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جمهورسی رئ 

رانیأت وزینامه هبیتصو

 یتعالبسمه

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

.شر. .................... ..ر. ....................... یران در جلسهههه. .............................  .  یأت وزیه شهههد شد رههه

 یهشد.یو کشهش هز یالت  شنکیتسهه  یل اعطشی( قشن.ن تسهه 6و  . اسههتدشد .شد.   ییو دارا یوزارت ا..ر اقتصههشد

سر سدش..  شنک  1386هش .ص.ب  شنک ییو کشرا یش .دش ع .شلیو افزا یدیت.ل یهشطرح یع در اجرایطرح و ت سش ا

ب ن..د:یر تص.یران را  . ررح زیا ی.ل

رانیا یاساسنامه بانک مل

ه بانکیت و سرمایبخش اول:نام، هدف، مدت و موضوع فعال

نام بانک

ست ک. در ایا ینشم  شنک،  شنک .ل -۱ماده  صشر  شنک نش.یران ا سدش..  . اخت سش سشس  ید. .ین ا ر.د.  شنک  ر ا

سشل 1351کش.ر .ص.ب  یو  شنک یقشن.ن  .ل  ، الیح. قشن.نی نح..1362، قشن.ن ع.لیشت  شنکی  دون ر ش .ص.ب 

هشی و اصالحشت  عدی آن ش، قشن.ن تس یل اعطشی تس یالت  شنکی وکشهش هزید. 1358ادار. ا..ر  شنک ش .ص.ب 

سشل  سریع در اجرای طرح شی ت.لیدی و افزایش .دش ع .شلی و کشرآیی  شنک هش .ص.ب  و .قررات 1386طرح و ت

رت و اصالحی. هشی  عدی آن است.ن اسشسدش.. ادار. .ی ر.د ودر ..ارد  یش  یدی نشد. تش ع قشن.ن تجشیا

هدف بانک

شفت هش و  رداخت هش، یل در دریدولت، تسهه  یاقتصههشد یشسههت هش و  رنش.. هشی شنک  . .دظ.ر تحقق سهه -2ماده 

سبت  . ارا و  ی، اعتبشریان.اع خد.شت  شنک و گسترش ص .دش ع و ارائ.یز و تخصیاز ج.ل. تج  ی. خد.شت  شنکین

س  ی.شل و  یو خد.شت یدیت.ل یدر ررت. هش یو خشرج یداخل یل در ا..ر  شزرگشنیدر داخل و خشرج از کش.ر ، ت

دد.ین.ش یت .یدر خد.ت  . اقتصشد کش.ر فعشل یدیت.ل ی. گذاری.ششرکت در سر.ش

تیمدت فعال
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  خ ثبت، نش.حدود خ.اهد  .د.یت  شنک از تشری.دت فعشل -۳ماده
 

 کبان یت و مرکز اصلیتابع
 

ر یی شنک در استشن ت ران و در ر ر ت ران واقع است، هرگ.ن. تغ یاست و .رکز اصل یرانیت  شنک ایتش ع -۴ماده 

 یاسال. یج. .ر ی شنک .رکز ید قبلییالعشد. و تأف.ق یب .ج.ع ع...ی شنک .ستلزم تص. ی.رکز اصل ینششن

ش خشرج از کش.ر یران یدر ا ییهشیددگیش ن.شیب ، رعین و .قررات جشریت ق.انیت.اند  ش رعش یران است.  شنک .یا

 .دیس ن.شیتأس
 

 ت بانکیموضوع فعال
 

 .ل و اعتبشر  ین .ر .ط، .ص. شت ر.رایر ق.انیو سش یو  شنک ین و .قررات  .لی شنک در چشرچ.ب ق.ان -۵ماده 

  شرد یر .یز یت هشیران، .جشز  . انجشم فعشلیا یاسال. یج. .ر ی شنک .رکز یو دست.رالع.ل هش و  خشدش.. هش

: 
 (؛یارز – یشلی ر ی شنک یرش ان.اع سپرد. هشی ذ -5-1
 سپرد. عشم و خشص؛ یصدور گ.اه -5-2

 ؛آن یچک و اصالحشت  عدارائ. چک و خد.شت .رتبط  ش آن طبق قشن.ن صدور  -5-3

 ؛ین  شنکیشت  یانجشم ع.ل -5-4
 ؛.ر .ط. ین نش.. هشیین و آی.صرح در ق.ان یشت اعتبشریانجشم ع.ل -5-5

 ؛ رداخت ی. ان.اع ا زارهشیارا -5-6

 ؛در داخل و خشرج از کش.ر یو ارز یشلیشفت،  رداخت، نقل و انتقشل وج.. ریدر -5-7

 ؛... ع وی، ودایوج..، ان.اع قب.ض خد.شت ر ر ی . .دظ.ر ج.ع آور یددگیانجشم ا..ر ن.ش -5-8

 ؛ع ض.شنت نش..و صدور ان.ا یش ان.اع اعتبشر اسدشدیگشش -5-9

  یکیالکترون یتشل از ج.ل. صدور ان.اع کشرت هشیجیو د یکیالکترون ی. ان.اع خد.شت  شنکیارا -5-10
 (؛... و یکیف  .ل الکترونی، ک ید، اعتبشریخر یهش کشرت

 ؛شنیشء گران   ش، اسدشد و اوراق   شدار و اجشر. صددوق ا.شنشت  . .شتریار یرش و نگ داری ذ -5-11

، صدور یالت ارزیتس  یشفت و اعطشید و فروش ارز، انتقشل ارز، دریر خرینظ یشت ارزینجشم ع.لا -5-12
 ؛... و یارز یح.ال. هش

 ؛و اعتبشرات .ر .ط. یت و ارائ. خد.شت .ر .ط  . وج.. ادار. رد. و وج.. ا.شنیعش.ل یتصد -5-13

 ؛یر دولتیو غ یدولت ید اوراق   شدار صشدر. ارخشص حق.قین  شزخریتض. -5-14

 و اوراق صک.ک؛ ید س شم، اوراق .ششرکت، اوراق   شدار خشرجیق خریاز طر ی. گذاریسر.ش -5-15
 یش .بتدیدر داخل و خشرج از کش.ر و  یو ارز یشلیر یاسال. یش عرض. هر گ.ن. اوراق .شلیانتششر  -5-16
  شنک؛  یهشیی ر دارا
 (؛.ست.ر شن  دست.ر  رداختیانجشم سفشررشت .ست.ر .شتر -5-17

هش  .  ییت دارایری، .دی. گذاری، سر.شیخد.شت .شل ید. هشیدر ز. ی. خد.شت .ششور. ایارا -5-18
 شن؛ی.شتر

 ن و .قررات .ر .ط؛یشن طبق ق.انی.شتر یددگیت، وکشلت و ن.شی...ت، وصشیف قیانجشم وظش -5-19
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 ر اوراق   شدار؛یعشم و سش یسپرد. گذار یگ.اه ید و فروش اوراق   شدار اسال.یخر -5-20

 ؛داخل و خشرج ی ش  شنک هش یجشد را ط. کشرگزاریو ا یحفظ،  رقرار -5-21

 ؛ن و .قررات ..ض.ع.ید و فروش ا..ال  شنک حسب ضرورت در چشرچ.ب ق.انیخر -5-22

 ؛..ی شنک نزد ررکت هش و ..سسشت   یهش ییدارا ی را ی.. ایجشد هرگ.ن.  .رش  یا -5-23

 ؛یع... یشن و .عش.ل. قب.ض انبشرهشیش .شتریص کشال از  دشدر و گ.رکشت  . حسشب  شنک یترخ -5-24
 ؛یوص.ل .طشلبشت اسدشد -5-25

 ؛یشتیفروش ت.بر .شل -5-26
 ن و .قررات .ر .ط..یت ق.انی ش رعش ی.تیق یانجشم .عش.الت ان.اع فلزات گران   ش و سدگ هش -5-27

 ؛رانیا یاسال. یج. .ر یق ض.ا ط  شنک .رکز.طش  یشت قشن.نیر ع.لیانجشم سش -5-28
 

 ه بانکیسرما
 

 شردک. ت.ش.شً .تعلق  . دولت  .د. و  رداخت رد. شل .ییر 198.565.600.000.000سر.شی.  شنک .بلغ  -6ماده 

 است.

