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 ص.  مديريت ٢٩/٢/١٣٨٣

 

 

 »)بهره(ربا  قانون عمليات بانکي بدون«

 

 )اهداف و وظايف نظام بانکي در جمهوري اسالمي ايران(فصل اول 

 

 : اهداف نظام بانکي عبارتند از-۱ماده 

 گـردش به منظـور تنظـيم      ) با ضوابط اسالمي  (استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل            -۱

 .ار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشورصحيح پول و اعتب

هـاي اقتصـادي دولـت جمهـوري اسـالمي بـا        فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياسـتها و برنامـه           -۲

 .ابزارهاي پولي و اعتباري

الحسنه از طريق جذب و جلب وجـوه          ايجاد تسهيالت الزم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض         -۳

 و بسـيج و تجهيـز آنهـا در جهـت تـامين شـرايط و           هـا   انـدازها و سـپرده      ها و پس    آزاد و اندوخته  

 .اصل چهل و سوم قانون اساسي" ۹"و " ۲"گذاري به منظور اجراي بند  امکانات کار و سرمايه

 .حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادالت بازرگاني -۴

ر خـدماتي کـه بـه موجـب         تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادالت و معامالت و سـاي             -۵

 .شود قانون بر عهده بانک گذاشته مي

 

 

 



 : وظايف نظام بانکي عبارتند از-۲ماده 

 .هاي فلزي رايج کشور طبق قانون و مقررات انتشار اسکناس و سکه -۱

 .تنظيم، کنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات -۲

يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت طبـق قـانون و   انجام کليه عمليات بانکي ارزي و ريالي و تعهد         -۳

 .مقررات

نظارت بر معامالت طال و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقررات مربوط به                     -۴

 .آنها طبق قانون

 .انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات -۵

 .مقرراتاعمال سياستهاي پولي و اعتباري طبق قانون و  -۶

هاي اقتصادي مصوب که از طريق سيسـتم پـولي و             عمليات بانکي مربوط به آن قسمت از برنامه        -۷

 .اعتباري بايد انجام گيرد

دار و  گـذاري مـدت   هاي سـرمايه  و سپرده) انداز جاري و پس(الحسنه  افتتاح انواع حسابهاي قرض  -۸

 .صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين و مقررات

 .طبق قانون و مقررات) بهره(م و اعتبار بدون ربا اعطاي وا -۹

اصـل  " ۲"هاي قانوني جهت تحقق بند        اعطاي وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانکي به تعاوني            -۱۰

 . قانون اساسي۴۳

انجام معامالت طال و نقره و نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طالي کشور بـا رعايـت قـوانين و         -۱۱

 .مقررات مربوط به آن

 

۲ 



المللي و يا موسسات مشابه يا وابسـته بـه ايـن              نگاهداري وجوه ريالي موسسات پولي و مالي بين         -۱۲

 .موسسات طبق قانون و مقررات

انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتـي بـين دولـت و                   -۱۳

 .ساير کشورها طبق قانون و مقررات

 طال و نقره و اشياء گرانبها و اوراق بهـادار و اسـناد رسـمي از اشـخاص                   قبول و نگهداري امانات   -۱۴

 .حقيقي و حقوقي و اجاره صندوق امانات

 .نامه ارزي و ريالي جهت مشتريان صدور، تاييد و قبول ضمانت-۱۵

 .انجام خدمات وکالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات-۱۶

 

  تجهيز منابع پولي–فصل دوم 

 : مبادرت نمايند  تحت هريک از عناوين ذيل به قبول سپرده توانند، يبانکها م -۳ماده 

 :الحسنه هاي قرض  سپرده-الف

  جاري-۱ 

 انداز  پس-۲ 

 .دار گذاري مدت هاي سرمايه  سپرده-ب

باشـد، در امـور       دار که بانک در به کار گـرفتن آنهـا وکيـل مـي               گذاري مدت   هاي سرمايه   سپرده -تبصره

گـذاري     مسـاقات، سـرمايه     اره به شرط تمليک، معامالت اقساطي، مزارعه،      مضاربه، اج   مشارکت،  

 .گيرد  معامالت سلف و جعاله مورد استفاد قرار مي مستقيم،

 

۳ 

 



باشـند و     مـي ) انـداز و جـاري      پـس (الحسنه    هاي قرض    بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده      -۴ماده  

