
 

 

 

 

 

 » تنظيم بازار غيرمتشکل پوليقانون «

 

اشتغال به عمليات بانکي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هـر عنـوان و تاسـيس و ثبـت             -١ماده 

هرگونه تشکل براي انجام عمليـات بـانکي، بـدون دريافـت مجـوز از بانـک مرکـزي جمهـوري                     

کنندگان و    گري بين عرضه    مر واسطه عمليات بانکي در اين قانون به ا      . اسالمي ايران ممنوع است   

موارد مشابه تحت هـر     ار به صورت دريافت انوع وجوه، سپرده، وديعه و          بمتقاضيان وجوه و اعت   

هـاي الکترونيکـي پرداخـت و          وام، اعتبـار و سـاير تسـهيالت و صـدور کـارت             عنوان و اعطـاي   

 .شود هاي اعتباري اطالق مي کارت

انـد براسـاس مفـاد همـان          بالً به موجب قوانين خـاص تاسـيس شـده         هايي که ق    ها و صندوق    بانک -١تبصره

 .قوانين ادامه فعاليت خواهند داد

اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که بدون دريافت مجوز از بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمي           -٢تبصره 

االجـرا شـدن ايـن     ايران به عمليات بانکي مبادرت دارند موظفند ظـرف يـک مـاه از تـاريخ الزم            

ون براي اخذ مجوز به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مراجعه و مدارک مـورد نيـاز را                  قان

در غير اين صورت بنا به درخواست بانک مرکزي جمهـوري اسـالمي ايـران ادامـه          . ارائه نمايند 

در . فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران متوقف خواهـد شـد              

بانـک مرکـزي    . صالح قضـايي مراجعـه نمايـد        تواند به مراجع ذي     قاضي مي صورت اعتراض، مت  

 جمهوري اسالمي ايران نيز موظف است ظرف سـه مـاه درخواسـت را رسـيدگي و نتيجـه را بـه                     

 

 



 

 

 را  در صورت عدم صدور مجوز، بانک ياد شده ايرادها و نـواقص پرونـده             . متقاضي اعالم نمايد  

 .اضي اطالع دهدبراي اصالح و رفع آن بايد به متق

چنـين مسـئوليت      نامه ناظر بر تاسيس، فعاليت و نظارت بر اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي هـم                   آئين -٣تبصره 

مديران و سهامداران عمده، انحالل و تصفيه و نحوه لغو مجوزهاي تاسيس آنها براسـاس قـوانين                 

 بـا   ٨/٦/١٣٦٢ربـا مصـوب        و عمليـات بـانکي بـدون       ١٨/٤/١٣٥١پولي و بانکي کشور مصوب      

 .تاييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده که به عمليات بانکي اشتغال دارند در صـورتي کـه                   -٤تبصره 

موفق به اخذ مجوز فعاليت تحت عنوان موجود يا عنوان مناسب ديگر ظرف شش مـاه از تـاريخ                   

ون نشوند بنابه اعالم بانک مرکزي جمهـوري اسـالمي ايـران حـق ادامـه                االجرا شدن اين قان     الزم

متخلفين از اجراي اين حکم در صورت شکايت بانک ياد شده از طريـق            . فعاليت نخواهند داشت  

 .دار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد مقامات قضايي صالحيت

هاي پولي و اعتباري، مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات             نظارت بر حسن اجراي سياست     -٢ماده 

موسسات و اشخاص فعال در     . بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به عهده بانک ياد شده است          

 .اين زمينه مکلفند اطالعات الزم را در اختيار بازرسان بانک ياد شده قرار دهند

ش و احراز تخلـف توسـط بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي               رئه گزا در صورت ارا  -١تبصره  

در ايـن مـوارد،   . تواند نسبت به تعليق مجوز موسسات متخلـف اقـدام نمايـد        مي کايران، اين بان  

جمهوري اسالمي ايران مکلف به جلوگيري از ادامه فعاليت متخلفين و همکـاري             نيروي انتظامي   

تواند به    در صورت اعتراض، متقاضي مي    . باشد  ن مي الزم با بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرا      

 .صالح قضايي مراجعه نمايد مراجع ذي
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران پس از اعمال نظـارت بـر موسسـات موضـوع ايـن قـانون                    -٢تبصره

 :نسبت به ساماندهي آنان در چارچوب مقررات موجود و شرايط ذيل اقدام نمايد

 شرايط ارتقا به ساير موسسات مالي، اعتباري غيربانکي يا بـانکي را             براي موسساتي که   -الف

 .شود ميدارا باشند مجوز الزم توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران صادر 

ها و اطالعات به دست آمده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران              کليه گزارش  -ب

 .شود کامالً محرمانه تلقي مي

ره توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و پـس از تاييـد              نامه اين تبص    آئين -ج

 .شوراي پول و اعتبار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

به منظـور امکـان نظـارت کامـل بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران بـر بـازار متشـکل و                           -٣ماده 

ده وزيـر امـور     غيرمتشکل پولي و تفکيک بازار پول و سرمايه، رياسـت شـوراي بـورس بـه عهـ                 

 .باشد اقتصادي و دارايي مي

نامه اجرايي اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بـا همـاهنگي بانـک                     آئين -٤ماده 

 .رسد مرکزي جمهوري اسالمي ايران ظرف دو ماه به تصويب هيات وزيران مي

 .گردد ثر مياال کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي -٥ماده 

 

شـنبه مـورخ بيسـت و دوم          قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه علني روز سـه              

 به تاييـد    ٣٠/١٠/١٣٨٣ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ                  دي

 .شوراي نگهبان رسيد

 غالمعلي حداد عادل –رئيس مجلس شوراي اسالمي      
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