 

 یف مجمع عمومی: ارکان بانک و وظابخش دوم

 

 ارکشن  شنک : -7ماده  

 یالف: .ج.ع ع... 

 ر. یأت .دیب: ه

 أت عش.لیرعش.ل و هی.د ج:

 ید: حسش رس و  شزرس قشن.ن 
 

 یمجمع عموم
 

 ر.د. یل .یر تشکی شنک از ارخشص ز ی.ج.ع ع... -8ماده 

 ییو دارا یر ا..ر اقتصشدیوز - 

 س سشز.شن  رنش.. و  .دج. کش.ریس ج. .ر و رئی.عشون رئ -

 ر صدعت، .عدن و تجشرتیوز-

 یر ج شد کششورزیوز - 

 یر تعشون، کشر و رفش. اجت.شعیوز -

 یر را. و ر ر سشزیوز -

 است. ییو دارا یر ا..ر اقتصشدی شنک  ش وز یشست .ج.ع ع...یر -تبصر.

 ر.د. یل .ی شنک  . دو ص.رت تشک ی.ج.ع ع... -9ماده 

 یعشد ی.ج.ع ع... -1 

 ف.ق العشد. ی.ج.ع ع... -2 
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 .ر.د یل .یتشک ییو دارا یر ا..ر اقتصشدیع.ت وزو ف.ق العشد.  شنک  . د یعشد ی.ج.ع ع... -۱0ماده 

 ی.ج.ع ع... یک از اعضشیشد شد هر ی . ط.ر ف.ق العشد.  شنک در هر ز.شن  .   یعشد ی.ج.ع ع... -۱۱ماده 

 ر.د. یل .یتشک یس .ج.ع ع...ییر ی ش دع.ت کتب یش  شزرس قشن.نیو 

خ.اهد  .د و حداقل دو  شر در  ی.ج.ع ع... سییر ی دش  . دع.ت کتب یل جلسشت .جش.ع ع...یتشک -۱2ماده 

م یو اتخشذ تص. ی ررس ی شنک و  را ی.شل یم نسبت  . ع.لکرد و ص.رت هشیو اتخشذ تص. ی ررس یسشل،  را

 ر.د. یل .یه.شن سشل، تشک یسشل  عد و اصالح یشد شدیو  رنش.. و  .دج.   ینسبت  . خط .ش

 یعشد یف .ج.ع ع...یوظش -۱۳ماده 

ت ع.لکرد و یری ر .د ی، راهبردهش،  رنش.. و  .دج.  شنک .بتدیب اهداف، خط .شین و تص.ییتع -13-1
 ؛یاهداف ک.

 س از است.شع  ی.شل یر. و ص.رت هشیأت .دیم نسبت  . ع.لکرد سشالن. هیو اتخشذ تص. ی ررس -13-2
 ؛یگزارش حسش رس و  شزرس قشن.ن

 ؛ی. ایو سر.ش یالو.  ر اندوخت. قشن.نم در شر. اندوخت.  شنک عیو اتخشذ تص. یدگیرس -13-3
 ر.  شنک؛یأت .دیه یانتخشب و عزل اعضش -13-4

 ن حق الزح.. آن ش؛یی شنک و تع ین حسش رس .ستقل و  شزرس قشن.نییتع -13-5

 ؛یسشز.شن یب سشختشر کالن  شنک و سقف  ست هشیتص. -13-6
 یو .عش.الت ی، اداری، .شلین نش.. استخدا.ییشز  شنک از ج.ل. آی..رد ن ین نش.. هشییب آیتص. -13-7

 ن و .قررات .ر .ط؛یت ق.انیر.  شنک  ش رعشیأت .دیشد شد هی راسشس  

 ر. درخص.ص ع.لکرد؛ یأت .دیاست.شع گزارش ه -13-8
 ن و .قررات .ر .ط؛یر. در چشرچ.ب ق.انیأت .دیه یرعش.ل و اعضشی.د یشین حق.ق و .زاییتع -13-9
ر. و کشرکدشن  شنک یأت .دیه یرعش.ل، اعضشی.د ی را ی.شل یب ص.رت هشیص.ن  شداش تییتع -13-10

 در چشرچ.ب .قررات .ر .ط؛
  شنک؛ یهش یدرج آگ  یراالنتششر  راین روزنش.. کثییتع -13-11
ت .فشد ین و .قررات .ر .ط. از ج.ل. قشن.ن تجشرت و  ش رعشیک.  . ..جب ق.ان یر ..اردیسش -13-12
  شرد؛ ی. یعشد یت .ج.ع ع...ین اسشسدش.. در صالحیا

 ی.شل یم نسبت  . ع.لکرد و ص.رت هشیو اتخشذ تص. ی ررس ی شنک  را یعشد یجلسشت .ج.ع ع... -۱۴ماده 

شن یسشل  عد تش  ش یشد شدیو  رنش.. و  .دج.   یم نسبت  . خط .شیو اتخشذ تص. ی ررس یر .ش. و  رایشن تی شنک تش  ش

 ر.د. یل .یسشل تشک آ شن .ش. هر

ت اعضشء یو ف.ق العشد.  شنک، حض.ر اکثر یعشد یم در جلسشت .ج.ع ع...ی.ذاکر. و اخذ تص. ی را -۱۵ماده 

 . شرد یت .طلق اعضشء .عتبر .ی..افق اکثر ی ش رأ یخ.اهد  .د و .ص. شت .ج.ع ع... یضرور

 ف.ق العشد. یف .ج.ع ع...یوظش -۱6ماده 

 ر در ..اد اسشسدش..  شنک ؛یی . هر گ.ن. تغم نسبت یاتخشذ تص. -16-1
 .؛یش سر.شیش افزایم نسبت  . کشهش یاتخشذ تص. -16-2
 ن و .قررات؛یش ادغشم  شنک در چشرچ.ب ق.انی. یم نسبت  . انحالل، تجزیاتخشذ تص. -16-3
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 شنک و  د، قب.ل ادغشمیجد یت حق.قیل رخصی..ارد .ددرج در  دد .ذک.ر رش.ل انحالل  شنک و تشک -تبصره

و  یاز قشن.ن تجشرت و قشن.ن  .ل یاصالح قس.ت یح. قشن.نیت .قررات الیگر در  شنک  ش رعشید ی.ؤسسشت اعتبشر

 ر.د. یر .قررات .ر .ط. .یکش.ر و سش ی شنک

ن ین اسشسدش.. نسبت  . تدویب ای.کلف است ظرف .دت رش .ش.  س از تص. یس .ج.ع ع...ییر -۱7ماده 

 د.یر. اقدام ن.شیأت .دیه یک از اعضشیع.لکرد سشالن. هر  ی ررس یسشز و کشر .دشسب  را

، اصالح ی.شل ی،  رنش.. و  .دج.، ع.لکرد و ص.رت هشیم در ..رد اهداف، راهبرد، خط .شیاتخشذ تص. -۱8ماده 

ر یغ ی. ت.سط .ج.ع ع...یر.، انحالل، ادغشم و تجزیأت .دیه ی.، انتخشب و عزل اعضشیر سر.شیی.فشد اسشسدش..، تغ

 ض است.یقش ل تف. یب .ج.ع ع...یشرات  ش تص.یر اختیض  .د. و سشیقش ل تف.
 

