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 مجلس 01/00/0931 مصوب) ساله ششم توسعه برنامه پنج قانون در كشور بانكي شبكه وظايف و تكاليف با مرتبط مواد

 (اسالمي شوراي

 

 و ريهيي  برنامهه  فرآينه   اصهال   مهالي   انضهبا   ششه،   برنامهه  قانون با سنواتي يها بودجه انطباق منظور به -7 ماده

 :دولت هاي هيينه و عملکرد بر و نظارت رييي بودجه

..... 

 گهاز  صادرات خالص و يگاز عاناتيم نفت  صادرات از حاصل منابع از يمل توسعه صن وق سه،( از قسمت ب( 0) بن   

 اضهافه  سهه،  نيه ا بهه  دوواح درص  ح اقل ساالنه و شود يم نييتع %(91)درص  يس برنامه قانون ياجرا اول سال در

 سهه،  و وجهو   نيه ا ييوار به نسبت بالفاصله منابع وصول با متناسب و سال طول در است مکلف يمرکي بانک .شود يم

 درصه   سهه  سه، نيهمچن و يگاز عاناتيم و نفت صادرات کل از رانيا نفت يمل شرکت %(1/01) درص  ،ين و چهارد 

 موضهو   منابع از دولت يعموم بودجه سه، مان   يباق محل از و کن  اق ام افتهين  توسعه و ييگازخ ي يخ نفت مناطق %(9)

 يمهابق  و ييوار کشور کل يدار خيانه نيد يعموم درآم  حساب به و نييتع قانون نيا (1) شمار  ج ول سقف در جيء نيا

 . ينما ييوار يارز ر يذخ حساب به را

و  يهسرما بازار پول  بازار)آن  يابيارها و يمال ينتأم جامع نظام يقتعم و گسترش منظور به است مجاز دولت -01 ماده

 (:ها يمهب

.... 

 فيه رد هرسهاله   (اصهل  و سهود  از اع،) مذکور بهادار اوراق با مرتبط يها پرداخت يبرا الزم اعتبار نيتأم منظور به( ب

 .برسان  ياسالم يشورا مجلس بيتصو به و کن  ينيب شيپ يسنوات بودجه حهيال در را يخاص

 بههادار  اوراق متشهکل  يبازارها در فقط اوراق نيا معامالت و است تورم از مصون و نام با صادر  بهادار اوراق -تبصر 

 يبازارهها  از خهار   آنهها  معهامالت  و مجهاز  بازارها نيا مقررات تيرعا با و بهادار اوراق و بورس سازمان نظارت تحت

 مجاز شناور سود نرخ با و (ياسم ارزش از کمتر) کسر به بهادار اوراق نيا معامالت و عرضه .است بالاثر و يملغ ادش  ي

 تحهت  اشهاا   و ياعتبهار  و يمهال  مؤسسات و ها بانک توسط مذکور بهادار اوراق  يسررس از قبل  يبازخر نيتضم و

 آنهها  يمهال  نيتهأم  يبهرا  بهادار اوراق که يدولت يها شرکت و ياجرائ يها دستگا  ها  بانک .باش  ينم مجاز آنها  کنترل

 رسه    يم بورس يشورا بيتصو به که يدستورالعمل با متناسب را گذاران هيسرما ازيموردن اطالعات  يبا شود يم منتشر

 .ن ينما منتشر



2 
 

 

 و مؤسسات يسامان ه و ياعتبار و يبانک  يپول مؤسسات بر يمرکي بانک ريفراگ و کامل نظارت اعمال يبرا -01 ماده

 :التيتسه به يرجاريغ مطالبات نسبت  کاهش و سالمت و تيشفاف يارتقا جهت يپول رمتشکليغ يبازارها

 رس   يم اعتبار و پول يشورا بيتصو به که يمصوبات چهارچوب در مربوطه نيقوان مطابق است مجاز يمرکي بانک -الف

 از مهورد  چن  اي کي مورد حسب 01/1/0910 مصوب کشور يبانک و يپول قانون در مقرر خود يقانون اراتياخت بر عالو 

