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 آغازسر

 

در  انه شبهه ربهرگو یجاد اعتماد عمومیعالوه بر ابانکداري اسالمی با رعایت اصول راستین  يدارکبان

ت یجاد تحوالت شگرف در وضعیو ا ینیآفر ز در نقشین یمتیقیات ذکناً آثار و بریقی را رفع وعملیات بانکی 

خواهد  یپ شور درکه یسرماپول و  يدر بازارهاو اقتصاد  یبخش واقع ییوفاکژه رونق و شیشور و بوک ياقتصاد

ها  کشور و در جهت ایجاد زمینه الزم براي دیگر بانک بانک ملی ایران به عنوان پیشگام عرصه بانکی داشت.

ها نیز بتوانند از مزایاي این  هاي قانونی بانکداري راستین را فراهم نماید تا دیگر بانک تصمیم گرفت تا زمینه

تحت  و متعاقب آن گروه راهبري تأمین مالی جمعی راستینبانکداري طرح بهره برند. لذا کمیته تدوین مقررات 

 یک یط وشد ل کیتش کبان قتصاديا و یارشناسان حقوقکمتشکل از دآباد و یژن بیتر بکد يجناب آقا ريراهب

  .گردد هم اکنون عرضه می کهنمود ن یتدورا راستین  يدارکبان الیحه قانونیفشرده و مستمر  يارک فرآیند

 نیراست يبانکدار يهبرگروه را استیرو بدینوسیله از همکاران بانک ملی ایران و مشاور محترم بانک 

 نماید. جناب آقاي دکتر بیژن بیدآباد قدردانی و سپاسگزاري می

 سید ولی اهللا فاطمی اردکانی
 رانیا یبانک ملعضو هیئت مدیره 
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 پیشگفتار

 

حذف ربا از عملیات مالی یکی از آمال مسلمین و پیروان ادیان سامی و شرقی بوده و نهی این موضوع در 

اي « ١را با اعالن جنگ با خدا و رسولش (ص) برابر دانسته و فرمود: رباخواريحد است که  قرآن کریم به آن

و اگر نکردید پس  اریدذو اگر مؤمن هستید آنچه از ربا مانده واگ از خداوند بترسیدید ا هکسانی که ایمان آورد

افسوس اندیشه کسب مال ». ستبراي شما اصل اموالتانو اگر توبه کردید ، اید را خواسته جنگ خدا و پیغمبرش

گشاده و حکمت عقل کل را کهنه و باستانی را و اوهام عقل مادرزاد راه حیله  ،بر مآل تبعیت از امر یار فائق

 نیاز از حکمت حکیم است.  که بی هگمان کرد هانگاشته و چون رشحاتی از دانش به مشامش رسید

ن و ادوار حرمت أکل ربا را گوشزد و خلق را از این علماي عاملین و عرفاي شامخین همواره در همۀ ادیا

تحذیر فرمودند. اقتصاددانان با تتبع و مقید به شرایع ادیان مختلف نیز هم خود را مصروف نمودند تا خلق او  هبلی

هرکدام نیز را از خوراك مسموم ربا دور دارند ولی در عمل موفقیت زیادي نصیب نگردید. کشورهاي اسالمی 

 اي برگزیدند ولی غلبۀ عام ربا در جهان حصول هدف غائی را ممکن نساخت. شیوه یشي خوأه و ربا فق

گام مهمی برداشت و طی چند سال با ، عقیدتی و عقلی، بانک ملی ایران در راستاي این وظیفه دینی

راستین منطبق بر یعنی حذف ربا از عملیات بانکی زمینه را براي ایجاد بانکداري  ،حمایت از این اندیشه سترگ

احکام شرع مطهر فراهم آورد. این شیوه بانکداري تمام وجوه عملیات بانکی را در بطن خود دارد لذا همکاري 

طلبید. حمایت مدیریت بانک ملی ایران عمالً باعث شد تا با گرد هم آوردن  همه جانبه کلیۀ ارکان بانک را می

سال کار مداوم چارچوب بانکداري راستین  چندپس از ف تخصصی هرکدام یکارشناسان بانک و تقسیم وظا

و سپس به  (شعبه قبا) افتتاح شد مشارکت راستیناولین شعبه  1389طراحی و تدوین گردد و در آبان ماه سال 

 وَ  هللاِ ٱ نَ مِ  بٍ رْ حَ وا بِ ْأَذنُ وا فَ لُ عَ فْ تَـ  مْ لَ  نْ إفَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ  مْ ن کْنتُ إا رِّبٰ لْ ٱ نَ ی مِ قِ ا بَ مَ  واْ رُ ذَ  وَ  هللاَ ٱ واْ قُ تـَّ ٱ واْ نُ لَّذيَن آمَ ٱ ايا ايهَ  .278 -279ات آی ،سوره بقره - 1
 . کمْ الِ وٰ مْ ْبُتْم فـََلکْم ُرُؤوُس أَ تُـ  نْ وإِ  هِ ولِ سُ رَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



هاي  زیرسیستم مشارکتشعب  کردعمل براساس بازخورهاي حاصل از. تعدادي از شعب دیگر نیز تعمیم داده شد

 د. گردی الحاق مشارکت راستینبانکداري  پایهیستم جدیدي طراحی و به س

اجتماعی و ، اخالقی، اقتصادي، مالی، هاي عملیات بانکی محاسن بانکداري راستین در همه زمینه

اساسی در اصالح ساختار بانکی کشور مد نظر مولفه المللی آنقدر گسترده بود که این بانکداري به عنوان  بین

و بانکداري راستین  الیحه قانونیپیشنویس  ،شد تا براي حفظ دستآوردهاي حاصل تصمیم بر آن و قرار گرفت

 راستین تدوین گردد. اجرایی بانکداري نامه  ینیآ

عالقه در  تیدر همه سطوح و ادارات بانک که با نها رانیا یاز همه همکارانم در بانک مل لهینوسیبد

کل کارشناس اداره  فرد ياریمحمود اله انیرم. آقاداشتند سپاسگزا يهمکار نجانبیطرح با ا نیا شبردیپ

 ،و تأمین مالی جمعی نیمشارکت راست يبانکدار ییاجرا ریو مد سکیر تیریو مد يزیر برنامه مطالعات،

 یعبدالله دیسع ،ياسکندر پردل معاون شعبۀ سعد ،یاداره کل حقوق یکارشناس حقوق راستواریآذرنگ ام

تهران،  يپوربهروز معاون اداره امور شعب مرکز یجنوب تهران، محمدعلاداره امور شعب  یکارشناس حقوق

کارشناس اداره  پور ینیسح یعل سک،یر تیریو مد يزیر و برنامه قاتیکارشناس اداره تحق ایشهرام مهرپو

از  یاز همکاران بانک مل گرید ياریو بس یاداره کل حقوق یکارشناس حقوق يدریح میسازمان و خانم مر

را  ییاجرا نامه نییو آ حهیال نیتدو فیاز وظا یهرکدام بخش کشد یتلف که ذکر نام آنها به درازا مادارات مخ

 يها تیانجام مسئول رغمیکه عل تهیکم نیا يتک اعضا تک مانهیصم ياز همکار لهینوسیبرعهده داشتند. بد

 .مینما یم یانرا داشته و قدرد يسپاسگزار تیمحوله برآمدند نها فیاز عهده وظا یبه خوب يجار

تابنده استاد برجسته و ممتاز  یدکتر نورعل انیبزرگوارم در رشته حقوق حضرات آقا دیجا دارد از اسات

 شیآزما یدکتر عل يو آقا یاستاد ممتاز حقوق مدن انیدکتر ناصر کاتوز ،یقیحقوق و فقه اسالم و حقوق تطب

که به  يا و فقط با عالقه الزحمه حق افتیو بدون درهستند  نیزم رانیمفاخر ا یاستاد برجسته حقوق جزا که همگ

 ،ییراهنما يرا برا يادیبودند و اوقات ز ریداشتند مشوق حق یبانک اتیاسالم و حذف ربا از عمل یآرمان تعال
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 شیخو مانهیرا مرهون الطاف رح یو بانک مل نجانبیصرف و ا نیراست يمتون بانکدار ینیمشاوره و بازب

 از شکر مخلوقند.  یبزرگواران مستغن نیهرچند ا د،ینما یقدردان و يساختند سپاسگزار

هاي مالی است و ظهور مصداقی فرمایش قرآن کریم  آشفتگی مالی جهان ناشی از عملکرد ربا در سیستم

هیچ ناسپاس بزهکار را دوست  وندکند و خدا ربا را نابود و صدقات را افزون می، وندخدا« ٢فرماید: که می است

هاي اقتصادي و اجتماعی منوط به حذف ربا از عملیات بانکی و روي آوردن بشر به  درمان بحران .»ندارد

است. بانکداري علیهم السالم ها و تعالیم اخالقی راهنمایان بشریت یعنی انبیاء و اولیاء و اوصیاي الهی  آموزه

جمیع جهات در کارایی انضباط و می و هاي اسال و استقرار اخالق و آموزهاز ربا  پرهیزبراي  بلندراستین قدمی 

باشد و امید است تا با گسترش آن  میو منطبق با آخرین دستآوردهاي علمی و فنی جهان امروز  عملیات بانکی

 بر جامعۀ بشري آشکار گردد.متابعت از امر الهی آثار مثبت 

 بیژن بیدآباد
 مشاور بانک ملی ایران

 1393 تابستان

 .يمٍ ثِ أَ  ارٍ کفَّ   کلَّ   بُّ ا يحِ ٰـ لهللا ُ ٱ وَ  اتِ قٰ دَ لصَّ ٱی بِ يرْ  ا وَ بٰ لرِّ ٱهللا ُ ٱ قُ حَ يمْ  .276آیه  ،سوره بقره - 2
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 بانکداري راستین  انونق

 تبا استعانت از اسم اهللا که معین خلق و مستعان بندگان درگاهش است در راستاي حذف ربا از عملیا

تدوین گردید تا زمینه عملیات بانکی » بانکداري راستین قانون«ها  ی عملیاتی براي بانکیبانکی و ایجاد الگو

 .کندمقرر » الصدق یالنجاة ف«حیله شرعی و به مصداق راستین کلمه و بدون شائبه را بدون ربا 

هاي بشر  و مبتنی بر آخرین پیشرفتاستوار بانکداري راستین بر اصول متعالی دینی، اخالقی، علمی و فنی 

. لذا استی نو براي هدایت بانکداري مشارکتی یریزي شده و الگو ربط پیذیدر نظامات مالی و علوم و فنون 

النَّاِس  یدِ يَسَبْت أَ کاْلَبْحِر ِبَما   اْلبَـرِّ وَ  یَظَهَر اْلَفَساُد فِ «که در این ایام که کند  ه دینی و عقلی انسانی حکم میوظیف

اصول از صیانت و تا عموم اطراف درگیر در بانکداري راستین با حفظ  3»ْرِجُعونَ يَعِمُلوا َلَعلَُّهْم  یَقُهم بـَْعَض الَّذِ يذِ يلِ 

تا زمینه دهند خود ترجیح فانی رضایت خالق را بر منافع  آناجرایی نامه  ینیو آ قانونو ظرائف این  و چارچوب

صدور و الگوبرداري این روش در گستره گیتی فراهم و موجب نجات بشر از ورطه نضج این شیوه حسنه و 

ن  کلَ  اَألْرِض وَ  اٍت مَِّن السََّماِء وَ کِهم بـَرَ ياتـََّقوْا َلَفَتْحَنا َعلَ  َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا وَ  وَ «د که فرمود: شوناآرامی اقتصادي 

  4».ِسُبونَ کيانُوْا کذَّبُوْا فََأَخْذنَاُهم ِبَما  ک

ا نمودار شده است تا [سزاى] بعضى از آنچه یى و درکآورده فساد در خش به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم: 41سوره روم، آیه  3
 .ه بازگردندکاند به آنان بچشاند باشد  ردهکه کرا 

م ولى یگشود شان مىین برایاتى از آسمان و زمکبر قطعاً پیش گیرندمان آورده و تقوا یو اگر مردم شهرها ا: 96سوره اعراف، آیه  4
 .میبان] آنان را گرفتیدستاوردشان [گر فر]کیردند پس به [کب یذکت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



  اصول و تعاریف: 1 فصل

نظر شارع  تأمین به منظور انطباق بیشتر عملیات و نظام بانکی با اصول و موازین دین مبین اسالم و )1( ماده

بیشتر به یک نظام بانکی مبتنی بر صدق و راستی و عملیات مالی سالم و همچنین کمک  مقدس، دستیابی هرچه

ها و ایجاد اشتغال و تولید و افزایش رفاه جامعه، سیستم  به شکوفایی اقتصاد، توزیع عادالنه امکانات و فرصت

داخلی و شعب آنها در هاي  شود که بانک بانکداري تحت عنوان بانکداري راستین مطابق با مواد ذیل تدوین می

توانند بر اساس آن به انجام عملیات بانکی مبادرت کنند. بانکداري راستین بر مبناي اصول  خارج از کشور می

 زیر استوار است:

سازي و بکارگیري عقود به  : در بانکداري راستین حذف ربا از عملیات بانکی، منع صورياصول عملیاتی -1

کنندگان منابع مالی است، و از ارائه  گذاران و دریافت ه میان سپردهشکل واقعی آنها، بانک واسطه وجو

هاي بهره. با تعلق نماء به اصل  کند و نه از تفاوت (اسپرید) نرخ خدمت مدیریت سرمایه کسب درآمد می

و مبتنی بر مقررات  گردد. کلیه عملیات قانونمدار منفعت یا زیان هر دارایی به صاحب همان دارایی بازمی

شود. بانک  شفاف تعریف و اجرا  و به صورت مکانیزه و از طریق شبکه اینترنت انجام مین، روشن و مدو

هاي خود است و مجري اطمینان دارد که در صورت زیان  گذار امین طرف ضمن حفظ منافع سپرده

رزیابی و کند. ا گذار پیشگیري می اي از ورود زیان به منابع سپرده هاي بیمه شود و پوشش ورشکسته نمی

مبتنی بر تخصص، مسئولیت و استقالل رأي ارزیاب و امین در مقام اظهار نظر  ،ها نظارت و اجراي طرح

شود. مجري در قبال  است. توانایی مجري باید احراز و اعتبار مالی وي با مالیاتی که قبالً پرداخته سنجیده می

 ست.نامه پیشنهادي خود مسؤول ا صحت اطالعات ارائه شده در طرح

هاي مالی  شود و بانک در بحران هاي سمی نظیر مطالبات معوق در بانک ایجاد نمی : داراییاصول مالی -2

شود. با کاهش ریسک بانک نرخ کفایت سرمایه کاهش یافته و منابع آزاد بانک افزایش  ورشکسته نمی
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یابد.  مرکزي تقلیل می حفظ ذخایر قانونی و احتیاطی نزد بانک ،یابد و با توجه به امانی بودن وجوه می

کنند. تنوع ابزارها و  گذار و مجري و بانک سهم عادالنه خود را از بازدهی مشارکت دریافت می سپرده

دهد و با اتصال قیمت گواهی راستین به بازده بخش  هاي بانکی نیازهاي مختلف جامعه را پاسخ می فرآیند

شود بلکه افراد با سالیق مختلف ریسک را جذب  یحقیقی، قیمت آن را تثبیت نموده و نه تنها حبابی نم

تواند در بازار  شود. هر فرد بدون نیاز به کارگزار می و موجب تعامل مثبت بازده و ریسک میکند  می

هاي مرتبط نظیر مالیات و  گواهی راستین معامله کند. شفافیت اطالعات موجب شفافیت و اصالح سیستم

شود. سازوکار ارزیابی قابل اعتماد تعریف شده و زمینه نظارت  ا مجریان میاجتماعی در ارتباط ب تأمین بیمه

قابل وثوق فراهم است. مجري موظف به افشاي اطالعات مرتبط با طرح است و با نظارت بر عملیات مجري 

شود که به شفافیت کلیه اطالعات و عملیات مرتبط با  حاکمیت شرکتی درباره شرکت مجري اعمال می

و نظارت بانک و بکارگیري کرده هاي اطالعاتی جلوگیري  جامد و از اطالعات نامتقارن و رانتان طرح می

مانع پولشویی و تقویت  ،ضمن تسهیل و تسریع عملیات و رساند هاي مختلف را به حداقل می بیمه ریسک

و با  حسابرسی و کنترل داخلی موسسه مجري شده و با بازرسی آنالین از تخلف پرسنل بانک جلوگیري

شود و اعتبار بانک و  گذار به تفکیک ثبت و نگهداري می تفکیک حسابها، حساب هر طرح و سپرده

 یابد.  عملیات بانکی افزایش می

هاي بازار سرمایه و تقابل بازارهاي سرمایه و پول را تصحیح و موجب گسترش  کاستیاصول اقتصادي:  -3

از نظارت بانک بر مجري و دسترسی اینترنتی به بازار  شود. اعتماد ناشی و تقویت بخش بیمه در اقتصاد می

گران و  گذاران، معامله گواهی راستین امکان جلب و جذب سرمایه و فضاي رقابت سالم بین مجریان، سپرده

و با اختصاص شده هاي مالی  آورد. ابزارهاي مالی جدید موجب تنوع دارایی ها را با رقبا فراهم می بانک

شود. درگیر شدن سرمایه در طرح مانع  بازار کاغذي ایجاد نمی ،هاي معین کاال یا داراییها به طرح،  گواهی

 ،سیال بودن سرمایه شده و با حذف بازار کاغذياز هاي مالی ناشی  ها و ایجاد بحران جابجایی سریع دارایی
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تواند منابع مالی  د میشود. هر فرد که توانایی انجام فعالیت اقتصادي دار مانع بروز اهرم و بحران بدهی می

مند شود و عالوه بر آن بکارگیري  دریافت کند یا از فرصت اشتغال ایجاد شده توسط مجریان بهره

گذاري، اشتغال،  شود که زمینه بهبود سرمایه هاي متنوع مالی باعث توسعه مشاغل مالی مرتبط می تخصص

 کند. تصاد را محدود میتولید و رفاه جامعه را فراهم و نوسانات اقتصادي و مالی اق

الزام بر ارائه اطالعات و اسناد صحیح و واقعی موجب ترغیب صداقت و آرامش فردي و  اصول اخالقی: -4

هاي روحی و روانی فردي و  تطابق حرف و عمل و اعمال نظارت صحیح و کاهش نااطمینانی و تنش

