
تحول در نحوه اداره بانک 
مرکزی؛ ضرورت ها و نیازها

علی بهادر-امیرحسین امین آزاد



رئوس مطالب

نحوه اداره بانک مرکزی از گذشته تا به حال
 گذشتهارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طی چند دهه

 ثبات پولی
 بانکیثبات و سالمت
 و نواقص نحوه اداره بانک مرکزیکاستی ها
الگوی جدید برای اداره بانک مرکزی



ه نحوه اداره بانک مرکزی از گذشته تا ب
حال

بخش اول



(۱۳۱۷)ساختار بانک ملی ایران 

مجمع عمومی

مدیر کل

هیات عامل

شورای عالی هیات اعتبارات

هیات نظارت اندوخته اسکناس هیات نظار

بازرس دولت



(۱۳۳۹)ساختار بانک مرکزی ایران 

مجمع عمومی

رئیس کل

هیات عامل

شورای پول و اعتبار

هیات نظارت اندوخته اسکناس

هیات نظار

بازرس دولت



(۱۳۵۱)ساختار بانک مرکزی ایران 

مجمع عمومی

هیات عامل

شورای پول و اعتبار

هیات نظارت اندوخته اسکناس

هیات نظار



،  در هشتاد سال اخیر علی رغم تغییرات نظام بانکی
.ساختار اداره بانک مرکزی متحول نشده است

نتیجه  گیری



ند ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طی چ
گذشتهدهه 

بخش دوم



ثبات پولی
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۱۳۹۶تا ۱۳۳۹نرخ تورم سالیانه از سال 



ثبات و سالمت بانکی

کفایت سرمایه
کیفیت دارایی
مدیریت
سودآوری
نقدینگی
حساسیت به ریسک بازار



نتیجه



کاستی ها و نواقص نحوه اداره بانک 
مرکزی

بخش سوم



رارکان بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشو

 بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می باشد-۱۶ ماده:
عمومی؛مجمع -۱
شورای پول و اعتبار؛-۲
عامل؛هیأت -۳
اسکناس؛هیأت نظارت اندوخته -۴
.هیأت نظار-۵



مجمع عمومی



مجمع عمومی
وظایف

 زی و تصویب ترازنامه بانک مرکرسیدگی
.ایران

 به و اتخاذ تصمیم نهایی نسبترسیدگی
.گزارشهای هیأت نظار

 نهاد و اتخاذ تصمیم درباره پیشرسیدگی
.تقسیم سود ویژه

 زیر اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وانتخاب
.دارایی

 ون به وظایفی که طبق مقررات این قانسایر
.عهده مجمع عمومی گذارده شده است

اعضا
 (ریاست مجمع)رئیس جمهور
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وررئیس سازمان برنامه و بودجه کش
وزیر صنعت، معدن و تجارت
 یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت

وزیران



نقد مجمع عمومی

تفاوت بانک مرکزی با شرکت سهامی
بانک های مرکزی با سهامدار خصوصی
دولت یا حاکمیت:مالک بانک مرکزی
 مالیمسئول سیاست استقالل سیاست گذار پولی و اعضای
استقالل ناظر بانکی و وزیر اقتصاد



اعتبارشورای پول و 



اعضای شورای پول و اعتبار
 کل کشور یا معاون ویدادستان
 اتاق بازرگانی و صنایع و معادنرئیس
 اتاق تعاونرئیس
 و کمیسیونهای امور اقتصادینمایندگان

برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای
با به عنوان ناظر(هر کدام یک نفر)اسالمی 

انتخاب مجلس

 دارایی یا معاون ویوزیر امور اقتصادی و
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی

ایران
 سازمان برنامه و بودجه یا معاون ویرئیس
 تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیراندو
 تجارتصنعت، معدن و وزارت
 نفر کارشناس و متخصص پولی و دو

رکزی مبانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک 
راسالمی ایران و تأیید رئیس جمهوجمهوری 



وظایف شورای پول و اعتبار
ی رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخل

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
جهت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

طرح در مجمع عمومی
رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی
ت به اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسب

ه شورا لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت ب
.ارجاع می شود

شور که به ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری ک
.واهد بودنظر شورا در وضعیت اقتصادی و به ویژه در سیاست اعتباری کشور مؤثر خ

می اظهار نظر دربارٔه هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسال
.ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد



