
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

)در جمهوري اسالمی ایرانفصل اول (اهداف و وظایف نظام بانکی 
اهداف نظام بانکی عبارتند از:-1ماده 

صحیح ردش گیم ظور تنظاسالمی) به مناستقرار نظام پولی و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط -1
اقتصاد کشور.در جهت سالمت و رشد پول و اعتبار 

ابزارهاي ابمی السوري اهت جملادي دوصاي اقتههمها و برناتسفعالیت در جهت تحقق اهداف و سیا-2
پولی و اعتباري.

آزاد و وهجالحسنه از طریق جذب و جلب وایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض-3
امکانات کار ورایط وشامین تت هدر جا هز آنییج و تجهسو با هپردهسدازها و ناها و پساندوخته
اصل چهل و سوم قانون اساسی."9"و "2"گذاري به منظور اجراي بند سرمایه

ها و تسهیل مبادالت بازرگانی.حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت-4
قانون بر بجه موبه کدماتی خایر سها و مبادالت و معامالت و ها و دریافتتسهیل در امور پرداخت-5

شود.میعهده بانک گذاشته
وظایف نظام بانکی عبارتند از:-2ماده 

ي رایج کشور طبق قانون و مقررات.هاي فلزسکهانتشار اسکناس و-1
ول و اعتبار طبق قانون و مقررات.تنظیم، کنترل و هدایت گردش پ-2
انون وقق بارزي دولت طهايانجام کلیه عملیات بانکی ارزي و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت-3

مقررات.
آنها طبق نظارت بر معامالت طال و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به-4

قانون.
سناد بهادار طبق قانون و مقررات.انجام عملیات مربوط به اوراق و ا-5
ی و اعتباري طبق قانون و مقررات.هاي پولاعمال سیاست- 6
ولی وپتم سهاي اقتصادي مصوب که از طریق سیبانکی مربوط به آن قسمت از برنامهعملیات -7

اعتباري باید انجام گیرد.
دار و دتمذاري گرمایهسهاي سپردهانداز) وپسالحسنه (جاري وقرضهايافتتاح انواع حساب-8

به آنها بر طبق قوانین و مقررات.صدور اسناد مربوط 
ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.بدوناعطاي وام و اعتبار -9



43لصا"2"هاي قانونی جهت تحقق بند اعطاي وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی-10
.قانون اساسی

مقررات وانین وقت یا رعابانجام معامالت طال و نقره و نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طالي کشور -11
مربوط به آن.

نیه ابته سالمللی و یا موسسات مشابه یا وابوجوه ریالی موسسات پولی و مالی بیننگاهداري -12
موسسات طبق قانون و مقررات. 

سایر ت ولین دوبی تانعقاد موافقت نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولی و بازرگانی و ترانزی-13
کشورها طبق قانون و مقررات.

ی و حقیقخاصشمی از اسناد رسادار و اهاشیاء گرانبها و اوراق بقبول و نگهداري امانات طال و نقره و-14
حقوقی و اجاره صندوق امانات.

نامه ارزي و ریالی جهت مشتریان.تصدور، تایید و قبول ضمان-15
و وصایت بر طبق قانون و مقررات.انجام خدمات وکالت-16

پولیمنابعتجهیز-فصل دوم 
پرده مبادرت نمایند: سیک از عناوین ذیل به قبول هری توانند، تحتمهابانک–3ماده 

هاي قرض الحسنه:سپرده-الف
جاري-1
اندازپس-2
هاي سرمایه گذاري مدت دار.سپرده-ب

ورمد، در اشبایمل یا وکهرفتن آنگدار که بانک در به کار گذاري مدتهاي سرمایهسپرده-تبصره
مستقیم،ذاريگرمایهساقات، س، ممعامالت اقساطی، مزارعهط تملیک، اره به شرمشارکت، مضاربه، اج

گیرد.میرت سلف و جعاله مورد استفاد قرامعامال
میند وشبایماري) جداز و ناسپالحسنه (هاي قرضمکلف به بازپرداخت اصل سپردهبانک ها -4ماده 

.بیمه نماینددار را تعهد و یامدتهاي سرمایه گذاريسپردهلتوانند اص
ابب سده، متناقرارداد منعقاس ساین قانون، برا"3"منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره -5ماده 

وجوه به لکغ درلگذاري و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبهاي سرمایهمدت و مبالغ سپرده
در این عملیات، تقسیم خواهد شد.کار گرفته شده



هاي تشویقی از امتیازات ها با اتخاذ روشبه منظور جذب و تجهیز سپردهتوانند، میبانک ها -6ماده 
سپرده گذاران اعطاء نمایند:هبذیل 
الحسنه.قرضهايسپردهثابت نقدي یا جنسی براي ئز غیراعطاي جوا-الف

الوکاله.حقا گذاران از پرداخت کارمزد و یسپردهتخفیف و یا معافیت-ب
در فصل ذکورموارد مگذاران براي استفاده از تسهیالت اعطائی بانکی در دادن حق تقدم به سپرده-ج

سوم.

