مالیزیانیـاهزینـه

"دلیلیهربه"عبارتبا"مالیزیانیاهزینهوروددلیلبهصرفا"عبارتجایگزینی:اصالح

انجامازیدنبادیگریدلیلهربهکهمالیزیانیاهزینهوروددلیلبهتنهانهمرکزیبانک:توجیهیدلیل
.نمایداستنکافقانونیتکالیفوحکم
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:60ماده

أخـذبـدونکـهحقـوقییاحقیقیاشخاصاستموظفایراناسالمیجمهوریانتظامینیروی-60ماده
اطالعباونمودهشناساییرانمایندمیقانوناین(59)مادهموضوعاقداماتبهمبادرتمرکزیبانـکازمجـوز
اقدامآنهایتفعالنمودنمتوقفوتعطیلبهنسبتقضاییمقامدستوربـهنیـازبـدونمرکـزی،بانکقبلی
دادستانرنظیذیصالحمراجعسایرونبودهمرکزیبانکشکایتبهمحدودمتخلفینبرایمجازاتاعمال.نماید
.نماینددعوااقامهمیتوانندمحل

دروشده"ایراناسالمیجمهوریانتظامینیروی"جایگزین"مرکزیبانکانتظامیهیات"عبارت:اصالح
.گردد"زیمرکبانکقبلیاطالعبا"عبارتجایگزین"مرکزیبانکعالیهیاتقبلیاطالعبا"عبارتدومخط

نمایدلوگیریجغیرمجازموسساتفعالیتازآنکهازبیشانتظامینیرویتوسطرفتارمدلاین:توجیهیدلیل
ایشافزوفسادایجادباعثضمندروشدخواهدبانکهابارفتاردرایسلیقهوامنیتیفضایایجادباعث

.شودمیاعتباریموسساتباشفافغیررفتارهای
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:68ماده

هایصندوقاعتبار،هایتعاونیانحاللوادغامفعالیت،تأسیس،مجوزصدورنحوهوشرایط-68ماده
عملیدسـتورالموجـببهاست،ساکتقانوناینکهمواردیدر«نظارتتحتاشخاص»سایروالحسنهقرض

.میرسدبانکینظارتومقرراتگذاریشـورایتصـویببـهکـهبـودخواهـد

عالییاتهتاییدبه"عبارت"میرسدبانکینظارتومقرراتگذاریشورایتصویببه"عبارتازپس:اصالح
.شوداضافه"میرسد
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:73ماده

میادغام.دشونادغامبایکدیگرمرکزیبانکموافقتبااختیاراًمیتواننداعتباریمؤسسهچندیادو-73ماده
واییهادارتعهدات،حقوق،تجمیعازاستعبارتیکجانبهادغام.باشدچندجانبهیایکجانبهصورتبهتواند

خصیتشوبماندباقیآنهاازیکیحقوقیشخصیتصرفاًکهنحویبهاعتباریمؤسسهچندیادوامکانات
حقوق،تجمیعازاستعبارتجانبهچندادغام.گـرددمحـوشـدهادغـاماعتباریمؤسساتسایرحقوقی
ازجدیدحقوقیشخصیتیـککـهنحـویبـهاعتبـاریمؤسسـهچنـدیادوامکاناتوهاداراییوتعهدات

تأییدومؤسسهآنالعادهفوقعمومیمجمعتصویببامیتوانداعتباریمؤسسهیکهمچنین،.شودحاصلآن
طـابقماعتبـاری،مؤسسـاتتجزیهیاادغامچگونگی.شودتجزیهاعتباریمؤسسهچندیادوبهعالی،هیأت

ؤسساتمغیراختیاریادغام.میرسدبانکینظارتوگذاریمقرراتشورایتصویببهکهاستدسـتورالعملی
.استقانوناینهفدهمفصـلاحکـاممشـمولاعتبـاری،

عالییاتهتاییدبه"عبارت"میرسدبانکینظارتومقرراتگذاریشورایتصویببه"عبارتازپس:اصالح
.شوداضافه"میرسد
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:81ماده

مطابقراخودبانکیخدماتوعملیاتبهمربوطهایسامانهموظفند،اعتباریمؤسساتکلیه-81ماده
صورتهبزیرمتغیرهایازهریکدرتغییرهرگونهکهکنندتنظیمایگونهبهمرکزیبانکابالغیالگوی
اهدهمشقابلمرکزیبانکوعاملهیأتاعضایمدیره،هیأتاعضـایبرایممکن،زمانکمترینبایابرخط
.باشد