هاي ارزیابی، نظارت و پایش،  ستمشود. منع حیله، کاهش فساد مالی به دلیل نحوه طراحی سی اجتماعی می

نماید. أکل باطل؛  هاي کژمنشی، موجب قراردادن هر چیز در جاي خود شده و از ظلم پرهیز می بستن مفر

شود و با  اضرار به غیر، غرر، قمار و قرعه، غبن، غصب، اسراف و تبذیر در بانکداري راستین منع می

د. رعایت حقوق ضعیف، تحقق عدالت مالی، اکرام و احترام شو اختالس و تبانی، رشوه و ارتشاء مبارزه می

 شود.  هاي ربا و اسراف می به حقوق افراد موجب افزایش تراضی و احسان و مانع تجاهر به فسق

: انجام عملیات طبق مقررات مدون زمینه تنظیم روابط مالی سالم افراد جامعه و نظم اصول اجتماعی -5

هاي مشابه که خصوصیات یکسان دارند  ض، تفاوت یا اولویتی بین طرفکند. هیچ تبعی فردي را فراهم می

 بینی و مدون کنند.  ریزي، پیش هاي مالی خود را برنامه آموزد تا فعالیت پذیرفته نیست. به افراد می

: احترام به مالکیت و حقوق افراد در بانکداري راستین پررنگ بوده و با معین بودن وجوه اصول حقوقی -6

یابد و شیوه حل و فصل اختالفات را  زمینه طرح دعواي قضایی تقلیل می ،یف اطراف قراردادهامختلف وظا

هاي داده قابل استعالم زمینه بسیاري از  کند. از طرفی با استفاده از پایگاه از طریق حکمیت سهل می

 شود. ها محدود می سواستفاده

روز و تمامی ایام هفته از همه نقاط جهان  شبانه: امکان دسترسی اینترنتی در همه ساعات المللی اصول بین -7

المللی و ثبات  زمینه اشتراك منافع بین ،به خدمات بانک وجود دارد و نتیجتاً با جلب سرمایه بیگانگان
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المللی تبدیل خواهد  شود. محسنات سیستم، آن را به الگویی عملیاتی و بدیع در سطح بین سیاسی فراهم می

 شود. ها ایجاد می المللی، لنگر قیمتی باثباتی براي دارایی گواهی راستین در سطح بینکرد و با توسعه بازار 

: تناسب سازمان با نیازها و با شایستگی انتصاب و ارتقاء و بطورکلی شایسته ساالري اعم اصول سازمانی -8

اند.  ر تعریف شدهگزینی، ارتباطات سازمانی و مسئولیت و وظایف افراد و نظام تنبیه و پاداش موث از شایسته

تحول سازمان و ثبات سازمانی همراه با استانداردسازي و مستندسازي همراه است. پاسخگویی کلیه 

هاي غیررسمی و فشار  اشخاص در قبال اختیاري که به آنها داده شده است مانع از بروز اثرات مضر سازمان

 شود. سیاسی می

 باشند:ا در بانکداري راستین از قرار ذیل میبراي اجتناب از ربا معیارهاي تمییز سود از رب )2( ماده

 معامله هرگونه مال به صورت موجل که قیمت مورد معامله رابطه مستقیم با اجل معامله نداشته باشد.  -1

 م باشد.یرنده منابع سهیگ يت اقتصادیان فعالید در سود و زیتامین کننده منابع با -2

 ش مشخص و شرط شود.ید از پینرخ قطعی سود نبا -3

 تامین منابع براي موارد مصرفی نباید سود اخذ شود.  جهت -4

خرید و فروش اسعار خارجی به معنی تبدیل ارز به صورت فی المجلس یا موجل، به شرطی که قیمت ارز  -5

 رابطه مستقیم با اجل معامله نداشته باشد.

که از دیگري اخذ در عوض منابعی (مبدل) به همان میزان  ،احد طرفین منابع (بدل) بدهد براي مدت معین -6

اي توان به گونهکند براي همان مدت در آینده. همچنین بدل و مبدل و مدت زمانهاي آن دو را میمی

 انتخاب کرد که حاصلضرب بدل در مدت آن مساوي با حاصلضرب مبدل در مدت آن باشد.

 :استاز قرار ذیل  قانونها و اصطالحات بکار گرفته شده در این  واژه )3( ماده

و مشارکت  کبا وساطت بان ي اقتصاديها طرحگذاران در  گذاري سپرده : سرمایه5ینمشارکت راست -1

5 Profit and Loss Sharing (PLS) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 .یاسالم يدارکبان اجرايو به منظور  یقیحق ینرخ بازده يبر مبناطرح  و زیاندر سود گذار  سپرده

، گذاران سپرده ياز سوبه عنوان واسطه وجوه به نمایندگی ه کی است کبان: مشارکت راستین کبان -2

ه و طبق مفاد ادت دکمتقاضی منابع مالی مشارمجري طرح  دربه درخواست آنان ان را یمتقاض يها سپرده

ن یبرا ان حاصل یا زیسود  راستین،اجرایی بانکداري نامه  ینیو آ قانوناین  بر اساس منعقده يقراردادها

گذاران است  پردهمدیریت بکارگیري سرمایه س ،منظور از واسطه وجوه .کند یم میگذار و مجري تقس سپرده

 در طرح مجري بدون تملک آن و در قبال دریافت کارمزد.

امور و فعالیتهاي مرتبط با  تمامیکه  است تحت نظارت مستقیم مدیریت بانکاي  اداره: مشارکت اداره -3

را  هاي خودمجریان و واحد، گذار سپردهبین  زمو هماهنگی الراستین بازار گواهی ، تخصیص منابع و تجهیز

و واحد ممیزي واحد امین، ، واحد ارزیابی، واحد حقوقی متشکل از مشارکتاداره  هده دارد.به ع

 .است و دوایر مورد لزوم واحد مهندسی مالی، محاسبات

مشارکت طبق ضوابط بانکداري که  است منابع طرح مجري از یبخشتمام یا کننده  تأمین گذار: سپرده -4

 د.ینما یم مشارکتاز طریق بانک با مجري  راستین

 ياجرابخشی از منابع مالی مورد نیاز تمام یا  تأمین براي اجرایی خود را نامه طرحه کاست  یشخص: يمجر -5

، اهلیت قانونی بایدمجري  .کند می هئارا مشارکت راستینبه بانک  مشارکت راستینبانکداري در قالب طرح 

  را دارا باشد. مشارکت راستینسایر پیش نیازهاي همچنین اجرایی و غیره و ، فنی

 نامه یک طرحمجري به قصد کسب منفعت در قالب و منسجم ریزي شده  هاي برنامه : مجموعه فعالیتطرح -6

 د.شو مالی می تأمین مشارکت راستینبانکداري از طریق که 

هاي مختلف اقتصادي،  پذیري یک طرح را از جنبه توجیهمشروح فرآیند و اي است که  نوشته :نامه طرح -7

ی ید، که پس از بررسی و تصویب نهاشو و توسط مجري به بانک ارایه می کند میبررسی و ... لی فنی و ما

سندي است که مفاد آن در هر صورت به طرفیت مجري قابل بانک  مشارکتتوسط واحد ارزیابی اداره 

14 



 استناد است.

 بودن ي و امکانپذیری مجریشایستگی و توانا ،براي احراز اهلیت است کهی یها مجموعه بررسی ارزیابی: -8

 .شود توسط واحد ارزیابی بانک انجام می نامه طرحو حصول اهداف طرح اجراء 

گذار توسط واحد امین در  به منظور حفظ منافع سپردهاست که اقدامات و تدابیر مراقبتی مجموعه  نظارت: -9

 .شود عمال میا مشارکت راستیني بانکداري ها طرحاجراي 

مشتمل بر اشخاص حقیقی و حقوقی متشکل از کارشناسان اقتصادي، فنی  واحدي استواحد ارزیابی:  -10

بانک گزارش  مشارکتنموده و به اداره را ارزیابی  نامه طرحکه مجري و (ارزیاب) مهندسی و مالی 

 د. کن می

 مهندسی و، متشکل از کارشناسان فنیمشتمل بر اشخاص حقیقی یا حقوقی  است يواحد ن:یامواحد  -11

 پایش، طرح يدر خصوص حسن اجرا کابت از طرف بانیرا به ن مشارکت راستین فرآینده ک(امین) مالی 

 ص داده شدهیاستفاده از منابع تخص نحوه، نامه طرحدر  اعالم شده يها با برنامه اجراتطبیق ، ییات اجرایعمل

اداره در اختیار  اي را اي و غیردوره اعم از دوره طرحتحلیلی با مراحل اجراي  هاي گزارشو  دکن ینظارت م

توجه به تخصصهاي الزم در اجراي  تواند حسب تشخیص بانک با می امین .دهد می بانک قرار مشارکت

 د.وشانتخاب داخل یا خارج از بانک  ازطرح 

 مشارکت راستیندر راستاي بانکداري هاي منتشره توسط بانک  گواهی مجموعهنام  گواهی راستین: -12

  .شود صادر میراستین اجرایی بانکداري نامه  ینیو آ قانونوفق این که است 

تواند گواهی خود را به قیمت بازار یا  گواهی راستین می هبازاري است که دارند بازار گواهی راستین: -13

 د.کنمعامله یا منتقل هاي بانک  و با ثبت در پایگاه دادهتوافقی تحت نظارت بانک 
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 : کلیات 2 فصل

 ،. هرگونه توسعهکند را مشخص می قانونش عملیاتی این روراستین اجرایی بانکداري نامه  ینیآ )4( ماده

ها و فرآیندهاي موجود در  ها و فرآیندهاي جدید یا اصالح یا تطبیق زیرسیستم و طراحی زیرسیستماصالح 

و با  قانونباید با رعایت مفاد این  راستیناجرایی بانکداري نامه  ینیآو  قانوناین در اجراي بانکداري راستین 

 د. شوو تفسیر  تدوین ،این قانون : اصول و تعاریف1فصل  مندرج در اصول توجه به 

از و سایر موارد الحاقی آتی  راستیناجرایی بانکداري  نامه ینیآو  قانونعملیات موضوع این  تمامی )5( ماده

و اشتراط آن اعم از مبلغ یا نرخ اي تفسیر یا تدوین شود که بهره ثابت (ربا)  نباید به گونههاي مرتبط  هقبیل بخشنام

اشتراط نرخ بهره سازي عقود و حیل  یا با صوري دشویا شرط عمال ان یراست يدارکدر قراردادهاي مبتنی بر بان

 .بطور ضمنی در آن وجود داشته باشد

اجرایی نامه  ینیو آ قانونشرایط خود را با مفاد این  داري راستین بایاطراف قرارداد در بانکد همه )6( ماده

 د.کننمنطبق  راستینبانکداري 

 يا اطراف قراردادهاین یطرف راستیناجرایی بانکداري نامه  نییا آی قانونن یه براساس اک هر آنچه )7( ماده

 عدم درج در قرارداد محسوب وداخل  ،منعقده هستنددر متن قرارداد  آنن ملزم به درج و قبول یراست يدارکبان

 .کند یقرارداد منعقده را از شمول آن خارج نمتصریح،  یا

شوند مغایر با مفاد این قانون باشد  اي در قراردادهایی که طبق این قانون منعقد می در صورتی که ماده تبصره:

  کند. باطل است و قرارداد را از شمول این قانون خارج نمی

در  است. راستیناجرایی بانکداري نامه  و آیین قانونتابع این  »ارکت راستینمشبانکداري «عملیات  )8( ماده

گذار براي تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد  بانک به نمایندگی از طرف سپرده مشارکت راستینبانکداري 

دهد  ختیار مجري قرار میراستین در ااجرایی بانکداري نامه  و آیین قانونگذار را طبق این  نیاز طرح، منابع سپرده
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نامه خود اقدام نموده و سود یا زیان ناشی از اجراي طرح به  این منابع نسبت به اجراي طرحاز تا مجري با استفاده 

و  قانوننسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم شود. عواقب ناشی از تخطی مجري از مفاد این 

اردادهاي منعقده به عهده مجري است. بانک مکلف است در طول مدت راستین و قراجرایی بانکداري نامه  آیین

و در تشخیص، ارزیابی و نظارت بر عملیات طرح  قرارداد بر عملکرد مجري نظارت و کنترل کامل داشته باشد

 .در تمام طول دوران طرح مسوول است

اسناد رسمی کم در ح ،مشارکت راستینتمامی قراردادهاي تنظیمی در چارچوب مقررات بانکداري  )9( ماده

و از مزایاي اسناد تجاري از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته است 

 برخوردار است.

از  مشارکت راستینتمامی حقوق ناشی از قراردادهاي تنظیمی در چارچوب مقررات بانکداري  )10( ماده

 ان احتمالی مقدم است. جمله حقوق ممتازه بوده و در هر حال به حقوق سایر طلبکار

 مشارکت راستینبانکداري ممتازه قراردادهایی که در قالب  وقحقنیز : در باب ورشکستگی مجري 1تبصره 

  .لویت داردوشوند جاري است و بر حقوق غرما ا تنظیم می

هاي راستین داخل در غرما نبوده و مدیر تصفیه  دارندگان گواهی ،: در صورت ورشکستگی بانک2تبصره 

گذار و مجري تا اتمام طرح  مکلف است تمامی تعهدات و وظایف بانک را به جانشینی از بانک در مقابل سپرده

گذار و مجري را با رعایت  راستین به انجام رسانده و حقوق سپردهاجرایی بانکداري نامه  و آیین قانونمطابق این 

ایفا نماید. کارمزد حاصل در قبال خرید خدمت آنان ه هاي مشاب رأساً یا با استفاده از خدمات بانکمفاد قرارداد 

 هاي بانک و متعلق حق غرما خواهد بود. داخل در دارایی

 مشارکت راستینبانک مکلف است در فروش اموال طرح و تملیکی ناشی از قراردادهاي بانکداري  )11( ماده

 همانند فرآیند فروش اموال دولتی اقدام نماید.

وثیقه و مانند آن که در اجراي  با ،اي اعم از ذمه ناد و قراردادهاحق التحریر و حق الثبت کلیه اس )12( ماده
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گردد معادل خمس تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد  در دفاتر اسناد رسمی ثبت می مشارکت راستینبانکداري 

 رسمی خواهد بود.

د تا گذار به تملک بانک درآی چنانچه مقرر گردد اموالی از مجري در راستاي حفظ منافع سپرده )13( ماده

هاي قانونی در هر  هاي ثبت و مالیات نقل و انتقال نصف تعرفه پس از ایفاي تعهدات مالکیت منتقل گردد، هزینه

 یک از دو مرحله خواهد بود.

قانون مالیاتهاي مستقیم با نرخ مالیات بر  104براساس ماده  مشارکت راستینهاي  مالیات بر فعالیت )14( ماده

 کند. درصد میزان ارزش افزوده طرح تجاوز نمی 10این نرخ از حداکثر  عملیات پیمانکاري محاسبه خواهد شد.

مابین از طریق داوري و حکمیت  گذار و مجري به منظور حل و فصل اختالفات فی بانک، سپرده )15( ماده

 کند. تعیین می راستیناجرایی بانکداري نامه  کنند. شیوه ارجاع امر به داوري را آیین اقدام می

بوده یا پس از طرح در مرحله عملیات اجرایی  مشارکت راستینفرآیند  دارایی یا سهامی که در )16( ماده

شود مادام که طرح به پایان نرسیده یا تبدیل نشده است  میسهام ر وصدمنتهی به فرآیند تبدیل گواهی به سهام، 

 قابل تأمین و توقیف نخواهد بود.

کت بیمه معتبر بیمه شود. هاي مرتبط با طرح یا در صورت لزوم بازده طرح باید نزد شر سرمایه )17( ماده

 کند.   نامه اجرایی بانکداري راستین تعیین می جزئیات این ماده را آیین

نسبت به  مشارکت راستیناي مورد نیاز در بانکداري  هاي بیمه پوشش تأمین تواند جهت بانک میتبصره: 

 اقدام نماید.  مشارکت راستینتاسیس شرکت بیمه یا صندوق حمایت از بانکداري 

انک مکلف است در تمامی امور مربوط به طرح از مجري وکالت بالعزل در زمان حیات و ب )18( ماده

 وصایت براي زمان ممات اخذ کند.
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 : عقود 3 فصل

گر در یه طرف دکن ید ایدهد با ق یه مین سرمایاز طرف یکیه به موجب آن کاست  يعقد مواسطه )19( ماده

با ثالث به نام خود د و توافقات مورد نظر ه در قالب عقویطه و صالح صاحب سرمابت غین با رعایقبال اجرت مع

 شود. یده مینام يه موسط، عامل واسط و ثالث مجرید. صاحب سرماینما یرانتفاعیا غی یمعامله انتفاع

 الزم است. يمواسطه، عقد -1

سب سود شده باشد. کمنجر به  يت ویه فعالکافت اجرت است یمستحق در ی، واسط، وقتیت انتفاعیدر فعال -2

 ه موسط پرداخت شود.ید از محل سرمایدر صورت عدم حصول سود با یاسط در مواسطه حتو يها نهیهز

 شود. ین مییاجرت واسط بر اساس توافق تع -3

 با موسط است. يت مجرین نوع فعالییتع -4

، قرارداد منعقد يماً در مورد مواسطه با مجریتواند پس از انعقاد عقد مواسطه با واسط، خود مستق یموسط نم -5

 د.ینما

 ط.یتفر یا يباشد مگر در صورت تعد یه مواسطه نمیاست و واسط ضامن سرما ید امانیواسط،  دی -6

 ت، متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد.ینوع فعال يه براکرا  ید اعمالیواسط با -7

ن نموده است، ییه موسط تعکر از آن شخص یغ يگریه با شخص دیتواند نسبت به همان سرما یواسط نم -8

 ت موسط.یواگذار کند مگر با رضا يگریه را به شخص دیا سرماید ینمامعامله 

 واگذار کند. يگریت و تعهدات خود در مواسطه را به دید بدون اذن واسط فعالینبا يمجر -9

 ن خارج است انجام دهد.یماب  یه از حدود مواسطه فکرا  یتواند عمل یواسط نم -10

دهد تا طرف دیگر  بخشی از سرمایه را می مقاسطه عقدي است که به موجب آن یک طرف تمام یا )20( ماده

فعالیتی اقتصادي کند و بهاي سهم صاحب سرمایه در ماحصل فعالیت را در اقساط معین به وي پرداخت نماید. 
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و  هعادي و اجاراست: صاحب سرمایه را مقسط و عامل را قاسط و ماحصل را مقسطه گویند. مقاسطه سه نوع 

و بهاي قیمت عین و در مقاسطه مشارکت قیمت عین عین و شامل  ارهدر مقاسطه اجسهم مقسط مشارکت. 