  ره بانکیات مدیالرات هیف و اختیبخش سوم: تعداد، وظا

 

 رهیأت مدیه یت اعضایتعداد و مدت مأمور
 

ر. دو سشل است. یأت .دیه یت اعضشیریر.  شنک .تشکل از هفت نفر عض. است، دور. .دیأت .دیه -۱9ماده 

ن نشد.  شرد، ک.شکشن .سئ.ل ادار. ا..ر  شنک خ.اهد یین آن هش تعیک. جشنش یت تش ز.شنیری س از خشت.. دور. .د

ت یری.جشز است. در هر ص.رت .دت .د یدو دور. .ت.ال یر. حداکثر  رایأت .دیه ی .د. انتخشب .جدد اعضش

 ر. حداکثر رش سشل خ.اهد  .د.یأت .دیه یاعضش
 

 رهیأت مدیارات هیت ها و اختیلمسئو
 

سک یت ریرین و .قررات، .دیق.ان یو نظشرت  ر نح.. ادار.، حسن اجرا یشست گذاریت سی.سئ.ل -20ماده 

أت عش.ل  ر یه یر عش.ل و اعضشیرعش.ل، قشئم .قشم .دیو انتخشب .د یف .راقبت و وفشداری . وظش یبددی شنک،   ش

شت و .عش.الت .ر .ط  . ی . نشم  شنک و هر ن.ع ع.ل یهرگ.ن. اقدا. ی.  راریأت .دی شرد. ه یر. .یأت .دیع د. ه

شر یاخت ینبشرد، دارا یت .جش.ع ع...یحشً در صالحیم در شر. آن هش صری..ض.ع  شنک ک. انجشم و اتخشذ تص.

 است. 

أت عش.ل یو هر عش.ل یاست،  . .د ییرا ک. .تض.ن ا..ر اجرا یشراتید آن دست. از اختیر.  شیأت .دیه -تبصر.

ر. در قبشل  شنک یأت .دیه یت کلی.سئ.ل یر. نشفیأت .دیف هیت هش و تکشلیض .سئ.لیتف. .دیض ن.شی شنک تف.

  شرد. ین.

ن ی، تدویاهداف راهبرد یب و نظشرت  ر اجرایا..ر  شنک .شت.ل  ر تص. یر. .سئ.ل ت.ش.یأت .دیه -2۱ماده 

ت از ین .سئ.لیا ی شرد. در اجرا یأت عش.ل .یر ع.لکرد هز نظشرت  یو ن ی، فرهدگ سشز.شنیتیچشرچ.ب حشک.

 :ر. عبشرتدد ازیأت .دیشرات هیج.ل. اخت
 کسب و کشر  شنک و نظشرت  ر آن هش؛ ین راهبردهشییو تع یهدف گذار -21-1

 ؛یفرهدگ سشز.شن یجشد ارزش هش و ارتقشیا -21-2

.شت . م یراهبرد کسب و کشر، تص.ر ط و یذ ی راسشس دست.رالع.ل هش ینظشرت  ر سال.ت .شل -21-3
 ت ض.ا ط و .قررات در  شنک؛یسک، رعشیت ریری، .دیداخل ییاجرا ی. هشی، سشختشر و روی.دش ع انسشن
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ت هش قشدر و یأت عش.ل را در انجشم .سئ.لیر. و هیأت .دیک. ه ی . نح. یشد شد سشختشر سشز.شنی  -21-4
ت هش و ید .سئ.لی.ز .ر  ش ید. در سشختشر سشز.شنی.شل نیت .دشسب را در  شنک تس یو حشک. یریم گیتص.
 ن گردد؛یی.سئ.ل تب یر واحدهشیأت عش.ل و سشیر.، هیأت .دیشرات هیاخت

 ؛یشز  شنک  . .ج.ع ع...ی..رد ن ین نش.. هشییب آیشد شد تص.ی  -21-5

ت یو گزارش فعشل یشن دور. ایسشالن. ، . ی.شل یم ص.رت هشین  .دج. سشالن.  شنک و تدظیتدو -21-6
 ن و .قررات؛ یر. در چشرچ.ب ق.انیأت .دیه

 .جشز؛ ین دارندگشن ا.ضشییتع -21-7
 ف.ق العشد.؛ یشد شد اصالح اسشسدش..  . .ج.ع ع...ی  -21-8
ت یهش و رعش ی، خط .شیدگی.، نقدیت سر.شیکفش یش یدد ارزیفرآ یب و نظشرت  ر اجرایتص. -21-9
  شنک؛ یداخلن و .قررات و نظشم کدترل یق.ان

  شنک؛ یت ررکتیچشرچ.ب .دشسب حشک. ینظشرت  ر اجرا -21-10

 سک؛یشست هش و حدود ری، سیریسک  ذی. ریشنیت  ین و نظشرت  ر رعشییتع -21-11

ن نظشم  ش ین ک. ایدشن از اینظشم جبران خد.شت کشرکدشن  شنک و اط. یو اجرا ینظشرت  ر طراح -21-12
 ت؛ شنک هم راستش اس یریسک  ذیر

 شنک در ..اج . .دشسب  ی . .دظ.ر حفظ آ.شدگ یت ررکتیچشرچ.ب حشک. یدور. ا یش یارز -21-13
 ؛یت راهبرد کسب و کشر و الزا.شت .قرراتیرات در انداز. و ح.ز. فعشلیی ش تغ

 دفعشن  شنک؛یر ذیسپرد. گذاران و سش یشنت از حق.ق قشن.نیص -21-14

 م .دشسب در ..اقع  روز تضشد .دشفع؛یاتخشذ تص. -21-15

ر کشرکدشن و یأت عش.ل، سشیر.، هیأت .دیه یاعضش ی را یب .دش.ر اخالقین و تص.یتدو -21-16
 عت؛یاز ج.ل. التزام  . احکشم و اص.ل رر ید  ر ..اردی . آن  ش تأک یبددی ش

، یری، رر.. گیالهبردار،کیینشدرست،  .لش. یر گزارش .شلیرقش ل قب.ل نظیغ ین رفتشرهشییتب -21-17
 یر قشن.نیت غیش هرگ.ن. فعشلیسک ر رت و یک. .دجر  . ر یو حق.ق .شتر یفسشد و نقض حق.ق ر روند

 ؛ر.د یو نش .دشسب .

ر یغ یت هشیق کشرکدشن  . گزارش فعشلی.دشسب  . .دظ.ر تش. یددهشیشست هش و فرآین سییتع -21-18
 یدر خص.ص اقدام تالف یو  دون نگران یحفظ .حر.شنگو .شک.ک  ش  یر  ش اص.ل اخالقی، .غشیقشن.ن
 ؛شن.یج.

سک سطح و ن.ع یر یفیو ک ی، .شت.ل  ر .الحظشت ک.یریسک  ذی. ریشنیب  ین و تص.یتدو -21-19
 سک؛یسک  شنک و حدود ریت ریقش ل قب.ل در چشرچ.ب ظرف یو ج.ع یسک فردیر

أت عش.ل یر.، هیأت .دیه یت هشین .سئ.لییسک اثر  خش و تعیت ریریدشن از استقرار .دیاط. -21-20
 و کشرکدشن؛

ن و .قررات .ر .ط. و یأت عش.ل در چشرچ.ب ق.انیب ض.ا ط انتخشب و انتصشب هیتص. -21-21
 ؛ییو دارا یوزارت ا..راقتصشد یا الغ یدست.رالع.ل هش

ر عش.ل یدأت عش.ل  شنک ک. ت.سط .یه یر اعضشیر عش.ل و سشید قشئم .قشم .دییانتخشب و تأ -21-22
  ی.عرف

 ر.ند؛ ی.
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ر. از یأت .دیب رد. هیتص. یشست هشیأت عش.ل  ش ت.ج.  . راهبرد و سینظشرت  ر ع.لکرد ه -21-23
  شنک؛ یریسک  ذیشست ریج.ل. س

ر و وج. التزام عدم انجشم ی.. تأخیاز جر یش قس.تیت.شم  ین ض.ا ط الزم در ..رد  خش.دگیتدو  -21-24
  شنک؛ یرات  رداختو اعتبش یالتیتع دات تس 

 . اوراق، قراردادهش و اسدشد تع د آور؛یط و نح.. ا.ضشء کلین رراییتع -21-25
 ؛ییو دارا یو وزارت ا..ر اقتصشد یارتبشط .ست.ر و .ؤثر  ش  شنک .رکز ی، حفظ و ارتقشی رقرار -21-26
از  ین.ن اصالح قس.ت، قشین و .قررات  شالدستیک.  . ..جب ق.ان یفیت هش و تکشلیر .سئ.لیسش -21-27

و  ی شنک و وزارت ا..ر اقتصشد ی، .ج.ع ع...ی شنک .رکز یاز س. یقشن.ن تجشرت، ض.ا ط ا الغ
  شرد. یر. .یأت .دی ر ع د. ه ییدارا