(۱۴ماده )وظایف شورای پول و اعتبار 
 نی نسبت و نرخ بهره سپرده قانوتعیین

بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن
بانکها حسب ترکیب و نوع فعالیتاست بر 

ردد ولی نسبت های متفاوتی برای آن تعیین گ
درصد کمتر و ۱۰این نسبت از هرحال در 
.درصد بیشتر نخواهد بود۳۰از 
 میزان حداقل و حداکثر بهره و تعیین

.کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها
 ده نسبت مجموع سرمایه پرداخت شتعیین

.و اندوخته بانکها به انواع داراییها

 بانک مرکزی ایران در حسن -۱۴ ماده
ح زیر اجرای نظام پولی کشور می تواند به شر

.ندپولی و بانکی دخالت و نظارت کدر امور 
 امها نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وتعیین

وکه ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق 
.نرخهای مختلف تعیین شوداسناد 

 ه کلیه نسبت دارایی های آنی بانک ها بتعیین
بر حسببدهی های آنها دارایی ها یا به انواع 

ه نوع فعالیت بانک ها یا سایر ضوابط ب
.تشخیص بانک مرکزی ایران



(۱۴ماده )وظایف شورای پول و اعتبار 
 رسیدگی به عملیات و حساب ها و اسناد و

مدارک بانک ها و اخذ هر گونه اطالعات و آمار 
.ه ایاز بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرف

 کردن بانک ها به انجام یک یا چند نوعمحدود
.دائمموقت یا از فعالیت های مربوط به طور 

 از نحوه مصرف وجوه سپرده های پس اندتعیین
.و سپرده های مشابه نزد بانک ها

 کها حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات بانتعیین
.مختلفاز رشته های به طور کلی یا در هر یک 

 ص شرایط کلی اخذ وام بانک ها از اشخاتعیین
.و صدور گواهی سپرده

 باال ۱۴تا ۱مقررات مشروح در بندهای تعیین
.برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی

 تتاح حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتعیین
 های یا ضمانت نامهظهرنویسی -اعتبار اسنادی 

صادر از طرف بانک ها و نوع و میزان وثیقه 
.این قبیل تعهدات

 ر آن از شرایط معامالت اقساطی که اعتباتعیین
.طرف بانک ها تأمین می شود

 انداز مقررات افتتاح حساب جاری و پستعیین 
.و سایر حسابها

 نوع و میزان جوائز و هر گونه امتیاز تعیین
جاری یا دیگری که برای جلب سپرده های 

پس انداز از طرف بانک ها عرضه می گردد و 
.مورداین درتعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها 



نقد شورای پول و اعتبار

اعضای غیر پاسخگو در مورد اهداف بانک مرکزی
 و اعضای مسئول سیاست مالیسیاست گذار پولی استقالل
 اقتصادو وزیر ناظر بانکی استقالل
ذینفعان بخشی و حتی خصوصی
 تلفیق سیاست گذاری پولی و وظایف نظارتی
ابزارهای ناکافی،  منسوخ و حتی مخالف شرع



هیات عامل



هیات عامل
اختیارات رئیس کل و نه هیات عامل

 کل بانک مرکزی ایران به عنوانرییس
عهده دار باالترین مقام اجرایی و اداری 

ست که امور بانک به استثناء وظایفی اکلیه 
دیگر به موجب این قانون به عهده ارکان 

.گذارده شده استبانک 
 ق کل بانک مرکزی ایران می تواند حرئیس

به امضاء و قسمتی از اختیارات خود را 
هیأت عامل و کارمندان بانک اعضای 

.تفویض بنماید

اعضا
 کلرئیس
قائم مقام
دبیرکل بانک
 معاونسه نفر



نقد هیات عامل

اصول حاکمیت شرکتی
کمیته های تخصصی
اعضای غیراجرایی
تاکید سایر کشورها بر تعریف مناسب این رکن



اسکناسهیأت نظارت اندوخته 



هیأت نظارت اندوخته اسکناس
وظایف
 هیأت نظارت اندوخته -الف -۲۱ ماده

اسکناس عهده دار نظارت بر حسن 
از طریق قانون این۵اجرای مفاد ماده 

تحویل و نگاهداری اسکناس های 
حسابچاپ شده و همچنین نگاهداری 

و صورت ۵موضوع ماده داراییهای 
جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات 