 .بازدهی آن است

 تواند بخشی از سرمایه مقاسطه را تأمین کند. قاسط می -1

تقویم دو مورد اخیر بهاي باشد که در هنگام انعقاد عقد  وق مالییا حق ، غیرنقدنقداعم از تواند  ه مییسرما -2

 شود.  می

سهم و همچنین  از کل سرمایه مقاسطهاز مقسطین  یکحصه سرمایه هر ط در صورت تعدد مقسط و قاس -3

، ره باشدیا ثلث و غیل ربع یاز قب ،لکاجزاء مشاع از  قاسطین از کل فعالیت مقاسطه بایدهرکدام از  فعالیت

 وت در عقد منصرف به آن گردد. کمعلوم بوده و س ه در عرف منجزاًکنیمگر ا

ره یا ثلث و غیل ربع یل از قبکتواند اجزاء مشاع از  میاز منافع یا بازدهی ن از مقسطین و قاسطی یکحصه هر  -4

و با توجه به میزان سرمایه مقسطین و فعالیت قاسطین در یا بازدهی اي متناسب با منافع  باشد و یا طبق قاعده

ود. قاعده مشخص شو قبل از شروع پرداخت اقساط اسطه مقگذاري ثابت  سرمایهعملیات پایان مقطع زمانی 

 . ه باشدمزبور در زمان عقد قرارداد باید تعریف و شرط شد

 است.الزم  يه عقدقاسطم -5

 ن. قسطیهمه میا (ضمن عقد مواسطه) واسط ذن ا هد مگر بیر واگذار نمایه را به غیتواند سرما ینم قاسط -6

 رد. متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آو فعالیتنوع  يه براکرا  ید اعمالیبا قاسط  -7

مسوولیت نظارت بر تعیین حدود اختیارات واسط با مقسط است. در صورت وجود واسط در عقد مقاسطه،  -8

 .عملیات قاسط برعهده واسط خواهد بود

 .استتوافقات طرفین ط و یتابع شرا قاسطهور شد مکه فوقا مذکر از آنیبه غ -9

ف (مبادل) مبلغ معینی از نمایند تا یک طر طرفین تعهد میه به موجب آن، کاست  يعقددله ابم )21( ماده
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به (متبادل) دارایی خود را (بدل) براي مدت معلوم به دیگري (متبادل) تملیک نموده و در مقابل طرف دیگر 

 تملیک نماید. (مبادل) همان مبلغ از دارایی خود را (مبدل) براي همان مدت به وي 

مبدل در تملک مبادل است مدت مدت زمانی که بدل در تملک متبادل است مدت بدل و مدت زمانی که  -1

 مبدل نام دارد.

توانند هر مالی باشد به شرط اینکه ارزش بدل معادل ارزش مبدل در  بدل یا مبدل یا هرکدام از آنها می -2

 هنگام عقد قرارداد باشد. 

اگر مبدل غیر وجه نقد رایج کشور باشد در صورت تعذر متبادل در اداي تعهد، باید بهاي مبدل را براي  -3

 ت مبدل به مبادل تملیک کند.مد

 اگر بدل از نظر وصف یا جنس متفاوت از مبدل باشد باید ارزش هردو هنگام عقد قرارداد مساوي باشد. -4

 به منظور جلوگیري از ربا مقدار بدل و مدت بدل باید با مقدار مبدل و مدت مبدل مساوي باشد. -5

ضرب مبلغ بدل  ر جلوگیري از ربا باید حاصلچنانچه مقدار بدلین یا مدت بدلین نامساوي باشد به منظو -6

 بدل در مدت مبدل باشد.مضرب مبلغ  ضربدر مدت بدل مساوي حاصل

نماید تا منابع طرف مقابل  براي هر یک از طرفین طرف دیگر را مجاز میسررسید در تأخیر در ایفاي تعهد  -7

بدل  دتدر مبدل (مبدل)  تمدحاصلضرب تر نزد خود به عاریه نگه دارد بطوریکه  به مدتی اضافهرا 

مبدل (بدل) مبلغ  بعالوه مدت تأخیر درمبدل (بدل)  مدتمجموع  يحاصلضرب برا نیهم يمساو(مبدل) 

 .باشد

 ست.ین يع جاریام خاصه بکدر مبادله اح -8

 مبادله عقدي الزم است. -9

 است. و ید مدیون در مقابل داین ضمانیا تلف شود ضامن ید هر طرف ناقص یاگر بدل یا مبدل در  -10

 توانند متفاوت باشند. زمان شروع مدت بدل و زمان شروع مدت مبدل می  -11
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 عقد مضاربه: در  مشارکت راستیندر عملیات بانکداري  )22( ماده

 تواند بخشی از سرمایه مضاربه را تأمین نماید. مضارب می -1

تقویم مورد اخیر دو باشد که در هنگام انعقاد عقد بهاي  وق مالیتواند اعم از نقد، غیرنقد یا حق ه مییسرما -2

 شود. می

سهم همچنین  واز کل سرمایه مضاربه  ینکمال از یک هرسرمایه حصه در صورت تعدد مالک و مضارب  -3

، ره باشدیغ ثلث و ایل ربع یقب از ،لک مشاع از ءاجزا دیبامضاربین از کل فعالیت مضاربه هرکدام از فعالیت 

 منصرف به آن گردد.  قدع وت درکس معلوم بوده و اعرف منجزً ه درکنیمگر ا

ره باشد یا یا ثلث و غیل ربع یل از قبکتواند اجزاء مشاع از  میاز منافع ین و مضاربین کاز مال یکحصه هر  -4

 .مضاربین مشخص شودو سرمایه  و فعالیتمالکین سرمایه با توجه به میزان اي متناسب با منافع و  طبق قاعده

  تعریف و شرط شود.قاعده مزبور در زمان عقد قرارداد باید 

در عقد مضاربه، تعیین حدود و اختیارات واسط با مالک است. مسوولیت نظارت واسط در صورت وجود  -5

 .عملیات مضاربه برعهده واسط خواهد بودبر 

 .توافقات طرفین است ط ویشرامقررات عقد مضاربه و مضاربه تابع  شد ورکمذ ه فوقاکآن از ریبه غ -6

  :مزارعه عقددر  کت راستینمشار در عملیات بانکداري )23( ماده

توانند منفرداً یا متفقًا تمام یا بخشی از زمین، سرمایه یا سایر عوامل تولید را  مزارعین و عاملین هرکدام می -1

 تأمین کنند.

 ،تجهیزات ، ادوات،ن، آالتی، زم(اعم از نقد، غیرنقد و حقوق مالی) سرمایهتواند شامل  عوامل تولید می -2

باشد که در هنگام انعقاد عقد بهاي  و غیره ، مدیریت، کارآفرینی، سوختکود، سمآب،  بذر، تأسیسات، 

 .شود آنان تقویم می

سهم و همچنین از بهاي تقویمی عوامل تولید از مزارعین  یکحصه هر در صورت تعدد مزارع و عامل،  -3
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، ره باشدیا ثلث و غیع ل ربیل از قبکد اجزاء مشاع از یبا عامالن از کل فعالیت مزارعههرکدام از فعالیت 

 وت در عقد منصرف به آن گردد. کمعلوم بوده و س ه در عرف منجزاًکنیمگر ا

ره باشد یا یا ثلث و غیل ربع یل از قبکتواند اجزاء مشاع از  میاز منافع  زارعین و عاملیناز م یکحصه هر  -4

و بهاي و فعالیت  زارعینم ولیدبهاي تقویمی عوامل تاي متناسب با منافع و با توجه به میزان  طبق قاعده

 مشخص شود. قاعده مزبور در زمان عقد قرارداد باید تعریف و شرط شود.  عاملینتقویمی عوامل تولید 

 .متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد زراعتو طرز نوع  يه براکرا  ید اعمالیبا عامل -5

 . يا تعدیط یدر صورت تفر شود مگر ینم زارعهن است و ضامن مال میم امکدر ح عامل  -6

نخواهد زارع متوجه م مزارعها خسارات حاصله از یخواهد بود و  مال مزارعهضامن  عامله کاگر شرط شود  -7

ا تلف یاز مال خود به مقدار خسارت  عامله که بطور لزوم شرط شده باشدکنیشد عقد باطل است مگر ا

 ند.ک یکتمل رعازمجانا به م

 .د مزارعه، مسوولیت نظارت بر عملیات مزارعه برعهده واسط خواهد بوددر صورت وجود واسط در عق  -8

 ن است.یطرفتوافقات ط و یشرامقررات عقد مزارعه و تابع زارعه ور شد مکه فوقا مذکر از آنیبه غ -9

 ساقات:م عقددر  مشارکت راستیندر عملیات بانکداري  )24( ماده

 و سایر عوامل تولید را تأمین کنند.توانند تمام یا بخشی از سرمایه  میدرخت و امثال آن  انصاحب -1

شود  یاز ثمره واقع م(همانند آنچه که در مزارعه ذکر آن رفت) ن یعامل یا عاملین در مقابل حصه مشاع مع -2

پیاز، ریشه شهد، وه، برگ گل، سرگل، پوشال، دسته، ساقه، یثمره اعم است از خود درخت و امثال آن، مو 

  ره.یو غ

  .قد مساقات، مسوولیت نظارت بر عملیات مساقات برعهده واسط خواهد بوددر صورت وجود واسط در ع  -3

 .است یمرع زیمساقات ن شد در عقد رکذ اده قبلم ه درکمقررات راجع به مزارعه   -4

ا عامل یا عاملین در مقابل حصه بو امثال آن  زمینن صاحب یا صاحبان یه بکاست  يعقد غارسهم )25( ماده
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خود درخت و شود و ثمره اعم است از  یواقع مغرس از ثمره ) شدهرعه ذکر (همانند آنچه که در مزان یمشاع مع

 ره. یو غ دسته، ساقه، شهد، پیاز، ریشهپوشال، سرگل، ، برگ گل ،وهیمامثال آن، 

 عامل مستحق اجرت المثل خواهد است و کتمام ثمره مال مال فسخ شود ایباطل  مغارسهه کمورد هر در  -1

 بود. 

 است. یمرع زینغارسه م عقد عه در موردمقررات راجع به مزار  -2

 .در صورت وجود واسط در عقد مغارسه، مسوولیت نظارت بر عملیات مغارسه برعهده واسط خواهد بود -3

 : مجري 4 فصل

باید توانایی  مشارکت راستینبه منظور حصول اطمینان از حسن اجرا و موفقیت طرح در بانکداري  )26( ماده

اجرایی  نامه ینیآو  قانونبا رعایت ضوابط مقرر در این ، الزمی یو اجرامالی  ،فنیمختلف ي ها جنبه ازمجري 

 د.شواحراز  راستینبانکداري 

تجربه و دانش فنی مرتبط با موضوع ، از تخصص دبای مجري ،ه منظور بهره برداري صحیح از منابعب )27( ماده

را داشته باشد. طرح برخوردار بوده و یا توانایی جذب و بکارگیري نیروهاي متخصص و مجرب مورد نیاز طرح 

تجربه و ، امکانات فنی و توانایی مدیریتی مجري یا نیروهاي متخصص و مجرب به کار گرفته شده از سوي وي

ي مهم و اساسی در احراز ها مرتبط با موضوع طرح از مالك، سابقه فعالیت اجرایی و مدت آن، مهارت حرفه اي

 .است صالحیت فنی مجري

شخصیتی حقیقی یا حقوقی داشته  مشارکت راستینبانکداري  تواند حسب نوع فرآیند مجري می )28( ماده

 توانند تابعیت ایرانی یا خارجی داشته باشند. گذار، ارزیاب و امین می مجري، سپردههمچنین  باشد.

ت بدون کر در اساسنامه شرییاز هرگونه تغ، مشارکت راستینموظف است تا در طول دوران  يمجر )29( ماده

 .کند يخودداربانک مشارکت  مجوز اداره
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اجرایی بانکداري  نامه ینیآسهمی از کل هزینه طرح را طبق  تأمین بانک باید توانایی مجري در )30( ماده

 خواهد بود. مزبورنامه  تعیین سهم آورده مجري، اعم از نقدي و غیرنقدي، طبق مفاد آیین .کنداحراز راستین 

مفاصا حساب یا شده و عملکرد حسابرسی  هاي گزارشالزم است عملکرد گذشته مالی مجري به صورت 

 د.شوگذشته به منظور احراز توانایی مالی مجري بررسی  هاي گواهی پرداخت مالیات شغلی مرتبط با فعالیت سال

مجري از لحاظ پایبندي به ایفاي تعهدات خود باید داراي سابقه قابل قبول بوده و فاقد دیون معوقه نزد همچنین 

 مجري، و بازده طرح یکار و حصول اطمینان از برگشت منابع تخصیص به منظور حسن انجام شبکه بانکی باشد.

 .کندوثایق و تضمینات کافی به بانک ارائه  دبای

شود و در این ارتباط تعهدي براي بانک  : خرید گواهی راستین توسط مجري آورده وي محسوب نمیتبصره

 باشد. نامه مصوب می رحو مجري همچنان مکلف به اجراي تعهدات خویش مطابق ط کند ایجاد نمی

گذار و تداوم تعهدات مجري به انجام مفاد قرارداد فی مابین، بانک  به منظور حفظ منافع سپرده )31( ماده

 مکلف است حق فسخ عقد را به موجب عقد خارج الزم از مجري در قراردادهاي فی مابین سلب و ساقط کند.

راي مجري الزامی است و اگر مجري نخواهد یا قید مباشرت ب مشارکت راستیندر تمامی قراردادهاي بانکداري 

 اجراي طرح متعذر گردد، نتواند یا به هر دلیل مانند توقف، ورشکستگی، انحالل، فوت، حجر، اعسار و غیره، 

گیري از عامل دیگر نسبت به اجرا و اتمام عملیات اجراي طرح اقدام یا از محل  رأساً یا با بهره تواند بانک می

 ت مأخوذه نسبت به تسویه طرح و وصول مطالبات قانونی و قراردادي اقدام نماید.وثایق و تضمینا

اگر بطور لزوم شرط شده باشد که مجري از مال خود به مقدار خسارت یا زیان یا تلف مجاناً به  )32( ماده

ح بانک تملیک کند این شرط نافذ و معتبر است. بانک منابع تملیکی موضوع این ماده را هنگام تسویه نهایی طر

  کند. گذار رد می به سپرده

مکلفند تا نسبت به استفاده از  مشارکت راستینهاي  گذاران مجریان طرح به منظور حفظ منافع سپرده )33( ماده

نامه  پوشش بیمه در مقابل مخاطرات احتمالی اقدام کنند. نوع پوشش بیمه و هزینه، نفع و منتفع آن را آیین
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 کند. مشخص می راستیناجرایی بانکداري 

تواند طرح را به میزانی که خود  مجري می ،پوشش زیان احتمالی ناشی از عملیات اجرایی طرح براي: هتبصر

بانک  مشارکتدهد به نفع و نام و هزینه خود بیمه کند. چنانچه واحد ارزیابی اداره  احتمال شکست در آن را می

ري خود متحمل خسارات این بیمه را براي طرح اجباري تشخیص دهد در صورت بیمه نکردن طرح، مج

 احتمالی خواهد بود.

تواند به درخواست مجري و با  در صورت عدم کفایت منابع تجهیز شده براي طرح، بانک می )34( ماده

بررسی مستندات الزم به تشخیص و تأیید واحد امین نسبت به تجهیز منابع از طریق صدور گواهی راستین جدید 

 اقدام کند.

سوي مجري پس از بررسی و تصویب نهایی واحد ارزیابی مورد نامه ارائه شده از  اطالعات طرح )35( ماده

نامه باید توسط مجري حسب  تأیید و قبول مجري بوده و به طرفیت مجري قابل استناد است. تمامی اوراق طرح

 مورد امضاء یا مهر و امضاء شود.

را با مجري موظف به ارائه و افشاي شفاف اطالعات بوده و ملزم است تا تمامی عملیات خود  )36( ماده

راستین مندرج است اجرایی بانکداري نامه  استانداردهاي افشاي اطالعات و حکمرانی و حسابرسی که در آیین

هاي پاداش، افزایش  همچنین نحوه محاسبات و رویه تسهیم سود شرکت را با توجه به رویهمنطبق کرده و 

نامه مشخص و ارائه کند. موارد این  ر طرحکار، سود انباشته و افزایش سرمایه از محل جایزه را د حقوق، اضافه

 ماده از آغاز تا پایان طرح ثابت و غیرقابل تغییر است.

از سوي مجري و  نامه طرحهاي ارائه شده در  چنانچه اطالعات، اسناد، مدارك، آمارها و تحلیل )37( ماده

ه مانورهاي متقلبانه باشد جعل یا تزویر یا توسل بیا مبتنی بر عملیات مجرمانه مانند م و مستندات آن عنوان یضما

تواند نسبت به  د، بانک میشوگذار یا بانک تضییع یا موجب ورود هرگونه خسارت  و از این بابت حقوق سپرده

و همچنین بدون انجام تشریفات قانونی از اموال و  کندق اقدام یوصول خسارات وارده از محل تضمینات و وثا
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استیفاء نسبت به ی یانونی و قضاق، یا از طریق مراجع کنداشت و تهاتر ي در دسترس متعلق به مجري بردها دارایی

. از جمله تخلفات مجري مشمول این ماده موارد زیر ، اقدام کندگذار از هر جهت و بابت حقوق خود و سپرده

 :است

 مهم و تأثیرگذار بوده است. نامه طرحکتمان مواردي از مسائل حقوقی و مالی مجري که در ارزیابی  -1

 ی باشد.ینما ی یا کمینما فاکتور یا پروفرم اعم از خرید یا فروش دچار فزون یشپ -2

 آمارهاي ارائه شده داراي مستند غیرواقعی باشد. -3

 برآوردي باشد. برآوردي یا کم اقالم محاسبات برآوردي دچار بیش -4

 .نوع عملیات، گردش مالی، تعداد، طول مدت، کمیت و کیفیت آنها ناصحیح اعالم شده باشد -5

 روش محاسبه ناصحیح بکار گرفته شده باشد.در انجام محاسبات از روي عمد  -6

ها و تعهدات و مطالبات مجري نزد سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی،  کتمان یا اعالم خالف واقع میزان بدهی -7

 ها و موسسات مالی و اعتباري. بانک

 هرگونه جعل سند یا مستند. -8

 الت صوري به قصد فرار از دین.تنظیم هرگونه سند صوري یا انجام معام -9

 تنظیم هرگونه سند غیرواقعی یا انجام معامله غیرواقعی. -10

 استفاده از هرگونه سند یا مدرك غیرمعتبر.  -11

کلیه اشخاصی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام  ،: به منظور جلوگیري از هرگونه سو استفادهتبصره

هاي  تباط با وضعیت یا اصالت اطالعات، اسناد، مدارك، آمارها و تحلیلاست موظفند به استعالمات بانک در ار

 موضوع این ماده پاسخ داده و در صحت یا سقم آن اظهار نظر نمایند.