، یتیریچ گ.ن. س.ت .دیت.اندد هیدر  شنک  .د. و ن. ییر. فشقد س.ت اجرایأت .دیه یاکثر اعضش -22ماده 

ق(، ین و .قررات  تطبیسک، ق.انیر یت. هشیت در ک.یعض. یر آن  . استثدشینظشش ی ی، .ششور. ایکشرردشس

 .رندیو جبران خد.شت را در  شنک  پذ یحسش رس
 

 رهیأت مدیت در هیبات عضویترت
 

و  یر ا..ر اقتصشدی شنک و  ش حکم وز یب .ج.ع ع...یر.  شنک هفت نفر  ش تص.یأت .دیه یاعضش -2۳ماده 

 ر.ند.  یانتخشب . یدارائ

رعش.ل   س از انتخشب یر.( و .دیأت .دیر.   س از انتخشب ت.سط هیأت .دیس هیحکم انتصشب رئ -2۴ماده 

 ر.د. یصشدر . یس .ج.ع ع...یی . عد.ان ر ییو دارا یر ا..ر اقتصشدیر.( ت.سط وزیأت .دیت.سط ه
 

 رهیأت مدیس هینقش رئ
 

أت یس هیدد. رئین.ش یر. انتخشب .یأت .دیس هی. عد.ان رئک نفر را  ین خ.د یر. از  یأت .دیه یاعضش -2۵ماده 

 ..ح.ل.  شرد یت هشیانجشم .سئ.ل یالزم  را یهش یستگیت و رشی، صالحیس.ا ق تجر  ید دارایر.  شی.د

 .ت دارت.  شردیر. عض.یأت .دیه یت. هشیک از ک.یچ ید در هیر. نبشیأت .دیس هیرئ -26ماده 

دشن حشصل گردد ک.  ر اسشس یاال.کشن اط. ید تش حتیرا اتخشذ ن.ش ید سشز و کشریر.  شیأت .دیس هیرئ -27ماده 

 .ح اخذ ر.دیدرست و  راسشس اطالعشت صح یر.  ر .بشنیأت .دی.شت هیآن تص.

ر. را  ر ع د. دارد . یأت .دیه یر. و دع.ت از اعضشیأت .دیشست جلسشت هیر. ریأت .دیس هیرئ -28ماده 

 .ر. استیأت .دیس هیر.  ش رئیت .دأی.شت هیتص. یاجرا یریگی 

ت یگردد و .سئ.ل یر. ادار. .یأت .دیس هییر نظر ریرخشن. .ستقل است ک. زید  یر. دارایأت .دیه-تبصره

 یانجشم ا..رکشرردشس یریگیشز و  یاطالعشت ..رد ن یر.، ج.ع آوریأت .دیجلسشت ه یو .ستدد سشز یه.شهدگ

  د دارد.ر. را  ر عیأت .دیه ی..رد درخ.است اعضش
 

 رهیأت مدیه یاعضا یاستعفا
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س .ج.ع ید ..ض.ع را  . رئیر.  خ.اهد از س.ت خ.د استعفش  دهد  شیأت .دیک. هر عض. ه یدر ص.رت -29ماده 

ر. تش ز.شن یأت .دیعض. ه یت هشی. .سئ.لی .شند. کل ین در س.ت خ.د  شقین جشنشییاطالع دهد و تش تع یع...

 .ز خ.اهد  .دین یعفن، .ت.ج. عض. .ستین جشنشییتع
 

 رهیأت مدیت جلسه هیرسم یحد نصاب برا
 

ر. در آن جلسشت یأت .دیه یش از نصف اعضشیت دارد ک.  یرس. یر. در ص.رتیأت .دیجلسشت ه -۳0ماده 

أت یک. ه یت اعضشء حشضر خ.اهد  .د. در ص.رتیر.  ش ..افقت اکثریأت .دی.شت هیحض.ر دارت.  شردد. تص.

 ...افق .عتبر خ.اهد  .د یرأ 3.شت  ش حداقل یل گردد، تص.یعض. تشک 5ر.  ش ک.تر از ی.د

 .ددین.ش یل .عرفیش وکیدد. یر.، ن.شیأت .دیحض.ر در جلسشت ه یت.اندد  را یر. ن.یأت .دیه یاعضش -تبصر.

حشضر  یاعضش یت.ش. یم ر.د ک.  . ا.ضشیتدظ ید ص.رتجلس. ایر.،  شیأت .دیک از جلسشت هیهر  ی را -۳۱ماده 

خ در ید تشری.شت .تخذ.  ش قین تص.یب، خالص. .ذاکرات و ه.چدیحشضر و غش یدر جلس.  رسد. نشم اعضش

.شت .ددرج در ص.رت جلس. .خشلف یاز تص. یش  عضیک از اعضش ک.  ش ت.شم یگردد. نظر هر یص.رتجلس. ذکر .

 .د ر.دیل ص.رت جلس. قید در ذی شرد،  ش

ت. رعشیت ق.انین و .قررات یت. ریسهههک، ک.یک.یت. حسهههش رسهههی، ک.أت .دیر. ..ظف  . ایجشد یه -۳2ماده 

  شرد. یشز .ی..رد ن یت. هشیر ک.یو سش یت. اعتبشریت. انتصش شت، و ک.یت. جبران خد.شت، ک.ی تطبیق(، ک.
 

 نگ(ی) هلد یره در ساختار گروهیأت مدینقش ه
 

أت یگرو.  ش ه یت کلیتش ع.  شرد، .سئ.ل یواحدهش یک.  شنک  . عد.ان ررکت .شدر دارا یدر ص.رت -۳۳ماده 

رورن و .تدشسب  ش سشختشر کسب و کشر  یتید از وج.د چشرچ.ب حشک.یر.  شنک  شیأت .دیر.  شنک است. هی.د

، چشرچ.ب یک. اهداف راهبرد یدشن دارت.  شرد  . گ.ن. ایتش ع. اط. یک از واحدهشیگرو. و هر یسک هشیو ر

 .د  ش هم سشزگشر  شردی شنک و گرو.  ش یت ررکتیو اص.ل حشک. یسشز.شن یسک، ارزش هشیت ریری.د

ت ی.سئ.ل یتش ع. دارا یر.  شنک  . .دظ.ر انجشم نظشرت .دشسب  ر واحدهشیأت .دی، هیدر سشختشر گروه -۳۴ماده 

 : شرد یر .یف زیهش و تکشل
، ی شنک .رکز ین .ر .ط و ض.ا ط و .قررات ا الغیت ق.انیگرو.  ش رعش یشست هشین سیتدو -34-1

 ؛ییو دارا ی شنک و وزارت ا..ر اقتصشد ی.ج.ع ع...
ف رورن نقش هش و ی ش تعر یت ررکتیو چشرچ.ب حشک. یک سشختشر گروهیدشن از وج.د یاط. -34-2

 سک .تفشوت آن ش؛یتش ع.  ش ت.ج.  . ن.ع کسب و کشر و ر یک  شنک و واحدهشیت هش  . تفکی.سئ.ل
و ت.ج.  . تضشد .دشفع  شلق.. در  یی.دشسب ج ت ردشسش یهش و کدترل هشددیدشن از وج.د فرآیاط. -34-3

 درون گرو.