بر ورود و نظارت ومربوط به نمایش 
خروج آنها از خزانه بانک و بعالوه 

ه کاسکناسهایینظارت در معدوم کردن 
.باید از جریان خارج شود می باشد

اعضا
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی

ایران یا معاون او
 نماینده مجلس شورای اسالمی به دو

انتخاب مجلس
 کل کشور یا معاون اودادستان
 دار کل کشورخزانه
 کل دیوان محاسباترئیس
 هیئت نظارترئیس



نظارت اندوخته اسکناسنقد هیأت 

برداشت از اساسنامه بانک ملی
منسوخ شدن پشتوانه اسکناس
حجم کم اسکناس و نظام های نوین پرداخت
عدم وجود مشابه بین المللی



هیأت نظار



هیات نظار
وظائف هیأت نظار به شرح زیر است:
۱-بانک رسیدگی به ترازنامه پایان سال

مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع
.عمومی ساالنه

۲-رسیدگی به صورت ریز دارایی ها و
بدهی ها و خالصه حسابهای بانک و 

.انتشارآنها برای گواهی 
۳-اظ رسیدگی به عملیات بانک از لح

.انطباق آنها با موازین قانونی

 نظار مرکب از یک نفر رییس وهیأت
ره چهار نفر عضو از میان حسابرسان خب

در امور حسابداری یا افراد مطلع یا 
قه کار بانکی با داشتن حداقل ده سال ساب

وزیر دارایی و به پیشنهاد است که 
تصویب مجمع عمومی برای مدت دو 

انتخاب مجدد سال انتخاب می شوند و 
.بالمانع استآنان 

بها هیأت نظار مسئول رسیدگی به حسا
و تعهدات بانک مرکزی ایران است که

ات نسبت به صحت این حسابها و تعهد
.اظهار نظر می کند



نقد هیات نظار

اساسنامه بانک ملی



الگوی جدید برای اداره بانک مرکزی
بخش چهارم



زی پروژه تدوین قانون بانک مرکپیش زمینه های شروع 
(۹۵زمستان )

شناخت واقع گرایانه و تا حد مناسبی قابل اعتماد، در مورد موانعی که بانک مرکزی در سال های گذشته به دلیل ضعف های 
.اجتماعی با آن ها روبه رو بوده، وجود داشت-قانونی، عملکرد دولت و مسائل سیاسی

.تلقی مناسبی از اهمیت و ظرفیت های قانون بانک مرکزی برای تامین جایگاه شایسته برای بانک مرکزی وجود داشت

تالش های انجام شده در بانک مرکزی با در نظر گرفتن محدودیت های ساختاری و نسبتا جامعی در مورد سابقه آگاهی 
.لوایح پیشنهادی در دسترس بودپیشرفت های فراهم شده توسط و بانکی کشور سیاسی کشور، برای اصالح قانون پولی و 

موانعی که بعضاً برخی مقامات دولتی و سیاسیون در مقابل اصالحات گنجانده شده در لوایح، ایجاد می کردند شناخته شده 
.بود

علی رغم وجود برخی محدودیت ها بانک مرکزی بایستی، پیش نویسی منسجم و هماهنگ به عنوان الیحه بانک مرکزی در 
.که با حذف برخی از مالحظات، جایگاه شایسته تری برای بانک مرکزی تصویر کنداختیار داشته باشد 

.یرداین پروژه نبایستی در سطح مطالعات کتابخانه ای باقی بماند و بایستی با نگاهی کاربردی و عملیاتی مورد توجه قرار بگ



س
ش نوی

مراحل تدوین پی
(قسمت اول و دوم)و قانون پولی و بانکی کشور ( ۱۳۹۵/۸/۸نسخه )بررسی الیحه قانون بانک مرکزی 

کشور بر اساس شباهت های ساختاری و سطح توسعه یافتگی۱۲کشور و انتخاب ۵۰قوانین بانک های مرکزی بیش از استخراج 

۱

۲

۶

۵

۴

۳

۷

عدم جدایی مقررات گذاری و نظارت از بانک مرکزی-۱
سطح توسعه یافتگی-۲
جدید بودن تغییرات مهم در قانون بانک مرکزی-۳
تجارب موفق در زمینه بانکداری بدون ربا-۴
ترکیب متوازنی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه-۵
حقوقیپیچیدگی های نظام -۶

، انیاآذربایجان، ارمنستان، بلغارستان، چک، آلمان، هند، عراق،  مالزی، رومانی، روسیه،  اسپ
افغانستان