 .ا تعهد و يا بيمه نماينددار ر گذاري مدت هاي سرمايه توانند اصل سپرده مي

 

اين قانون، براسـاس قـرارداد منعقـده، متناسـب بـا          " ۳"منافع حاصل از عمليات مذکور در تبصره         -۵ماده  

گذاري و رعايت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلـغ در کـل           هاي سرمايه   مدت و مبالغ سپرده   

 .وجوه به کار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد

 

ها با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل بـه             به منظور جذب و تجهيز سپرده       توانند،  بانکها مي  -۶اده  م

 :گذاران اعطاء نمايند سپرده

 .الحسنه هاي قرض اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده -الف 

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

گذاران براي استفاده از تسهيالت اعطائي بانکي در مـوارد مـذکور              دادن حق تقدم به سپرده     -ج

 .در فصل سوم

 

  تسهيالت اعطايي بانکي-فصل سوم

توانند، به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش فعاليت بخشـهاي مختلـف توليـدي،                 بانکها مي  -۷ماده  

يه و يا منابع مورد نياز ايـن بخشـها را بـه صـورت مشـارکت             بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرما     

 .تامين نمايند

 

۴ 



 

گـذاري مبـادرت    بـه سـرمايه  " توانند، در امور و يا طرحهاي توليدي و عمراني مسـتقيما  بانکها مي  -۸ماده  

گذاريها بايد در ضمن اليحه بودجه ساالنه کل کشور به تصـويب              برنامه اين گونه سرمايه   . نمايند

  .دهي باشد شوراي اسالمي برسد و نتيجه ارزيابي طرح، حاکي از عدم زيانمجلس 

گـذاري    وجه حق ندارند در توليد اشـياء تجملـي و مصـرفي غيـر ضـروري سـرمايه                   بانکها به هيچ   -تبصره

 .نمايند

 

 در چهـارچوب     توانند، به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهـت گسـترش امـور بازرگـاني،               بانکها مي  -۹ماده  

استهاي بازرگاني دولت منابع مـالي الزم را براسـاس قـرارداد مضـاربه در اختيـار مشـتريان بـا                     سي

 .اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند

 .باشند ا در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نميهبانک -تبصره

 

ش امـر مسـکن، بـا همـاهنگي وزارت          توانند، به منظور ايجاد تسـهيالت الزم در گسـتر           بانکها مي  -۱۰ماده  

مسکن و شهرسازي، واحدهاي مسکوني ارزان قيمت به منظـور فـروش اقسـاطي و يـا اجـاره بـه                     

 .شرط تمليک احداث نمايند

 ۱۰تملک زمين با رعايت قانون اراضي شهري جهت احداث واحدهاي مسـکوني موضـوع مـاده                  -تبصره

 .توسط بانکها بالمانع است

 

۵ 

 



 

توانند، به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزي و    ا مي بانکه -۱۱ماده  

خريـد و مصـرف و يـا    خدمات، اموال منقول را بنا به درخواسـت مشـتري و تعهـد او مبنـي بـر             

 خريداري نموده و بـا اخـذ تـامين بـه صـورت                اموال مورد درخواست،    مال و يا   استفاده مستقيم 

 .فروشند باقساطي به مشتري

 

توانند، به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت گسترش امور خدماتي کشاورزي، صـنعتي         بانکها مي  -۱۲ماده  

و معدني، اموال منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره به                   

شـتري واگـذار   شرط تمليک و استفاده خود، خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليک بـه م             

 .نمايند

 

توانند، بـه منظـور ايجـاد تسـهيالت الزم جهـت تـامين سـرمايه در گـردش واحـدهاي                  بانکها مي  -۱۳ماده  

 :توليدي به هريک از عمليات ذيل مبادرت نمايند

مواد اوليه و لوازم يدکي مورد نياز واحدهاي توليدي را بنابه درخواسـت ايـن واحـدها و             -الف

ريد و مصرف مواد اوليه و لوازم يدکي مورد درخواست، خريـداري            تعهد آنها مبني بر خ    

 .و به صورت نسيه به واحدهاي مذکور بفروشند

البيع باشد بنا بـه درخواسـت آنهـا پـيش خريـد               آن قسم از توليدات اين واحدها را که سهل         -ب