ن یدشن از اید و اط.یجد یجشد سشختشرهشی.دشسب در خص.ص ا یشست هش و راهبردهشیب سیتص. -34-4
 شست هش و .دشفع گرو. سشزگشر است؛ی.ذک.ر  ش س یک. سشختشر هش

.ختلف گرو.  . .دظ.ر  یشن اعضشیل تبشدل اطالعشت .یس ج ت ت ین ک. نظشم ..ثریدشن از ایاط. -34-5
 اعضش و گرو. وج.د دارد؛ یسک هشیت ریری.د

cabinetoffice.ir

www.dotic.ir



9 
 

 تش ع.؛ ین و .قررات ت.سط واحدهشیت ق.انی ر رعش ینظشرت ..ثر و کشف -34-6

ق یش از طریم و یتش ع.  . ط.ر .ستق یدارتن ارتبشط ..ثر  ش .قشم نشظر  شنک و  ش .قشم نشظر واحدهش -34-7
 تش ع.؛ یر. واحدهشیأت .دیه

اثر  یش ین و .قررات .ر .ط.  . .دظ.ر ارزیدر چشرچ.ب ق.ان یشتیع.ل یشت حسش رسیانجشم ع.ل -34-8
 ؛یو صرف. اقتصشد یی،کشرای خش

 ینشر یت چشلش هشیریأت عش.ل  . .دظ.ر ردشخت و انجشم اقدام .دشسب در ج ت .دیو ه ر.یأت .دیه -۳۵ماده 

 ر را انجشم دهدد.ید اقدا.شت زی. و .ب م گرو.  شدیچی  یاز سشختشرهش
د  راسشس یجد یس ررکت هشیم در خص.ص تأسی.ت.رکز  . .دظ.ر اتخشذ تص. یددیجشد فرآیا -35-1
 ر الزا.شت؛یت و سشی، حشک.ی.شل یدر نظشرت، گزاررگر ییس رش.ل ت.انشین و .قررات تأسیق.ان

ر الزم و خشرج یغ یس ررکت هشیش تأسیو  یر ضرورید. و غیچی  یجشد سشختشرهشیاز ا یریجل.گ -35-2
 ؛یاز الزا.شت قشن.ن

 ی.ست.ر آن ش  . .دظ.ر  ررس یدیش و  شز ی.دشسب و  ش یددهشی. هش و فرآیشست هش، روین سیتدو -35-3
ن یت ایریت  شنک در .دیگرو. و قش ل ین اعضشیاز تعش.ل   ی.تقش ل نشر یسک هشیکش.ل اهداف، ر

 ؛.شترک یت هشید و آغشز فعشلیجد یجشد سشختشرهشیسک هش قبل از ایر

ت ی ش اه. یسک هشیر یت ت.ش.یریو .د یی.دشسب  . .دظ.ر ردشسش یددهشی. هش و فرآیجشد رویا -35-4
 ؛د. و .ب میچی  یاز سشختشرهش ینشر

و  یگرو.  . ط.ر .دظم ت.سط حسش رسشن داخل یت هش و سشختشرهشیفعشل ین ک. ت.ش.یدشن از ایاط. -35-5
 ؛رندیگ یقرار . ی.ستقل ..رد حسش رس

  یدید الزا.شت الزم ج ت  شز ی(  ش34..ارد .ذک.ر در .شد.   یش اثر  خشیر.  . .دظ.ر افزایأت .دیه -۳6ماده 

أت ی.ص.ب ه یآن ش  ش راهبردهش ین سشزگشری.ر .ط و ه.چد یت هش و کدترل هشی.ستقل از سشختشر، فعشل یدور. ا

 .دیر. را .قرر ن.شی.د

جشد ی.تخذ. در خص.ص ا یشست هش و راهبردهشیالزم در ..رد س ید گزارش هشیر.  شنک  شیأت .دیه -۳7ده ما

. یارا یو  شنک .رکز ییو دارا یتش ع. را  . وزارت ا..ر اقتصشد یواحدهش یت هشیسشختشرهش و فعشل یو نگ دار

 .دهد

 ات عامل بانکیرعامل و هیارات مدیف و اختیبخش چهارم: وظا

 

 أت عاملیه 
 

د  . یدهدد ک.  ش یل .یأت عش.ل  شنک را تشکیه یرعش.ل، اعضشین .دیر عش.ل، قشئم .قشم و .عشونی.د -۳8ماده 

شن یرعش.ل است ک. از .یأت عش.ل  شنک  ش .دیشست هیص.رت ..ظف و ت.شم وقت در  شنک ارتغشل دارت.  شردد. ر

خ.د را تحت  یتیریف .دی.ل ..ظف است وظشأت عشیر.د. ه یر. انتخشب .یأت .دی، ت.سط هیقیارخشص حق

 .ص.ب آن انجشم دهد. یشست هشیر. و ه.س.  ش راهبردهش و سیأت .دینظشرت ه

( 22ت حکم .قرر در .شد. یر. .شروط  . رعشیأت .دیه یشن اعضشیأت عش.ل  شنک از .یه یانتخشب اعضش -تبصر.

 .جشز است.
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 یآنشن ت.سط  شنک .رکز یت حرف. اید صالحیی.د.ط  . تأرعش.ل یرعش.ل و قشئم .قشم .دیانتخشب .د -۳9ماده 

  شرد. یران .یا یاسال. یج. .ر

أت ی . ه یین خص.ص .کلف  .  شسخگ.یأت عش.ل  .د. و در ایت اثر خش  شنک  ر ع د. هیری.د -۴0ماده 

 . شرد یر. .ی.د

 ی.قررات و .ص. شت  شالدستو انجشم کشر را وفق  یریم گیتص. ی. هشیأت عش.ل  شنک ..ظف است رویه -۴۱ماده 

 .ر ط سط.ح .ختلف  شنک قرار دهدین و در دسترس کشرکدشن ذیو تدو یرفشف طراح ی.. ای . ر

د ک. ا.کشن ین.ش یزیطرح ر ی شنک را  . گ.ن. ا یتیری.د ی. هشیأت عش.ل  شنک .کلف است رویه -۴2ماده 

 .کشرکدشن فراهم گردد یت.ش. یض رد.  رایف تف.یت در قبشل وظشیو رفشف یی شسخگ.

 ی،  ر اسشس رهد..دهشیر.شلیو غ ی.شل یسک هشیت ریریأت عش.ل  شنک ..ظف است  . .دظ.ر .دیه -۴۳ماده 

الزم را  یددهش و کدترل هشیستم هش، فرآی شنک، س یداخل یشست هشین و .قررات و سیر. و .دطبق  ش ق.انیشت .دیه

 .ردی کشر گ

ت ی، رعشیسک، حسش رسیت ریریف .دیکش.ل از ررح وظش ی ش آگشه أت عش.ل  شنک .کلف استیه -۴۴ماده 

 یخ.ددار یفین وظشی،  . .دظ.ر حفظ استقالل آن هش، از .داخل. در انجشم چدیداخل ین و .قررات و کدترل هشیق.ان

 .دین.ش

ر. رش.ل یأت .دیف هیانجشم وظش یشز  رایاطالعشت ..ردن یأت عش.ل  شنک ..ظف است ت.ش.یه -۴۵ماده 

 .دی. ن.شیران را ت یالعشت .رتبط  ش نظشرت  ر ع.لکرد .داط

ل ی شنک از قب یر. را از اهم ..ض.ع هشیأت .دیأت عش.ل  شنک .کلف است  . ص.رت .دظم هیه - ۴6ماده 

ن و .قررات، ضعف یو ع.لکرد  شنک، نقض ق.ان یت .شلی، وضعیریسک  ذیانحراف از راهبرد کسب و کشر و ر

 .دیآگش. ن.ش یو .قررات ین .الحظشت حق.قی.چدو ه ینظشم کدترل داخل

ر یق .ستقل و کشرا را تحت نظر .دیسک و تطبیت ریری.د یأت عش.ل  شنک ..ظف است واحد هشیه -۴7ماده 

م  ش یشر الزم ج ت ارتبشط .ستقی .د. و از اخت ی.دش ع و ا.کشنشت کشف یک. دارا ید  . نح.یجشد ن.شیسک ایاررد ر

 ..ردار  شردر.  رخیأت .دیه یاعضش

 یدد ک. ت.ش.یاتخشذ ن.ش یریخ.د تدا  یف کدترلیأت عش.ل  شنک ..ظف است در انجشم وظشیه -۴8ماده 

 .ردیقرار گ یش یسک هش  . ص.رت .طل.ب ..رد ارزیر 

د تش اطالعشت .رتبط  ش ین ن.شیرا تدو ی.دشسب ی. هشیشست هش و رویأت عش.ل  شنک ..ظف است سیه -۴9ماده 

أت عش.ل، کشر.ددان یر. ، هیأت .دیه یع است،  دون تشخیر  . اعضشیسر یریم گیم واکدش و تص.سک ک. .ستلزیر

 .ردیص.رت  ذ یگزارش ر.د تش اقدا.شت .قتض یکدترل یشز  . واحدهشیر ط و در ص.رت نیذ

 یو کل یت جزئیر.، وضعیأت .دیسک  . هیر یأت عش.ل  شنک ..ظف است در ارائ. گزارش هشیه -۵0ماده 

در .عرض  یهش یی.شت.ل  ر دارا یح و قش ل درکید  . نح. صحی.ز .ر  ش ید. گزارش هشیرا .دظ.ر ن.شسک یر

سک ی حران، روا ط ر یج آز..ن هشی حران(، نتش ی.هشیدد.  تحت سدشریدر .عرض خطر آ یهش یی، دارایخطر فعل

 .آن  شرد یت هشیو .حدود یریسک  ذیزان ریو  شزد.، .
 