قانون پولی و بانکی کشور+الیحه تدوین شده +

معیارهای انتخاب قوانین



س
ش نوی

مراحل تدوین پی
(قسمت اول و دوم)و قانون پولی و بانکی کشور ( ۱۳۹۵/۸/۸نسخه )بررسی الیحه قانون بانک مرکزی 

کشور بر اساس شباهت های ساختاری و سطح توسعه یافتگی۱۲کشور و انتخاب ۵۰قوانین بانک های مرکزی بیش از استخراج 

ترجمه، ارائه و تطبیق فصل به فصل قوانین انتخاب شده با الیحه بانک مرکزی

استخراج ساختار مشترک از قوانین و تدوین فصول و سرفصل های قانون بانک مرکزی 

دسته بندی مواد قوانین مطالعه شده در سرفصل های تدوین شده 

تهیه شده در جلسات کارگروه و مطابقت دهی مواد با الیحه و سایر قوانینبررسی مواد فصل، تدوین پیش نویس هر 

ارائه مواد تدوین شده در جلسات شورای راهبری و اعمال اصالحات

۱

۲

۶

۵

۴

۳

۷



انپیش نویس قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایر
و سیاست ارزی و عملیات:فصل هفتم

ارزیذخایر 
مرکزی ارتباطات بین بانک:فصل هشتم

و دولت
 بانکیمقررات و نظارت :نهمفصل
نظام های پرداخت و نظام :فصل دهم

بهادارتسویه اوراق 
حساب ها، صورت های :فصل یازدهم

آن هامالی، حسابرسی و انتشار 
ضوابطسایر :فصل دوازدهم

تعاریف:فصل اول
تاسیس، اهداف، وظایف و :فصل دوم

اختیارات
ساختار و مدیریت بانک:فصل سوم

مرکزی
مالیمقررات :فصل چهارم
ناس پول، واحد پولی، اسک:فصل پنجم

مسکوکو 
 ای سیاست پولی و ابزاره:ششمفصل

آن



ساختار 
ک مرکز

ت بان
و مدیری

ی



و مدیریت بانک مرکزیساختار 

بازآرایی کامل ارکان بانک مرکزی از طریق:
 حذف مجمع عمومی
 اعتبارپول و حذف شورای
اعطای اختیارات کافی به رئیس کل جهت اداره بانک مرکزی
حذف هیئت نظارت اندوخته اسکناس



و مدیریت بانک مرکزیساختار 

 خوبحکمرانی طراحی هیات عالی بر اساس اصول
 (رئیس کل، قائم مقام و معاون نظارتی)اجرایی اعضای
 (خبرهنفر ۴)موظف اکثریتی از اعضای غیر اجرایی
ایجاد کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی

 تطبیقحسابرسی و
 حکمرانی
ریسک
 حسابرسی مستقلهیات



و مدیریت بانک مرکزیساختار 
 (عضو موظف و مستقل از قوه مجریه۷:)پولیشورای سیاست

 (ازتصمیم س)هیات عالی تصویب در برای پولی پیشنهاد سیاست های
 (عضو موظف و مستقل از قوه مجریه۷):نظارتشورای مقررات و

 بر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی رکن مقررات گذار
 (عضو موظف و مستقل۵:)بانکیانتظامی شورای

 تحت رعایت  مقررات و اعمال تنبیه برای مقابله با تخطی نهادهایتضمین
مقرراتنظارت از 

(فقیه۵عضو شامل ۹):شورای فقهی
 ضوابط فقهی و بانک ها با عملیات بانک مرکزی تطابق



و مدیریت بانک مرکزیساختار 
 رئیس کل باالترین مقام اجرایی بانک مرکزی

 ل کرئیس اختیارات غیاب رئیس کل دارای تمام کل، در قائم مقام رئیس
 شورای هماهنگی ثبات مالی

 کل یا قائم مقام وی به عنوان رئیس شورا؛رئیس
 امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونان وی؛وزیر
 سازمان بورس و اوراق بهادار؛رئیس
 کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛رئیس
 صندوق ضمانت سپرده هامدیرعامل.
 ه هماهنگی بین مقام های ناظر بر بازارهای مالی ایران و تقویت نگاایجاد

جامع به آثار متقابل بازارهای مالی



و مدیریت بانک مرکزیساختار 
نصب اعضا

تصریح شرایط عضویت در هیات عالی
 جمهور منصوب رئيس رئیس کل بانک مرکزی
 اعضای هیات عالی با پیشنهاد رئیس کل و تائید رئیس جمهور سایر
عزل اعضا