.گردداضافه"سالیکظرف"عبارت"مرکزیبانکابالغیالگویمطابق"عبارتازبعد:اصالح

.شودامانجواعمالقابلتاشودگرفتهنظردراقداماینبرایمناسبزمانیظرفطکباید:توجیهیدلیل
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:82ماده

:...باشندزیرشرایطدارایبایداعتباریمؤسساتعاملهیأتومدیرههیأتاعضای-82ماده

.گردداضافه"دولتی"عبارت"اعتباریموسسات"عبارتازبعد:اصالح
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:83ماده

مـدیریتواحدهایمسؤولوعاملهیأتعضومدیره،هیأتعضوبهعنواناشخاصکارگیریبه-83ماده
تأییـدممسـتلزآنها،مسؤولیتدورهتمدیدواعتباریمؤسساتدرتطبیقوداخلیحسابرسی،(ریسک)خطر

.است«هاصالحیتبررسیکـارگروه»توسـطآنـانصـالحیت

.گردداضافه"دولتی"کلمه"اعتباریموسسات"عبارتازبعددومخطدر:اصالح
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:83ماده6تبصره

متستصدیبرایآنانبودنوثوقموردوایحرفهصالحیتکهافرادیبهتواندمیمرکزیبانک-6تبصره
گواهینامهاست،رسیده«هاصالحیتبررسیکارگروه»تأییدبهاعتباریمؤسساتدرمـدیریتیهای

آن،دارندهصالحیتحدودوایحرفهصالحیتگواهینامهاعتبـارمـدت.کنـداعطـاایحرفـهصـالحیت
دیتصبرایاعتباریمؤسساتکـهصـورتیدر.شـودمـیتعیین«هاصالحیتبررسیکارگروه»توسط
رفصکننـد،اسـتفادهمعتبرایحرفهصالحیتگواهینامهدارایافرادازماده،اینموضوعمدیریتیمناصب
.میباشدکافیمرکزیبانکبهرسانیاطالع

.گرددحذفتبصرهاین:اصالح
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:85ماده

،(ریسک)خطرمدیریتواحدهاییااداراتروسایومدیرعاملمدیره،هیأتاعضایبرکناری-85ماده
.استمرکزیبانکموافقتأخذبهمنوطتصدی،مدتاتمامازپیش،تطبیقوداخلیحسابرسی

اضافه"دولتیاعتباریموسساتدر"عبارت"تطبیقوداخلیحسابرسی"عبارتازبعددومخطدر:اصالح
.گردد

بانکازمدیرعاملومدیرههیاتاعضایبرکناریبرایخصوصیهایبانککهداردلزومیچه:توجیهیدلیل
.دکننعملاساسآنبروبگیرندسهامدارانازراخودمجوزبایدهابانکگونهاین.بگیرندمجوزمرکزی
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:88ماده

.شودمینیزدولتیاعتباریمؤسساتشاملفصلایندرمقرراحکام-88ماده

.شودحذفمادهاینقبل،هایمادهاصالحاتاساسبر:اصالح

اینطبقیدباحتماکهدولتیهایبانکوگرنهاستشدهقیداشتباهمادهاینمیرسدنظربه:توجیهیدلیل
.باشندمرکزیبانکنظرذیلمواد
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:91ماده

انکبپیشنهادباکهدستورالعملیطبقاعتباریمؤسساتقانونیاندوختهایجادنحوهومیزان-91ماده
بیستازیقانوناندوخته.میشودتعیینمیرسد،بانکینظارتوگذاریمقرراتکمیتهتصـویببـهمرکـزی
ثبتمرجعدرشدهثبتسرمایهمیزانتاقانونیاندوختهوضع.نیسـتکمترساالنهویژهسود(%20)درصد

.استالزامیشرکتها

"عالیشورایتاییدبه"عبارت"بانکینظارتوگذاریمقرراتکمیتهپیشنهادبه"عبارتازبعد:اصالح

.گردداضافه
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:96ماده

اریاعتبمؤسسه.است«بهرهبدونقرض»جاری،سپردهدرگذارسپردهبااعتباریمؤسسهرابطه-96ماده
اریاعتبمؤسسه.کندپرداختفوراًآنان،درخواستصورتدرراگذارانسپردهسپردهاصلمعادلاستمتعهد
ردهسپازبرداشت.کنداعطاچکدستهجاریهایسپردهصاحبانبـهمربـوط،قـوانینرعایتبامیتواند
.استمجازمرکزیبانکتأییـدموردابزارهایوطرقسایروبانکیکارتوسیلهبهجاری