 .نمايند

 

۶ 



 قانون اساسي بخشي از منابع خود       ۴۳اصل  " ۹"و  " ۲"بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي        -۱۴ماده  

نامه اجرائي ايـن مـاده توسـط بانـک            آئين. الحسنه به متقاضيان اختصاص دهند      را از طريق قرض   

 .رسد مرکزي تهيه و به تصويب هيات دولت مي

 

گردد به موجب قراردادي که بـين طـرفين           بادله مي کليه قراردادهايي که در اجراي اين قانون م        -۱۵ماده  

شود در حکم اسناد رسمي بوده و در صورتي که در مفاد آن طرفين اختالفـي نداشـته                    منعقد مي 

 ١ .باشد نامه اجرائي اسناد رسمي مي االجراء بوده و تابع مفاد آئين باشند الزم

ول کـه طبـق قـوانين و مقـررات          آن دسته از معامالت مربوط به اموال غيرمنقـول و امـوال منقـ              

 .موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند کماکان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد

چنانچه در هريک از موارد اعطاي تسهيالت بانکي بيش از يک قرارداد بين بانک بـا مشـتريان                   -۱تبصره  

الثبـت و نظـائر       نوع عوارض حـق   خود در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد حقوق متعلق اعم از هر             

 آن نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدي تعلق حقوق مزبور                 

منوط به افزايش رقم مندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به رقـم مـذکور در قـرارداد ماقبـل آن                    

 
اصـالح گرديـد و در      “ ربـا و الحـاق دو تبصـره بـه آن             قانون عمليات بانکي بدون    ۱۵اصالح ماده   ” براساس قانون    ۱۵ ماده   -۱

کليه قراردادهايي  ”:  قبلي به شرح زير است     ۱۵متن ماده   .  مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد      ۲۸/۱۲/۱۳۶۵جلسه مورخ   

گـردد، بـه موجـب قـراردادي کـه بـين طـرفين منعقـد                  اين قانون مبادله مي   " ۱۴"و  " ۱۳ " ،"۱۲" ،"۱۱"،  "۹ "که در اجراي مواد   

 .“نامه اجرائي اسناد رسمي است االجراء و تابع مفاد آئين شود در حکم اسناد الزم مي

 

 

۷ 

 



ر آن بـه اسـتثناي      الثبـت و نظـائ       حـق   است در اين صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عـوارض،           

مـالک  . الـذکر محاسـبه و دريافـت گـردد     التفـاوت دو رقـم فـوق      التحرير بايد به نسبت مابـه       حق

 .باشد ربط مي تشخيص ارتباط قراردادها اعالم بانک ذي

الواسطه بانکها    مع  )ساخت کارخانجات داخلي يا وارداتي    (در مواردي که وسايل نقليه موتوري        -۲تبصره  

گردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقـررات   يهالت بانکي به اشخاص منتقل مي از طريق اعطاي تس   

 .ماليات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقي خواهد شد

 

 بازرگاني و خدماتي    توانند، به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش امور توليدي،           بانکها مي  -۱۶ماده  

 .مبادرت به جعاله نمايند

 

توانند، اراضي مزروعي و يا باغات را که در اختيار و تصرف خود دارند به مزارعـه و       بانکها مي  -۱۷اده  م

 .يا مساقات بدهند

 

  بانک مرکزي ايران و سياست پولي-فصل چهارم

شـود در     بانک مرکزي ايران که از اين پس بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران ناميـده مـي                  -۱۸ماده  

توانـد طبـق      لتي که سهام آن صد در صد متعلـق بـه دولـت نيسـت، فقـط مـي                  مورد شرکتهاي دو  

 .عمليات مجاز در اين قانون عمل نمايد

 

۸ 

 



 

بـه پيشـنهاد مجمـع عمـومي بانـک          ) يکسـاله (سياست اعتباري و تسهيالت اعطايي کوتـاه مـدت           -۱۹ماده  

نجسـاله و   مرکزي و تصويب هيات دولت تعيين شده و سياسـت اعتبـاري و تسـهيالت اعطـايي پ                 

هـاي عمرانـي پنجسـاله و درازمـدت کشـور جهـت تصـويب بـه          درازمدت در ضمن لوايح برنامه  

 .شود مجلس شوراي اسالمي تقديم مي

 