 عزل از هیات عالیتصریح شرایط
 عضو هیات عالی و ۴به پیشنهاد رئیس کل و حداقل منوط غیر اجرایی عزل اعضای

تائید رئیس جمهور 
مهور عزل رئیس کل نیز با پیشنهاد حداقل پنج عضو هیات عالی و تائید رئیس ج
 اد اداره جلسات و نیز جلوگیری از بروز تضسایر موضوعات از جمله نحوه

منافع 



با تشکر از توجه شما



مروری بر مهم ترین محورهای پیش نویس
قانون بانک مرکزی

ضمیمه



تعاریف:فصل اول

 استفادهو عبارت های مورد تعریف واژگان



اختیاراتتاسیس، اهداف، وظایف و :فصل دوم
 حقوقی مستقلشخصیت
 مرکزی اصلی بانک قیمت ها، هدف حفظ ثبات

 ر کمک به رشد اقتصادی و نیز اشتغال د:مشکل سنتی تعارض اهداف
کشور در صورت عدم تعارض با هدف ثبات قیمت ها

 انحصاری وضع مقررات بانکی اختیار
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در صندوق بین المللی پول
مرکزیاستقالل بانک مرکزی و غیرقانونی بودن تحمیل فشار بر بانک
 س گزارش دهی به عموم، رئیس جمهور و رئیپاسخگویی و شفافیت و

مجلس شورای اسالمی 



صل سوم
ف

:
ساختار 

ت
و مدیری

ک مرکزی
بان



مقررات مالی:فصل چهارم

 کشور جمهوری اسالمی ایران به بانک مرکزی تعلق سرمایه
 واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره سرمایه بدون قابلیت
 سودتقسیم نحوه
 اندوخته تسعیر



پول، واحد پولی، اسکناس و مسکوک:فصل پنجم

 مرکزیبانک به انحصاری چاپ اسکناس اعطای امتیاز
کناس کنارگذاشتن الزامات مربوط به نگهداری پشتوانه برای اس
 جریاننحوه حسابداری اسکناس های منتشر شده در
 مصادره اسکناس ها و مسکوکات مجعول و دستگاه های نحوه

مرکزیجعل به نفع بانک 
 تالش برای حفاظت از اسکناس به عنوان یک دارایی ملی



سیاست پولی و ابزارهای آن:فصل ششم 
 عملیاتی بانک مرکزی چارچوب های تبیین ابزارها و

رارداد خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، انتشار اوراق بهادار بانک مرکزی، ق
رخ بازخرید یا خرید و فروش اوراق بهادار منتشره بانک مرکزی، تعیین ن

ی، سپرده قانونی، خرید مجدد دین، اعطای تسهیالت به موسسات اعتبار
و سپرده گیری از و سپرده گذاری در موسسات اعتباری، خرید و فروش ارز
ریالی طال، خرید و فروش اوراق بهادار معتبر ارزی، مدیریت بازار بین بانکی

و ارزی
ای کالن انتشار مصوبات هیات عالی در زمینه سیاست پولی و نیز راهبره

اقتصادسیاست پولی که پس از مشورت با وزیر 
 ق قرض دهی مستقیم به دولت در قبال خرید مستقیم اوراممنوعیت

اولیهدولتی در بازار 



سیاست ارزی و عملیات و ذخایر ارزی:فصل هفتم
 شدهنظام ارزی شناور مدیریت
 یمرکزضوابط مدیریت ذخایر بین المللی کشور برای بانک
 قواعد مربوط به مقررات گذاری حوزه ارزی
 اجازه قانونی برای عقد قراردهای مختلف ارزی از جمله انعقاد

پیمان های پولی 
ورد شفافیت و گزارش دهی بانک مرکزی به صورت متواتر در م

می مجلس شورای اسالرئیس ذخایر بین المللی به رئیس جمهور، 
وعموم 



ارتباطات بین بانک مرکزی و دولت:فصل هشتم
 پولیاظهارنظر بانک مرکزی در مورد لوایح مربوط به حوزه
 الی اطالعات متقابل میان بانک مرکزی و دولت در حوزه های پولی و متبادل
 بانک مرکزی در تدوین و اجرایی شدن برنامه های دولت بدون مشارکت