تواند سرمایه موضوع قرارداد را به غیر واگذار یا خارج از مفاد قرارداد با دیگري معامله  مجري نمی )38( ماده

مالی  هاي زیرسیستمهرکدام از یا  مشارکت راستینبانکداري در مجري در طول دوره مشارکت کند. همچنین 
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ونه تصرف اعم از نقل یا انتقال یا اختفاء یا تعویض یا هرگونه واگذاري به هر شخص اعم از یچگحق هآن 

اعم از معین یا غیرمعین در ارتباط با اموال مربوط به مشارکت و همچنین  ر عقدحقیقی یا حقوقی و در قالب ه

اذن و  اطالع واحد امینبدون  ،اموال در رهن بانک عیناً و منفعتاً و هرگونه حقوق متصوره نسبت به آن را تمامی

ها و موسسات مالی و  همچنین استقراض یا اخذ تسهیالت بانکی از سایر بانک بانک ندارد. مشارکتاداره 

 .استبانک  مشارکتاعتباري و سایر منابع غیربانکی منوط به اطالع واحد امین و اذن اداره 

ق در حکم یقانون مدنی نسبت به وثا 793: هرگونه اقدام مجري برخالف مفاد این ماده و ماده 1 تبصره

 کالهبرداري است.

اموال موضوع مشارکت که در ک، بان مشارکت: چنانچه مجري بدون تأیید واحد امین و اذن اداره 2 تبصره

ر نتیجه آن عملیات اجرایی طرح متوقف یا مختل و منجر به ورود و د کندرا جابجا یا تعویض رهن بانک نبوده 

 .استضامن و مکلف به جبران خسارت وارده  ،نسبت به زیان وارده از تاریخ انتقال ،دشوزیان 

بانک براي جلوگیري از بروز هرگونه تصرفات موضوع این ماده الزم است  مشارکت: واحد امین اداره 3 تبصره

 اي نظارت الزم را داشته باشد. اي و غیردوره بازدیدهاي دورهانجام  رحسب مورد ب

تواند  می مشارکتواحد ارزیابی یا واحد امین اداره ، گذار و بانک قوق سپردهحبمنظور حفظ : 4 تبصره

دوربین مدار بسته و ، RFID6تا مجري نسبت به نصب تجهیزات پایش جابجایی تجهیزات نظیر  دنمایدرخواست 

GPS7  دکناقدام. 

فصل  ق موضوع ی: بانک موظف است در ارتباط با قبول هرگونه ترهین قبالً با مراجعه به سامانه ثبت وثا5تبصره 

 .کنداطمینان حاصل رهن نبودن وثیقه از در یا سایر مراجع ذیصالح  قانوناین  ،(CRS): سامانه ثبت وثیقه 13

 (CRS)ها موظفند پیش از صدور مجوز تخریب و نوسازي از طریق سامانه ثبت وثیقه  : شهرداري6تبصره 

ها  بانک یا سایر مراجع ذیصالح از عدم ترهین امالك نزد نونقااین  ،(CRS): سامانه ثبت وثیقه 13فصل  موضوع 

6 Radio Frequency Identification (RFID) 
7 Global Positioning System (GPS) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



ها در صورت صدور مجوز تخریب رهینه پیش از احراز عدم ترهین امالك و  اطمینان حاصل نمایند. شهرداري

 کسب موافقت بانک مرتهن، در جبران خسارات وارده به بانک با راهن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

هاي خود را در طول اجراي طرح به صورت منظم و ادواري یا حسب  شمجري موظف است گزار )39( ماده

تهیه و  ،مورد در مقاطع خاص متناسب با دوره اجرا، حجم سرمایه گذاري و تکنولوژي بکار گرفته شده در طرح

نامه  وفق مفاد آیین ،هاي مجري را واحد ارزیابی یا واحد امین به واحد امین بانک ارائه کند. مقاطع زمانی گزارش

هاي مالی  ها و صورت مجري موظف است گزارشهمچنین  د کرد.نمشخص خواهراستین اجرایی بانکداري 

وفق  ،هاي ملی حسابداري و مالی مدون و تعریف شده توسط سازمان حسابرسی خود را با رعایت استاندارد

 قوانین و مقررات به بانک ارائه کند.

تایید جامعه حسابرسان رسمی و با موافقت بانک  حسابرس مجري از بین موسسات حسابرسی مورد )40( ماده

انتخاب شده و مجري موظف است تمهیدات الزم براي انجام مراحل مختلف حسابرسی را فراهم کند. در هر 

 حال حق سندرسی همواره در طول اجراي طرح و تا تسویه نهایی براي بانک محفوظ خواهد بود.

هاي تقویم شده شرکت نیست. نسبت  روش داراییمجري در طول عملیات اجرایی طرح مجاز به ف )41( ماده

نباید بیشتر از مقدار  ،و حقوق صاحبان سهام به دارایی در شرکت مجري هنگام تبدیل گواهی به سهام  بدهی

همین نسبت هنگام انعقاد قرارداد باشد. درصورت افزایش نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام به دارایی در 

ها، در محاسبات  ها و کیفیت دارایی به میزان افزایش خالص بدهی ،انعقاد قرادادمقایسه با همین نسبت هنگام 

 یابد. تسهیم مبلغ اسمی آورده مجري به همان میزان کاهش می

در صورت بروز هرگونه حوادث قهري و غیرمترقبه (فورس ماژور) که به دلیل غیرقابل دفع و  )42( ماده

گذاران  ، مجري در طول مدت تعذر در قبال بانک و سپردهاجتناب ناپذیر بودن، اجراي قرارداد را متعذر کند

تعهدات خود  يمسئولیت نخواهد داشت و به محض رفع موانع ناشی از حوادث مزبور مکلف است نسبت به ایفا

 اقدام کند.
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 گذار  : سپرده5 فصل

ري در قالب بانکداري اقتصادي مج يها طرحگذارانی که قصد مشارکت در اجراي  دهرپبه س )43( ماده

بی نام و ا یی با نام و های برگهها  این گواهی .دشو می عرضه راستینرا دارند گواهی ن یراستد و زیان مشارکت سو

بوده و به قیمت اسمی و براي مدت انجام  کت بانیق وب سایاز طر قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش

یا زیان زمان مشارکت در سود به نسبت قیمت اسمی و مدت  راستینشوند. دارندگان گواهی  می طرح منتشر

مشارکت  هاي راستین و ویژگی آنها براساس نوع گواهیباشند. انواع  میشریک  ،حاصل از اجراي طرح مربوط

طبق  ،مورد استفاده داراییبا توجه به نوع طرح و  مشارکت راستینهاي بانکداري  در سیستم پایه یا زیرسیستم

 .خواهد بودن راستیاجرایی بانکداري  نامه آیینمفاد 

گواهی راستین امتیاز یا فروشندگان خریداران گذاران یا  سپردهاي از  بانک مجاز نیست تا براي عده )44( ماده

 اي را در اولویت قرار دهد. کند و یا حتی خود یا عده عمالخاصی قائل شود و یا میان آنها تبعیض ا

ی گواهی در بازار پس از عرضه عموم همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقیتواند  میمجري  )45( ماده

از  ها طرحیا دیگر خود براي طرح صادره  راستینخرید گواهی گذاري یا  سپردهبه  نسبتشخصاً  ،گواهی راستین

  .اقدام کند راستینبازار گواهی 

خود را به قیمت بازار به غیر واگذار  نیراستگواهی ، طرح پایانتواند پیش از موعد  گذار می سپرده )46( ماده

 هاي یا شرکتسایت بانک  وباز طریق ها  . خرید و فروش و انتقال گواهیکندي منتقل یا با توافق به دیگر

عملیات  تمامی .شود میانجام سایت بانک هستند  که متصل به وبکارگزاري و سایر نهادهاي مالی و بانکی 

ادواري یا تسویه حساب  .دشودر وب سایت بانک صادر کننده گواهی ثبت  دبای انتقال و خرید و فروش الزاما

اجرایی بانکداري  نامه آیینطبق مفاد و نوع گواهی بانکی حسب نوع محصول  ،گواهی کقطعی با آخرین مال 

 .خواهد بودراستین 
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 : ارزیابی و نظارت 6 فصل

از طراحی، به منظور حفظ منافع خریدار گواهی راستین و حصول اطمینان موظف است بانک  )47( ماده

حسن عملکرد مجري، نامه از ابعاد مختلف اقتصادي، فنی و مالی و  توضیحات و محاسبات و قابلیت اجراء طرح

تحت عنوان ارزیاب  ،از خدمات معتمد داخلی یا اشخاص حقوقی و حقیقی متخصص در بانک و خارج از بانک

استفاده  ،که داراي توانمندیهاي الزم، ابزار و تجهیزات مورد نیاز اعم از سخت افزار و نرم افزار استو امین 

و اقتصادي هاي فنی مهندسی و مالی  نظارت واحدهاي ارزیابی و امین متشکل از بخشهاي ارزیابی و  گروه کند.

بوده و ارزیابی و نظارت الزم را بر مبناي نوع فعالیت، پیچیدگی آن، تکنولوژي بکار گرفته شده، میزان 

 کند.  اعمال می ستینرااجرایی بانکداري نامه  گذاري، مدت زمان اجرا و غیره طبق آیین سرمایه

 است. راستیناجرایی بانکداري نامه  شرح وظایف و نحوه انتخاب ارزیاب و امین تابع مفاد آیین: 1تبصره 

 .ندستهراستین اجرایی بانکداري نامه  ارزیاب و امین موظف به رعایت مفاد آیین :2 تبصره

ی مجري و امکان اجراي نامه را بررسی و درباره توانای ارزیاب موظف است صحت و سقم طرح )48( ماده

نامه ارائه شده توسط مجري، باید از توجیه اقتصادي، فنی و مالی الزم برخوردار بوده و  طرح اظهارنظر کند. طرح

 بانک تایید شود. مشارکتتوسط واحد ارزیابی اداره شود که  مالی می تأمین توسط بانکدر صورتی 

صرف وجوه توسط مجري، نگهداري امین موظف است در خصوص چگونگی عملیات اجرایی، م )49( ماده

ها و صورتهاي مالی طرح نظارت رسیدگی و اظهارنظر کند. تسویه حساب با مجري پس از پایان قطعی  حساب

 شود. انجام می راستیناجرایی بانکداري نامه  طرح و رسیدگی نهایی واحد امین ظرف مدت مقرر طبق آیین

ن و کاهش مخاطرات مالی طرح، توانایی مجري به منظورتخصیص بهتر منابع و افزایش کارآمدي آ )50( ماده

بندي بر حسب شدت و ضعف ریسک عدم ایفاي تعهدات مجري  طرح با معیارهاي متعارف مالی بررسی و گروه

تري در عدم ایفاي تعهدات برخوردار هستند  شود. بانک مجاز است با مجریانی که از ریسک پایین اقدام می
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 اقدام به مشارکت کند.

ه انجام عملیات مجري در اجراي طرح منجر به عدم تطابق زمانی مراحل اجرایی طرح با چنانچه نحو )51( ماده

هاي مترتب بر آن با توجه به آثار تغییر قیمتها و  نامه اولیه شود، آثار مالی و جریمه تغییر در زمانبندي و هزینه طرح

راستین خواهد بود. میزان داري اجرایی بانکنامه  خالص بازدهی طرح در اثر تغییر زمانبندي طبق مفاد آیین

شود. نحوه محاسبه خسارت و  خسارت و جریمه از سهم درآمد مجري یا از محل تضمینات و وثایق وي اخذ می

 است. مزبورنامه  جریمه تأخیر در زمانبندي طرح طبق مفاد آیین

افتی بابت کند. کارمزد دری نامه کارمزد دریافت می بانک بابت ارزیابی مقدماتی و تفصیلی طرح )52( ماده

 ،هاي قابل قبول طرح خواهد بود. در صورت رد طرح پیشنهادي در مرحله ارزیابی مقدماتی ارزیابی جزو هزینه

شود.  تعیین می راستیناجرایی بانکداري نامه  شود. میزان کارمزد متعلقه، طبق آیین کارمزد دریافتی مسترد نمی

 مالی شده بیشتر شود. تأمین از یک درصد مبلغ منابع مجموع کارمزد بانک بابت ارزیابی طرح و مجري نباید

هاي نظارتی، امین، مهندسی  هاي خدمات مدیریت سرمایه شامل هزینه هزینه تأمین بانک به منظور )53( ماده

مالی، ممیزي و سایر خدمات مربوط در طول مشارکت، درصدي از منابع تخصیصی را به عنوان کارمزد متناسب 

هاي قابل قبول طرح  کند. وجوه دریافتی، جزو هزینه از مجري دریافت میبا تخصیص منابع در هر مرحله 

خواهد بود. مجموع  راستیناجرایی بانکداري نامه  شود. میزان کارمزد متعلقه طبق ضوابط آیین محسوب می

 مالی شده بیشتر شود. تأمین کارمزد بانک بابت نظارت طرح نباید از پنج درصد مبلغ منابع

صورت تحقق سود، درصدي از سود حاصل از مشارکت به نسبت میزان منابع  پس از اجرا و در )54( ماده

هاي موضوع این ماده و مقررات مربوط به آن را  شود. نرخ تخصیصی به عنوان درآمد بانک از مجري اخذ می

 کند. درآمد مذکور نباید از ده درصد سود طرح تجاوز کند. مشخص می راستیناجرایی بانکداري نامه  آیین
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 8(RPS) شخصی راستینمین : تأ7 فصل

از انحصار  يریو جلوگ یاجتماع يها مهیب يارآمدکش یط رقابت و افزایبه منظور فراهم نمودن شرا )55( ماده

قانون برنامه پنجم توسعه،  26-31مواد  مستنداً به یو بازنشستگ ین اجتماعیتام يها صندوق يژه برایاز ویو امت

اشخاص خصوصی نسبت  ودولتی  يمستمر يها صندوقیس نسبت به تأسدولتی اشخاص  شود تا اجازه داده می

 د.اقدام نماینن یتراس يدارکبان اجرایینامه  نییآو  یوفق مواد آت یخصوص يمستمر يها صندوقبه تأسیس 

هاي مستمري موضوع این فصل از  توانند براي برخورداري از مزایاي صندوق میها  افراد و کارگاه )56( ماده

که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر بیمه تأمین اجتماعی  کارگر و کارفرمابیمه سهم  حقاز این قانون بخشی 

ها به  افراد و کارگاه نمایند.هاي مستمري موضوع تأمین شخصی راستین واریز  را به صندوق گیرد به آنها تعلق می

عاف خواهند بود. بیمه موضوع بیمه تأمین اجتماعی م هاي مذکور از پرداخت حق میزان مبالغ پرداختی به صندوق

نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به  آیین

نامه اجرایی  به منظور افزایش اشتغال الزم است در آیینرسد.  تصویب شوراي عالی رفاه و تأمین اجتماعی می

این فصل از  نیمین شخصی راستین موضوع اأت ینیتأم يها شپوش که از هایی ابزار تشویقی الزم براي کارگاه

گر و کارفرما بیمه کار از سهم حق تخفیفاتی از قبیل معافیت از بخشی دننمای استفاده میبراي کارگران خود قانون 

 در نظر گرفته شود.

م کن و مقررات حاید مطابق قوانیگردند با یس میسأن قانون تیه به موجب اک يمستمر يها صندوق )57( ماده

 د.نبه ثبت برس

بر دو نوع صندوق تأمین تحت مقررات بیمه اجباري تأمین اجتماعی و با شخصیتی  مستمري  صندوق )58( ماده

دولتی و صندوق بازنشستگی براي تأمین بازنشستگی اختیاري افراد و با شخصیتی اعم از دولتی یا خصوصی 

 خصوصیات کلی آنها از قرار ذیل است:است که 
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الشرکه شرکاء اعم از موسسین و سایرین در  رابر است با مجموع مبالغ اسمی سهمسرمایه اسمی صندوق ب  -1

 ابتداي هر دوره مالی.

 مقاطع زمانی دوره مالی صندوق باید از قبل تعیین و در اساسنامه صریحاً قید شده باشد. -2

بلغ اسمی الشرکه هر شریک از سرمایه صندوق برابر است با نسبت مبلغ اسمی آورده وي تقسیم بر م سهم -3

 در ابتداي هر دوره مالی. صندوقسرمایه 

سهم هر شریک از سود یا زیان صندوق در پایان هر دوره مالی برابر است با نسبت تعداد روزهایی که  -4

در ابتداي همان دوره تقسیم بر مجموع  سرمایه خود را در صندوق نگهداشته ضربدر مبلغ اسمی سرمایه وي

 .همین حاصلضرب براي کل شرکاء

مبلغ  د،یننما افتیدر یدوره مال انیاز مشارکت در صندوق را در پا یمتعلقه ناش انیز ایسود  کیچنانچه شر -5

 گردد یبعد اضافه م یدر اول دوره مال يو هیسرما یبه مبلغ اسم انیز ایسود 

متغیر  هاي با سرمایه مطابق حسابداري مشارکت راستین براي صندوقالشرکه شرکاء  نحوه محاسبه میزان سهم -6

  نامه اجرایی بانکداري راستین است. آیینطبق 

اند مکلفند حداکثر ظرف مدتی  هاي مستمري که پیش از تصویب این قانون تأسیس گردیده صندوق )59( ماده

نسبت به اصالح و تطبیق اساسنامه و این قانون تعیین خواهد شد  )56ماده ( نامه اجرایی موضوع  که در آیین

 مقررات داخلی خود با این قانون اقدام نمایند.