تسهیالت اعطایی بانکی-فصل سوم
فلهاي مختشتوانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم براي گسترش فعالیت بخمیبانک ها -7ماده 

ارکتشورت مصه بها را شن بخیو یا منابع مورد نیاز ابازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایهدي،یتول
تامین نمایند.

ادرتبذاري مگرمایهسهبتقیماسهاي تولیدي و عمرانی ممی توانند، در امور و یا طرحبانک ها -8ماده 
مجلس ویبصها باید در ضمن الیحه بودجه ساالنه کل کشور به تگذارينمایند. برنامه این گونه سرمایه

دهی باشد.زیاننتیجه ارزیابی طرح، حاکی از عدم شوراي اسالمی برسد و 
ذاريگرمایهسروري ضریرفی غصی و ملیاء تجمشوجه حق ندارند در تولید ابه هیچبانک ها -تبصره
نمایند.
ارچوبه، در چانیگور بازرمترش است گهتوانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جمیبانک ها -9ماده 

اولویت دادنابتریان شار میاربه در اختضرارداد مقاس سالی الزم را برامهاي بازرگانی دولت منابع سیاست
هاي قانونی قرار دهند.به تعاونی

باشند.نمیدر امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصیبانک ها -تبصره
اهنگی وزارتما هبکن، سر ممترش اسالزم در گهیالتستوانند، به منظور ایجاد تمیبانک ها -10ماده 

شرط تملیک هباره جا ایاطی و سروش اقفور ظمسکن و شهرسازي، واحدهاي مسکونی ارزان قیمت به من
احداث نمایند.

10اده موع ضکونی موستملک زمین با رعایت قانون اراضی شهري جهت احداث واحدهاي م-تبصره
بالمانع است.بانک ها توسط 

توانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزي میبانک ها -11ماده
ماستفاده مستقیایرف و صد و میر خربی ند او مبهتري و تعشت مسخدمات، اموال منقول را بنا به درخواو

وشند.به مشتري بفراقساطیورتصه بامین تذ خا ابخریداري نموده و مال و یا اموال مورد درخواست،



توانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزي، میبانک ها -12اده م
و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بهنعتیص

نمایند.ذارگتري واشه مبشرط تملیک و استفاده خود، خریداري و به صورت اجاره به شرط تملیک 
دهايحردش واگرمایه در سامین تت ههیالت الزم جساد تجور ایظه منبتوانند، میبانک ها -13ماده 

یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:تولیدي به هر
تعهد آنها مبنی دها وحن وایت اسبه درخوانیاز واحدهاي تولیدي را بنامواد اولیه و لوازم یدکی مورد -الف

نسیه به واحدهاي مذکور و به صورتداريیبر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خر
.بفروشند

نمایند.دییش خرپا هت آنسه درخوابالبیع باشد بنا آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل-ب
قانون اساسی بخشی از منابع 43اصل "9"و "2"موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي بانک ها -14ماده
مرکزي کنط باساده تومن ینامه اجرائی االحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آئینرا از طریق قرضخود

رسد.میتهیه و به تصویب هیات دولت
رفینطین بگردد به موجب قراردادي که در اجراي این قانون مبادله میکلیه قراردادهایی که -15ماده 

الزم باشندتهشی ندافشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختالمنعقد می
1باشد.مینامه اجرائی اسناد رسمی آئیناالجراء بوده و تابع مفاد 

موضوعه باید در رراتقوانین و مقق به طکول قوال منمول و اقغیرمنآن دسته از معامالت مربوط به اموال 
ق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طب

تریانشا مبچنانچه در هریک از موارد اعطاي تسهیالت بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک -1تبصره
آن نسبت به ائرظت و نبالثقحخود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض 

سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم 
ل آنبقرارداد ماقذکور در مم قمندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به ر

