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 اظهارنظر كارشناسي درباره: 

 «طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران»

 كليات طرح.1

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چكيده

قانون تصویب و اجراي از چهار دهه قانون عمليات بانكي بدون ربا و و اجراي از تصویب ه دهه بيش از س

با هدف اصالح قوانين مربوط به « طرح بانكداري جمهوري اسالمي ایران»گذرد. ميپولي و بانكي كشور 

وانين موردي( قانون پولي و بانكي و سایر ققسمت سوم حوزه بانكداري )قانون عمليات بانكي بدون ربا، 

توسط  4/7/1395در تاریخ  165 ثبت شمارهبا نماینده دوره دهم مجلس شوراي اسالمي  225با امضاي 

هاي تخصصي ارجاع شد. كميسيون و پس از آن جهت رسيدگي به رسيداداره قوانين مجلس به چاپ 

ي اسالمي با دوره نهم مجلس شورا در ي است كهعنوان نسخه جدید و اصالح شده طرحاین طرح به

 8/2/1394مورخ شنبه روز سهفوریت در جلسه علني یک با قيد« عمليات بانكي بدون ربا»عنوان طرح 

به مانده و مسكوت  مذكوردر انتهاي دوره  ، امابود رسيدهتصویب به )دوره نهم مجلس شوراي اسالمي( 

 نتيجه نرسيد. 

ماده قانوني است كه با تمركز بر  219فصل و  13داراي  بانكداري جمهوري اسالمي ایرانطرح 

، هابانک تملک سهام ،هابانکتأسيس بانک، ساختار  مشتمل بر شرایط 1هابانکقوانين و مقررات ناظر بر 

ارت، مقررات عمليات بانكي )عقود(، سازوكار تجهيز و تخصيص منابع، گزارشگري مالي، شفافيت، نظ

، سعي در اصالح ساختار هابانکوقف، انحالل یا ورشكستگي ها و فرآیند تت سپردهانتظامي، صندوق ضمان

با تبيين محورهاي اصلي، با طرح اوليه و مذكور . در این گزارش كليات طرح و عملكرد شبكه بانكي دارد

 است. شده بررسيو نقاط قوت و ضعف آن مقایسه قوانين موجود 

الح قوانين حوزه پولي و بانكي در كه اص استدر شرایطي ارائه طرح ازسوي مجلس شوراي اسالمي 

شمار اصالح این هاي بيعليرغم ضرورتاما  ،شروع شده 1382دولت با مشاركت بانک مركزي از سال 

ارائه  بر ضرورتمبني از ابتداي دوره نهم مجلس شوراي اسالمي قوانين و تأكيد مجلس شوراي اسالمي

خصوص اصالح درسوي دولت ازاي الیحهنون تاكبانكداري و بانک مركزي توسط دولت، لوایح سریع 

 قوانين پولي و بانكي به مجلس ارائه نشده است. 

اما  نيازمند اصالح و بازنگري است،هايي وجود دارد كه چند در طرح جديد نيز كاستيهر

                                                 

در  1351بانكي كشور مصوب  هاي اول و دوم قانون پولي وموضوع ساختار، اركان و وظايف بانك مركزي )مربوط به قسمت .1

توسط دولت )بانك مركزي( « اليحه بانك مركزي»اي با عنوان و اصالحات آن در اليحه جداگانه (ستاين طرح پرداخته نشده ا
 وجود خواهد داشت.« بانك مركزي»و قانون « بانكداري»قانون مادر با عناوين قانون  2تهيه شده است كه بر اين اساس 
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ارائه  در تسريعاصل تقدم اليحه بر طرح و تأكيد بر ، ضمن در مجموعي مجلس هاپژوهشمركز 

داليلي كه نسخه واحد براي اصالح قانون، به منظور تجميع و ارائهبه زسوي دولتا بانكي وايحل

« طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران»موافقت خود را با كليات  گردد،در ذيل اشاره مي

 نمايد:اعالم مي

 اصالحي دولت و ضرورت اصالح قانون.تعلل بيش از حد در ارائه لوایح  .1

 .فصل طرح( 13فصل از  10نویس الیحه بانكداري )در طرح با پيش تطابق حداكثري متن نهایي .2

اصالح طرح و رفع اشكاالت اساسي نسبت به نسخه اوليه طرح عمليات بانكي بدون ربا )در  .3

 .مجلس نهم(

توجه به ابعاد فقهي و شرعي عمليات بانكي در كنار سایر اصول و ضوابط بانكداري متعارف   .4

 .و شفافيت بانكي همچون حاكميت شركتي، نظارت

نهایي الیحه بانكداري با توجه به  نویسپيشعدم اعمال اصالحات الزم و مورد انتظار در  .5

 هاي كنوني كه منجر به تغييرات حداقلي نسبت به قانون موجود شده است.چالش

 .نسخ قوانين متعدد و پراكنده در حوزه بانكداري .6

 

 مقدمه

به تصویب  1362كه در شهریورماه سال « ات بانكي بدون رباعملي»سال از اجراي قانون  33بيش از  

ضرورت بازنگري در  اكنون است كهسال در شرایطي  33گذرد. عدم اصالح قانون بعد از مي ،رسيد

ذيل، بر كسي پوشيده مهم  داليل هاي صورت گرفته وشناسيقوانين بانكي براساس آسيب

 نيست:

به تكاليف  و تعدد و پراكندگي قوانين مربوط منشأ قانونيمشكالت عدیده در نظام بانكي كشور با  .1

  هابانک

 و صوري شدن عمليات بانكداري بدون ربا بودنشبهه ربوي  .2

 ات اعتباريمؤسسو  هابانکعدم تناسب برخي عقود با ماهيت  .3

 هاي مشتریانعدم تناسب برخي عقود با مقاصد و سليقه .4

 هاضعف ساختارهاي نظارتي و حاكميت شركتي بانک .5

، مسائل حقوقي و اقتصادي ورشكستگي و هابانکخألهاي متعدد قانوني )ناظر بر تفكيک انواع  .6

 خاتمه فعاليت، مالكيت و سهامداري و...(

 با تحوالت بانكداري اسالمي و بانكداري متعارف در دنيا نظام بانكي كشور همگام نبودن  .7
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خشي از آنها ناشي از عملكرد قانون كه البته ب فوقبندهاي هاي اشاره شده در عليرغم چالش

 است. صورت نگرفتهدر سه دهه گذشته تغيير قابل توجهي در قوانين حوزه بانكداري  است،

 1382از سال  1«بانك مركزي»و  «بانكداري»نويس لوايح ست كه پيشاشرايطي  درمسئله اين 

ال از شروع تهيه س 13و با گذشت بوده و هست دست تهيه  هاي قبلي و فعلي دردولتدر 

 .ارائه نشده استشوراي اسالمي به مجلس ازسوي دولت اي لوايح اصالحي، تاكنون اليحه

طرح بانكداري بدون ربا نسخه بازبيني و اصالح شده  «بانكداري جمهوري اسالمي ایران»طرح 

زارش عنوان اولين گگزارش حاضر به باشد. مي)نسخه مربوط به دوره نهم مجلس شوراي اسالمي( 