ه ید تحت نظارت عالیباشد در هر حال با یا خصوصی یه دولتکنیعم از اصندوق بازنشستگی ا )60( ماده

ماده  نامه اجرایی موضوع  مطابق آیین حدود و نحوه نظارت .دیت نمایفعال یاجتماع نیرفاه و تأم یعال يشورا

 این قانون خواهد بود. )56(

و تأمین شخصی راستین مکلفند منابع مقررات حاکم بر رعایت به هاي مستمري ضمن التزام  صندوق )61( ماده

گذاري  سپرده مشارکت راستیننزد بانک  مشارکت راستینصندوق را در محصوالت بانکداري  سرمایه تحصیلی
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 نمایند.

هاي تأمین موضوع تأمین شخصی راستین از پرداخت هرگونه مالیات اعم از نقل و  و گواهیها  : سپردهتبصره

  انتقال و مالیات بر ارث معاف است.

 9(RST): تکافل اجتماعی راستین 8 فصل

عام المنفعه نزد  ای هیریامور خ يمنابع خود را برا توانند یم ریاشخاص خ نیراست یدر تکافل اجتماع )62( ماده

از  یافل اجتماعکمه تیقالب ب دررا  يگذار اصل و منافع سپرده ایاصل  اید تا بانک منافع کنن يگذار بانک سپرده

 نامه نییقرض در چارچوب مقررات و آ تا به صوریبطور بالعوض  ریشخص خ يبه تقاضا ایحواله  قیطر

ضمان اعاله  ای) گریدکی يازهایافراد جامعه در رفع ن یانسان فهیوظ(نسبت به تکافل عام  نیراست يبانکدار ییاجرا

خانواده آنان قرار  ای هیالزم الحما فیافراد ضع اریاقدام و در اخت) افراد جامعه شتیمع نیحکومت در تأم فهیوظ(

 دهد.

به آندسته از  یوقف سپرده ند.یاقدام نما یسپرده وقف يتوانند نسبت به اخذ وجوه برا یها م کبان )63( ماده

ن فصل در یوقف در چارچوب مفاد ا مقرراتخود را تحت  یماله واقف منابع کشود  یالق مطا یهائ سپرده

 ه پرداخت گردد.یقرار داده تا منافع آن به افراد الزم الحما کار بانیاختحکم وقف در 

که از عهده  نیراست یه مشمول تکافل عام و ضمان اعاله موضوع تکافل اجتماعیاقشار الزم الحما )64( ماده

 مضطر، دست،یته ن،یمسک ازمند،ین يها شامل افراد و خانواده ندیآ یرنما خانواده خود بیخود  هیمعاش اول نیتأم

 ،يدیتبع ،یزندان ر،یسالمند، آواره، اس ر،یگ نیزم فاقد عضو، محجور، ای، معلول یا روانی یجسم ماریب

م یجرا هیده، افراد ناتوان از پرداخت دیخسارت د ،سرپرست یب ای یکودك سرراه ر،یسی م،یتیمانده،  درراه

که مشمول  يافراد هیکل نیموارد مشابه و همچن رین و ساکرمتمیبدون سرپرست غ يها ، خانوادهيرعمدیغ
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 .شود یم تندزکات، کفارات و صدقات هس ه،یفطر افتیدر

گردند قطع نظر از  یم یخود معرف يزیص منابع واریتخص يبرا ین خصوصیریه از طرف خک ي: افرادتبصره

 شوند. یه محسوب میالحما ا نباشند الزمین ماده باشند یدر اه در زمره افراد مندرج کنیا

 یتکافل اجتماع يها مهیقالب ب در تواند یا مستمر می کبارهیمعاش به صورت پرداخت   حداقل نیتأم )65( ماده

 :ردیصورت پذ از قبیل ذیلبه  نیراست

از  زیمسکن ن ریجامعه است. تعم الزم الحمایهافراد  يحداقل سرپناه برا نیبه تأم کمکمسکن:  مهبی -1

 .مصادیق این بیمه است

 جامعه. الزم الحمایه ه ازدواج افرادیو اول يضرور یمال نیبه تأم کمک  ازدواج: مهیب -2

 جامعه.  الزم الحمایه اریکافراد ب یشغل يسب مهارتهاکا یاشتغال  يبرا یشغل: مساعدت مال مهیب -3

 .یلیمختلف تحصسب دانش در مقاطع کل و یتحص يبرا یآموزش: مساعدت مال مهیب -4

 .الزم الحمایهماران یمعالجه ب يبرا یمساعدت مال درمان:  مۀیب -5

 ازمند مراقبت.ین الزم الحمایهافراد  يمراقبت و پرستار يبرا ی: مساعدت ماليپرستار مهیب -6

 ه.یافراد الزم الحما يحوادث برا از یجبران خسارات ناش يمناسب برا یمال يها سوانح: پوشش مهیب -7

 جامعه. الزم الحمایه خوراك افراد نیبه تأم یمال کمک خوراك: مهیب -8

 جامعه. الزم الحمایه افراد كپوشا نیبه تأم یمال کمک: كپوشا مهیب -9

حقوق  يفایا استیدر دفاع از حق  الزم الحمایهافراد  یاز مالین نیتام يبرا یدفاع از حق: مساعدت مال مهیب -10

 آنها. یقانون

 ت از حقوق آنها. یتام و صغار بدون سرپرست و حمایه ایاول يزهااین نی: مساعدت در تامتامیا مهیب -11

 جامعه.    الزم الحمایهارافتادگان که امرار معاش از یاول يازهاین نیدر تام یمال کمک: یازکارافتادگ مهیب -12

ه یاول يازهاین نفقه و نیم درآمد جامعه در تامکا یبضاعت  یبه سرپرستان ب ی: مساعدت مالیسرپرست مهیب -13
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 واجب النفقه آنان.  فل وکراد تحت تاف

 اند. ا اعسار شدهیصال یه دچار استک ازمندیافراد ن یمال نی: تأمییکارگشا مهیب -14

 ایاصل  ایمنافع  افتینسبت به در توانند ینم یتیحما يها و سازمان هیریخ ينهادها ،یستیسازمان بهز )66( ماده

و  هیالحما ن  و پرداخت آن به افراد الزمیاستر یافل اجتماعکات تیعمل يدر راستا يگذار اصل و منافع سپرده

الزم را فراهم  باتیصدور حواله و ارسال آن به بانک ترت قیآنان رأساً اقدام کنند و موظفند از طر يها خانواده

 کنند.

 یتیحما يها هرکدام بطور مجزا موظفند پرداخت یردولتیغ یو عموم یر دولتیبانک و اشخاص خ )67( ماده

که از  کیبان نیخود افشا کنند. همچن تیسا در وب دیایشوندگان وارد ن تیحما تیثیه حب یبیکه آس يرا به نحو

ه ک یعملکرد خود را طبق ضوابط گزارشلف است کم دینما یاستفاده م نیراست یتکافل اجتماع  ستمیرسیز

 موظف است نحوه عملکرد يزک. بانک مردینما تسلیم کبه آن بان ،دینما یمشخص م ایران يبانک مرکز

ا یو در صورت اطالع از وقوع هرگونه جرم  ین بررسیراست یافل اجتماعکات تیارتباط با عمل بانک را در

 د.یاعالم نما يا اداری یصالح قضائیرا به مرجع ذ بحسب مورد مرات ،تخلف

 يلفند بر اجراکوان محاسبات مید و شورکل ک یاعم از سازمان بازرس ینظارت ي: سازمانها و ارگانهاتبصره

 ن قانون نظارت الزم را داشته باشند.یح ایصح

از  يریگ بهره ن قانون بایب ایخ تصویلف است ظرف مدت چهار ماه از تارکم ایران يبانک مرکز )68( ماده

 ریاشخاص خ تینحوه فعال ییاجرا نامه نییآ هیریو سازمان اوقاف و امور خ یستیسازمان بهز ینظرات مشورت

 برساند. انریات وزیه بیصوو به ت نین قانون را تدویا یرخصوصیغ

 ن یراست یگواه: 9 فصل

مختلف  يها در بخش مجرياشخاص اقتصادي  يها طرحدر گذاران  ت سپردهکبه منظور مشار )69( ماده
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 یشود نسبت به انتشار گواه یم  اجازه داده یو خصوص یدولت يهاکبه بان یو خصوص یاعم از دولت ياقتصاد

و وفق  قانوناین در چارچوب  کبان مشارکتد اداره ییتا مورد يها طرحاز یه مورد نیزان سرمایبه م راستین

 د.کنناقدام  راستیناجرایی بانکداري  نامه آیین

گذاران (دارندگان  الحساب در طول مدت اجراي طرح به سپرده : هیچ مبلغی تحت عنوان و مفهوم علی1 تبصره

 شود. گواهی راستین) پرداخت نمی

 مشارکت راستینگذار در یکی از محصوالت  عقد قرارداد با سپرده هاي راستین همزمان با گواهی: 2تبصره 

 شود. صادر می

از  قانونهاي موضوع این  دریافت سپرده و صدور گواهی راستین جهت تأمین مالی مورد نیاز طرح: 3تبصره 

 لحاظ مبلغ سقف ندارد. 

قتصاد و دارایی و بانک مرکزي هاي راستین نیاز به اخذ مجوز از وزارت ا : بانک براي صدور گواهی4تبصره 

 جمهوري اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ندارد.

و منطبق با  قانونن یه به موجب اک ندسته ینام یا بیبهادار بانام  ياه برگه، راستین هاي یگواهانواع  )70( ماده

 يح منتشر و در ازاطر يطول مدت اجرا يمشخص برا یمت اسمیبه قراستین اجرایی بانکداري  نامه آیینمفاد 

را دارند واگذار  قانونموضوع این  يها طرح يت در اجراکه قصد مشارک یگذاران افت سپرده به سپردهیدر

با رعایت الزامات مربوط به  يرگذا هیو مدت زمان سرما یمت اسمیبه نسبت ق ها ین گواهید. دارندگان انشو یم

و سهیم  یکشرطرح  دارایییا طرح مربوط  يل از اجراان حاصیدر سود و زحسب مورد  ها، هر نوع از گواهی

 خواهند بود.

ات یعمل پایانبوده و ارزش آن پس از  ياز مجر یبه منزله مستند طلب دارنده گواهراستین  یگواه )71( ماده

و مدت زمان  یمت اسمیعامل ق دوبر اساس  کبان مشارکتاداره مصوب  يگذار هیطرح سرما ییاجرا

 نامه آیین) وفق يت مجرکبه سهام شرآثار مالی آن در طرح (اعم از تبدیل آن و  شود میمحاسبه  يگذار هیسرما
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 . بانکداري راستین خواهد بود اجرایی

یا در مقاطعی که پرداختی از سهم ت کان دوره مشاریدر پا راستین یهر گواه ی: ارزش محاسبات1 تبصره

 یحاصلضرب مبلغ اسم گذار است که از دهسپر» الشرکه زماندار سهم«گیرد مبتنی بر  گذار صورت می سپرده

نسبت به مجموع همین حاصلضرب براي تمام ، تکدر مشارمنابع آن  يریارگکدر مدت زمان ب یگواه

 .هاي صادره براي هر طرح خواهد بود گواهی

عنوان  گذاران به سپردهسپرده با  يبا احتساب مشابه آورده مجرتسهیم سود و زیان هر گواهی : عمل 2 تبصره

هاي مقرر  وفق الزامات و ویژگی) يت آورده مجرکمدت زمان مشارمبلغ و از طرح (با مالحظه  يسهم مجر

طرح، شرکت مجري یا ت کیم در مالیتسه يمبنا راستیناجرایی بانکداري  نامه آیینبراي هر نوع گواهی در 

 رد.یگ میقرار یا سود و زیان آن حسب مورد س یدالتأسیت جدکرش

تواند نسبت به فروش طرح قبل از پایان عملیات  گذار می با درنظر گرفتن صرفه و صالح سپرده: بانک 3تبصره 

گذار و مجري منظور و  باید از قبل در قراردادهاي بانک با سپرده امربرداري اقدام کند. این  اجرایی و بهره

 شده باشد.  بینی پیش

ماً باید به سهام شرکت مجري تبدیل شود،  هایی باشد که الزا چنانچه گواهی راستین از انواع گواهی )72( ماده

نامه اجرایی بانکداري راستین  به نحوي که در آیینارزش دارایی شرکت مجري باید قبل از عقد قرارداد 

 ارزیابی و به عنوان آورده مجري در نظر گرفته شود.بینی شده است  پیش

هاي  در آن دسته از گواهی ،برداري بهرهبانکها موظفند هنگام پایان عملیات اجرایی و شروع دوره : تبصره

ها را به صاحبان سهام در  صاحبان گواهی ،راستین که مستلزم تبدیل گواهی به سهام شرکت مجري هستند

شرکت مجري یا شرکت جدیدالتأسیس تبدیل کنند. نحوه تبدیل گواهی به سهام باید در قراردادهاي بانک با 

 تصریح شود. بینی شده است نامه اجرایی بانکداري راستین پیش ینبه نحوي که در آیگذار  مجري و سپرده

مبین تحویل کاال  بانکداري راستیناجرایی  نامه آیینهاي راستین که وفق  یگواهبراي آن دسته از  )73( ماده
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مگر اینکه در قرارداد  است گواهیموضوع  ياالک کد مالیدر سررس یگواهنوع ن یدارنده ا هستنددر سررسید 

 .ال قید شده باشدپرداخت وجه کا

گذاران و مجریان (اعم از تولیدکننده و خریدار) مبلغ فروش  تواند حسب توافق اولیه با سپرده : بانک میتبصره

 .کندکاال را پس از فروش آن زیر نظر بانک در سررسید به دارندگان گواهی پرداخت 

و بدون امتیاز ویژه  ، دولت و مؤسسات تابعه همانند بخش خصوصیمشارکت راستیندر بانکداري  )74( ماده

مشارکت کنند. الزامات  مشارکت راستینهاي بانکداري  گذار و یا مجري در طرح توانند به عنوان سپرده می

ها اعم از درج موضوع در قانون بودجه سالیانه و سایر موارد قانونی و  قانونی براي مشارکت دولت در این طرح

ی متقاضی باید قبالً تمامی اختیارات قانونی در این ارتباط را از و مرجع دولتبوده الرعایه  مجوزها همگی الزم

  بانک ارائه کند. مشارکتمراجع ذیصالح اخذ و به اداره 

تأمین مالی شوند و مجري دولت باشد و در  مشارکت راستینهاي دولتی از محل بانکداري  : چنانچه طرحتبصره

ام تعهد داشته باشد، دولت ضمن تضمین پرداخت اصل منابع شده به اتمام نرسد و تأخیر در انج طول مدت تعیین

و منافع متعلقه از محل بودجه سال آینده سازمان یا ارگان یا وزارتخانه مربوط، پرداخت و خسارت تأخیر در 

کند و تمامی وجوه مذکور را از  انجام تعهد و همچنین خسارت تأخیر در تسویه کامل بدهی متعهد را تعهد می

 کند. هاي دولتی مربوط نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به حساب بانک عامل واریز می محل حساب

گذاران  پذیر بوده و سپرده هاي راستین امکان خرید و فروش و انتقال تمامی حقوق و مالکیت گواهی )75( ماده

یات معامله یا توانند گواهی راستین خود را بدون فسخ قرارداد مربوط معامله و حقوق خود را با ثبت عمل می

انتقال در بازار گواهی راستین بانک صلح نمایند. در این حالت رابطه حقوقی (جاعل و عامل) بین بانک و 

 خریدار بعدي همچنان باقی خواهد ماند.

هاي مالی آن و اوراق  و زیرسیستم مشارکت راستینهاي راستین موضوع عملیات بانکداري  : گواهیتبصره

از ثبت  1/9/1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب  27شوند و وفق ماده  بهادار محسوب می مبادله راستین، اوراق
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 معاف است.

توانند در بازار  گذاران می همانند دیگر سپرده ،طرح خود ز جملهها ا بانک و مجري در همه طرح )76( ماده

 گواهی راستین، رأساً گواهی راستین بخرند یا گواهی خود را بفروشند. 

باید جزییات  ،ه بانک نسبت به خرید گواهی راستین بانک خود یا هر بانک دیگري اقدام نمایدچنانچ تبصره:

سایت بازار گواهی راستین خود افشا کند و چنانچه مجري نسبت به خرید گواهی  ها را در وب خرید گواهی

سایت  ده و وبسایت بازار گواهی راستین بانک صادر کنن طرح خود اقدام کند باید جزئیات آن را در وب

 شرکت خود افشا کند.

 RSB(10راستین ( مبادلهاوراق : 10 فصل

اوراق مبادله راستین اوراق بهادار دیجیتال است که بر اساس عقد مبادله بین مبادل و متبادل منعقد  )77( ماده

آنها هر دو به یک اندازه است. متبادل ناشر اوراق بوده و به میزان ارزش  مدتگردد بطوریکه بدل و مبدل و  می

) به دارنده اوراق (مبادل) بپردازد. متبادل متعهد /بدلمی آن به مبادل بدهکار است و باید در سررسید (اولاس

) (یا ترکیبی از مدت مبدلآن ( مدت) مبدل را به همان میزان و مدت بدلآن ( مدتاست تا به اندازه بدل و 

و مبلغ  مدتهمین حاصلضرب براي  در مبلغ بدل مساوي مدت بدلو مبلغ را اختیار کند که حاصلضرب  مدت

شود تا مبدل را به متبادل  ) مبادل متعهد می/مبدلمبدل باشد)، در اختیار مبادل قرار دهد و در سررسید (دوم

 پرداخت نماید. 