 : ينما اعمال متالف ياعتبار مؤسسات و ها بانک قبال در را ريز يانتظام و ينظارت اق امات

 و موقهت  طهور   بهه  آنها از يرأ حق سلب مؤثر  سهام اران نيب ها ان وخته و سود عيتوز تيممنوع ت يمح ود اعمال -0

 مؤثر سهام اران از  يخر تق م حق سلب

 تيفعال مجوز لغو اي و نيمع م ت يبرا تيفعال از يباش مجوز موقت قيتعل-2

 رانيم  يايميا و پاداش پرداخت تيممنوع اي تيمح ود اعمال-9

 ر يم  أتيه ياعضا و عامل رانيم  يا حرفه تيصالح سلب-1

 .بود خواه  ها بانک  يانتظام أتيه بن  نيا موضو   يانتظام و ينظارت تالفات به ي گيرس مرجع -0 تبصر 

 بانهک  صيتشها  به اي و کن  يم انتااب را ر يم   أتيه عضو چن  اي کي که است يسهام ار مؤثر  سهام ار -2 تبصر 

 .دارد نقش ر يم   أتيه عضو انتااب در يمرکي

 و هها  بانهک  مشهارکت  و يحقوق و يقيحق اشاا  توسط يصراف  (نگيييل) يواسپار  يبانک اتيعمل هرگونه انجام -ب

 نيهي تع در ايه  و دارن  را آنها سهام %(11) درص  پنجا  از شيب ها بانک که يتابع يحقوق اشاا  و ياعتبار مؤسسات

 بانهک  از مجهوز  أخذ ب ون هيسرما نيتأم يها شرکت و يگذار هيسرما يها صن وق سيتأس در مؤثرن  آنها ر يم  أتيه

 قهانون  (03) مهاد   شهش  درجهه  يريتعي يها مجازات از مورد چن  اي کي به مورد حسب مرتکب و است ممنو  يمرکي

 .دشو يم محکوم شالق و حبس جي به 0/2/0932 مصوب ياسالم مجازات

 أتيه ه ر  يمه   أتيه ه امناء  أتيه عه   بر مذکور مؤسسات يها يب ه و تعه ات هيکل بازپرداخت تيمسؤول -0 تبصر 

 .باش  يم (خسارت بروز طيشرا و مراتب با متناسب) ذمه اشتغال با متناسب مؤثر سهام ار و مؤسس

 در يا شهعبه  تک الحسنه قرض صن وق است ش   استثناء کشور يبانک و يپول قانون در که يموارد بر عالو  -2 تبصر 

 و بهود   يمسهتثن  بن  نيا حک، از يين الير( 91111111111) ارديليم يس تا ساالنه منابع جذب براساس کشور سراسر

 .ده  يم تيفعال ادامه موجود يمجوزها و اساسنامه براساس
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 يپهول  رمتشکليغ بازار ،يتنظ قانون( 0) ماد  (1)تبصر  بر رت يمغا قسمت در برنامه ياجرا طول در (01) ماد  (ب) بن 

 يتلقه  خها   حک، 0/2/0932 مصوبي اسالم مجازات قانون( 21) ماد  به نسبت است و حاک، 22/01/0919 مصوب

 .است حاک،    ويگرد

   يه نما يمه  اعهالم  مجهوز  فاقه   را مؤسسات اي شعبه رأسًا يمرکي بانک که يموارد در است موظف يانتظام يروين -پ

 .کن  اق ام آنها نمودن ليتعط اي تيفعال توقف به نسبت

 از پهس  چهارمها   مه ت  ظهر   کهه  بود خواه  يا نامه نييآ براساس يبانک و يپول خ مات ارائه يبرا غيتبل هرگونه -ت

 ينظهارت  اقه امات  بهر  عهالو   .رس  يم رانيوز أتيه بيتصو به و هيته يمرکي بانک توسط قانون نيا ش ن االجراء الزم

 تها  ينقه   مهه يجر مسهتوجب  حک، نيا از ها رسانه تالف گردد  يم اعمال ياعتبار و يبانک يپول مؤسسه بر که يانتظام