  مذكور است. طرح  كليات كارشناسي پيرامون 

در این گزارش ابتدا به روند و تحوالت طرح اصالح قانون بانكداري بدون ربا در مجلس شوراي 

در بخش سوم مقایسه  بيان شده و شود. در بخش دوم محورها و فصول اصلي طرحپرداخته مي، اسالمي

بررسي ایرادات و نقاط ضعف به بخش چهارم  گيرد.ت ميرات طرح حاضر با ویرایش اوليه آن صورتغيي

گيري درخصوص كليات طرح بانكداري جمهوري اسالمي ایران بندي و نتيجهجمع و نهایتاًپرداخته طرح 

 .استه شدهئارا

 

 بازنگري در طرحتغييرات و روند . 1

هم مجلس شوراي اسالمي توسط تأكيد بر ارائه الیحه اصالحي دولت در حوزه بانكداري از ابتداي دوره ن 

تا هاي تخصصي، قوت گرفته بود و عدم ارائه آن تا سال دوم دوره پيشين مجلس موجب شد كميسيون

هاي اقتصادي و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس كارگروهي متشكل از برخي نمایندگان كميسيون

. در به كار كند بانكي بدون ربا آغازخصوص ارائه طرح اصالح قانون عمليات منظور مطالعه و بررسي دربه

این فرآیند با همكاري و مشاركت مركز تحقيقات اسالمي مجلس شوراي اسالمي )قم( و برخي 

سال عمليات بانكي بدون ربا، مصوب هاي بازنگري در قانون صاحبنظران دیگر، كارگروه مزبور كميته

نتيجه  نون بانكداري بدون ربا و از طرفي بهبا تشخيص ضرورت اصالح قا كه نهایتاًرا تشكيل داد  1362

)نسخه « عمليات بانكي بدون ربا»اي ماده 67نرسيدن الیحه اصالح قوانين بانكي توسط دولت، طرح 

فوریت در جلسه قيد یکبا  23/2/1394مورخ  1404( به شماره چاپ 1362اصالحي قانون مصوب سال 

به عنوان )یب و جهت بررسي به كميسيون اقتصادي تصومجلس شوراي اسالمي  8/2/1394علني مورخ 

 ارجاع شد.  مجلسهاي كميسيونو سایر  (كميسيون اصلي

ي مجلس هاپژوهشاي عمليات بانكي بدون ربا(، مركز ماده 67با اعالم وصول طرح اوليه )طرح 

                                                 

وجود خواهد داشت. يك قانون ناظر بر اركان و چارچوب  قانون در حوزه پولي و بانكي دوذكر است در رويكرد جديد، شايان  .1

 ها )قانون بانكداري( خواهد بود.فعاليت بانك مركزي )قانون بانك مركزي( و قانون ديگر ناظر بر فعاليت بانك
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كارشناسان  شبكه بانكي، و بانک مركزينمایندگان شوراي اسالمي با تشكيل جلسات كارشناسي با حضور 

گزارش اظهارنظر  دوكه منتج به انتشار كرد و صاحبنظران مربوط مبادرت به بررسي تفصيلي این طرح 

 مجلس هايپژوهشاظهارنظر مربوط به طرح پيشين، مركز  در1كارشناسي پيرامون این طرح شد.

 2.بود حاصال و بازنگري نيازمند كه دانست اساسي اشكاالت واجد را مزبور طرح اسالمي شوراي

نظام بانكي، طراحان طرح ازسوي  ي مجلس و برخي انتقادهاي دیگرهاپژوهشمركز  هايبا انتشار گزارش

اصالح را طرح اوليه هاي كارشناسي و با مشورت صاحبنظران نظام بانكي با تشكيل كميتهتالش كردند 

 . كنندو تكميل 

وه پولي و بانكي كميسيون اقتصادي مجلس اي اوليه در كارگرماده 67هاي طرح اصالحات و بازنگري

با اتخاذ رویكرد تجميع  اصالح شده طرح شد و در نهایتاصالح شده از این طرح  هايسخهمنجر به ارائه ن

ناظر بر  همه قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، عمليات و انحالل بانک )برخالف طرح اوليه كه صرفاً

نویس الیحه بانكداري تهيه شده در دولت، مشتمل بر از نسخه پيشعقود بود( با استفاده  عمليات بانكي

در اواخر دوره نهم مجلس شوراي اسالمي، 19/2/1395مورخ  1810ماده به شماره چاپ  205 فصل و 13

فوریتي كميسيون اقتصادي پيرامون طرح عمليات بانكي بدون ربا به چاپ رسيد. با عنوان گزارش یک

تقدیم مجلس شد كه  3قانون اساسي هشتادوپنجمنهاد تصویب براساس اصل این گزارش )طرح( با پيش

تصویب مجلس شوراي اسالمي با  1395 ماهاردیبهشت 20جلسه علني مورخ در عليرغم مخالفت دولت، 

صورت آزمایشي( و طرح مزبور جهت تصویب نهایي )به شدموافقت هشتادوپنجم اساس اصل این طرح بر

نامه داخلي اساس آیينساس كميسيون اقتصادي موظف بود بر. بر این اشدجاع به كميسيون اقتصادي ار

حد نصاب به دليل هم مجلس بهمجلس، به طرح مزبور رسيدگي نماید كه در روزهاي پایاني دوره ن

جلسه، این طرح عمالً از دستور  دوگيري، پس از برگزاري يكميسيون جهت رأاین نرسيدن اعضاي 

 بررسي خارج شد.

ها و همچنين با اعمال برخي اصالحات، بازنگري مجدداً طراحان طرحبرخي از شروع مجلس دهم، با 

نویس الیحه بانكداري دولت، طرح جدید اصالح قانون بانكداري را با تطبيق مجدد با نسخه نهایي پيش

هاي قبلي هنسخه نهایي و بازبيني شده نسخعنوان به كه« بانكداري جمهوري اسالمي ایران»عنوان طرح 

                                                 

 جهت بررسي و مطالعه اين دو گزارش ر.ك: .1

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/937338 

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/946947 

مين أسسات مشاوره تخصصي و تؤم»هایی به نام پيشنهاد تأسيس مؤسسهمهمترين اشكالي كه به طرح اوليه وارد بود . 2

 هاي كوچك و متوسط متقاضي تسهيالت بود که عليرغم هدفگذاري جهت تخصصيها به بنگاهنابع بانكجهت تخصيص م« مالی
هاي جدي ازجمله نداشتن تجربه اجرايي و شدن اعطاي تسهيالت و اجراي صحيح عقود، داراي ابهامات، اشكاالت و ضعف

 در شبكه بانكي بود. انحراف جويي و ايجادهاي رانتعملي، فاقد پشتوانه علمي و نظري، ايجاد زمينه

را  نياز قوان یوضع بعض اريتواند اختیم یدر موارد ضرورمجلس ... »دارد كه : قانون اساسي بيان مياصل هشتادوپنجم  .3