و مبدل از نرخ بهره  مدت بدلدر اوراق مبادله راستین مبادل و متبادل نباید در محاسبه مبلغ اسمی یا : 1تبصره 

 کنند و الزاماً باید حاصلضرب اخیر همواره رعایت شود. استفاده 

نماید تا منابع طرف  براي هر یک از طرفین طرف دیگر را مجاز میسررسید در تأخیر در ایفاي تعهد : 2تبصره 

10 Rastin Swap Bond (RSB)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



/ بدل ( دتدر ممبدل) / بدل ( بلغمحاصلضرب تر نزد خود به عاریه نگه دارد بطوریکه  به مدتی اضافهمقابل را 

بدل) / مبدل (مبلغ  بعالوه مدت تأخیر دربدل) / مبدل ( مدتمجموع  يحاصلضرب برا نیهم يمساومبدل) 

 .باشد

شود. پایان  هاي بدل و مبدل و طول دوره فترت با توافق طرفین هنگام انعقاد عقد مبادله تعیین می مدت: 3تبصره 

د. دوران فترت در اوراق مبادله راستین شو ، سررسید مبدل نامیده میمدت مبدل، سررسید بدل و پایان مدت بدل

 است. مدت مبدلفاصله زمانی بین سررسید بدل تا آغاز 

صورت مبدل باید به ترتیب دریافت  تواند هم پرداخت منابع و هم دریافت منابع باشد در این بدل می: 4تبصره 

 باشد. ادهمشرایط این رعایت منابع و پرداخت منابع متناسب با آن از یک پول واحد و با 

تواند بصورت ریالی و ارزي صادر شود. در هر حالت باید جنس بدل با جنس  اوراق مبادله راستین می: 5تبصره 

 مبدل یکسان و از یک پول واحد باشند مگر اوراق مبادله راستین بانک مرکزي.

 نیراست مبادله وراقا، يزکمر کبان نیراست مبادله اوراقدر چهار نوع کلی  نیراست مبادله اوراق: 6تبصره 

 .قابل صدور و انتشار است تجاري نیراست مبادله اوراقو  کیبان نیراست مبادله اوراقخزانه، 

ها و موسسات اعتباري که داراي ذخایر قانونی و احتیاطی  داریکل دولت، بانک بانک مرکزي، خزانه )78( ماده

توانند مبادرت  می بانکداري راستینایی اجرنامه  نزد بانک مرکزي باشند طبق شرایط مصرح در این قانون و آئین

 به صدور و انتشار اوراق مبادله راستین نمایند. 

ها و نهادهاي عمومی  ها و موسسات خصوصی، سازمان ها، شرکت اشخاص حقوقی نظیر شهرداري )79( ماده

نک توانند از طریق با اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات غیردولتی و نظایر آن و همچنین اشخاص حقیقی می

 نمایند.  تجاريعامل اقدام به صدور، انتشار و فروش اوراق مبادله راستین 

نسبت به اجراي مفاد این ماده اقدام نماید. بالمناصفه از طرفین تواند با اخذ کارمزد  : بانک عامل می1 تبصره

 نماید.  سقف مبلغ کارمزد را بانک مرکزي مشخص می
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و شود  در سررسید بدل از حق دریافت مبدل (امتیاز مبدل) برخوردار میدارنده اوراق مبادله راستین  :2تبصره 

 یا بفروشد.کند به دیگري منتقل در هر زمان (قبل یا بعد سررسید) تواند در بازار گواهی راستین این حق را  می

 ند.  خریداران و دارندگان اوراق مبادله راستین حق مداخله در امور صادرکننده اوراق را ندار: 3تبصره 

 اوراق مبادله راستین به شرح ذیل قابلیت صدور، خرید و فروش و انتقال دارند:  )80( ماده

شود قابل عرضه به دولت و بانکها و  اوراق مبادله راستین بانک مرکزي که توسط بانک مرکزي منتشر می -1

 ،شندبا موسسات اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي که داراي ذخایر قانونی و احتیاطی نزد آن بانک می

 است. 

 داریکل دولت منتشر و قابل عرضه به بانک مرکزي است.  اوراق مبادله راستین خزانه توسط خزانه -2

 ه تحتک ياعتبار مؤسسات و يا توسعه و یتخصص و اوراق مبادله راستین بانکی توسط بانکهاي تجاري -3

د. بای شند، انتشار میبا بوده و داراي ذخایر قانونی و احتیاطی نزد آن بانک می يزکمر کبان نظارت

 باشند.  داریکل می خریداران این اوراق سایر بانکها و موسسات اعتباري و یا بانک مرکزي و خزانه

که توسط بانک عامل و به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در  تجارياوراق مبادله راستین  -4

توانند در  شوند قابلیت عرضه به عموم را دارد. بانکها و موسسات اعتباري می منتشر میاین قانون  )79ماده ( 

 براي عرضه به عموم اقدام نمایند.  عاممقام درخواست کننده نسبت به صدور و انتشار اوراق مبادله راستین 

 شود.  صدور اوراق مبادله راستین و خرید و فروش و معامله آن، عمل تجاري محسوب نمی )81( ماده

توانند از بانک عامل تقاضاي صدور  در صورتی می )79ماده ( قی و حقوقی موضوع اشخاص حقی )82( ماده

صالحیت  ،بانکداري راستیناجرایی نامه  هاي بانک وفق مفاد آئین اوراق مبادله راستین نمایند که پس از بررسی

 داخت نموده باشند. پر انجام معامله را داشته و مالیات سالهاي قبل را تماماً

این قانون بانک عامل اقدام به انتشار اوراق مبادله تجاري راستین براي  )79ماده ( چنانچه وفق مفاد : تبصره

ملزم است تا نسبت به اخذ وثایق و تضمینات کافی حسن اجراي تعهدات  ،اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید

43 



 نماید.  فراهماوراق مبادله صادره را اطراف قراردادهاي 

و فروش و انتقال  موظفند نسبت به ایجاد بازار اولیه و ثانویه خرید )78ماده ( اشخاص مذکور در  )83( ماده

هاي فنی و مالی این بازار  سایت اینترنتی خود اقدام نمایند. ویژگی در وب ،اوراق مبادله راستین مبتنی بر وب

و سامانه تسویه اوراق بدون کاغذ  بانکداري راستیناجرایی نامه  مطابق با بازار گواهی راستین به شرح آئین

 باشد.  ) میNSSSSغیرربوي (

 قیمت اوراق مبادله راستین در بازار ثانویه بر اساس قیمت رقابتی و بازار است.: 1 تبصره

) بر کلیه NSSSS( سویه اوراق بدون کاغذ غیرربويبانک مرکزي مکلف است تا از طریق سامانه ت: 2 تبصره

 عملیات بازارهاي اولیه و ثانویه بازار معامالت اوراق مبادله راستین نظارت داشته باشد.

تواند از طریق خرید و فروش  هاي پولی و عملیات بازار باز میبانک مرکزي جهت اجراي سیاست )84( ماده

 اوراق مبادله راستین اقدام نماید. 

نماید تا کسري  اتخاذمدیریت مالی منابع خود را به نحوي ترتیبات الزم براي است دولت مکلف  )85( ماده

 بودجه خود را از طریق انتشار اوراق مبادله راستین خزانه تامین کند. 

توانند براي مدیریت منابع مالی خود اقدام به ها و موسسات اعتباري موضوع این قانون میبانک )86( ماده

 تین نمایند. خرید و فروش اوراق مبادله راس

 تواند خود در مقام مبادل یا متبادل مبادرت به انعقاد عقد مبادله نماید. بانک می )87( ماده

 تواند به عنوان وثیقه یا تضمین مورد استفاده قرار گیرد.  اوراق مبادله راستین می )88( ماده

شوند که در سررسید بدل مبلغ  اشخاص متقاضی انتشار اوراق مبادله راستین از بانک متعهد می )89( ماده

این قانون در اختیار بانک قرار دهند. در صورت  )77ماده (  فتی را مسترد و مبلغ مبدل را براي مدت مقرر دردریا

خوذه نسبت به وصول مبلغ بدل أتواند در سررسید اول از طریق تضمینات و وثائق م بانک می ،عدم ایفاي تعهد

 مبلغ مبدل را به متبادل بازگرداند.  مبدلمدت مبدل اقدام و پس از  بعالوه

44 
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 RSD(11: سپرده مبادله راستین (11 فصل

گردد  سپرده مبادله راستین حسابی بانکی است که بر اساس عقد مبادله بین مبادل و متبادل منعقد می )90( ماده

ه آنها هر دو به یک اندازه است. متبادل بانک بوده و به میزان ارزش اسمی آن ب مدتبطوریکه بدل و مبدل و 

گذار است بدهکار است و باید در سررسید (اول/بدل) به مبادل بپردازد. بانک متعهد است تا به  مبادل که سپرده

و مبلغ را  مدت) (یا ترکیبی از مدت مبدلآن ( مدت) مبدل را به همان میزان و مدت بدلآن ( مدتاندازه بدل و 

و مبلغ مبدل باشد)، در  مدتحاصلضرب براي در مبلغ بدل مساوي همین  مدت بدلاختیار کند که حاصلضرب 

شود تا مبدل را به بانک پرداخت  متعهد می گذار سپردهگذار قرار دهد و در سررسید (دوم/مبدل)  اختیار سپرده

 نماید. 

و مبدل از نرخ بهره  مدت بدل: در سپرده مبادله راستین مبادل و متبادل نباید در محاسبه مبلغ اسمی یا 1تبصره 

 ه کنند و الزاماً باید حاصلضرب اخیر همواره رعایت شود. استفاد

شود. دوران فترت در  ، سررسید مبدل نامیده میمدت مبدل، سررسید بدل و پایان مدت بدل: پایان 2تبصره 

 است. مدت مبدلمبادله راستین فاصله زمانی بین سررسید بدل تا آغاز  سپرده

صورت ریالی و ارزي صادر شود. در هر حالت باید جنس بدل با جنس تواند ب : سپرده مبادله راستین می3تبصره 

 مبدل یکسان و از یک پول واحد باشند.

ها و موسسات اعتباري که داراي ذخایر قانونی و احتیاطی نزد بانک مرکزي باشند طبق شرایط  بانک )91( ماده

 فتتاح سپرده مبادله راستین نمایند. توانند مبادرت به ا نامه اجرایی بانکداري راستین می مصرح در این قانون و آئین

 آنتواند پس از وصول مبدل،  متبادل میبدل) م /دومسررسید (در صورت تأخیر در ایفاي تعهد در  )92( ماده

در مبلغ بدل  بعالوه مدت تأخیر مدت بدلمجموع حاصلضرب را به مدتی نزد خود به عاریه نگه دارد بطوریکه 

 .مبلغ مبدل باشد در مدت مبدلمجموع  يحاصلضرب برا نیهم يمساو

11 Rastin Swap Deposit (RSD)  
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 RSC(12مبادله راستین (کارت : 12 فصل

مبادل و متبادل منعقد  نیاست که بر اساس عقد مبادله ب یکارت بانک کی نیکارت مبادله راست )93( ماده

 زانیاندازه است. مبادل صادرکننده کارت بوده و به م کیآنها هر دو به  مدتبدل و مبدل و  کهیبطور گردد یم

کارت (مبادل)  ادرکننده(اول/بدل) به ص دیدر سررس دیکار است و متبادل باآن از متبادل طلب یارزش اسم

مدت آن ( مدتو  زانی) مبدل را به همان ممدت بدلآن ( مدتبپردازد. متبادل متعهد است تا به اندازه بدل و 

 نیهم يدر مبلغ بدل مساو مدت بدلکند که حاصلضرب  اریو مبلغ را اخت مدتاز  یبیترک ای) (مبدل

(دوم/مبدل) متبادل متعهد  دیمبادل قرار دهد و در سررس اریو مبلغ مبدل باشد)، در اخت مدت يلضرب براحاص

 . دیتا مبدل را به مبادل پرداخت نما شود یم

و مبدل از نرخ بهره  مدت بدلمبادله راستین مبادل و متبادل نباید در محاسبه مبلغ اسمی یا  کارت: در 1تبصره 

 اماً باید حاصلضرب اخیر همواره رعایت شود. استفاده کنند و الز

شود. پایان  هاي بدل و مبدل و طول دوره فترت با توافق طرفین هنگام انعقاد عقد مبادله تعیین می مدت: 2تبصره 

مبادله راستین  سپردهشود. دوران فترت در  ، سررسید مبدل نامیده میمدت مبدل، سررسید بدل و پایان مدت بدل

 است. مدت مبدلبین سررسید بدل تا آغاز فاصله زمانی 

جنس بدل با جنس مبدل یکسان و از  بطوریکهتواند بصورت ریالی و ارزي  مبادله راستین می کارت: 3تبصره 

 صادر شود. یک پول واحد باشند

رة یک ارز در دورة اول و بازپرداخت آن به ارز دیگر در دو يارزي برا نیمبادله راست کارتچنانچه : 4تبصره 

را در دوره دوم  گریارز د زانیم يارز برا لیاول نرخ تبد دیکه در سررس ندتعهدمبادل و متبادل مدوم صادر شود 

 . دهندقرار در تسعیر نرخ ارز  لمناط عم

میزان کارمزد را  .دینما افتیکارمزد درتواند از خریدار کارت  می نیکارت مبادله راست صادرکننده )94( ماده

12 Rastin Swap Card (RSC)  
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 ید.نما بانک مرکزي تعیین می

ها و موسسات اعتباري که داراي ذخایر قانونی و احتیاطی نزد بانک مرکزي باشند طبق شرایط  بانک )95( ماده

مبادله راستین  کارتتوانند مبادرت به صدور  نامه اجرایی بانکداري راستین می مصرح در این قانون و آئین

 نمایند. 

پس از وصول بدل، مبدل را تواند  مبادل میبدل)  /اولسررسید (ایفاي تعهد در  تأخیر دردر صورت  )96( ماده

 يحاصلضرب برا نیهم يدر مبلغ بدل مساو مدت بدلحاصلضرب به مدتی نزد خود به عاریه نگه دارد بطوریکه 

 .مبلغ مبدل باشد تأخیر در مدتبعالوه  مدت مبدلمجموع 

 RCM(13: سامانه بازار گواهی راستین (13 فصل

هاي  با مشخصات و قابلیت (RCM)راستین  بازار گواهیبانک مکلف است نسبت به ایجاد سامانه  )97( ماده

 .کنداقدام  بانکداري راستیناجرایی  نامه آیینطبق مفاد  ،تنوعم

و خرید و فروش و ورود براي شرط الزم  این قانون، )2ماده ( وفق  یمال تأمین بودن ابزار غیرربوي )98( ماده

  .استبه این سامانه  وراق بهاداراانتقال 

شوند و  صادر می بانکداري راستیناجرایی  نامه آیینو  قانونهاي راستین که مطابق این  : انواع گواهیتبصره

 . هستندر این سامانه قابل خرید و فروش و انتقال راستین دمبادله همچنین اوراق 

 و ها طرحموظف است تا پورتال ثبت اطالعات  )»RCM( بازار گواهی راستین«بانک تحت سامانه  )99( ماده

 .کندرا طراحی و فعال  مشارکت راستینمجریان بانکداري 

مشارکت مالی شده در بانکداري  تأمین يها طرحنسبت به ثبت اطالعات  است بانک موظف )100( ماده

و همگام با پرداخت وجوه به مجریان اقدام  )RCM(بازار گواهی راستین و مجریان آنها در پورتال  راستین

13 Rastin Certificate Market (RCM)  
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  .ریق همان پورتال در دسترس عموم قرار دهداطالعات آنها را بصورت رایگان از ط

 »)RCM(بازار گواهی راستین «هاي راستین منتشره خود را در  صورت گواهی است بانک موظف )101( ماده

، تسویه، ها را بصورت آنالین در معامله هیای بهنگام شدن اطالعات گوی. سیستم مزبور باید تواناکندثبت 

در پایگاه راستین  مبادلهاوراق  وهاي راستین  خرید و فروش گواهی افزایش سرمایه یا هرگونه عملیات انتقال و

 .داشته باشدهاي خود  داده

 OCM( 14: سامانه بازرسی و پایش عملیات (14 فصل

سیستم کامپیوتري مبتنی بر وب است که امکان بازرسی  (OCM)سامانه بازرسی و پایش عملیات  )102( ماده

 .کند ین فراهم میهاي مختلف پرسنل بانک را بصورت آنال و کنترل فعالیت

با مشخصات و  (OCM)بانک مکلف است نسبت به ایجاد سامانه بازرسی و پایش عملیات  )103( ماده

 :کندزیر اقدام آنالین هاي  قابلیت

بانکداري اجرایی  نامه آیینو  قانونمنطبق با این  اجراییهاي  عملیات براساس دستورالعمل تمامیبازرسی  -1

 .راستین

 بصورت آنالینبانک و شعب  اتمختلف ادار تریان و کارکنان واحدهاي، مشعملیات واحدها تمامیپایش  -2

 .و نامحسوس

 .کشف عملیات نامأنوس -3

 .ها عدم تطابق حسابکشف  -4

 ها. با حساب عدم تطابق اسنادکشف  -5

 .15و غیره و تقلب تبانی ،اختالسکشف  -6

14 Operation Control and Monitor (OCM)  
15 Fraud Detection  
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 .دارا بودن سطوح مختلف دسترسی -7

 .گزارشگیري هاي روتین -8

  .16کاوي ها و داده تحلیل داده -9

 ی و پیگیري حمالت سایبري به سیستم.یهاي شناسا سیستم  -10

 برقراري سیستم کنترل داخلی.  -11

 17(CRS) هقیسامانه ثبت وث: 15 فصل

ماه پس از تصویب این  8 ظرف مدت حداکثرثبت اسناد و امالك کشور موظف است  سازمان )104( ماده

و مراتب ل بصورت یکپارچه اقدام منقول و غیرمنقوبراي وثایق » (CRS) هقیسامانه ثبت وث«نسبت به ایجاد  قانون

 .کندرا جهت اجرا به تمام دفاتر اسناد رسمی ابالغ 

به تشخیص سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سایر مراجع ذیصالح دفاتر اسناد رسمی ها،  بانک )105( ماده

یا مال  اطالعات مرهونه ،اموال اعم از منقول یا غیرمنقولبازداشت و مراجع قضائی هنگام د هنگام ترهین وظفنم

 ثبت نمایند.» (CRS) یقهسامانه ثبت وث«را در بازداشتی 

 بوده و با تطبیق اطالعات ارائه شده مال مورد نظر براي رهنبصورت یکپارچه » هقیسامانه ثبت وث« )106( ماده

پایگاه  درمرهونه را براساس یک شناسه منحصر بفرد  براي جلوگیري از رهن مجدد یا رهن مال بازداشت شده،

  .کند ثبت می مانهي ساها داده

ها و سایر نهادها و  بانک کهفراهم آورد  اتیثبت اسناد و امالك کشور موظف است امکان سازمان )107( ماده

هاي  و گواهیي منقول و غیرمنقول ها داراییو حقوقی بتوانند از وضعیت ترهین ها و اشخاص حقیقی  سازمان

 د.کننتعالم بصورت آنالین اس» (CRS) یقهسامانه ثبت وث«ثبت شده در ضمانت 

16 Data Mining  
17 Collateral Registeration System (CRS) 
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سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است در راستاي ایجاد فضاي سالم براي انجام  )108( ماده

سایت  به تأسیس وباقدام  ،در این قانون الزم االجرا : اجراي مفاد اسناد20فصل  وثائق موضوع هاي  مزایده

و با امکانات انجام مزایده بنماید.  18اي هاي داده رابطه تخصصی مزایده اموال بصورت یکپارچه و با قابلیت پایگاه

 باشد. (CRS)این پایگاه داده باید بطور پویا متصل به سامانه ثبت وثائق 

 19(MSS) گواهی ضمانتبدیل دارائی به ت :16 فصل

اقدام به صدور گواهی ضمانت در قطعات  شخاصا داراییزش توانند با تقویم ار میها  بانک )109( ماده

 بنمایند. به نام مالک دارایی مختلف براي مدت مشخص 

ها و یا سایر  به بانکبه عنوان وثیقه یا ضمانت تواند گواهی خود را  گواهی ضمانت می مالک )110( ماده

 .کندارائه  اصالتاً یا نیابتاًپذیرنده گواهی ضمانت)  ها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ( نهاد

 یا رسمی يعاد يتواند طبق قراردادها یآن ممالک ن تعهدات یعنوان تضم اخذ گواهی ضمانت به )111( ماده

 رد.یانجام پذ

 کین بانیل برداشت بکتواند با استفاده از پروت یضمانت م یننده پس از ضبط گواهکصادر کبان )112( ماده

مطالبات خود را از  ،محل وثیقها از ی این قانون (IWP)بین بانکی برداشت : پروتکل 15فصل  موضوع 

 د.یبرداشت نما کیستم بانیضمانت در س یگواه کمال يها حساب

ضمانت داخل در غرما  ینفع گواهیست شود ذکضمانت ورش یننده گواهکصادر کچنانچه بان )113( ماده

نفع یضمانت را به ذ یگواه یمبلغ اسم ،کبان ینیقه ترهیلف است از محل وثکه میر تصفیو مدنخواهد بود 

 بپردازد.