مرکزیآسیب رسیدن به اهداف بانک 
 دولتبانکداری و کارگزاری

 مرکزیحساب های دولتی در بانک تجمیع
 دولتیعاملیت بانک مرکزی در انتشار اوراق بهادار
 نگهداری وجوه نهادهای بین المللی
 در معاهدات بین المللی مشارکت
ممنوعیت قرض دهی مستقیم به دولت و نهادهای وابسته آن و نیز محدود

کردن میزان تنخواه قابل اعطا به دولت 



مقررات و نظارت بانکی:فصل نهم
اهداف

 یژه ثبات و سالمت هر یک از نهادهای تحت نظارت و حفاظت از حقوق مشتریان به وحفظ
سپرده گذاران 

 اسالمیعملیات نهادهای تحت نظارت با موازین فقه تطابق
 گروه در سطحو اختیارات مقررات گذاری و نظارت بانک مرکزی با رویکرد تلفیقی

نهاد تحت نظارت 
و انتقال وضع مقررات مرتبط با عملیات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحالل، مدیریت

نظارتدارایی ها و بدهی ها، ادغام، ورشکستگی و تصفیه  نهاد تحت 
اعمال مجازاتهای انتظامی بر نهاد تحت نظارت متخلف
قال داراییها مدیریت فرآیند گزیر مانند احیاء، ادغام، انحالل، ورشکستگی، تصفیه، انت

اعتباریو بدهی های موسسه 
 وظیفه آخرین قرض دهندگی  بانک مرکزی



دارنظام های پرداخت و نظام تسویه اوراق بها:فصل دهم

 ال و و نگهداری نظام های مناسب و کارای انتقمسئولیت برقراری
ق با تسویه تراکنش های پرداخت و اوراق بهادار در بازار پول، مطاب

استانداردهای بین المللی و روزآمد 
 اختیار انحصاری وضع مقررات و صدور مجوز و نظارت بر

نظام های پرداخت و نهادهای فعال در این نظام ها 
ف فعالیت نحوه رسیدگی به شکایات توسط بانک مرکزی و نیز توق

افراد بدون مجوز یا متخلف از چارچوب های بانک مرکزی 



حساب ها، صورت های مالی، حسابرسی :فصل یازدهم
و انتشار آن ها

 تعیین سال مالی، حسابرسی صورت های مالی و نیز انتشار
شدهصورت های مالی حسابرسی 

 حسابرسیهیات مستقل
طلع  یک  نفر  رئیس  و  چهار  نفر  عضو  از  میان  حسابرسان  خبره  یا افراد م

در  امور  حسابداری یا  بانکی 
  داشتن  حداقل  ده سال  سابقه  کار
 هیات عالی و  تائید رئیس جمهور پیشنهاد 
وط به ضوابط مربوط به جلوگیری از تضاد منافع و نیز قواعد مرب

رازدارای اعضای این هیات 



سایر ضوابط:فصل دوازدهم
 وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومیالزام کلیه

ارائه اطالعات به غیردولتی و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 
 معافیت بانک مرکزی از برخی مالیات ها و عوارض
مصونیت اعضای هیات عالی، شوراها و کمیته های تخصصی بانک

مرکزی 
جرم انگاری عملیات غیرمجاز
 زمان الزم االجرا شدن قانون، نسخ قسمت های مربوط از قانون پولی و

متعارضبانکی کشور و قوانین 



بانک مرکزی در ایران

بانکداری

بانکداری بانک ها

بانکداری دولت

امور واحد پولی و 
اسکناس و مسکوک

طراحی، انتشار، جمع آوری و 
مقررات گذاری و نظارت 

گردش اسکناس و مسکوک

اصالحات پولی

دارایی های ارزی 
کشور

مدیریت ذخایر ارزی 
کشور

نمایندگی ایران در 
برخی مجامع بین 

المللی

صندوق بین المللی 
پول

مجامع 
مقررات گذاری و 
نظارت بین المللی

سیاست گذاری 
اقتصادی

سیاست گذاری 
پولی

سیاست گذاری 
ارزی

مقررات گذاری و 
نظارت

مقررات گذاری و 
نظارت احتیاطی 

کالن مالی

مقررات گذاری و 
نظارت احتیاطی 

خرد بانکی

مقررات گذاری و 
نظارت بر نحوه 
انجام کسب و کار

مقررات گذاری و 
نظارت شرعی 

بانکی

کسب و کار بانکی

رقابت
مقررات گذاری و 

نظام های نظارت 
پرداخت

مقررات گذاری و 
نظارت مبادالت 

ارزی

شبکه ی ایمنی آخرین ملجا 
قرض دهندگی