 یم نييتع مجلس که یدر مدت نيقوان نیا صورتنیکند، در ا ضیخود تفو یداخل یهاونيسيکم به دومهفتادو اصل تیبا رعا
 .«خواهد بود آنها با مجلس یینها بیتصو ود وشیاجرا م یشیآزما صورت به دینما

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/937338
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/946947
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تهيه لوايح اصالحي در
سال 10دولت حداقل از 

پيش

درخواست مكرر مجلس 
ح از دولت براي ارائه لواي
از ابتداي دوره نهم

عدم ارائه اليحه و تهيه
ناقص: طرح اوليه مجلس

و حاوي ايرادات و 
اشكاالت

تشكيل كميته هاي  
كارشناسي و اصالح و 

بازنگري در طرح و 
ادغام با پيش نويس 

اليحه

طرح مزبور به  1ارائه نمودند. 4/7/1395 در تاریخ 165 ثبتشماره  با ،نماینده 225با امضاي طرح است 

ي و قضایو  هاي امنيت ملي و سياست خارجيكميسيون اصلي و كميسيونعنوان به اقتصادي كميسيون

نشان  1ه طرح بانكداري در شكل )روند بازنگري و ارائ هاي فرعي ارجاع گردید.كميسيونعنوان به حقوقي

 .داده شده است(

 

 . روند بازنگري در قوانين پولي و بانكي در دولت و مجلس1 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محورها و فصول اصلي طرح. 2

هاي ماده قانوني است. ویژگي 219فصل و  13بانكداري جمهوري اسالمي ایران مشتمل بر جدید طرح 

 :كردتوان در موارد زیر خالصه ي ناظر بر ابعاد طرح مزبور را مياصل

را از تأسيس تا انحالل دربر گرفته  هابانكاين طرح كليه قوانين و مقررات ناظر بر  (الف

 وجود خواهد داشت. هابانکو در صورت تصویب یک قانون واحد براي فعاليت  است

به احكام  درستيبه انكداري دولت،اليحه ب نويسپيشهمانند  كنوني مجلسطرح  (ب

این موضوعات در الیحه مربوط  زیرا ،مربوط به پول و اركان و ساختار بانك مركزي نپرداخته است

پرداخته شده است. بر همين  )شامل تعریف پول، وظایف، ساختار و... بانک مركزي( به بانک مركزي

كه مربوط به  1351لي و بانكي كشور مصوب قسمت سوم قانون پو این طرح صرفاً (219)اساس در ماده 

 شده است.موكول قانون به الیحه بانک مركزي  آنهاي دیگر بانكداري است نسخ شده و بخش

ساير فصول  به غير از فصل پنجم مربوط به عمليات بانكي )تجهيز و تخصيص منابع(، (ج

بته در مواردي نيز نويس اليحه بانكداري اقتباس شده است )الطور عمده از پيشطرح به

                                                 

 «(هاوضعيت»لينك دسترسي به متن طرح: )رجوع به بخش  .1

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/983611  

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/
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 تغييراتي نسبت به متن اليحه صورت گرفته است(.

نسخه نهایي طرح حاضر پس از انتقادهاي صورت گرفته نسبت به نسخه اوليه آن تدوین و ارائه  (د

 شده است.

پيشنهاد نسخ بسياري از قوانين قبلي اعم  در اين طرحالیحه دولت،  نویسپيشبرخالف  ـ(ه

اي رواحد ب و در واقع یک قانون تقریباً 1قوانين موردي و پراكنده ارائه شده استمادر يا  وانينقاز 

 وجود خواهد داشت. هابانکفعاليت 

هاي در حوزهاین طرح نسبت به قوانين قبلي كشور در حوزه بانكداري، تالش نموده است  (و

 فاده نمايد.جاي اختيار استمحوري بهو حاكميت شركتي از رويكرد تكليف نظارت، شفافيت

 الخطاب بودن قانون هستند.هاي مزبور نيازمند حفظ شأن آمریت و فصلحوزه زیرا

هاي اخير نسبت به انطباق عمليات بانكي دليل انتقادها و ایرادات فراوان صورت گرفته در سالبه (ز

فصل مربوط به عمليات بانكي )تجهيز و است كرده با ضوابط فقهي و شرعي، این طرح تالش 

تخصيص منابع با استفاده از عقود اسالمي( و همچنين موضوع وجه التزام )جريمه تأخير( را با 

 توجه بيشتر به ابعاد شرعي موضوعات تدوين نمايد. 

هاي ناظر بر عمليات بانكي از حيث ابعاد ها و بخشنامهانطباق دستورالعملموضوع  (ح

واقع شده است، با پيشنهاد تشكيل شوراي  كه در ساختارهاي قانوني موجود مغفول شرعي و فقهي

 2بيني شده است.نظارت( پيش -فقهي )فصل نهم

 
 

 

 

 

                                                 

، فصل چهارم قانون بانکی و پولی و کشور مصوب 5/4/1334قانون بانکداری مصوب از تاريخ اجراي اين قانون،  -(219) ماده .1

نامه طرز اداره بانک و آیينو تغييرات بعدي آن،  18/4/1351قسمت سوم قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ، 7/3/1339
اليحه قانوني  ،1/11/1351( قانون پولی و بانکی کشور مصوب 39ر ماده )نحوه الغای اجازه تأسيس بانک در موارد مذکور د

و تغييرات بعدي آن، قانون اجازه 8/6/1362مصوب  )بهره( قانون عمليات بانكي بدون ربا ،3/7/1358مصوب  هااداره امور بانك
متناسب با نرخ بازدهی در  نکی، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهيالت با21/1/1379مصوب  هاي غيردولتيتأسيس بانك

عطاي تسهيالت بانکی ، قانون تسهيل ا31/2/1385های مختلف اقتصادی )با تأکيد بر نظام بانکداری اسالمی( مصوب بخش
ملغي  5/4/1386های توليدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب طرح يهای طرح و تسریع در اجراو کاهش هزینه

هاي ها و دستورالعملنامهي اين قانون به تصويب نرسيده است، آيينيهاي اجرانامه و دستورالعملآيين . تا زماني كهشودمي
 سابق، مشروط بر اينكه با مفاد اين قانون به تشخيص بانك مركزي معارض نباشد، قابل اجرا خواهد بود.

ا وجود شوراي نگهبان كه قوانين را از جهت خصوص تشكيل شوراي فقهي اين است كه آيا ببهامات مطرح شده دريكي از ا .2

نمايد، نيازي به شوراي فقهي است؟. در اين خصوص شايان ذكر عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي بررسي و تأييد مي
هاي قانون پس از تصويب ها و دستورالعملنامهدهد و آيينمتن قانون را مورد بررسي قرار مي است كه شوراي نگهبان صرفا  

گيرد لذا تداخل وظايف بين اين دو شورا وجود ندارد. نكته اصلي در اين قانون مورد بررسي و اظهارنظر شوراي نگهبان قرار نمي
خصوص مربوط به سازوكار و حدود وظايف شوراي فقهي است كه پس از قبول ضرورت وجود چنيني شورايي نيازمند بررسي 

 كارشناسي است.