توانـد بـا      بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري کشور مـي               -۲۰ماده  

، ۱۹رسـد براسـاس مـاده     ب هيات وزيران مياي که به تصوي نامه استفاده از ابزار ذيل، طبق آئين     

 :در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت کند

تعيين حداقل و يا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عمليات مشارکت و مضاربه، ايـن نسـبتها                  -۱

 .هاي مختلف متفاوت باشد ممکن است در هريک از رشته

د سياسـتهاي اقتصـادي مصـوب و        گذاري و مشارکت در حدو      هاي مختلف سرمايه    تعيين رشته  -۲

گـذاري و مشـارکت، حـداقل         تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحهاي سـرمايه         

 .هاي مختلف متفاوت باشد نرخ سود احتمالي ممکن است در هريک از رشته

تعيين حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معامالت اقساطي و اجاره بـه شـرط تمليـک در                    -۳

اين نسـبتها ممکـن اسـت در مـوارد مختلـف متفـاوت              . مت تمام شده مورد معامله    تناسب با قي  

 .باشد

 

 

۹ 

 



 

 مشـروط بـر ايـن کـه بـيش از           (تعيين انواع و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکي            -۴

گذاري کـه توسـط       هاي سرمايه   الوکاله به کارگيري سپرده      و حق   )هزينه کار انجام شده نباشد    

 .شود يبانکها دريافت م

و تعيين ضوابط تبليغات براي " ۶"تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداکثر امتيازات موضوع ماده          -۵

 .بانکها در اين موارد

گـذاري، اجـاره بـه شـرط تمليـک،            تعيين حداقل و حداکثر ميزان مشارکت، مضاربه، سرمايه        -۶

ي بانکهـا و يـا هـر        الحسنه بـرا     مساقات، جعاله و قرض     سلف، مزارعه،   معامالت اقساطي، نسيه،    

هاي مختلف و نيز تعيين حداکثر تسهيالت اعطايي بـه            يک از آنها در هريک از موارد و رشته        

 .هر مشتري

 

  متفرقه-فصل پنجم

بانک مرکزي با هريک از بانکها و نيز بانکها با يکـديگر مجـاز بـه انجـام عمليـات بـانکي ربـوي                  -۲۱ماده  

 .باشند نمي

 

د، با اجاره بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با موسسات دولتي و وابسـته بـه                توانن  بانکها مي  -۲۲ ماده

 .دولت و شرکتهاي دولتي به عمليات مجاز بانکي مبادرت نمايند

 

 

۱۰ 

 



 

الوکاله جزو درآمدهاي بانکها بوده و قابل تقسيم بين           وجود دريافتي تحت عنوان کارمزد و حق       -۲۳ماده  

 .باشد گذاران نمي سپرده

 

هاي مالياتي اعطايي طبق قانون به کارخانجات و موسسات           معافيت از سود بازرگاني و يا معافيت       -۲۴ه  ماد

توليدي به بانکهايي که از لحاظ واردات و يا مالکيت جانشين کارخانجات و يا موسسات توليدي                

 .گيرد شوند نيز تعلق مي مي

 

گـذاري نمـوده باشـند تـابع قـانون تجـارت              يهواحدهائي که بانکها در آنها مشارکت و يـا سـرما           -۲۵ماده  

 . مگر اين که مشمول قانون ديگري باشند خواهند بود،

 

پس از تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير لغو و اختيـارات و وظـايف مـذکور در                     -۲۶ماده  

بـه مراجـع    در ايـن قـانون     کـه  قانون پولي و بانکي و اليحه قانوني اداره امور بانکها و مـتمم آن             

 .گردد صالح ديگري سپرده شده است از مراجع قبلي سلب مي ذي

 

نامه اجرائي ايـن قـانون را بـا پيشـنهاد بانـک               وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است آئين        -۲۷ماده  

مرکزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و پـس از تصـويب هيـات دولـت کـه نبايـد مـدت تهيـه و                        

 .شتر باشد، به مرحله اجرا بگذارد ماه بي۴تصويب آن از مدت 

 

۱۱ 



قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهريور ماه        

 به تائيد شـوراي     ۱۰/۶/۱۳۶۲يکهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ               

 .نگهبان رسيده است

 

 اکبر هاشمي –رئيس مجلس شوراي اسالمي       
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