.رددگحذف"است"بهرهبدونقرض"جاریسپردهدرگذارسپردهبااعتباریموسسهرابطه"جمله:اصالح

گذارانپردهسکشور،برحاکمتورمیشرایطبهتوجهباباشندبهرهبدونجاریهایسپردهاگر:توجیهیدلیل
یشودمتشدیدتورمیشرایطویافتهافزایشپولگردشسرعتومیکنندخارججاریحسابازراخودمنابع

.نیستصالحبهاقداماینو
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:97ماده

ایبرراجاریهایسپردهماندهازبخشیکندموظفرااعتباریمؤسساتتواندمیمرکزیبانک-97ماده
.برسانندمصرفبهقانون(99)مادهدرمذکورمواردواشخاصبهالحسنهقرضتسهیالتاعطای

.گرددذکر"دولتی"عبارت"اعتباریموسسات"عبارتازبعد:اصالح
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:103ماده

هسرمایسپردههایانتظـارمـوردسـودنـرخ»،فصـلهـرابتدایدرسیاستگذاریویژههاینشستدراستموظفمرکزیبانک-103ماده
هسرمایهایسپردهانتظارمـوردسودنرخ».نمایداعالمخود،رسانیاطالعپایگاهطریقازونمودهبرآوردراآیندهماهسهبرای«عامگذاری
کشور،صاداقتتوسعهورشدتحققبرایوحصـول،قابـل،عالیهیأتتوسط،روپیشدورهاقتصادیاوضاعبهتوجهباکهاستنرخی«عامگذاری
گذاریسرمایههایسپردهانتظارموردسود»(%70)هفتـاددرصـدمعـادلحـداکثرمجازنـداعتبـاریمؤسسات.شودمیدادهتشخیصمناسب

درصد،عالیهیأتتصویبباتواندمیمرکزیبانک،ضرورتصـورتدر.کننـدپرداخـتگـذارانسـپردهبـهالحسـابعلیصورتبهرا«عام
حدازشتربیقطعییاالحسابعلیسودچنانچهقانون،ایناالجراشدنالزمازپـس.دهدتغییراعتباریمؤسساتازبرخییاتمامبرایرامزبور
سپردههبغیرمجازصورتبهکهرامبالغیمرکزی،بانکنظارتیمعاوناعالمباموظفنداعتبـاریمؤسسـاتشـود،پرداختگذارسپردهبهمجاز
.نمایندواریزهاسپردهضمانتصندوقبهوکسربانکیشبکهدرویهـایحسـابازشـده،پرداختگذار

ایانپدرقطعیسود"جملهاینباآنجایگزینیومادهآخرتا"...تواندمیمرکزیبانکضرورت،صورتدر"جملهحذفپنجمخطدر:اصالح
".شودمیمنظورگذارانسپردهحساببهمحاسباتانجامازپسودوره

سپردهامنیتکهمیشودباعثنیزجمالتادامهضمندرو.میگرددخاصبانکهایبرایرانتوفسادایجادباعثاوالجملهاین:توجیهیدلیل
استصرمقاعتباریموسسهغیرمجازهایپرداختدرهمچنین.گردندتردیددچارگذاریسپردهبهنسبتمردمویافتهکاهشبانکهادرگذاری

بکهشدرگذارسپردههایحسابسایربهسرکشیهمچنین.شودمیمحسوبگذارسپردهجریمهنوعیبهگذارانسپردهحسابازبرداشتو
علیودسپرداختومحاسبهنحوهبهمربوطهایدستورالعملتنظیمدرلذا.باشدمیمالکیتحقوقنقضنوعیبهآنهاازبرداشتوبانکی

درخاطیانبرایبازدارندههایمجازاتوشودبستهزمینهایندرتخلفبرایراهکهباشدایگونهبههارویهبایدمشتریانبهقطعییاالحساب
.شودپرداختهابانکمشتریانجیبازبانکیشبکهخطاهایهزینهنباید.شودگرفتهنظر
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:103ماده

سپردههایانتظـارمـوردسـودنـرخ»فصـل،هـرابتدایدرسیاستگذاریویژههاینشستدراستموظفمرکزیبانک-103ماده
پردهسانتظارمـوردسودنرخ».نمایداعالمخود،رسانیاطالعپایگاهطریقازونمودهبرآوردراآیندهماهسهبرای«عامگذاریسرمایه
ورشدتحققبرایوحصـول،قابـلعالی،هیأتتوسطرو،پیشدورهاقتصادیاوضاعبهتوجهباکهاستنرخی«عامگذاریسرمایههای