اليحه دولت،  نويسپيش گيري ازدر نسخه جديد و بازنگري شده طرح بانكداري، با بهره

رويكرد جامعي نسبت به مقررات بانكداري ناظر بر تأسيس، فعاليت و انحالل اتخاذ شده است، 

ها وجود خواهد يك قانون واحد براي فعاليت بانك با تصويب اين قانون صرفاًاي كه گونههب

 .داشت
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حاوي  1منظور شناخت كلي ابعاد و فصول طرح جدید بانكداري جمهوري اسالمي ایران جدول به

 فصول طرح و موضوعات مطرح شده است:

 

 بانكداري جمهوري اسالمي ايران . محورها و موضوعات فصول طرح1 جدول

 محورها و موضوعات فصول طرح

  -اول فصل

 شمول گستره و تعاريف اهداف،

 اهداف قانون -

ارائه تعریف مجزا براي مؤسسه اعتباري، بانک و مؤسسه  -

 اعتباري غيربانكي

 الحسنه و تعاوني اعتبارشمول تعاریف صندوق و بانک قرض -

  –دوم فصل

 بانك تأسيس شرايط

 ابط و شرایط تقاضاي تأسيسضو -

 ي دولتيهابانکتطبيق اساسنامه  -

 ضوابط بانک خارجي -

 هاي غيرقانونيمقابله تخلف و فعاليت -

  -سوم فصل

 هابانك سهام تملك نحوه

 هابانکحدود و ضوابط تملک سهام  -

تعيين مصادیق مالک واحد )لحاظ كردن روابط مالي،  -

 وقي یا حقيقي(خویشاوندي، مالكيتي و غيره در یک شخص حق

  –چهارم فصل

 هابانك ساختار

 مدیرهساختار هيئت -

 ساختار هيئت عامل -

 مدیره و هيئت عاملضوابط و شرایط هيئت -

 هابانکتوجه به مقوله مهم و اساسي حاكميت شركتي در  -

  -پنجم فصل

 ربا بدون يبانك اتيعمل

 الحسنهسپرده قرض -

 سپرده جاري -

 گذاري سپرده سرمایه -

 اق بهادارانتشار اور -

 مقررات ویژه عقود -

 ایجاد نهادهاي مالي جدید -

 الحسنهساماندهي و ترویج قرض -

 وصول مطالبات و جریمه تأخير -

  -ششم فصل

 يبانك خدمات

 فهرست انواع خدمات بانكي -

 هابانکموارد ممنوعيت  -

  -هفتم فصل

 هابانك يمال گزارشگري بر ناظر مقررات

 اندوخته قانوني -

 فترياصول حسابداري و د -

 هابانکهاي مالي ضوابط صورت -

  -هشتم فصل

 بانكي نظام پاسخگويي و شفافيت
 

 آوري اطالعات بانكياستانداردهاي ثبت و جمع -

 هابانکضوابط پاسخگویي  -
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 محورها و موضوعات فصول طرح

  –نهم فصل

 نظارت

 ساختار و اختيارات شوراي فقهي -

 ساختار، وظایف و اختيارات هيئت نظارت -

 اقدامات تنبيهي و نظارتي -

  –دهم فصل

 يفريك و انتظامي مقررات

هاي رسيدگي به تخلفات تركيب و اختيارات هيئت -

 هابانکانتظامي 

 تفكيک هيئت بدوي و هيئت تجدیدنظر -

 هاي انتظاميتعيين مجازات -

  -ازدهمي فصل

 هابانك كانون

 با اساسنامه هيئت نظارت هابانکتأسيس و كانون  -

 ... و مركزي بانک و اعضا به مشورتي نظرات هارائ -

 -دوازدهم فصل

 هاسپرده ضمانت صندوق 

 ساختار، اختيارات و منابع مالي صندوق -

 هابانکسایر ضوابط اداره صندوق و تكاليف ناظر بر  -

  -سيزدهم فصل

 هابانك انحالل و ورشكستگي توقف،

هاي ناظر بر تشخيص بانک قواعد، مقررات و رویه -

 «ورشكسته» ای« متوقف»، «توقف درمعرض»

 «بيانيه وضعيت بانک»ه ارائه الزام ب -
 

 

 مقايسه تغييرات طرح حاضر با ويرايش اوليه طرح )مربوط به مجلس نهم(. 3

در مجلس نهم اعالم  1394طرح اوليه مربوط به عمليات بانكي بدون ربا كه در اردیبهشت سال 

یف، اهداف و در فصل اول برخي تغييرات در تعار بود:تنظيم شده ماده  67و فصل  6در وصول شد، 

كه با بود اشاره شده  هابانکدر فصل دوم به تجهيز منابع پولي  بود.صورت گرفته  هابانکوظایف 

 .كردرا ارائه مي ها در عقود بانكيحفظ چارچوب فقهي قانون موجود، برخي اصالحات و نوآوري

انكي با هدف ایجاد كه مربوط به تخصيص منابع بقانون بود تغيير در فصل سوم تفاوت طرح بيشترین 

رخ داده و تشكيل مؤسسات تخصصي با نام  بود،ها بستر اجراي صحيح عقود بانكي و اصالح انگيزه

هاي عنوان الگوي جدید براي ارائه تسهيالت به بنگاهبه« مؤسسه تخصصي مشاوره و تأمين مالي»

فصل  داشت. هابانکت فصل چهارم اختصاص به سازوكار وصول مطالبا .كردميپيشنهاد  را اقتصادي

 ليبانک مركزي در نظام بانكي و تشك يو اعتبار يپول ياستگذاريس يبه وظایف و ابزارها نيز پنجم

 بود.فصل ششم حاوي موضوعات متفرقه  وپرداخته  يدر اركان بانک مركز يشوراي فقه

ركز طرح اوليه كه ساختار آن مورد اشاره قرار گرفت حاوي نواقص و ایراداتي بود كه م

)مهمترین نقاط ضعف  ي مجلس نيز به اظهارنظر كارشناسي و ارائه نقاط ضعف آن پرداختهاپژوهش

طرح حاضر ایرادات و اشكاالت مطرح شده آیا این است كه  سؤال. حال بيان شده است( 2در جدول 

 ( مهمترین2در جدول زیر ) سؤالدر نسخه قبل را رفع نموده است یا خير؟ براي پاسخ به این 
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اشكاالت مطرح شده درخصوص نسخه اوليه طرح و اظهارنظر كلي نسبت به رفع یا عدم رفع آنها در 

 طرح فعلي بانكداري جمهوري اسالمي ایران بيان شده است:

 

 مقايسه تطبيق اشكاالت وارد شده بر نسخه اوليه طرح و تغييرات آن در نسخه فعلي .2جدول 

 1شده درخصوص نسخه اوليه طرحاشكاالت مطرح 

 )مجلس نهم(

 رفع يا عدم رفع ايرادات در طرح فعلي

 )مجلس دهم(

حفظ چارچوب قانون بانكداري بدون ربا مصوب  .1

هاي اساسي و و عدم پرداختن به نقدها و ضعف 1362

بنيادي كه منجر به عدم اصالح زیربنایي و تغيير اساسي 

 شده است. 1362در قانون سال 

ین طرح تغيير بنيادي و زیربنایي را هرچند ا -

درخصوص چارچوب عمليات بانكداري بدون ربا 

 1362ولي نسبت به قانون سال  ،ارائه ننموده است

اصالحات و تغييراتي كه بسترساز بانكداري 

 اسالمي باشد را ترتيب داده است.