 أت عاملیارات هیف و اختیوظا
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ر.  . آن یأت .دی .د. و ت.سط ه ییک. .تض.ن ا..ر اجرا یشراتیأت عش.ل در حدود آن دست. از اختیه -۵۱ماده 

 ر است:یشرات زیاخت یض رد. دارایتف.
از ج.ل.  یردولتیو غ یدولت یو حق.ق یقی. ارخشص ثشلث حقی شنک در  را ر کل یددگین.ش -51-1

ر یو ..سسشت غ یتجشر ی، ررکت هشیی، .راجع قضشیردولتیغ ی، ..سسشت ع...یدولت یهشدستگش.
 ؛یو حق.ق یقیر ارخشص حقیو سش یردولتیغ یتجشر

ک یاقش.. رد. در هر یفریو ک یحق.ق یو دفشع از هر دع.ا یفریو ک یحق.ق یاقش.. هرگ.ن. دع.ا -51-2
از طرف  ین عدالت ادار.ایو د یش ع...ی یاختصشص ییر قضشیش غی ییاز دادگش. هش، دادسراهش، .راجع قضش

ک از یدر هر یو چ. حق.ق یفری.  شنک چ. کیاقش.. رد. عل ی شنک، دفشع از  شنک در .قش ل هر دع.ا
 ش حق حض.ر و .راجع.  . .قش.شت  ی.ان عدالت اداریو د یش ع...ی یاختصشص ییر قضشی ش غ یی.راجع قضش

ز تش ات.شم آن از ج.ل. حض.ر در جلسشت، از آغش یشز در دادرسی. اقدا.شت ..رد نیو انجشم کل یانتظش.
، .صشلح. و سشزش ، استرداد  یو اعشد. دادرس ید نظر، فرجشم، واخ.اهی، درخ.است تجدیاعتراض  . رأ

ن جشعل، حق یید نسبت  . سدد طرف .قش ل، تعیش انکشر و تردیجعل  یش دادخ.است  ش دع.ا، ادعشیاسدشد 
دش ین و گزییو تع یو ارجشع دع.ا  . داور یت.افقدش.. داورش ی یط داوریررا یحشو یقراردادهش یا.ضش

داور، درخ.است صدور  یو قطع ییحکم ن ش یداور .دتخب   ش حق صلح  ش  دون آن(، درخ.است اجرا
الزم در خص.ص آن  یهش یریگیو   یداعی. و وج.. اییشت آن و اخذ ..ض.ع اجرایب ع.لی. و تعقییاجرا
ت دع.ا، یدد.  ش حق ت.کیل .کرر، اقرار در .شهیل و ن.شیتخشب و عزل وکن .صدق و کشرردشس، انییهش، تع
ن یش رد س.گدد، تأ.ی.تقش ل و دفشع در .قش ل آن ش، قب.ل  یورود و جلب ثشلث و دفشع از آن، دع.ا یدعشو

و  ییز درخ.است صدور  رگ اجرایگر و نیاز جرم و ا..ر .شش . د یشن نشرین ضرر و زیخ.است. ، تأ.
 ؛ر ثبت اسدشد و ا.الکیدر ادارات و دوا ییشت اجرایلب ع.یتعق

 .جشز؛ یافتتشح هر ن.ع حسشب و استفشد. از آن  . نشم  شنک نزد  شنک و ..سسشت اعتبشر -51-3

 ؛.ن  شنکیشفت .طشلبشت و  رداخت دیدر -51-4

 ؛یاوراق تجشرت ی،  رداخت و واخ.اهی، قب.لیسیصدور، ظ رن. -51-5

ر.دق.ل ک. .رتبط یل، فسخ  ش اقشل. آن در ..رد ا..ال .دق.ل و غیر ، تبدییرارداد، تغانعقشد هر ن.ع ق -51-6
ن اسشسدش.. و اتخشذ یا 5شت و .عش.الت .ذک.ر در .شد. ی. ع.لیت  شنک  شرد و انجشم کلی ش ..ض.ع فعشل

 ؛قشعشتی. ایم در ..رد کلیتص.

 اق   شدار و استرداد آن هش؛ش اوری . ا.شنت گذاردن هر ن.ع سدد، .درک، وج..  شنک  -51-7

 ر.دق.ل و فک رهن ول. کراراً؛ی . رهن گذاردن ا..ال  شنک اعم از .دق.ل و غ -51-8

ن ن.ع تقشضشهش یل اجشر.   ش و دفشع از ایتعد یو فسخ اجشر. و تقشضش یجشر. و واگذاریاجشر. و است -51-9
 ید نظر در رایتجد ی. و تقشضشیجرائصدور ا ین .ستشجر. و تقشضشی. عیدر ت.شم .راحل و .راجع و تخل

 ؛آن یش اجرایصشدر. 

 استفشد.  شنک؛ یسشت  رایاحداث هرگ.ن. سشخت.شن و تأس -51-10

 یط استخدا.یر ررایسش یع و تدزل .قشم و اجراین رغل، ترفیینصب و عزل کشرکدشن  شنک و تع -51-11
  .طش ق  ش قشن.ن؛

 ر.؛یأت .دی شنک ش و ه ی.ج.ع ع... یبردهششست هش و راهی.شت، سی. تص.یکل یاجرا -51-12

 د؛ی شنک خ.اهد رس یب .ج.ع ع...یک.  . تص. ییشد شدهشین نش.. هش و  ی. آئیت  -51-13
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 ؛بیتص. یر.  رایأت .دی شنک و در ص.رت لزوم ارائ. آن  . ه یداخل ین نش.. هشی. آئیت  -51-14

 ر.  شنک؛یأت .دیارائ.  . ه یو گزارش سشالن.  شنک  را ی.شل ی. ص.رت هشیت  -51-15
 ؛بیر .راحل تص.یس  یر.  رایشت .دیم  .دج.  شنک و ارائ. آن  . هی. و تدظیت  -51-16

 ؛ شنک یو آ..زر یاستخدا. ین  رنش.. هشیتدو -51-17

م آن  .  شزرسشن یکبشر و تسلی شنک هر رش .ش.  یهش یهش و  ده ییم خالص. ص.رت دارایتدظ -51-18
 ؛یقشن.ن

 ؛ران در چشرچ.ب ض.ا طیش خشرج از ایدر داخل  یددگیش ن.شیرعب.،  شج.  یلیجشد و تعطیا -51-19

 ؛ شنک یشست .ص.ب اعتبشریس یاجرا -51-20

 ؛و .ششرکت در ررکت ش یاسال. ید و فروش س شم و اوراق .شلیم در ..رد خریاتخشذ تص. -51-21

ذکر .ثشل  یست. ررح ..ارد ف.ق فقط  راید ف.ق ن.دحصر  . ..ار ییأت عش.ل در ا..ر اجرایشرات هیاخت -تبصره

 .سشزد یوارد ن. یخلل ییأت عش.ل در ا..ر اجرایشرات هیر اختی .د. و  . سش

 

 أت عامل با بانکیره و هیأت مدیه یمعامالت اعضا
 

سشب ش  . حیک.  ش  شنک  یخ.د در .عش.الت یت.اندد در ز.شن تصد یأت عش.ل ن.یر. و هیأت .دیه یاعضش -۵2ماده 

الت یت.اندد  . استثدشء تس  یم ر.د و ن.یش س یم طرف .عش.ل. واقع یر .ستقیش غیم و یر.د  . ط.ر .ستق ی شنک .