 .شود يم ييوار کشور کل يدار خيانه حساب به که باش  يم گرفته صورت غيتبل نهيهي برابر د  يانيم

 ليتکم با که کن  ييير برنامه ينحو به ربط  يذ يها دستگا  ريسا و هيقضائ قو  يهمکار با است موظف يمرکي بانک -ث

 التيتسهه  کهل  به يرجاريغ التيتسه نسبت  ينظارت و ياجرائ اق امات ريسا و ياعتبارسنج يمل داد  گا يپا توسعه و

 .اب ي کاهش درص  واح  کي ساالنه (يالير و يارز)

 و رديپهذ  صهورت  ميبهور  بانک تيطرف به  يبا باش   يمرکي بانک ينظارت اق امات آن منشأ که يدعو هرگونه طر  - 

 .باش  جرم انتساب  يدعو موضو  که يموارد در جي داد  قرار يدعو طر  توان ينم را نظارت امر در م خل يذ افراد

  يربهانک يغ ياعتبار مؤسسات بانکها  بر نظارت اعمال يراستا در که است ياق امات  ينظارت اق امات از منظور -تبصر 

 موضهو   و ياسهالم  اقتصاد سازمان نظر ريز الحسنه قرض يها صن وق جي به الحسنه قرض يها صن وق و اعتبار يتعاون

 ياسهالم  يجمههور  يمرکهي  بانک تيصالح در (نگيييل) يواسپار يها شرکت و ها يصراف ماد   نيا (ب) بن  (2) تبصر 

  يثبته  راتييتغ ت يفعال بر نظارت مجوز  ياعطا س يتأس مراحل يتمام در آم   عمل به اق امات بر مشتمل و بود  رانيا

 .باش  يم هيتصف و انحالل ادغام   يبازساز

 :گردد يم نييتع ريز شر   به اعتبار و پول يشورا ياعضا بيترک  -01 ماده

 يو معاون اي ييدارا و ياقتصاد امور ريزو -

 رانيا ياسالم يجمهور يمرکي بانک کل سيرئ -

 يو معاون اي سازمان سيرئ -

 رانيوز أتيه انتااب به وزرا از تن دو -
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 تجارت و مع ن صنعت  ريوز -

  ييتأ و رانيا ياسالم يجمهور يمرکي بانک کل سيرئ شنهاديپ به يبانک و يپول متاصص و کارشناس نفر دو -

 جمهور سيرئ

 يو معاون اي کشور کل دادستان -

 رانيا يکشاورز و معادن ع يصنا  يبازرگان اتاق سيرئ -

 تعاون اتاق سيرئ -

 (نفهر  کيه  ک ام هر) ياسالم يشورا مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و ياقتصاد يها ونيسيکم ن گانينما -

 مجلس انتااب با ناظر عنوان به

 (نفهر  کيه  ک ام هر) ياسالم يشورا مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و ياقتصاد يها ونيسيکم ن گانينما -

 مجلس انتااب با ناظر عنوان به

 .بود خواه  رانيا ياسالم يجمهور يمرکي بانک کل سيرئ عه   بر شورا استير -0 تبصر 

 بالمهانع  آنهها  مجه د  انتاهاب  ابن ي يم رييتغ بار کي سال دو هر اعتبار و پول يشورا خبر  ياعضا از کي هر -2 تبصر 

 .است

 01/1/0910 مصوب يبع  اصالحات با يبانک و يپول قانون (01) ماد  (ب) بن  بر شش، برنامه طول در (01) ماد  حک،

 .بود خواه  حاک،

 بهر  نظهارت  جههت  و کشهور  يبهانک  نظهام  در ربا ب ون يبانک اتيعمل حيصح ياجرا از نانياطم حصول يبرا -01 ماده

 هها   باشهنامه  هها   دسهتورالعمل   ياتيعمل  يها و يش ج يرا يابيارها و ها هيرو به نسبت اظهارنظر و يبانک نظام عملکرد

 بيه ترک با يمرکي بانک در يفقه يشورا  ياسالم فقه نيمواز با انطباق جهت از آنها ياجرا نحو  و قراردادها چهارچوب