18 Relational Database Management System 
19Mortgage Securitization System (MMS) 
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 (IWP)بین بانکی برداشت : پروتکل 17 فصل

اي بین بانکی و زیر نظر بانک مرکزي است که به  توافقنامه IWP( 20(پروتکل برداشت بین بانکی  )114( ماده

ان بابت اسناد یو مطالبات مشتر يا اسناد تجاریالزم االجرا  يدهد تا مطالبات خود بابت قراردادها بانک اجازه می

نزد خود و سپس ون یمد يگر حسابهایه و دیسازي حساب محال عل ، سفته و برات) را پس از تهیک(چ يتجار

نزد هاي وي  ه از سایر حسابیمحال عل کنزد بانهاي ضامنین وي  حساباز و پس از آن هاي دیگر،  نزد بانک

 بصورت آنالین برداشت کند.هاي دیگر  زد بانکخود و سپس ن

گردد  هاي دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه عمومی دولت منظور می ها و دستگاه : وزارتخانه1تبصره 

ها از طریق پروتکل برداشت بین  اي هستند مشمول برداشت از حساب مدیون توسط بانک و داراي ردیف بودجه

 بانکی نیستند.

ها و موسسات وابسته به دولت و نهادهاي عمومی غیردولتی که از  هاي دولتی و سایر سازمان شرکت: 2تبصره 

هاي  و صندوق ،هاي بیمه و خدمات درمانی ها، سازمان از جمله شهرداري ،کنند بودجه عمومی استفاده نمی

پروتکل این برکه مشمول و بقاع مت اتهاي انقالبی و مزار و بنیادها و ارگان ،بازنشستگی و تأمین اجتماعی

 .شوند می

هاي قانونی و الکترونیکی  ماه پس از تصویب این قانون بستر 3ظرف بانک مرکزي مکلف است  )115( ماده

ها و موسسات  در سطح تمامی بانک براي اجرایی شدن موضوع این پروتکلآور  زمینه و تمهیدات الزامو الزم 

 را فراهم آورد.و اعتباري کشور  مالی

 ،در صورت درخواست ذینفعباید این قابلیت را داشته باشد که  »پروتکل برداشت بین بانکی«افزار : نرم 1 تبصره

در همان لحظه آن را به حساب طلبکار واریز و  ،مدیون هاي وجهی به حساب به محض واریزبه صورت خودکار 

 نماید. نگامبهاطالعات آن را در پایگاه داده نزد بانک مرکزي 
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ها شناسه بانکی منحصر بفرد نزد سیستم بانکی تخصیص داده  ت به هریک از مشتریان بانکالزم اس :2 تبصره

نحوه اجراي آن اعم از تعبیه محل درج شناسه مزبور در متن  فوق الذکر حداکثر ظرف مدتشود. بانک مرکزي 

 سند را تدوین و ابالغ خواهد کرد.

اراي شماره سریال منحصر بفرد و اختصاصی باشند. اسناد تجاري اعم از چک، سفته و برات باید د :3 تبصره

فوق  حداکثر ظرف مدتچگونگی عملیاتی نمودن آن با وزارت امور اقتصادي و دارایی و حداکثر ظرف مدت 

 است. الذکر

،سفته و کچ یسینو س هنگام پشتیننده هنگام صدور و ضامن و ظهرنوکدرج شناسه بانکی صادر  :4 تبصره

ونگی اجراي این تمهید را وزارت امور اقتصادي و دارایی با هماهنگی بانک مرکزي چگ است. یبرات الزام

 کند. تعیین و ابالغ می فوق الذکر حداکثر ظرف مدت

ماه پس از  4وزارت امور اقتصادي و دارایی با هماهنگی بانک مرکزي مکلف است تا ظرف  )116( ماده

را با توجه به چک  و ر رابطه با برات، فته طلبباب چهارم قانون تجارت د نامه اجرایی آیین ،قانونتصویب این 

ضمن کاهش حق تمبر براي مذکور باید  نامه آیینمفاد این فصل تدوین و به تصویب مراجع ذیصالح برساند. 

مراحل واخواست و وصول مطالبات  ،مشارکت راستینسفته یا برات در رابطه با کلیه قراردادهاي بانکداري 

نویسان از طریق پروتکل  را از متعهد یا پشت آنهاو امکان وصول طلب دارنده  را تسهیلو چک سفته برات، 

 فراهم سازد.    (IWP)برداشت بین بانکی 

 باید ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانونپروتکل برداشت بین بانکی ها بر اساس  بانک )117( ماده

مطالبات خود و ت شده شرایط الزم براي وصول مطالبات سررسید شده، معوق، مشکوك الوصول و سوخ

و اسناد آنها به طریق قبل از اجرا شدن این که از تسهیالت، چک، سفته یا برات ایجاد شده را مشتریان خود 

  با استفاده از این پروتکل فراهم کنند. ،شود سیستم بصورت غیریکپارچه نگهداري می
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 21 (NSSSS)تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي سامانه : 18 فصل

تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي یکپارچه کلف است نسبت به ایجاد سامانه بانک مرکزي م )118( ماده

(NSSSS)  و پورتال ثبت اقدام  بانکداري راستیناجرایی نامه  به شرح آیین ،متنوعهاي  و قابلیتبا مشخصات

 را طراحی و فعال کند. مشارکت راستینها و مجریان بانکداري  اطالعات طرح

  .استبه این سامانه و ابزار تأمین مالی اوراق بهادار ورود براي زم شرط الشرع عدم مغایرت با  )119( ماده

خود را مطابق با استانداردهاي بانک مرکزي  (RCM)سامانه بازار گواهی راستین ها موظفند  بانک )120( ماده

بانکداري  از طریقمالی شده  تأمین يها طرحاطالعات طراحی و اجرا کنند که بتواند به صورت آنالین  به نحوي

یکپارچه تسویه اوراق سامانه «هاي  هاي راستین صادره آنها در پایگاه داده و گواهیو مجریان  ت راستینمشارک

و ها  هیان اطالعات گوکردی بهنگام یسیستم مزبور باید توانابروزرسانی شود. « (NSSSS) بدون کاغذ غیرربوي

افزایش سرمایه یا هرگونه ، تسویه، لهمعام براي هربصورت آنالین ها را  اوراق معامله شده در سامانه بانک

در پایگاه داشته باشد و و سایر امور مربوطه راستین  و اوراق مبادله ها عملیات انتقال و خرید و فروش گواهی

  .دو بهنگام کنهاي خود ثبت  داده

 اصالح الگوي مصرف : 19 فصل

منع اسراف و در جهت گذاري  منابع و تولید محصول و سرمایهبه منظور اصالح الگوي مصرف  )121( ماده

افزایش همچنین از ربا است و تبعات زیانبار اقتصادي و اجتماعی آن بیش تبذیر و جلوگیري از اتالف منابع که 

 ها مکلف به رعایت مفاد این فصل هستند. وري، بانک بهره

خود تسهیل ارائه خدمات بانکی به مشتریان هاي عملیاتی و  ها باید در جهت کاهش هزینه بانک )122( ماده

 ذیل را به عمل آورند:اقدامات 
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 .هاي عملیاتی خود را مکانیزه کنند سیستم -1

فرآیندهاي عملیاتی خود را  مهندسی مجددبا  تقلیل هزینه عملیات و کاهش ریسک عملیاتی جهت -2

 .اقتصادي، امن و اصالح کنند

و  یانبراي انجام امور بانکی مشتر خرید خدمات متقابل بانکها از یکدیگرتدریجی شعب فیزیکی و اهش ک -3

 .رویه شعب تراکم بی جلوگیري از تعدد و

با  در راستاي این قانون،پرسنل مازاد خود را  ،هاي خدماتی مالی با ایجاد زمینه مناسب براي فعالیت -4

مشاغلی چون ارزیاب، ناظر (امین)، واسط، از قبیل هاي خدمات بانکی مکمل  به بخش هاي الزم آموزش

، شرکت تأمین سرمایه، بدگردان، سگر معامله، ناشر، بازارگردان، زشیابار، گذاري مشاور سرمایه، کارگزار

موسسه ، موسسه اعتبارسنجی، موسسه پردازش اطالعات مالی، بندي موسسه رتبه، گذاري صندوق سرمایه

 منتقل کنند.و غیره  مالی ITخدمات 

اجرایی این ماده را تدوین و نامه  ، آیینقانونبانک مرکزي مکلف است ظرف چهار ماه از تصویب این : تبصره

 ها ابالغ نماید. به بانک

موارد زیر در آنها  د کهنهایی اختصاص ده منابع مالی در اختیار خود را به طرحها مکلفند  بانک )123( ماده

  بررسی و راه حل عملیاتی آن در طرح در نظر گرفته شده باشد:

 .دشوو مصرف  عیتوزگذاري، تولید،  سرمایه يها نهیاهش هزکمنجر به  -1

 شود. وري منجر به افزایش بهره -2

 تر از استاندارد گردد.  هاي معیوب یا پایین خطوط تولید سبب ایجاد حداقل ضایعات و فرآورده -3

 شود. دورریزي یا زبالگیکیفیت محصوالت تولیدي طرح در سطحی باشد که دچار حداقل تباهی،  -4

 گذاري طوالنی باشد. عمر بازدهی مفید سرمایه -5

 بادوام طوالنی باشد. وام و نیمهعمر محصوالت باد -6
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 آالت طوالنی باشد. ها، تأسیسات و ماشین ها، سازه عمر ساختمان -7

 ،ها بیشتر فراهم و عمر راه ددبه نحوي تأمین شود تا توان حمل بار و ترو حمل و نقل سازي  استانداردهاي راه -8

 طوالنی شود.  و مستحدثات آنهاتأسیسات 

محصوالت رعایت شده  و آالت در ساختمان، تأسیسات، ماشینوخت و سمالحظات مصرف بهینه انرژي  -9

 باشد. 

 از فرسایش خاك کشاورزي جلوگیري کند.  -10

 سبب افزایش طول عمر انسان شود.و دهد مرگ و میر را کاهش   -11

 هاي زیست محیطی گردد. کاهش آلودگیتولید پاك و سبب   -12

 رعایت مالحظات تولید و مصرف پایدار را بنماید.  -13

 هاي اکولوژیک تولید صنعتی را بنماید. حلقه رعایت  -14

 جلوگیري کند. برداري ناصحیح معادن از بهره  -15

 گذاري بررسی و امکان آن در طراحی منظور شده باشد. نحوه ارتقاء سرمایه  -16

 بینی و اتخاذ شود. تمهیدات و تدابیر الزم براي مقابله با حوادث طبیعی در مرحله طراحی پیش  -17

 ر اثر ترکیب نابهینه عوامل تولید جلوگیري کند.از اتالف منابع د  -18

تدریجی سریع یا محصول از هرگونه افساد حفاظت گذاري و  الزم براي حفظ سرمایهو تدابیر تمهیدات   -19

زنگ زدگی و حوادث طبیعی و عوارض جوي و مواردي نظیر دما، ناشی از عوامل محیطی از قبیل 

 بینی و اعمال شود. پیش اخوردگی به دلیل رطوبت یا اسیدیته آب و هو

هاي  قطعات و دستگاهها،  ها، سیستم ماشینیکسان اتصال افزاري  افزاري و سخت نرماز استانداردهاي   -20

 هاي مختلف استفاده شود. مکانیکی، الکترومکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی در دستگاه

جهاد و شهرسازي، وزارت  هرابا همکاري وزارت مکلف است وزارت صنعت، معدن و تجارت : 1تبصره 
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سازمان سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزي، 

 ،قانونتصویب این از ماه  4 مدت ظرفو شهرداري سازي انرژي  استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان بهینه

به واحدهاي  اجراییهاي  دستگاهب مراجع ذیصالح از طریق را تدوین و پس از تصوی مادهنامه اجرایی این  آیین

 د.کنها ابالغ  بانک مرکزي به بانکتابعه و از طریق 

ها و  وزارت علوم تحقیقات و فنآوري مکلف است سرفصل امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه :2تبصره 

ماه پس از تصویب این  7 مدت موسسات آموزش عالی را با توجه به مفاد این ماده اصالح و حداکثر ظرف

 ها و موسسات تابعه ابالغ نماید. به دانشگاه قانون

هاي مرتبط مکلفند ضمن رعایت مفاد این  : در راستاي اجراي صحیح مفاد این ماده، تمامی دستگاه3تبصره 

رشناس، نامه اجرایی آن همکاري الزم با بانکها را از قبیل صدور مجوز، در اختیار قراردادن کا و آیینماده 

 .اعمال نماینداظهارنظر فنی، ارائه اطالعات فنی و غیره با رعایت فوریت زمانی مناسب 

  اراضی مواتاحیاي : 20 فصل

با رعایت قوانین  ،گردد که به منظور احیاي اراضی موات ارائه میرا هایی  تواند طرح می ها انکب )124( ماده

 مربوط تأمین مالی کند.

که سند مالکیت رسمی آن به نام را این قانون اراضی موات  )117ماده ( تواند در اجراي  دولت می )125( ماده

در  ،گیرد در اختیار متقاضیان قرار می ءدولت جمهوري اسالمی ایران ثبت و صادر گردیده و به منظور احیا

ین قانونی به نام با رعایت مواز ،برداري برساند صورتی که متقاضی (مجري) طرح مورد نظر را به مرحله بهره

ما بین حق جانشینی براي بانک  مجري و یا در صورتی که در رهن بانک قرار گرفته باشد و یا براساس قرارداد فی

 متصور باشد، به نام بانک یا شخص مورد نظر بانک به جانشینی منتقل نماید.

دشگري و هاي کشاورزي، صنعت، معدن، مسکن و گر در راستاي ایجاد اشتغال و توسعه بخش )126( ماده
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این قانون مکلفند از  )118ماده ( هاي دولتی متولی امالك موضوع  دستگاه ،آبادانی و عمران مناطق مختلف

 متقاضیان واجد شرایط موصوف حمایت کنند.