انتظارموردسود»(%70)هفتـاددرصـدمعـادلحـداکثرمجازنـداعتبـاریمؤسسات.شودمیدادهتشخیصمناسبکشور،اقتصادتوسعه
یممرکزیبانکضرورت،صـورتدر.کننـدپرداخـتگـذارانسـپردهبـهالحسـابعلیصورتبهرا«عامگذاریسرمایههایسپرده
چنانچهون،قانایناالجراشدنالزمازپـس.دهدتغییراعتباریمؤسساتازبرخییاتمامبرایرامزبوردرصدعالی،هیأتتصویبباتواند
بانکینظارتمعاوناعالمباموظفنداعتبـاریمؤسسـاتشـود،پرداختگذارسپردهبهمجازحدازبیشترقطعییاالحسابعلیسود

مانتضصندوقبهوکسربانکیشبکهدرویهـایحسـابازشـده،پرداختگذارسپردهبهغیرمجازصورتبهکهرامبالغیمرکزی،
.نمایندواریزهاسپرده

:شوداضافهمادهاینبهذیلتبصره:اصالح

هیاتمحکمطابقوبودهمسئولاعتباریموسسهمجاز؛حدازبیشالحسابعلیسوداعالمصورتدر":تبصره
".شدخواهدبرخوردآنبامرکزیبانکانتظامی
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:116ماده
راداتتعهـوتسـهیالتبازپرداختوپرداختبهمربوطاطالعاتکلیهموظفنداعتباریموسسات-116ماده
برنامهقانون(18)ماده«ب»بندموضوع«(سمات)تعهداتوتسهیالتمتمرکزسامانه»دربرخطصـورتبـه

ثبت1395/12/14مصوبایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصـادی،توسـعهششمپنجساله
.یابدمیاختصاصیکتاشناسهمذکور،سامانهدراعتباریمؤسساتمشتریانبدهیاقساطازهریکبه.نمایند

والتتسهیمتمرکزسـامانه»درباشند،داشتهنشدهپرداختوسررسیدشده(قسط)بدهیکهمشتریانی
.شوندمیشناخته«بدحسابمشتری»عنوانبه«(سمات)تعهدات

.گردداضافه"دوره6ازبیش"عبارت"کهمشتریانی"عبارتازبعدچهارمخطدر:اصالح

پولارزشکاهشوپولیمشکالتدچارکالناقتصادثباتعدمبدلیلبانکهامشتریان:توجیهیدلیل
باثباتراخودشرایطبتوانندتاشوددیدهماهه6دورهیکآنهانمودنحساببدبرایاستبهترلذامیشوند،
.شوندمحدودیتدچارننمودندحسابتسویهبهاقداماگرآنازبعدونمایند
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:117ماده4تبصره

پذیررقابتتولیدموانعرفعقانون(61)مادهموضوع،«تولیدموانعرفعوتسهیل»استانیستادهای-4تبصره
درتولیدیواحدتأخیرکننداحرازکهصورتیدرموظفند1394/2/1مصوبکشورمالینظـامارتقـایو

بهمادهنایدرمذکورغیرمالیتنبیهاتاعمالوبودهکشوراقتصادیوضـعیتازناشـیبانکی،بدهیپرداخت
ازخشیبیاتماماجرایعدمضرورت،شودمیمنجـرآنتولیـدشـدیدافتیاموردنظرتولیدیواحدتعطیلی
ستادوبهمصبالفاصله،استموظفمرکزیبانک.کننداعالممرکزیبانکبهرامادهاینموضوعغیرمالیجرائم
بهنسبتغیرمالیتنبیهات،اینصورتدر.نمایدثبت«(سمات)تعهداتوتسهیالتمتمرکزسامانه»دررامزبور
موظفنـددتولیموانعرفعوتسهیلاستانیستادهای.شودمیتعلیقیکسالمدتبهموردنظرتولیدیواحد

ترتیببهه،شدواصلستاددبیرخانهبهمربوط،صنفیتشکلطریقازکهراتولیدیواحدهایکلیـهتقاضـای
.نمایندبررسیوصول
تبصرهاینحذف:اصالح
وتسهیلتادسدرمستقرافرادبهکهمیگرددکسانیبرایرانتایجادباعثصرفاتبصرهاین:توجیهیدالیل
وضعازواندکردهدریافتکمتریوامهایکهراجامعهازعظیمیقشرآنکهضمن.نزدیکترندتولیدموانعرفع