 :شود يم ليتشک ريز

 (يبانک و يپول مسائل در نظر وصاحب معامالت فقه حوز  در يمتجي مجته ) هيفق پنج -

 يمرکي بانک (ينظارت معاون اي) کل سيرئ -

 (يمرکي بانک کل سيرئ يمعرف با دو هر) اقتصاددان کي و يبانک و يپول مسائل به آشنا حقوق ان نفر  کي -
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 يشورا مجلس انتااب به ياسالم يبانک ار با ييآشنا تياولو با ياسالم يشورا مجلس ن گانينما از نفر  کي -

 (ناظر عضو عنوان به) ياسالم

 ييدارا و ياقتصاد امور ريوز انتااب به يدولت يها بانک عامل رانيم  از يکي -

 حکه،  با و انتااب نگهبان يشورا يفقها  ييتأ و يمرکي بانک کل سيرئ شنهاديپ به شورا نيا يفقه ياعضا -0 تبصر 

 .شون  يم منصوب يمرکي بانک کل سيرئ

 حسن بر و يريگيپ را شورا مصوبات ياجرا يمرکي بانک کل سيرئ .است هيالرعا الزم يفقه يشورا مصوبات -2 تبصر 

 قهانون  (1)چههارم  اصهل  در نگهبهان  يشهورا  يفقها نظرات و اراتياخت يناف ماد  نيا حک، .کن  يم نظارت آنها ياجرا

 .باش  ينم ياساس

 قابهل  گهر يد دور  کيه  يبهرا  تيه مأمور نيا و شون  يم نييتع سال چهار يبرا شورا نيا يرأ صاحب ياعضا -9 تبصر 

 .است  يتم 

 شهورا  عضو يفقها از نفر سه ح اقل و شورا سيرئ بر مشتمل اعضاء دوسوم حضور با يفقه يشورا جلسات -1 تبصر 

 .شود يم اتااذ شورا عضو حاضر يفقها تياکثر موافق يرأ با شورا ماتيتصم و اب ي يم تيرسم

 07 ماده

 قهانون  ياجهرا  يهها  سهال  طول در آنها منابع از استفاد  يراستا در ياعتبار مؤسسات و ها بانک به فيتکل هرگونه -الف

 سهود  نهرخ  التفهاوت  مابه ينيب شيپ به مشرو  يقانون فيتکال ريسا جي به کمتر  سود نرخ با التيتسه درخصو  برنامه

 .است ساالنه بودجه قانون در آن در  و اعتبار و پول يشورا مصوب

 امکهان  جهاد يا و يسهاز  شفا  دولت  يا نهيهي و يدرآم  يها حساب گردش ييکارا و سرعت شيافيا منظور به -ب بن 

 هيه کل  يبهانک  نظهام  بهر  دولت يمال اتيعمل يمنف اثرات کاهش و ياجرائ يها دستگا  يها حساب هيکل بر برخط  نظارت

 و يدولته  يهها  دانشهگا   هها   سهازمان  هها   شرکت مؤسسات  ها  وزارتاانه يبرا يارز و يالير از اع، يبانک يها حساب

 .شهود  يمه  افتتها   يمرکهي  بانک نيد و کشور کل يدار خيانه قيطر از صرفًا  يردولتيغ يعموم ينهادها يدولت اعتبارات

 بانهک  نهيد  شه    افتتها   يهها  حسهاب  قيطر از فقط را خود يها پرداخت و ها افتيدر هيکل موظفن  ادش  ي يها دستگا 

 .دهن  انجام يمرکي

 از کيه  ههر  ازين مورد يحسابها ينگاه ار و متمرکي يبانک ار يبرا الزم  اتيتمه است موظف يمرکي بانک -0 تبصر 

 . ينما فراه، را مذکور يدستگاهها يحسابها اطالعات به کشور کل يدار خيانه خط بر يدسترس و دستگاهها



6 
 

 مطهابق  عامهل   يهها  بانک توسط آن کرد نهيهي و يمرکي بانک به مذکور يها دستگا  يها حساب انتقال نحو  -2 تبصر 