به مسائل بنيادیني  پرداختننامشخص بودن و عدم  .2

ام تأمين مالي )وضع مطلوب(، همچون جایگاه بانک در نظ

جایگاه خلق پول )نقدینگي( در بانكداري اسالمي )بدون 

ارتباط بانک با بخش ربا( و حدود و ضوابط مربوط به آن، 

 واقعي اقتصاد، حذف كامل ربا )بهره( از نظام بانكي و...

ساختار و چارچوب مشخص شده براي فعاليت  -

وضعيت ان عنوبه توانها در این طرح را نميبانک

وفصل الي دانست كه متضمن حلئمطلوب و اید

مسائل بنيادي و محوري مذكور باشد. هرچند در 

برخي محورها همانند ارتباط بانک با بخش واقعي، 

حذف ربا از نظام بانكي نسبت به طرح قبلي و 

قابل توجهي صورت  قوانين موجود اصالحات نسبتاً

 گرفته است.

هاي ه سایر جنبهنگري طرح نسبت بعدم جامع .3

هاي بانكداري همچون خدمات بانكداري متعارف، جنبه

احتياطي و سالمت بانكي، فرآیندهاي قانوني تشكيل، 

، حفاظت از حقوق مشتریان، هابانکفعاليت و انحالل 

 مدیریت بحران و مقررات انتظامي.

ماده قانوني در این طرح  219فصل و  13با ارائه  -

در نقد نسخه  بيان شدهكه مشتمل بر همه ابعاد 

 است، این ایراد رفع شده است. اوليه

در محيطي  هابانکوجود نگاهي آمرانه و دستوري به  .4

ریزي شده و نقض آشكار اصول حاكميت كامالً برنامه

به ها و دیگر مؤسسات اعتباري كه منجر شركتي بانک

هيئت عامل آنها از ها و اختيارات بيشتر مسئوليت سلب

 .شدميسلب 

استقرار اصول حاكميت شركتي )در  ،در طرح -

فصول دوم تا چهارم( مورد توجه قرار گرفته و 

هاي نظارتي و تالش شده است به غير از حوزه

دستوري و  از كنترلي، در عمليات بانكي نگاه

 طرفه پرهيز گردد.یک

تداخل و همپوشاني زیاد طرح با قانون پولي و بانكي  .5

وي كه مواد ناظر بر اهداف نحبه 1352كشور مصوب سال

ها، وظایف و اختيارات و وظایف نظام بانكي، مسئوليت

اند بانک مركزي و عمليات بانكي در كنار هم ذكر شده

به  این ایراد رفع شده است )این طرح صرفاً -

پرداخته است و همانند  هابانکرچوب فعاليت چا

به آن دسته از  نویس الیحه دولت، صرفاًپيش

                                                 

اظهارنظر کارشناسی های مجلس درخصوص طرح عمليات بانکی بدون ربا با عنون مرکز پژوهشاین ایرادات در گزارش  .1

در شهریورماه  1445( که با شماره مسلسل 2)ص . کليات طرح از دیدگاه صاحبنظران1« طرح عمليات بانکی بدون ربا»درباره: 
 وطه:به چاپ رسيد مطرح شده است.. جهت مطالعه بيشتر ر.ک به گزارش مرب 1394

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/ 937338  

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/937338
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/937338
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 1شده درخصوص نسخه اوليه طرحاشكاالت مطرح 

 )مجلس نهم(

 رفع يا عدم رفع ايرادات در طرح فعلي

 )مجلس دهم(

درحالي كه تفاوت ماهيت و كاركردهاي بانک مركزي و 

 نيازمند قوانين مجزا براي هر یک است. هابانک

وظایف بانک مركزي اشاره شده است كه مرتبط با 

 باشد(عمليات بانكي مي

هاي ایرادات روشي همچون پایين بودن دقت .6

نامه در نویسي و عدم رعایت تمایز بين قانون و آیينقانون

 موارد متعدد

نویسي تا حدود زیادي رعایت هاي قانوندقت -

 1شده است.

نامه در بسياري از مواد تمایز قانون و آیين -

 رعایت شده است.

مؤسسات »هایي به نام پيشنهاد تأسيس مؤسسه .7

جهت تخصيص منابع « مشاوره تخصصي و تأمين مالي

ها كه داراي ابهامات، اشكاالت و به بنگاه هابانک

نداشتن پشتوانه نظري و عملي، هاي جدي ازجمله ضعف

افزایش هزینه و پيچيدگي تأمين مالي، ابهام در ساختار 

جویي و فساد، تعدد هاي رانتو نحوه فعاليت، ایجاد زمينه

مؤسسات و نبود نيروهاي تخصصي كافي و نهایتاً انفكاك 

تجهيز منابع )توسط بانک( از تخصيص آنها )توسط 

 مؤسسات( است.

طور كامل ات بهمؤسسین احكام مربوط به ا -

 حذف شده است.

برخي ایرادات نسبت به شوراي فقهي در خصوص  .8

گيري و اجرایي، عدم ضرورت ورود به حوزه تصميم

منصوب شدن اعضاي شورا از طرف مقام معظم رهبري، 

ابهام در ساختار پاسخگویي و دوره مأموریت و نيز نحوه 

 .عزل آنها

 منظوربهدليل ضرورت وجود شوراي فقهي به -

ها و قراردادهاي نامهها، آیينتطبيق دستورالعمل

نه سایر ابعاد  بانكي با ضوابط فقهي و شرعي )و

یا عملكردي(، این شورا در طرح حاضر با اجرایي 

اصالحاتي در تركيب و اعضاي آن ارائه شده است 

ولي كماكان از نظر حوره اختيارات و امكان ورود 

هاي عملكردي و اجرایي از نظر متن مواد به حوزه

 نظارت(-ابهاماتي دارد )ابتداي فصل نهم

وجود اشكاالت فقهي همچون امكان صوري شدن  .9

د، اضافه نمودن برخي عقود همچون سپرده اجراي عقو

برانگيز بودن خواه، چالشسپرده وامعنوان به تعاوني

دليل استفاده از عقد صلح، تغيير كاركرد اصلي عقود به

 دستكاري و تحميل شروط ضمن عقد.

تالش شده است با اصالحاتي در ضوابط عقود  -

 بستر صوري شدن رفع گردد.