.گیردنمیبردرانددیدهآسیبکشوراقتصادی
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:119مادهتبصره

مشتریدریافتیتسهیالتاصلمعین،سودباتسهیالتقراردادهایدرمشتریبدهیاصلازمنظور-تبصره
بدهیاصلجزءسررسید،ازبعدبهمربوطجرائموسود.استسررسیدتاقرارداددرمندرجسودبعالوه
.نیستمشتری

.گرددذکر"اولیهقرارداددر"عبارت"مشتریدریافتیتسهیالتاصل"عبارتازبعد:اصالح

اینکهبرایدکننمیرسانیروزبهمشتریانباراخودقراردادهرسالههابانکاینکهبهتوجهبا:توجیهیدلیل
وانونقتفسیرازتاگیردصورتاولیهقراردادعبارتذکراستبهترشودتامینبنداینازقانونگذارهدف

.شودجلوگیریهابانکناصوابحرکات
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:125مادهتبصره

ازخارجیاتجاریآزادمناطقکشور،داخلدرکهاینازاعمایرانی،اعتباریمؤسساتشعبکلیه-125ماده
جاری،تآزادمناطقوایرانداخلدرمستقرخارجیاعتباریمؤسساتشعبکلیهنیزو؛کنندفعالیتکشور
.میباشندبانکیعملیاتبهمجازقانوناینچارچوبدرفقط

حذف"تجاریآزادمناطقوایرانداخلدرمستقرخارجیاعتباریموسساتشعبکلیه"عبارت:اصالح
.گردد
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:171مادهتبصره

بودهضروریکشـورتوسـعههـایبرنامـهاهدافتحققبرایآنهااجرایکهاستهاییطرحای،توسعهکالنهایطرحازمنظور-تبصره
ایعهتوسکالنهـایطـرحقانون،نظرایناز.کنندفعالکشوراقتصاددرراآفرینارزشومولدهایفعالیتاززنجیرهایتوانندمیو

یهاطرح.باشندبرخـوردارشـدهانجـامهایهزینهجبرانودرآمدیجریانایجادقابلیتازبرداری،بهرهازپسکههستندهاییطرح
دستیپایینوباالدستیهـایبخشنوسازیوایجاددریایی؛وهواییجادهای،ریلی،نقلوحملتوسعهها؛زیرساختبازسازییااحداث
صنایعتوسعهی؛کشاورزبخشروزآمدسـازیوکـردنصـنعتیکشور؛زیربناییصنایعسایروفلزیصنایعپتروشیمی،وگازنفت،صنعت
ازهایینمونه،دانشبرمبتنیخدماتوکاالهـاسـمتبـهکشـورصادراتسبدترکیبتغییرواطالعات؛فناوریبرمبتنیوبنیاندانش
.هستندایتوسعهکالنهایطرح

:شودآنجایگزینذیلتبصرهوحذفتبصرهاین:اصالح
وسطتایران،اسالمیجمهوریبانکداریطرحتصویبزمانازسالسهطیکهبودخواهدتوسعهسنداساسبرتوسعهایبانکاقدامات"

".شودمیتهیهسهگانهاتاقهایوبودجهوبرنامهسازمانمرکزی،بانککشاورزی،وزارتاقتصاد،وزارتتجارت،ومعدنصنعت،وزارتخانه

وبندیهرتبمسئولغیردولتیهایبخشکشورداخلتولیدتوانازاستفادهحداکثرقانونطبقاینکهبهتوجهبا:توجیهیدلیل
بورسیایشرکتهمسئولفقطقانونطبقبورسسازماندیگرطرفازواست،تدوینحالدرقانونآننامهآیینوهستنداعتبارسنجی

.تاسخصوصیبخشبهگرایانهتصدیامورواگذاریمنافیعمالاستبورسسازمانباشرکتهااینمجوزکهعبارتاینذکراست
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:183ماده

تاحافتبهمجازصرفاًونداشتهراعمومازپذیریسپردهحقایراناسالمیجمهوریتوسعهبانک-183ماده
هایطرحمجریانبرایاسنادیاعتبارگشایشوضمانتنامهارائهجملهازبانکیخدماتارائهوجاریحساب
.دباشنمیقانونیسپردهتودیعمشمولایران،اسالمیجمهوریتوسـعهبانـک.اسـتایتوسـعهکالن