 وزارت مشهتر   شنهاديپ به قانون  نيا ش ن االجراء الزم از پس ما  سه م ت ظر  ح اکثر که بود خواه  يدستورالعمل

 .رس  يم اعتبار و پول يشورا بيتصو به  يمرکي بانک و سازمان  يدارائ و ياقتصاد امور

 مؤسسات و ها بانک هيکل به ماد  نيا (2)تبصر  موضو  دستورالعمل ابالغ به نسبت است مکلف يمرکي بانک -9 تبصر 

 (11) مهاد   موضهو   يانتظهام  مجهازات  مشمول ها بانک توسط مذکور  دستورالعمل از تالف نو  هر .کن  اق ام ياعتبار

 .بهود  خواهه   01/01/0913 مصهوب  توسهعه  پنج، برنامه قانون (39) ماد  در آن راتييتغ و کشور يبانک و يپول قانون

 محسهوب  يعمهوم  اموال و وجو  در يرقانونيغ تصر  حک، در  ياجرائ يها دستگا  ريسا توسط تالف نو  هر نيهمچن

 .شود يم

 01 ادهم

 نظهارت  نهه يزم بهرخط   ينظهارت  يها سامانه استقرار با برنامه قانون ياجرا اول سال در است موظف يمرکي بانک -الف

 . يآ وجود به وقو  از قبل ياحتمال يها تالف و خطاها کشف نهيزم که يا گونه به   ينما فراه، يبانک نظام در را مستمر

 افهت يدر امکهان  متمرکهي   يا سهامانه  جهاد يا بها  برنامه قانون ياجرا اول سال يانتها تا است موظف يمرکي بانک -ب

 اسهتعالم  رينظ ربط يذ مراجع از تعه ات رشيپذ اي التيتسه ياعطا جهت از ين مورد يها استعالم برخط و يکيالکترون

 .کن  فراه، يربانکيغ ياعتبار مؤسسات و ها بانک يبرا را آن رينظا و ياتيمال يب ه  ياعتبارسنج

 ازمنه  ين تعهه ات  رشيپهذ  ايه  التيتسهه  ياعطها  در ياعتبار مؤسسات و ها بانک که ربط يذ مراجع يتمام -0 تبصر 

 .ن ينما فراه، برخط  و يکيالکترون صورت به را مذکور يها استعالم أخذ امکان موظفن  باشن   يم آن از استعالم

 .کن  ابالغ و نييتع را مذکور يها استعالم قيمصاد است موظف يمرکي بانک -2 تبصر 

 يهمکار و تعاون يبرا الزم ياجرائ بستر کردن فراه، و يمردم مشارکت يارتقا منظور به است موظف دولت -09 ماده

 قانون ياجرا اول سال از تعاون توسعه بانک هيسرما شيافيا به نسبت يتعاون ياقتصاد يها تشکل قالب در مردم آحاد

 قالهب  در کشهور  کهل  يدار خيانهه  بهه  ييوار از پس ياجتماع رفا  و کار تعاون  وزارت مازاد اموال فروش محل از برنامه

 . ينما منظور مذکور بانک در دولت هيسرما شيافيا حساب بهه يسنوات بودجه نيقوان

 -51 ماده

... 
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 در  يکنترله  صهورت  بهه  شه    واگهذار  يهها  بنگها   نيهمچن و يواگذار حال در يها بنگا  بر شتريب نظارت منظور به -ب

 امهال   و اسناد ثبت سازمان به يساز يخصوص سازمان يسو از ها بنگا  نيا ياسام  يواگذار أتيه مصوبات چهارچوب

 و يعموم مجامع جلسات صورت ثبت است مکلف کشور امال  و اسناد ثبت سازمان .شود يم اعالم يمرکي بانک و کشور

 يساز يخصوص سازمان از يکتب مجوز أخذ از پس را ميبور يها بنگا  امال  و اموال انتقال و نقل نيهمچن و ر يم  أتيه

 ياعطا  يدولت و يخصوص ياعتبار مؤسسات و ها بانک به ياعالم دستورالعمل يط است موظف يمرکي بانک .ده  انجام