زارت جهاد ونامه اجرایی این فصل حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط  آیین: تبصره

 . خواهد رسیدهیئت وزیران تصویب کشاورزي تهیه و به 

  شفافیت، افشا و حکمرانی: 21 فصل

اجرایی نامه  و آیین قانونضمن رعایت مفاد این  ،براي اجراي بانکداري راستین باید ها بانک )127( ماده

این دو  و مقررات نظارتی بانک مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار، مقررات و مصوبات بانکداري راستین

 د.ننهاد را در ارتباط با شفافیت مالی، شفافیت اطالعات، افشاي اطالعات و حکمرانی رعایت کن

 جلوگیري ازبانک مرکزي و  و مصوبات قانونی مقررات رعایت از اطمینان حصول منظور به )128( ماده

زي سا به شفاف فکلم بانکمالی،  گزارشگري با در ارتباطاعم از تخلف و تقلب  فساد مختلف اشکال

 .باشد میمالی خود اطالعات 

 کند. نامه اجرایی بانکداري راستین تعیین می : موارد و مصادیق تقلب را آیینتبصره

و سایر  نسبت به افشاي اطالعات مالی ندموظف ها بانک ،عملیات بانکیشفاف کردن  به منظور )129( ماده

عموم قرار  دسترسدر  اي جمعیه ر رسانهسایت بانک و سای وبها را از طریق اطالعات مهم خود اقدام و آن

  د.نده

ونمندي و رعایت ضوابط و مقررات، نقا هتج بانککنترل و اثرگذاري بر مدیریت به منظور  )130( ماده

ها مکلفند  ، بانکو اطراف قراردادهاي منعقدهحقوق ذینفعان  حفظو  ، راستیپاسخگویی، شفافیت، عدالت

 .را رعایت نمایند 22حکمرانیهاي  اصول، ضوابط و رویه

 باشد. می Corporate Governanceتی است که ترجمه عبارت کمیت شرکمرانی همان حاکحمنظور از  22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



سه ماه از تصویب این ظرف مدت نک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است حداکثر با )131( ماده

تصویب مراجع از  پستدوین و را بانکداري راستین  قانوناز مفاد مواد این فصل نامه اجرایی  ، آیینقانون

ن را در عملکرد آها و موسسات اعتباري ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر داشته و  به بانکذیصالح 

 د. گزارش نمایپایان هر سال به شوراي پول و اعتبار 

 اسنادمفاد اجراي  :22 فصل

بین طرفین منعقد و مبادله  بانکداري راستینها و در اجراي  کبان تمامی قراردادهایی که در )132( ماده

گردد در حکم اسناد رسمی و الزم االجرا است و از طریق اجراي اسناد بانک و توسط مأمورین اجراي  می

 شود. ط به اجرا گذارده میمربو

قانون ثبت، راجع به  33در مورد تمامی معامالت رهنی و شرطی و دیگر معامالت مذکور در ماده  )133( ماده

شود در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در  اموال منقول و غیرمنقول که در اجراي این قانون منعقد می

ه نماید. اجراییتنظیم کننده سند درخواست صدور تواند از دفترخانه  سند، بدهی خود را نپردازد، بانک می

ه را براي اجراي مدلول سند به اجراي اسناد بانک ارسال کند. چنانچه اجراییدفترخانه مکلف است اوراق 

اجراي اسناد بانک نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام  ادارهه توسط اجراییبدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 

پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ بانک ننماید اجراي اسناد 

قطعیت ارزیابی، با برگزاري مزایده نسبت به وصول مطالبات خود به میزان طلب قانونی اقدام و مازاد را به راهن 

 نماید. یمسترد م

نکداري راستین) وثیقه دین یا انجام تعهد یا که مال یا ملکی، در اجراي این قانون (با : در مواردي1تبصره 

 شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد. ضمانتی قرار داده می

ه، بازداشت اجراییو نحوه انجام عملیات اجرایی اعم از ابالغ  یو نظارت يالت ادارکیچارچوب تش )134( ماده
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اجرایی و مراجع حل اختالف،  مازاد مورد رهن، برگزاري مزایده، اعراض از رهن، نحوه شکایت از عملیات

، تخلیه ملک و ممنوع اي ه و انجام عملیات اجرایی به استناد اسناد ذمهاجراییختم عملیات اجرایی، نحوه صدور 

و طرز رسیدگی ها کبان يمفاد اسناد الزم االجرا ياجرا مفادو سایر موارد مطابق  الخروج نمودن مدیون فاقد مال

 خواهد بود. بانکداري راستین  نامه به شرح آیین اجراییبه شکایت از عملیات 

در  اجراییها و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات کبان يمفاد اسناد الزم االجرا ينامه اجرا نییآ: تبصره

ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزي تهیه و به تصویب  3ثر ظرف مدت کحدابانکداري راستین 

 د.هیأت وزیران خواهد رسی

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دفاتر اسناد رسمی، ادارات و اجراهاي ثبت اسناد، نیروي  )135( ماده

و اشخاصی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا   یردولتیانتظامی و کلیه نهادها و دستگاههاي دولتی و غ

 آنها ییف اجراي اسناد بانک و لوازم اجراهاي صادره از طر ها و بازداشتنامه هاجراییتصریح نام است مکلفند مفاد 

و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات ها کبان يمفاد اسناد الزم االجرا ياجرانامه  ینیرا مطابق این قانون و آ

 رند.ابه اجرا گذ در بانکداري راستین اجرایی

به تمامی شکایات ناشی از عملیات اجرایی، در هر بانک  يو ماهو یلکبراي رسیدگی ش )136( ماده

مرکب از  اصلیمشتمل بر سه عضو  »کمیسیون رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی«کمیسیونی تحت عنوان 

اب رئیس کل دادگستري استان، یک نفر کارشناس مجرب در امور مرتبط به صیک نفر قاضی دادگستري به انت

و سه اب هیأت مدیره صانتاب رئیس کل ثبت اسناد و امالك استان، یک نفر نماینده مطلع بانک عامل به صانت

 گردد. تشکیل میعضو علی البدل که عنوان و نحوه انتصاب آنان همانند اعضاي اصلی خواهد بود 

ان یز ماعامل و  کن ماده به درخواست بانیور در اکنده مطلع مذینما یردولتیغ يهاک: در مورد بانتبصره

 شود.  یم یاب و معرفخر انتیاخ کره بانیأت مدیتوسط هو  یدولت يهاکاز بان یکیتدار ینان صالحکارک

روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در  20ظرف مدت بدوي آراء کمیسیون  )137( ماده
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در صورت عدم اعتراض هریک از  کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی خواهد بود.

 طرفین در مهلت مقرر رأي صادره قطعی و الزم االجرا است.

و اقدام به رسیدگی و جلسه داده نامه اجرایی تشکیل  هاي بدوي و تجدیدنظر مطابق آیین کمیسیون )138( ماده

 د نمود. آراء کمیسیون باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات حاکم باشد. نصدور رأي خواه

 اب رئیس صمرکب از یک نفر قاضی دادگستري به انت اصلیکمیسیون تجدید نظر داراي سه عضو  )139( ماده

اب رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، صقضائیه ، یک نفر نماینده مطلع و مجرب در امور مرتبط به انت قوه

و در بانک مرکزي مستقر  اب رئیس کل بانک مرکزيصیک نفر نماینده مطلع و مجرب در امور مرتبط به انت

 خواهد بود. رأي کمیسیون تجدیدنظر قطعی و الزم االجرا است.

 یدگی در کمیسیون تجدیدنظر اعم از شکلی و ماهوي است.: رس1تبصره 

خواهد بود که از جهت عنوان و نحوه انتصاب همانند  : کمیسیون تجدیدنظر داراي سه عضو علی البدل2تبصره 

 باشند. اعضاي اصلی می

گردند و  براي مدت سه سال منصوب میهاي بدوي و تجدیدنظر  هریک از اعضاي کمیسیون )140( ماده

 نمایند. ان بالمانع است. در غیاب اعضاي اصلی، اعضاي علی البدل به جاي آنان انجام وظیفه میانتصاب مجدد آن

برکناري اعضاي کمیسیون بدوي به پیشنهاد هیئت مدیره بانک عامل و برکناري اعضاي کمیسیون  )141( ماده

 تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزي و تصویب مقامات نصب کننده خواهد بود.

بدوي و تجدید نظر رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در صورت ضرورت و کمیسیونهاي  )142( ماده

 د.نند داراي شعب متعدد باشنتوا می يزکمر کا بانیبه تشخیص و تصویب هیأت مدیره بانک عامل  حسب مورد

تجدید نظر عضو  هاي توانند همزمان در کمیسیون هاي بدوي نمی هیچیک از اعضاي کمیسیون )143( ماده

اند در مرحله باالتر  تر اظهار نظر نموده هایی که قبًال در مرحله پایین توانند نسبت به پرونده همچنین نمی باشند.

 رسیدگی یا اظهار نظر نمایند.
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اب و عزل و نصب اعضاء، تعیین صنحوه تشکیل و تعداد شعب کمیسیونهاي بدوي و تجدیدنظر، انت )144( ماده

اصالح و تغییرات اجرا،  ،صدور ،وش رسیدگیرتعیین صالحیت اعضاء،  ،موارد رد اعضاءاعضاي علی البدل، 

وه ضبط جلسات و سایر موارد که در این قانون ی، ابالغ آراء، شو نحوه انحاللها  ونیسیمکحدود صالحیت در 

و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات  ها نامه اجراي مفاد اسناد الزم االجراي بانک ینیمعین نگردیده مطابق آ

 خواهد بود. ستیندر بانکداري را اجرایی

ا یمداربسته  يها نیق نصب دوربیدنظر از طریو تجد يبدو يها ونیسیمکدر  یدگیجلسات رس )145( ماده

وست یاز آن پ يا مناسب ضبط و نسخه یجانب يها ر در حافظهیت ضبط صدا و تصویبا قابل يا زات چندرسانهیتجه

 شود.  یپرونده م

دنظر، مرتبط با یتجدهاي بدوي و  نویسیمکاعضاء تمامی ه جرائم و تخلفات یلکبه  یدگیرس )146( ماده

 يرأ یه دادگاه انتظامک یقضات است. در صورت یوان انتظامیت دین قانون در صالحیف محوله به موجب ایوظا

و  یدگیرسپس از ص دهد یتشخ ن موجد حقیبر خالف قوانمتأثر از جرم یا تخلف ارتکابی و ون را یسیمک

ارجاع پرونده  يون را نقض و مراتب را برایسیمکدره از صا يرأ یبرتکام نسبت به بزه اکصدور حضمن 

 رساند.  یم يزکمر کل بانکس یعرض به اطالع رئ ون همیسیمکت به یاکمورد ش ییاجرا

که داراي دانشنامه لیسانس حقوق قضائی یا  ها رئیس اجراي اسناد از میان کارکنان مجرب بانک )147( ماده

هاي آموزشی و کارآموزي  انتخاب و به منظور گذراندن دورهه به پیشنهاد بانک مربوطمعادل آن و باالتر باشند 

به ریاست اجراي  ،الزم به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور معرفی و در صورت احراز صالحیت علمی الزم

، نظارت بر بانکاجراي اسناد ضمن مسوولیت اداره رئیس اجرا  منصوب خواهد شد.در بانک مربوطه اسناد 

و طرز رسیدگی به ها کبان يمفاد اسناد الزم االجرا ينامه اجرا ینیآاجرایی در راستاي  حسن اجراي عملیات

نویس سند  دستور و امضاء تهیه پیشو صدور دستور اجرا و   در بانکداري راستین اجراییشکایت از عملیات 

 .به عهده داردنیز را  انتقال جهت ثبت و امضاء آن در دفاتر اسناد رسمی
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اد شده را یتواند آندسته از اسناد  یاالجراء م ر اسناد الزمیو سا کنفع چیدارنده و ذ عنوان به کبان )148( ماده

 یینامه اجرا ینیآفصل از قانون و ن یل نموده است مطابق این تحصیراست يدارکقانون بان ياجرا يه در راستاک

اسناد  يق اجرایند از طره و وصول مبلغ ساجراییبه صدور ها کبان يمفاد اسناد الزم االجرا آن در باب اجراي

 د.یاقدام نما کبان

  پولشویی: 23 فصل

هاي قرض الحسنه مکلفند به منظور تسهیل در  ها و موسسات مالی و اعتباري و صندوق کلیه بانک )149( ماده

هاي بانکی اشخاص را جهت تطبیق با اطالعات اسناد  کشف عملیات پولشویی و مبارزه با آن اطالعات تراکنش

اي فروش) مربوط به مبادله کاال و خدمت در هر معامله و براي هر شخص، در اختیار مالیاتی معامالت (فاکتوره

کاوي و کشف ظنّ عمل  یی قرار دهند. شوراي مذکور زمینه الزم براي دادهمبارزه با پولشو یعال يشورا

آورد.  ت فراهم میپولشویی را بطور مکانیزه و با استفاده از نرم افزارهاي کامپیوتري و فناوري اطالعات و ارتباطا

نامه اجرایی این  یی مکلف است تا حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آیینمبارزه با پولشو یعال يشورا

 ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

مالیاتی کشور با هماهنگی بانک مرکزي مکلف است فرآیندهاي وصول مالیات را در  سازمان امور: 1تبصره 

ها و اطالعات مودیان مالیاتی به سهولت قابل تطبیق  اي مکانیزه نماید تا داده ب مالیات بر ارزش افزوده به گونهقال

 با اطالعات تراکنش بانکی آنان در شبکه بانکی کشور باشد.

ي یی با هماهنگی بانک مرکزمبارزه با پولشو یعال يشوراهاي موضوع این ماده را  فرمت ساختار داده :2تبصره 

 نماید. مشخص می

این قانون خواهد  )108( ماده پردازش اطالعات اشخاص براساس شناسه منحصر به فرد آنان موضوع : 3تبصره 

 بود.
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 )108( ماده ها موضوع  ها، سفته ها، برات عالوه بر داشتن شماره سریال منحصر به فرد در کلیه چک: 4تبصره 

 هاي پرداخت بانکی نیز باید شماره سریال منحصر به فرد داشته باشند.  این قانون، شناسه

 : صیانت 24 فصل

اي از مجربین این شیوه بانکداري با عنوان کمیته  کمیتهقانون این  به منظور صیانت از حسن اجراي )150( ماده

بر حسن شود و  تشکیل میتحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران صیانت از بانکداري راستین 

جریان عملکرد و  آموزش و توسعه و رفع نواقص احتمالی و مشکالت نظري و حقوقی و تکمیل یا طراحی 

نظارت نموده و نتیجه نظرات  قانوناین سال از تاریخ تصویب  10فرآیندهاي مطرح شده یا جدید براي مدت

 .نماید انک مرکزي منعکس میخود را به ب

مهندسی و مالی  -کمیته صیانت متشکل از مشاور مستقل، کارشناسان اقتصادي، حقوقی، فنی )151( ماده

و کمیته تدوین مقررات بانکداري راستین نسبت  مشارکت راستینبانکداري هاي  کمیته قالبکه در  خواهد بود

اند. کمیته مزبور حداکثر ظرف مدت یک ماه از  مبادرت نمودهدر بانک ملی به تدوین نظام بانکداري راستین 

قانون این رکزي براي اعضاء آن مطابق بانک متصویب این قانون و صدور احکام مربوط توسط رئیس کل 

نفر به ریاست  5جلسات با حضور حداقل  ونفر هستند  11اعضاي کمیته صیانت  شروع به فعالیت خواهد نمود.

 شود. مشاور مستقل تشکیل می

اعضاي کمیته صیانت در مدت مزبور امکانپذیر نیست و در صورت فوت، استعفاء، عزل  )152( ماده

بازنشستگی، حجر، هجر یا غیبت طوالنی انتخاب و معرفی عضو جانشین به بانک مرکزي با اعضاي موسس 

 خواهد بود.

هاي فرعی تحت عناوینی نظیر مشاوره، آموزش،  تواند داراي دبیرخانه و کمیته کمیته صیانت می )153( ماده

هاي فرعی با معرفی کمیته صیانت و حکم مدیرعامل  رزیابی عملکرد، توسعه و طراحی باشد. اعضاي کمیتها
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 کند. هاي فرعی را کمیته صیانت تعیین می شوند. حدود وظایف و اختیارات کمیته بانک ملی ایران انتخاب می

ن در محل بانک ملی ایران مستقر هاي فرعی آ کمیته صیانت از بانکداري راستین و همچنین دبیرخانه و کمیته

 است.

و  قانوناین نظر کمیته صیانت فصل کننده اختالفات و برطرف کننده شبهات منتج از تفسیر  )154( ماده

 و سایر موارد نظري بانکداري راستین است. آناجرایی نامه  آیین

مشاور مستقل: شخصی است حقیقی و داراي مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد یا باالتر در یکی  )155( ماده

هاي  هاي علوم بانکی، اقتصاد، حقوق، حسابداري، مالی و مهندسی که پس از طی دوره یا دوره ز رشتها

تواند در مقام مشاور مستقل در  نامه مربوط، حسب مورد و براساس تخصص می بانکداري راستین و اخذ گواهی

ایران ارائه خدمت کند. دیگر بانکهاي کشور و یا موسسات مالی مورد تایید بانک مرکزي جمهوري اسالمی 

راستین که اسامی آنان در بانکداري و کمیته تدوین مقررات  مشارکت مشارکت راستیناعضاي کمیته بانکداري 

درج است بدون در بانک ملی ایران  مشارکت راستینراستین و بانکداري مستندات علمی و اجرایی بانکداري 

جواز مشاور مستقل نمایند. سمت مشاور مستقل با شغل  توانند تقاضاي اخذ گذراندن دوره آموزشی فوق می

 دولتی قابل جمع است.

تواند نسبت به تأسیس رشته بانکداري راستین و بانکداري  وزارت علوم، فنآوري و تحقیقات می )156( ماده

بازاریابی، ارزیابی، نظارت، کارگزاري و مشاوره مالی بیمه، و خدمات مالی مرتبط با آن نظیر  مشارکت راستین

هاي  و توسعه آناجرایی نامه  و آیین قانونها و موسسات آموزش عالی با حفظ مفاهیم مقرر در این  دانشگاهدر 

 اصالحی و تکمیلی آتی این شیوه بانکداري اقدام نماید.

 کند. هاي آموزشی بانکداري راستین را کمیته آموزش کمیته صیانت مشخص می دوره  سرفصل: تبصره

گذاران و مجریان و  و همچنین حفظ و پاسداري از حقوق سپرده قانون این حسن اجرايبه منظور  )157( ماده

ها اعم از دولتی و خصوصی، همچنین اشخاصی  بانکدانند تمامی پرسنل  اشخاصی که بانک را امین خود می
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هاي  نامه در همه سطوح مختلف مدیریتی و صف موظفند مقررات و آییننظیر ارزیاب، امین و حسابرس 

در ارتکاب اعمالی نظیر موارد مندرج در ذیل این ماده خودداري کنند. ن را به دقت اجراء و از راستیبانکداري 

چنانچه بزه ارتکابی عنوان مجرمانه دیگري نداشته باشد مرتکب براساس شدت و ضعف فعل غیر این صورت 

ت وارده و در غیر ارتکابی، میزان خسارت وارده و تکرار جرم در صورت ورود خسارت حداکثر تا میزان خسار

 میلیارد ریال جریمه و جزاي نقدي محکوم خواهد شد. یکمیلیون ریال تا  دهاین صورت از 

 استفاده از موقعیت شغلی و اداري. ءالزام مادون توسط مدیر به انجام امور برخالف ضوابط و مقررات یا سو -1

 رایط یکسان و واحدي هستند.گذاران، مجریان، امین، ارزیاب و غیره که داراي ش تبعیض بین سپرده -2

اجراي یا نامه  سوء استفاده از موقعیت شغلی و امکانات و اموال در اختیار به منظور تأخیر یا عدم اجراي طرح -3

 نامه تأیید نشده.  طرح

 .اطالعات برخالف مقرراتیا عدم افشاء افشاء  -4

 یا گزارش خالف واقع. ، تأییدیهارائه گواهی -5

 .نظیر ارزیاب، امین و حسابرس که فاقد صالحیت قانونی هستند انتصاب یا بکارگیري افراد -6

توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محموالت پستی الك و مهرشده یا معدوم کردن آنها بدون  -7

 طی تشریفات قانونی.

 مال نماید:عهاي ذیل را به عنوان مجازات تکمیلی نسبت به مجرم ا تواند حسب مورد مجازات : دادگاه میتبصره

 ابطال پروانه -1

 محرومیت از فعالیت در حوزه بانکداري راستین -2

 سایت بانک مرکزي افشاء مشخصات مجرم در وب -3
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