 .ددیشفت ن.شیش اعتبشر دریالت ی.طش ق ض.ا ط .ر .ط. از  شنک تس  یکشر.دد

. .تض.ن رقش ت  ش ر .عش.الت  شنک کینظ یت.اندد .عش.الت یشت عش.ل  شنک ن.یر. و هیأت .دیه یاعضش -۵۳ماده 

 . شنک  شرد انجشم دهدد
 

 ت عاملیریبودن سمت مد یبالتصد
 

 ی شنک  التصد یرعش.لی، س.ت .دیگریل دیش هر دلی، ف.ت یل استعفش،  رکدشریک.  . دل یدر ص.رت -۵۴ماده 

 .دارت ر عش.ل را  ر ع د. خ.اهدی.د یت هشیف و .سئ.لی. وظشیرعش.ل، قشئم .قشم کلیر.د، تش ز.شن انتخشب .د

 

 بانک یو حسابرس و بازرس قانون یمال یبخش پنجم: صورتها

 

 یحسابرس مستقل و بازرس قانون
 

 ی شرد. حسش رس .ستقل و  شزرس قشن.ن ی. یسشز.شن حسش رس شنک  یحسش رس .ستقل و  شزرس قشن.ن -۵۵ماده 

ش ینک را نخ.اهد دارت. عزل  ش ید، لکن حق دخشلت در ا..ر جشری. ا..ر  شنک اطالع حشصل ن.شیحق دارد از کل

 . شنک است ی ش .ج.ع ع... ید انتخشب حسش رس  .ستقل و  شزرس قشن.نیتجد

 ر را  ر ع د. دارد:یز یقشن.ن یت هشیف و .سئ.لیوظش یحسش رس .ستقل و  شزرس قشن.ن -۵6ماده 

 یاسشس استشنداردهش ر  یشن دور. ایسشالن. و . یاسشس ی.شل یهشاظ شرنظر در خص.ص ص.رت -56-1
 .یو حسش رس یحسش دار
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 ییاجرا یهش و  خشدش.. هشهش و دست.رالع.لنش..نیت .فشد اسشسدش..، آئیاظ شرنظر در خص.ص رعش-56-2
 ر ض.ا ط .ر .ط.یران و سشیا یاسال. یج. .ر ی .ل و اعتبشر،  شنک .رکزیران، ر.رایأت وزی.ص.ب ه

 و .فروضشت آن. یر.  شنک و .بشنیأت .دیه یشد شدیاظ شرنظر نسبت  .  .دج. سشالن.  و  ی ررس-56-3
، یاثر خش یش ین و .قررات .ر .ط.  . .دظ.ر ارزیدر چشرچ.ب ق.ان یشتیع.ل یانجشم حسش رس-56-4

 .یو صرف. اقتصشد ییکشرا

رش آن  . ارکشن و ارائ. گزا ی.شل یحشکم  ر گزاررگر یداخل یکدترل هش یاثر خش یش یارز-56-5
  شنک. یراهبر

 دشن از صحت اطالعشت .ددرج در آن.یر. و اط.یأت .دیه یت هشیفعشل یریگزارش تفس ی ررس-56-6

  .دج. و ع.لکرد شنک. یس. ایو اظ شرنظر نسبت  . گزارش .قش ی ررس-56-7

 یداخل یشو کدترل ه ی.شل یت نظشم گزاررگریتق. ی شنک در راستش یت. حسش رسی ش ک. یه.کشر-56-8
  شنک.

. و انتششر اوراق یش کشهش سر.شیش یر. در ..رد افزایأت .دیه ی یاظ شرنظر نسبت  . گزارش ت.ج-56-9
 .ششرکت و .عش.الت  ش ارخشص وا ست..

 شنک  یداخل یکدترل هش یاثر خش یش یر. در خص.ص ارزیأت .دیاظ شرنظر نسبت  . گزارش ه-56-10
 .یارائ.  . .ج.ع ع... ی را

رد یگ یک.  ش  شنک هش  . حسشب  شنک انجشم . یت.اند در .عش.الت ین. یحسش رس  .ستقل و  شزرس قشن.ن -۵7ماده 

 نفع ر.د. یم ذیر .ستقیش غیم ی . ط.ر .ستق

 کدد.ررکت  ی دون حق رأ یت.اند در جلسشت .جش.ع ع... ی. یحسش رس  .ستقل و  شزرس قشن.ن -۵8ماده 

الزم را انجشم داد.  یو  شزرس یدگیت.اند در هر ..قع هرگ.ن. رس ی. یقشن.نحسش رس .ستقل و  شزرس  -۵9ماده 

 .قرار دهد یدگیو اسدشد و .دارک و اطالعشت .ر .ط  .  شنک را .طشلب. کرد. و ..رد رس
 

 یسال مالـ
 

 .  ر.د و در روز آخر اسفدد .ش. ه.شن سشل ین .ش. هر سشل آغشز .ی شنک از روز اول فرورد یسشل .شل -60ماده 

 .رسد یشن .ی ش
 

 یمالـ یصورت ها
 

 شنک را  یاسشس ی.شل ی، ص.رت هشیشن خرداد.ش. هر سشل .شلید حداکثر تش  شیر.  شنک  شیأت .دیه -6۱ماده 

 یم و  . حسش رس .ستقل و  شزرس قشن.نیسشل .ز .ر تدظ ی شنک ط یت و وضع ع...یدر شر. فعشل ی.. گزارریض.

 د.یران ارائ. ن.شیا یاسال. یج. .ر یو  شنک .رکز

 یو .قررات  شنک .رکز یو  شنک ین  .لی، ق.انیحسش دار ی ر اسشس استشنداردهش ی.شل یص.رت ش -62ماده 

 گردد. ی. .یران ت یا یاسال. یج. .ر

ر.  . حسش رس یأت .دیه.را. .ر .ط از طرف ه یشددارت هشیو  ی.شل یم ص.رت هشیتسل ی..عد .قرر  را -6۳ماده 

 رسد قش ل  ییو دارا ید وزارت ا..ر اقتصشدییک.  . تأ ی یل قش ل ت.جیحداکثر تش دو.ش.  ش ارائ. دال ی.ستقل و  شزرس قشن.ن

  شرد. ید .یت.د

cabinetoffice.ir

www.dotic.ir



14 
 

و  ی.شل یهش..ظف است حداکثر ظرف .دت دو.ش.  س از وص.ل ص.رت یحسش رس .ستقل و  شزرس قشن.ن -6۴ماده 

 د.یارسشل ن.ش ی.ج.ع ع... یم را انجشم داد. و گزارش خ.د را  .  شنک و اعضشالز یهشیدگیه.را.، رس یشددارت هشی

 رسد  ییو دارا ید وزارت ا..ر اقتصشدییک.  . تأ ی یل قش ل ت.جیحسش رس حداکثر تش س. .ش.  ش ارائ. دال یدگی. لت رس

  شرد. ید .یقش ل ت.د

 یسشل .شل یثر ظرف .دت رش .ش.  س از انقضشد حداکی،  شیرد. هر سشل .شل یحسش رس ی.شل یهشص.رت -6۵ماده 

 د.  شرد. یرس یعشد یب .ج.ع ع...ی شنک  . تص.

قش ل  یل ..ج ی شنک  . دال ی.شل یسشالن.، ص.رت هش یل .ج.ع ع...یک.  س از تشک یدر ص.رت -66ماده 

ت  . رفع ر.د نسب ین .ییتع یک. ت.سط .ج.ع ع... یر.  شنک ..ظف است در . لتیأت .دیب نبشرد، هیتص.

 د. در هر حشل یاقدام ن.ش ی.شل یب ص.رت هشیتص. ی را یل .ج.ع ع...یرادات و ارکشالت  . .دظ.ر تشکیا

 د.  شرد.یرس یب .ج.ع ع...یشن آذر .ش. سشل  عد  . تص.ید حداکثر تش  شی شنک  ش یهر سشل .شل ی.شل یص.رت هش

.دیران و گزارش حسش رس .ستقل و  شزرس  یریه.را. آن و گزارش تفس یهششددارتیو  ی.شل یهشص.رت -67ماده 

ارائ.  ی.ج.ع ع... یر.  شنک  . اعضشیأت .دیسشالن. ت.سط ه ی.ج.ع ع...ی عشد یروز قبل از  رگزار 10 شیستی  یقشن.ن

 ر.د.