 . ينما يساز يخصوص سازمان از مجوز أخذ به مشرو  را مذکور يها بنگا  به تعه ات جاديا اي و التيتسه هرگونه

 از يبهردار  بههر   و ييشناسها   يمقاومت اقتصاد و برنامه يکل يها استيس تحقق منظور به است موظف دولت  -57 ماده

 جهاد يا و يمله  اقتصهاد  در روستاها گا يجا و انييروستا  ياجتماع منيلت يوارتقا ييروستا ينواح در موجود يها تيظرف

 يسهنوات  يها بودجه قالب در و نيقوان مطابق را ريز اق امات روستاها محور ع الت شرفتيپ و ييشکوفا يبرا الزم بستر

 :ده  انجام

 :يباش و ياقتصاد اق امات -الف

.... 

 سهازمان  و (ر )ينه يخم امهام  امه اد  تهيکم پوشش تحت افراد به ش   پرداخت التيتسه جرائ، و سود يباشودگ -01

 بهه  قهادر  کهه  رمترقبهه يغ و يعه يطب حهوادث  از   يه د بيآس ييروستا مناطق يمسکون اماکن يبازساز جهت يستيبهي

 يهها  بانهک  بهه  آن معادل پرداخت با کشور توسعه پنج، برنامه قانون اعتبار انيپا تا باشن   ينم خود اقسا  بازپرداخت

 دولهت  يمال مقررات از يباش ،يتنظ قانون (01) ماد  موضو  گردان تناوا  محل از سال سه م ت به آن امهال و عامل

 .شش، برنامه قانون ياجرا انيپا تا يبع  الحاقات و اصالحات و 22/00/0911 مصوب

 يساز متنو  منظور به و يمقاومت اقتصاد يکل يها استيس شش، و سوم يبن ها ياجرا در است مکلف دولت -33 ماده

 محصوالت صادرات شيافيا  يگذار هيسرما تيامن  و توسعه منابع  ييتجه و نيتأم  يکشاورز باش از تيحما يابيارها

 :برسان  انجام به را ليذ اق امات يکشاورز محصوالت ارزش ر يزنج ليتکم و ييافيا ارزش و يکشاورز

.... 

 باش يگذار هيسرما ارزش از (٪2) درص  هفت به يکشاورز باش توسعه از تيحما يها صن وق هيسرما شيافيا - 

 جهاد وزارت مازاد امال  فروش محل از يالملل نيب ياستان اردها با مطابق يکشاورز بانک هيسرما شيافيا و يکشاورز

 .يسنوات بودجه قالب در دولت سه، و يارز ر يذخ حساب محل از ش   پرداخت التيتسه بازپرداخت و يکشاورز
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... 

 وام اصهل  امهال و رمترقبهيغ حوادث از   يد خسارت کشاورزان يافتيدر يها وام مهيجر و کارميد و سود يباشودگ -خ

 يفرمانه ار  و مربوطه بانک  يکشاورز جهاد از متشکل يکارگروه توسط خسارت يانيم نييتع و سال سه م ت به آنان

 شهرستان

..... 

 باهش  بهه  کشهور  يرتاصصه يغ عامل يها بانک يياعطا التيتسه متوسط از %(01) درص  پانيد  ح اقل اختصا  -ذ

 .يکشاورز

 -11 ماده

... 

 که  ينما ،يتنظ يا گونه به را يبانک التيتسه پرداخت يها استيس است مکلف (اعتبار و پول يشورا) يمرکي بانک -پ

 .باش  %(11) درص  چهل ح اقل برنامه قانون ياجرا يط ساالنه يپرداخت التيتسه از مع ن و صنعت باش سه،

 :21/2/0912 مصوب مسکن عرضه و  تولي از تحماي و يسامان ه قانون چهارچوب در -19 ماده

.... 