 سپرده تعاوني حذف شده است. -

به چارچوب كلي عقود  در این طرح صرفاً -

هاي عقود پرداخته شده است و تعاریف و ویژگي

بجز موارد مربوط به سازوكار نرخ سود و برخي 

 هاي اصلي، مطرح نشده است.جنبه

 

  

                                                 

ذكر »اين است كه نويسي در اين طرح به استناد نظر اداره قوانين مجلس شوراي اسالمي يكي از ايرادات مربوط به قانون .1

 .«يين نگارش قانوني است و بايد اهداف قانون در مقدمه توجيهي درج شود( طرح مغاير آ1اهداف قانون در متن ماده )

 http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/983611  
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 موجود قوانين باطرح  مقايسه محورهاي اصلي. 4

شود، این است كه این ن مطرح ميخصوص طرح بانكداري جمهوري اسالمي ایرایكي از سؤاالتي كه در

طرح نسبت به قوانين مصوب موجود در حوزه پولي و بانكي چه تغييراتي داشته و مبادرت به اصالح چه 

 مواردي نموده است؟

و قانون  1351ها، قانون پولي و بانكي مصوب خصوص فعاليت بانکدو قانون اصلي و مادر در

اول و دوم قانون پولي و بانكي كشور به موضوع پول و  است. قسمت 1362بانكداري بدون ربا مصوب 

شود. اركان و وظایف بانک مركزي پرداخته و قسمت سوم این قانون هم شامل تأسيس و اداره بانک مي

عالوه احكامي هبر عقود شرعي بخصوص عمليات بانكي مبتنياز طرفي قانون بانكداري بدون ربا نيز در

بر این دو قانون اصلي، قوانين دیگري نيز ناظر .. است. همچنين عالوهخصوص وظایف بانک مركزي و.در

 وجود دارد كه نيازمند پاالیش و اصالح است.  هابانکبر فعاليت 

توان بيان داشت كه بخشي از احكام و مواد مندرج در این طرح مسبوق به سابقه طور كلي ميبه

ياز به برخي اصالحات و همچنين با هدف یكپارچگي دليل نولي به ،بوده و در قوانين موجود وجود دارد

ها، موضوع فصل دوازدهم این صندوق ضمانت سپرده نمونهعنوان به قانون، در این طرح آورده شده است.

ت ئبه تصویب هي 22/5/1391طرح در قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشته است و اساسنامه آن مورخ 

ذكر است دو شایان خي اصالحات جزئي در این طرح آمده است. البته وزیران رسيده است و با اعمال بر

و  يتوقف، ورشكستگ -ها و فصل سيزدهمصندوق ضمانت سپرده -فصل از این طرح )فصل دوازدهم

دليل اهميت و گستردگي موضوع همانند تجربه برخي كشورهاي دیگر، نيازمند قانون ( بهانحالل بانک

با توجه به اینكه رویكرد دولت  اما ،آنها به نحو مبسوط مورد توجه قرار گيردتا ابعاد قانوني  استمجزا 

بانک مركزي، عدم ارائه لوایح مجزا براي این دو فصل بوده  هاي نهایي لوایح بانكداري ونویسنيز در پيش

 گيري شده است. گونه تصميماست، در این طرح نيز همين

و همچنين  یافته در این طرح نسبت به قوانين موجوددليل گستردگي موضوعات و مسائل تغييربه

دليل تمركز گزارش حاضر به كليات طرح، بررسي جزئيات مقایسه مواد طرح با قوانين فعلي به گزارش به

( تصویر كالني از برخي تغييرات مهم و اصلي صورت 3مجزایي موكول شده و در جدول زیر )جدول 

 د ارائه شده است.گرفته در طرح نسبت به قوانين موجو
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 مقايسه موضوعات محوري در طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران و قوانين موجود. 3جدول 

موضوعات و 

 محورهاي اساسي

فصل مربوطه 

 در طرح

نويس تطابق با پيش

 اليحه

خألها و نواقص قوانين موجود )قانون 

 بانكداري بدون ربا، قانون پولي و بانكي و ...(
 طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران تغييرات در

 انطباق زیاد 2 بانک تأسيس
روز نبودن ضوابط و شرایط تأسيس بانک )فصل به -

 اول از قسمت سوم قانون پولي و بانكي كشور(

منضبط نمودن و اعالم شفاف كليه ضوابط و شرایط اصلي تأسيس  -

 بانک

تملک سهام  قواعد

 هابانک
3 

الیحه  نویسپيشمتفاوت با 

هاي )كاهش دادن سقف

 مجاز تملک سهام(

( قانون اجراي 5هاي مندرج در ماده )شمول سقف -

وچهارم قانون اساسي هاي كلي اصل چهلسياست

)اشخاص حقيقي   هابانکخصوص تملک سهام در در

 درصد( 10درصد و اشخاص حقوقي  5

تخاذ رویكرد بهينه در حدود تملک سهام منطبق با تجارب جهاني ا -

مند نمودن تملک سهام در سطوح باال )افزایش سطوح تملک و ضابطه

 ها با ضوابط و مجوزهاي الزم(سهام بانک

شركتي و  حاكميت

 هابانکساختار اداره 
2-3-4-8-9  

انطباق نسبتاً زیاد )اصالح 

ي هابانکحاكميت شركتي 

 نویسپيشدولتي نسبت به 

 الیحه(

خصوص ضوابط حاكميت شركتي خأل جدي در -

ار اداره بانک )عدم اشاره به ضرورت و ساخت

 1یک از قوانين(حاكميت شركتي در هيچ

عدم تطبيق قوانين موجود با ساختارهاي  -

 متحول شده اداره بانک در جهان

توجه به ضوابط و اصول حاكميت شركتي منطبق با استانداردهاي  -

 جدید كميته بانكي بال )فصل دوم و چهارم(

 و معاونين( از هيئت مدیرهتفكيک هيئت عامل )مدیر عامل  -

ي هابانکها در زیرساخت ایجاد حاكميت شركتي بانکعنوان به

 خصوصي و دولتي )فصل چهارم(

 5 بانكي عقود

تفاوت نسبتاً زیاد )توجه 

بيشتر به ابعاد شرعي 

 نویسپيشمسئله نسبت به 

 الیحه(

عدم پوشش نيازهاي مشتریان در قانون عمليات  -

 بانكي بدون ربا

 برخي اشكاالت و خألهاي فقهي و شرعي در عقودوجود  -

 وجود بسترهاي زیاد براي صوري شدن عقود -

ایرادات متعدد بر عقود مشاركتي )بازده نامعين(  -

 در عدم تعيين ضوابط و مدل اجرایي در قانون

عدم تفكيک سازوكار تجهيز و تخصيص در  -

 اي و مشاركتي(هریک از دسته عقود )مبادله

هاي تجهيز در برخي عقود و اضافه نمودن روشبازسازي و تغيير  -

 با هدف پوشش نيازهاي مشتریان

 تعيين ضوابط و بسترسازي براي اجراي درست عقود بانكي -

كارگيري عقود با هاعمال محدودیت نسبي براي اجرا و سازوكار ب -

بازدهي نامعين )عقود مشاركتي( از طریق سازوكارهاي مناسب 

 همانند تشكيل صندوق پروژه

ش در جهت تفكيک تجهيز و تخصيص هریک از انواع عقود و تال -

 ژه براي هریکها و اعمال مقررات ویروش

                                                 