ر. یت .دأی،  . .دزل. .فشصش حسشب ه ی شنک در هر دور. ت.سط .ج.ع ع... ی.شل یب ص.رت شیتص. -68ماده 

 .خ.اهد  .د یه.شن دور. .شل ی را

 

 ر مقرراتیبخش ششم: سا 

 

  شنک عض. صددوق ض.شنت سپرد. هش  .د. و تش ع کلی. ررایط و ض.ا ط آن .ی  شرد. -69ماده 

اعطشی تسهه یالت  . ارههخشص .رتبط  ش  شنک، صههرفشً در چشرچ.ب ضهه.ا ط  شنک .رکزی ج. .ری  -70ماده 

 اسال.ی ایران .جشز است.

اعطشی تس یالت  . ذی نفع واحد و قب.ل تع دات  . نفع وی، صرفشً در چشرچ.ب ض.ا ط  شنک .رکزی  -7۱اده م

 ج. .ری اسال.ی ایران .جشز است.

 شنک  شید .تدشسهههب  ش هر یک از طبقشت دارایی هشی خ.د ، در چشرچ.ب ضههه.ا ط  شنک .رکزی  -72ماده 

 ج. .ری اسال.ی ایران ذخیر. کشفی اختصشص دهد. 

ران یا یاسال. یج. .ر یخ.د را در چشرچ.ب ض.ا ط  شنک .رکز یهشییاز دارا ی شنک ه..ار.  خش -7۳ماده 

 د. ین.شی. ینگ دار یآن یهشیی . ص.رت دارا

.رتبط  ش آن  .د. و در  یهشهش و دسههت.رالع.لنش..نییو آ ییت قشن.ن .بشرز.  ش  .لشهه.ی شنک .لزم  . رعش -7۴ماده 

 د. ین.شیجشد .یسم ایترور ین .شلیو تش. یی.بشرز.  ش  .لش. یرا  را ی.ستقل یآن، واحد سشز.شن یاجرا

ن گزارش یو ه.چد یت رههرکتیسههک، حشک.یت ریری، .دی.شل یهش شنک اطالعشت .ر .ط  . صهه.رت -7۵ماده 

ع..م .دتشر  ی.  رارا .طش ق ض.ا ط و .قررات .ر .ط یدور. .شل یت طی ش اه. یدادهشیر. و رویأت .دیع.لکرد ه

 د. ین.شی.
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ران، یا یاسههال. یج. .ر ی، اسههدشد و دفشتر خ.د را .طش ق  ش ضهه.ا ط  شنک .رکزی شنک اوراق  شزرگشن -76ماده 

 د.ین.شیثبت و ضبط .

ن و .قررات .ر .ط از .حل سهه.د خشلص  س از وضههع اندوخت. هش، یسهه.د سهه شم دولت  . ..جب ق.ان -77ماده 

 ز خ.اهد رد.ی . حسشب خزان. وار یر کس.ر قشن.نینبشرت. و سششن ایشت، زیکسر .شل

ش خشرج کشهه.ر، در چشرچ.ب ضهه.ا ط و .قررات یدر داخل  یددگیش ن.شیش  شج. یرههعب.  یلیش تعطیجشد یا -78ماده 

 ر است. یا.کشن  ذ

 یزان ا الغی . . یند سههپرد. قشن.ی(،  شیشلیو ر ی اعم از ارز یشفتیدر یهشزان سههپرد.ی شنک .تدشسههب  ش . -79ماده 

 د. یع ن.شیران نزد  شنک .ذک.ر ت.دیا یاسال. یج. .ر یت.سط  شنک .رکز

کدد ک. قشدر  شرههد هر گ.ن. اطالعشت و یجشد .یا یاشن را  . گ.ن.ی شنک سههش.شن. جش.ع اطالعشت .شههتر -80ماده 

و  یش ..ردی ی . صههه.رت ادواررا  یر.شلیش غی یران اعم از .شلیا یاسهههال. یج. .ر یشز  شنک .رکزیآ.شر ..رد ن

 شرآن  شنک گذارد. یدر اخت یقیش تلفی ین انفرادیه.چد

سش یگذار.یسر.ش -8۱ماده  س شم و  سشب خ.د در  صرفشً در ی شنک  . ح رخشص  سط ا شر. ت. ر اوراق   شدار .دت

 چشرچ.ب ض.ا ط و .قررات .ر .ط .جشز است. 

 آن .ت.ج. .شهههتریشن .ی رههه.د، .سهههئ.ل و .تع د جبران   شنک در .قش ل خسهههشراتی ک. در اثر ع.لیشت -82ماده 

.ی  شرد. اعضشء هیأت .دیر.، .دیر عش.ل و سشیر اعضشی هیأت عش.ل  شنک نیز .سئ.ل خسشراتی .ی  شردد ک.  . 

دفعشن و ارخشص ثشلث وارد یعلت تخلف هر یک از آن هش، از ق.انین و .قررات ..ض.ع. و یش اسشسدش..  شنک  . ذ

 .ی ر.د.

کلی. اطالعشت .ر .ط  . ا..ر جشری  شنک و هم چدین اطالعشتی ک.  شنک  . سهههبب اجرای هدف و  -8۳ ماده

..ضهه.ع فعشلیت خ.د از ع.لیشت .شههتریشن کسههب .ی ن.شید، .حر.شن.  .د. و اعضههشی هیأت .دیر.، .دیرعش.ل، 

هشن  شنک .رکز ه ه ه هی  شزرس قشن.نی و ع.ا.ل ذیر ط آن ، .دیران وکشرکدشن  شنک و  شزرس ه ه ی ج. .ری اسال.

ایران حق افشههشی آن را ندارند و هیچ یک از ن شدهش وسههشز.شن ش و .راجع دولتی و ع...ی  . اسههتثدشی دادگش. هش و 

سهههشیر .راجعی ک. طبق قشن.ن حق اخذ اطالعشت از  شنک ش را دارند، حق .طشلب. اطالعشتی راجع  . ا..ر  شنک یش 

 .شتریشن را ندارند.

راق، قراردادهش و اسدشد تع د آور  شنک،  ش دو ا.ضشء .جشز .عتبر است. دارندگشن ا.ضشء .جشز و . اویکل -8۴ماده 

 د. ین.ش ین .ییر. تعیأت .دی. اوراق، قراردادهش و اسدشد تع د آور را هیط و نح.. ا.ضشء کلیررا
اعم از خص.ص  یق.قش حی یقیر .دق.ل  شنک تحت هر عد.ان  . هر رخص حقیا..ال .دق.ل و غ یواگذار -8۵ماده 

  شرد. ی . ص.رت  ال ع.ض ..د.ع . یش دولتی

.دع .داخل. وزرا و  یح. قشن.نی.عش.الت اعضهههشء هیأت .دیر. و .دیرعش.ل  شنک  ش  شنک .شههه..ل ال -86ماده 

سشل  یو کش.ر یددگشن .جلس و کشر.ددان دولت در .عش.الت دولتین.ش  130و  129و  .فشد ..اد  1337.ص.ب 

 ی اصالح قس.تی از قشن.ن تجشرت  ش رعشیت سشیر ..اد این اسشسدش.. است .الیح. قشن.ن

نح.. ادار.  یح. قشن.نیکش.ر، ال یو  شنک ید. تش ع قشن.ن  .لینگرد یدیش  ین اسشسدش..  یک. در ا ی..ارد -87ماده 

 .ن و .قررات الزم االتبشع کش.ر خ.اهد  .دیر ق.انیا..ر  شنک هش و سش
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خ یف.ق العشد.  شنک و در تشر یب .ج.ع ع...یخ ...........  . تص.ی.شد. در تشر 87ن اسشسدش.. .شت.ل  ر یا  

 .ب الزم االجرا استیخ تص.یاز تشر د. است ویران رسیشت وزیب هی......................  . تص.

 
 

 

 
 یریاسحاق جهانگ

 س جمهورییمعاون اول ر
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