 تعهه   به ون  مهر مسکن ازين مورد منابع نيتأم و خود تعه ات مان  يباق نيتأم به نسبت است موظف مسکن بانک -پ

 . ينما اق ام يشهرساز و را  وزارت صيتشا با  يج  يواح ها اح اث

 19 ادهم

 التيتسهه  ارائهه  به نسبت ساالنه برنامه  قانون ياجرا طول در است موظف رانيا ياسالم يجمهور يمرکي بانک -الف

 سهابقه  ما  شش ح اقل يدارا رزمن گان به نفر هيار پنجا  تع اد به %(1) چهاردرص  ح اکثر سود با بار کي فقط مسکن

 التيتسهه  اي نيزم مسکن  تاکنون و باشن  يم يملک مسکن فاق  که اسارت ما  سه ح اقل با آزادگان و جبهه در حضور

 پول يشورا مصوب نرخ سقف تا مذکور سود التفاوت مابه . ينما اق ام عامل يها بانک قيطر از ان  ننمود  افتيدر مسکن

 يمعرفه  نحو  و تياولو نييتع) .شود يم پرداخت عامل يها بانک به و نيتأم دولت توسط يسنوات بودجه مطابق اعتبار و

 .(دبو خواه  مسلح يروهاين کل ستاد دستورالعمل موجب به طيالشرا واج  افراد

.... 
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 الحسهنه  قهرض  منهابع  %(01) درص  د  ح اقل ساله همه است موظف (رانيا ياسالم يجمهور يمرکي بانک) دولت -پ

 قيه طر از ثهارگران يا اشهتغال  جههت  يسهنوات  بودجه چهارچوب در را يدولت ياعتبار و يپول مؤسسات و ها بانک يتمام

 .ده  اختصا  ثارگرانيا ينيکارآفر و اشتغال صن وق

 ارتقاي عامه  حقوق احياي و قضايي ع الت تحقق قضايي  خ مات ارائه در سرعت و دقت افيايش منظور به -003 ماده

 ورودي کهاهش  و قضهايي  خه مات  بهه  مهردم  آحاد دسترسي براي برابر فرصت ايجاد و دادرسي اطاله کاهش و کيفيت

 :کيفري جمعيت کاهش و مجرمان اصال  و دعاوي و جرم وقو  از پيشگيري و ها پرون  

... 

 متعهٌ لهه  تيرضها  جلب اي خود تعه  انجام به نسبت روز ستيب م ت ظر  االجراء  الزم سن  متعه  چنانچه -2 تبصر 

 سجل سامانه در در  جهت مراتب صورت نيا ريغ در .بود خواه  معا  ياجرائ يها نهيهي پرداخت از   ينما اق ام سن 

 و هها  بانهک  و ياجرائ يها دستگا  هيکل .ش  خواه  منعکس قانون نيا (009) ماد  (پ) بن  موضو  يمال يها تيمحکوم

 و يبازرگهان  کهارت  ص ور  ياصول موافقت الت يتسه پرداخت و يمال قرارداد هرگونه انعقاد از ياعتبار و يمال مؤسسات

 شهش  درجهه  يريه تعي مجهازات  موجهب  حکه،  نيه ا از تالف .هستن  ممنو  شاص نيا به واردات و صادرات پروانه

 .بود خواه  (ياجتماع حقوق از تيمحروم)

 -001 ادهم

.... 

 سجل سامانه  يسنج اعتبار نهيزم جاديا و ياقتصاد يها تيفعال يساز شفا  يراستا در است مکلف هيقضائ قو  -پ بن 

 نيه ا از ه،يعله  محکهومٌ  اشهاا   يمال يها تيمحکوم هيکل برخط استعالم امکان تا  ينما جاديا را يمال يها تيمحکوم

 . يآ فراه، يرسم اسناد دفاتر و ياجرائ يها دستگا  و ياعتبار و يمال مؤسسات و ها بانک يبرا سامانه

 بها  و هيقضهائ  قهو   لهيوس به قانون نيا ش ن االجراء الزم از پس ما  شش م ت ظر  بن  نيا ياجرائ نامه نييآ -تبصر 

 بيتصهو  به و هيته رانيا ياسالم يجمهور يمرکي بانک و ييدارا و ياقتصاد امور و يدادگستر يها وزارتاانه يهمکار

 .رس  يم رانيوز أتيه 

 

 

 

 