 سط وزارت امور اقتصاد و دارایی اشاره شده است. های دولتی توخصوص اصالح ساختار حاکميت شرکتی بانکحکمی در 1394مصوب  ((16))ماده  پذیر و ارتقای نظام مالی کشورصرفا  در قانون رفع موانع توليد رقابت 1.
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موضوعات و 

 محورهاي اساسي

فصل مربوطه 

 در طرح

نويس تطابق با پيش

 اليحه

خألها و نواقص قوانين موجود )قانون 

 بانكداري بدون ربا، قانون پولي و بانكي و ...(
 طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران تغييرات در

 و منابع تخصيص ضوابط

 تسهيالت اعطاي
5 

تفاوت نسبتاً زیاد 

مندي بيشتر نسبت )ضابطه

 الیحه( نویسپيشبه 

خصوص رقابت دولت و نبود احكام قانوني در -

دولتي كوچک و هاي غيرهاي دولتي با بنگاهشركت

 متوسط جهت دریافت تسهيالت

خصوص اعطاي تسهيالت پراكندگي قوانين در -

 بانكي

هاي كوچک و متوسط از طریق دایت منابع بانكي به بنگاهه -

 هاهاي عام به این بنگاهاختصاص سپرده

هاي هاي دولتي و شركتمنع اعطاي تسهيالت به دولت، شركت -

و خاص و ایجاد بستر جایگزین هاي عام وابسته به بانک در سپرده

هاي دولتي از طریق انتشار اوراق براي تأمين مالي دولت و شركت

 گذاري خاصبهادار یا گواهي سپرده سرمایه

 عامل ناشر،عنوان به مركزي بانک مجوز با هابانک نقش ایفاي -

منظور توسعه اسالمي به بهادار اوراق انتشار در فروش یا عرضه

 هالي بنگاههاي تأمين ماروش

 عملكرد بر نظارت

 هابانک
9تا  7  

انطباق نسبي )تقویت ابعاد 

 نویسپيشنظارت نسبت به 

 الیحه(

نبود قواعد و اختيارات الزم براي نظارت بر  -

 توسط بانک مركزي هابانک

خصوص نظارت بر تجهيز و خألهاي جدي در -

تخصيص منابع، مدیریت ریسک، گزارشگري مالي 

 و... هابانک

 د زیرساخت نهادي نظارت بانكينبو -

 هاتقویت توان نظارتي بانک مركزي بر بانک -

تفكيک شوراي پول و اعتبار به هيئت سياستگذاري و هيئت  -

 نظارت در اركان بانک مركزي

 هاهاي بانکتكليف بانک مركزي به نظارت یكپارچه بر فعاليت -

گسترش اختيارات قانوني بانک مركزي براي مدیریت ریسک  -

 هابانک

اصالح مقررات انتظامي و كيفري براساس تجربه اجراي قوانين  -

 موجود

فقهي )حصول  شوراي

اطمينان از مقررات و 

 (شرعيهاي دستورالعمل

9 

تفاوت ماهوي )ارتقاي 

جایگاه شوراي فقهي از 

الرعایه مشورتي به الزم

 بودن(

اكتفا نمودن به تصویب قانون و نبود سازوكار  -

ضوابط ابالغي و عملكرد  نظارت شرعي بر تطبيق

 منطبق با شریعت اسالمي هابانک

پر كردن خأل نظارت شرعي بر رعایت ضوابط شرعي و فقهي در  -

ها و قراردادهاي بانكي با ایجاد شوراي فقهي؛ در عين دستورالعمل

خصوص ي ابهامات درهاي نظارتي و برخخلحال احتمال بروز تدا

كه نيازمند تدقيق و تصریح حدود اختيارات و وظایف شوراي فقهي 

 باشد.مي
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موضوعات و 

 محورهاي اساسي

فصل مربوطه 

 در طرح

نويس تطابق با پيش

 اليحه

خألها و نواقص قوانين موجود )قانون 

 بانكداري بدون ربا، قانون پولي و بانكي و ...(
 طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران تغييرات در

 و افشا شفافيت،

 پاسخگویي
8 

تفاوت نسبتاً زیاد )تقویت 

ابعاد مسئله نسبت به 

 الیحه( نویسپيش

هایي در زمينه ضوابط ناظر بر خألها و چالش -

 هابانکشفافيت و افشاي اطالعات و عملكرد 

براي توجه به ضوابط شفافيت و افشاي اطالعات و تكاليف متعدد  -

 ها در این خصوصبانک

 پيشنهاد تدوین ضوابط یكپارچه براي شفافيت و پاسخگویي بانكي -

 هابانکبندي الزام به رتبه -

توقف و  بازسازي،

 هابانکورشكستگي 
 نسبتاً منطبق 13

متمایز  هابانکخأل قواعد ورشكستگي مختص  -

هاي دليل اهميت و تفاوتهاي تجاري بهاز شركت

 هاسایر شركت ها بازیاد بانک

خصوص ضوابط المللي درسبي به قواعد جدید بينوجه نت -

 هاورشكستگي بانک

یا « متوقف»، «توقف معرض در»هاي ها در دستهبندي بانکطبقه -

 وفصلو اعالم به هيئت نظارت جهت حل« ورشكسته»

 تنقيح و یكپارچگي

 قوانين

كل طرح و 

طور به

مشخص ماده 

(219) 

فاوت زیاد )عدم نسخ ت

انين اصلي و موردي قبلي قو

نویس الیحه و نسخ در پيش

 آنها در طرح(

و عدم  هابانکتعدد زیاد  قوانين مربوط به  -

 1یكپارچگي و تنقيح قانوني

شمول همه ضوابط مربوط به بانک )از تأسيس، فعاليت تا انحالل  -

 و تصفيه(

یكپارچه نمودن قانون بانكداري با نسخ قوانين قدیمي مادر  -

قانون عمليات بانكي بدون ربا،  2،از قانون پولي و بانكي)قسمت سوم 

و...( و قوانين موردي همچون )قانون  هابانکالیحه قانوني اداره امور 

، قانون منطقي كردن 1386تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي مصوب 

 و...(  1385نرخ سود بانكي مصوب 

                                                 

، قانون )اليحه قانوني( قانون عمليات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن (15)قانون اصالح ماده ، 1362ون ربا مصوب سال د، قانون عمليات بانكي ب1351، قانون پولي و بانكي مصوب 5/4/1334مصوب  یقانون بانکدار .1

های قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست، 1383قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولی ـ مصوب، 1358ها مصوب سال نكاداره امور با
خرداد  17مصوب ها قانون ملی شدن بانک (،5/1۰/1368ها مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام )حوه وصول مطالبات بانکقانون نها و ...(، داري بانك)مواد مربوط به سهام ( قانون اساسی44چهارم )وکلی اصل چهل

، 1385( مصوب سال یاسالم یانکداربر نظام ب دي)با تأک یمختلف اقتصاد یهادر بخش یمتناسب با نرخ بازده یبانک التيکردن نرخ سود تسه ی، قانون منطق1379مصوب  هاي غيردولتيقانون اجازه تأسيس بانك 1358
 .1386ها مصوب سال بانک ییو کارآ یمنابع مال شیو افزا یديتول یهاطرح يدر اجرا عیطرح و تسر یهانهیو کاهش هز یبانک التيتسه ياعطا ليقانون تسه

 ختار بانك مركزي است نسخ نشده است زيرا نيازمند تصويب قانون بانك مركزي است.كه مربوط به پول، اركان و سا 1351مصوب  ،ذكر است قسمت اول و دوم قانون پولي و بانكيشايان  .2
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 ايرادات و نقاط ضعف طرح . 5

هاي طرح بانكداري جمهوري اسالمي ایران به معناي عدم نياز به ص ویژگيخصوگفته درموارد پيش

بلكه متن موجود طرح حاوي برخي ايرادات و اشكاالتي است كه نيازمند اصالحات جزئي نبوده و 

نظران بانكي، بانك مركزي، وزارت امور هاي كارشناسي با حضور صاحبتشكيل كميته

منظور اصالح، تكميل و ايجاد همگرايي در اصالح ذينفع بهاقتصادي و دارايي و ساير نهادهاي 

  قانون است.