.گرددحذف"نداشتهراعمومازپذیریسپردهحقایراناسالمیجمهوریتوسعهبانک"عبارت:اصالح

ازویابندنمیتحققکاملبطورشدهدیدهتوسعهبانکبرایکهمنابعیعمدهاینکهبهتوجهبا:توجیهیدلیل
ازبانکایناستبهترکندایفاایتوسعهطرحهایمنابعبرایرااهرمینقشبانکایناستقراردیگرطرف
.باشدداشتهنیزفعالاقتصادیبنگاههایبرایاعتبارتامیناستقراراینکهمضافانباشد،محروممردمیمنابع
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:185ماده

هپایـافزایشصورتدر.استمجازمرکزیبانکتوسطتوسعهاوراقفروشوخریدونگهداری-185ماده
افزایشاز(%20)درصدبیستحداقلاستموظفمرکزیبانکآن،ازقبلسالبهنسبتسالهـردرپـولی
رانایاسالمیجمهوریتوسعهبانکبهاعتباریخطوطاعطاییاتوسعهاوراقخریـدصـرفراپـولیپایـه
.نماید

.گرددحذفانتهاتا".....سالهردرپولیپایهافزایشصورتدر"جملهاولخطدر:اصالح

ایناستشدهیزیربرنامهغیرومنفعالنهسیاستیکشوردرپولیپایهافزایشاینکهبهتوجهبا:توجیهیدلیل
ثمریمثمرجهنتیوپولیپایهرویهبیافزایشبرایمیشوددلیلیصرفاونیستاعمالقابلگذاریهاهدفمدل

.داشتنخواهد
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:187ماده1تبصره

نهـادازفعالیـتمجـوزداشتنضمنکهاستاقتصادیواحدفعال،اقتصادیواحدازمنظور-1تبصره
رالقهمتعمالیاتمالیات،تعلقصورتدروکردهثبت«مؤدیانسامانه»درراخودمالیاتیاطالعـاتذیربـط،
یاقتصادواحدهایبهمادهاینموضوعتسهیالتاعطای.باشددادهراآنپرداخـتترتیـبیانمودهپرداخت
.باشدمیواحدهاآنپرداختیبیمهحقومالیاتبرمبنایفعال،

تبصرهاینحذف:اصالح

جوانبمامتبررسیضمنتاشودتدویننامهآیینیکفعالاقتصادیواحدمورددراستبهتر:توجیهیدلیل
اخصشاینکهضمن.شودترشفافواحدهااینبرایایتوسعههایبانکمنابعازاستفادهنحوهموضوعاین

واحدهایالخصوصعلیتاپذیردصورتآندرپرداختیبیمهحقومالیاتمبنایبهنسبتصحیحتریگذاری
.باشندداشتهسهمتسهیالتاینازاستفادهدربتوانندبنیاندانشوکارآفرینونوپا
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:187ماده2تبصره

ردرنظبدونوممکننرخکمتریندربایدفعالاقتصادیواحدهایبهاعطائیتسهیالتسود-2تبصره
.شودتعیینبخشیایتوسعههایبانکوایراناسالمیجمهوریتوسعهبانکبـرایسـودگـرفتن

.تبصرهاینحذف:اصالح
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:193ماده2تبصره

أخذبهیازنندارند،فعالیتبانکیعملیاتحوزهدرکهبندیرتبهواعتباریگزارشگریشرکتهای-2تبصره
هادارباوراقبورسسازمانتوسطشرکتهااینفعالیتبرنظارتومجوزصدور.ندارندمرکزیبانـکازمجـوز
.میشودانجام

.تبصرهاینحذف:اصالح

غیردولتیهایبخشکشورداخلتولیدتوانازاستفادهحداکثرقانونطبقاینکهبهتوجهبا:توجیهیدلیل
ازمانسدیگرطرفازواست،تدوینحالدرقانونآننامهآیینوهستنداعتبارسنجیوبندیرتبهمسئول
بورسمانسازباشرکتهااینمجوزکهعبارتاینذکراستبورسیشرکتهایمسئولفقطقانونطبقبورس
.استخصوصیبخشبهگرایانهتصدیامورواگذاریمنافیعمالاست
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:الحاقیماده

بهستهوابوتابعهموسساتوغیردولتیعمومینهادهایدولتی،هایشرکتدولت،بهتسهیالتهرگونهاعطای
اوراقنگهداری.استممنوعمرکزیبانکعالیهیاتازمجوزاخذبدونآنهانفعبهتعهداتوقبولهابانک
.استمستثنیحکماینشمولازدولت