 عبارتند از:اشكاالت طرح بانكداري جمهوري اسالمي ایران  مهمترین 

  جايگزين خدمات بانكي 1فقدان نگاه جامع به موضوع خدمات مالي .1

ویكرد بدیل به قانون، ، رسرمایه بازار پول ومالي همانند  بازارهايدليل شكسته شدن مرز امروزه به

 نگارش قانون خدمات مالي است و نه قانون بانكي. البته این ایراد به متن الیحه دولت نيز وارد است.

  هابانكابهام در ساختار هلدينگ مالي در  .2

ولي  ،به دفعات اشاره شده است هابانکرغم اینكه در این طرح به مؤسسات تابعه و وابسته علي

 یافته مشخصي ندارد.در این طرح مبهم بوده و ساختار انتظام هابانکي ساختار هلدینگ مال

 شده در قانون بيني سازوكار گذار و انتقال از وضع موجود به وضع انشاعدم پيش .3

ده است كه این زده ش يدست به اصالحاتنسبت به وضع موجود هاي زیادي از این طرح در بخش

مثال منع دولت و عنوان به زي دقيق براي دوره انتقال و گذار است.ریبيني و برنامهمسئله نيازمند پيش

رغم مناسب بودن آن در علي گذاريهاي سرمایههاي دولتي از دریافت تسهيالت از محل سپردهشركت

مدت باتوجه به وابستگي موجود ممكن است مشكالتي را به بار آورد كه نيازمند مدیریت دوران كوتاه

 گذار است.

 داقلي به ضوابط و استانداردهاي حاكميت شركتي در ساختار بانكنگرش ح .4

بود در یک ساختار یكپارچه و با دليل اهميت بسيار زیاد آن بهتر ميموضوع حاكميت شركتي به

صورت حداقلي به آن پرداخته شده ولي در طرح حاضر به ،پذیرفتاشاره به همه اصول آن صورت مي

 نویس الیحه مشترك است.طرح و پيش مياناست. البته این ایراد 

( براساس 12ها )فصل كامل نبودن ساختار و چارچوب فعاليت صندوق ضمانت سپرده .5

 الملليتحوالت جديد بين

اولویت اول در این حوزه ارائه الیحه یا طرحي مجزا براي صندوق مزبور و ارتقاي جایگاه نظارتي آن 

نویس الیحه دولت صورت نگرفته است. در مجموع ر پيشاست كه این مهم نه در طرح مجلس و نه د
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ولي كافي به مقصود  ،هرچند تالش شده است برخي اصالحات در ساختار و وظایف صندوق صورت پذیرد

 نبوده و نيازمند اصالحات اساسي است.

 گري نرخ سود بانكي و سازوكار مربوط به آنمورد اختالف بودن فرآيند تنظيم .6

برانگيز در حوزه رخ سود بانكي یكي از مباحث اساسي و در عين حال بحثگري نموضوع تنظيم

بر تعيين دستوري نرخ سود، این طرح عدم تعيين شناسي روند گذشته مبني. با آسيببانكداري است

اصل اوليه و ارائه جواز براي تعيين سقف در عقود با بازده معين عنوان به دستوري نرخ سود بانكي را

اي( در شرایط ضروري )به تشخيص شوراي پول و اعتبار( را پيشنهاد نموده است و در عين ه)عقود مبادل

نرخ سود »درصد  70الحساب حداكثر معادل ها همچون پرداخت سود عليحال برخي محدودیت

هاي تعيين شده رغم اینكه چارچوبرا اعمال نموده است، علي« هدفگذاري شده توسط بانک مركزي

ولي نيازمند توجه بيشتر به ابعاد  ،تر باشدممكن است مطلوبنسبت به وضعيت موجود براي نرخ سود 

 است. موضوعاجرایي و كارشناسي 

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

شمار اصالح قانون در هاي بيهاي نظام بانكي و ضرورتخصوص چالشبا توجه به وضعيت موجود در

اصالح قانون خطا بوده و بلكه باید به این سؤال پاسخ داد مقطع كنوني، پرسش از نياز یا عدم نياز براي 

بر اين توان قانون بانكداري را بازنگري و تصویب نمود. مدت ميكه با چه سازوكار كارشناسي در كوتاه

ازسوي  گردد، ضمن تأكيد بر تسريع ارائه اليحه بانكدارياساس به داليلي كه در ذيل اشاره مي

ي مجلس شوراي هاپژوهشمركز  ارائه نسخه واحد براي اصالح قانون،منظور تجميع و به دولت

 نمايد:اعالم مي« طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران»اسالمي موافقت خود را با كليات 

 ،اصالحي دولت و ضرورت اصالح قانونتعلل بيش از حد در ارائه لوایح  .1

 ،فصل طرح( 13فصل از  10بانكداري )در نویس الیحه تطابق حداكثري متن نهایي طرح با پيش .2

اصالح طرح و رفع اشكاالت اساسي نسبت به نسخه اوليه طرح عمليات بانكي بدون ربا )نسخه  .3

 ،اوليه در مجلس نهم(

توجه به ابعاد فقهي و شرعي عمليات بانكي در كنار سایر اصول و ضوابط بانكداري متعارف  .4

 ،بانكي همچون حاكميت شركتي، نظارت و شفافيت

نهایي الیحه بانكداري كه منجر به  نویسپيشعدم اعمال اصالحات الزم و مورد انتظار در  .5

 تغييرات حداقلي نسبت به قانون موجود شده است.
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 بازارهاي مالي(گروه ) مطالعات اقتصادي: نام دفتر

 موسي شهبازي غياثي :تهيه و تدوين

 صمد عزیزنژاد ناظر علمي:

 كليشمي سيدمحمدرضا سيدنوراني، احمد شعبانياظهارنظركنندگان: 

 منشمحسن علويسيد ويراستار تخصصي:

 ـــويراستار ادبي: 

 
 

 هاي كليدي: واژه

 اسالمي ایرانجمهوري  بانكداري .1

 حاكميت شركتي .2

 ربا .3

 نظارت .4

   نظام بانكي .5

  نرخ سود .6

 شوراي فقهي .7
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