الح صا“ ه آنبره صاق دو تبحا و البرقانون عملیات بانکی بدون15اصالح ماده ”براساس قانون 15ماده -1
قبلی به شرح 15مجلس شوراي اسالمی به تصویب رسید. متن ماده 28/12/1365جلسه مورخ د و دریگرد

انون مبادله میاین ق"14"و "13"،"12"، "11"، "9"که در اجراي مواد کلیه قراردادهایی”زیر است: 
نامه آئینمی شود در حکم اسناد الزم االجراء و تابع مفاددقرفین منعطین به کراردادي قب جه موبردد، گ

“.اجرائی اسناد رسمی است



التحریر حقتثنايسه ابائر آن ظت و نبالثقح، عوارضست در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع ا-
تشخیص ارتباط قراردادها الكمردد. گت فبه و دریاسذکر محالاوقفمقدو راوت فالتهبباید به نسبت ما

ذیربط می باشد.اعالم بانک 
بانک ها الواسطه معدر مواردي که وسایل نقلیه موتوري (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی)-2تبصره

مالیات رراتقاز لحاظ مگردد بانک انتقال دهندهمیتسیهالت بانکی به اشخاص منتقل از طریق اعطاي
ال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.نقل و انتقال در حکم انتق

گسترش امور تولیدي، بازرگانی وتوانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم برايمیبانک ها -16ماده 
مبادرت به جعاله نمایند.خدماتی

یا ه وعکه در اختیار و تصرف خود دارند به مزارتوانند، اراضی مزروعی و یا باغات را میبانک ها -17ماده 
مساقات بدهند.

ست پولیبانک مرکزي ایران و سیا-فصل چهارم
مورد ود درشیمده یران نامیالمی اسبانک مرکزي ایران که از این پس بانک مرکزي جمهوري ا-18ماده 

ات مجاز در عملیقبد طنتوایمط قت، فست نیله دوبق لهاي دولتی که سهام آن صد در صد متعشرکت
این قانون عمل نماید.

کنومی بامع عمنهاد مجشه پیباله) سدت (یکماه تسیاست اعتباري و تسهیالت اعطایی کو-19ماده 
مدت در درازاله وسایی پنجطهیالت اعساري و تبت اعتسمرکزي و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیا

مجلس شوراي اسالمی تقدیم هبویب صت تهور جشدت کماله و درازسی پنجناي عمراهبرنامهضمن لوایح 
شود.می

ابد نتوایمبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در حسن اجراي نظام پولی و اعتباري کشور -20ماده 
، در امور 19اده ماس سد براسریممه اي که به تصویب هیات وزیرانناآئیناستفاده از ابزار ذیل، طبق

و بانکی دخالت و نظارت کند:پولی
ممکن بتهاسن نیدر عملیات مشارکت و مضاربه، ابانک ها تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود -1

هاي مختلف متفاوت باشد.رشتهاست در هریک از
تعیین وب وصادي مصهاي اقتتسگذاري و مشارکت در حدود سیاهاي مختلف سرمایهتعیین رشته-2

نرخ سود احتمالی داقلحارکت، شذاري و مگرمایهسحداقل نرخ سود احتمالی براي انتخاب طرحهاي 
هاي مختلف متفاوت باشد.یک از رشتهممکن است در هر



تناسب با ک دریرط تملشه بدر معامالت اقساطی و اجاره بانک ها تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود -3
باشد.اوتفف متلوارد مختمت در سن اکبتها ممساین نقیمت تمام شده مورد معامله.

از هزینه کار یشبه کن یر ابروط شتعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (م-4
دریافت می بانک ها طسه توکگذاري هاي سرمایهالوکاله به کارگیري سپردهو حقانجام شده نباشد) 

شود.
بانک ها لیغات براي و تعیین ضوابط تب"6"و حداکثر امتیازات موضوع ماده تعیین نوع، میزان، حداقل -5

در این موارد.
مالت معاک،یرط تملشه باره جذاري، اگتعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه- 6

رریک از آنها در هها یو بانک ها راي بالحسنه مساقات، جعاله و قرضاقساطی، نسیه، سلف، مزارعه،
هر مشتري.هبهاي مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیالت اعطایی یک از موارد و رشته

قهمتفر-فصل پنجم
ويبانکی ربات یام عملجه انباز جدیگر مکبا یبانک ها و نیز بانک ها یک از بانک مرکزي با هر-21ماده 
باشند. نمی

هبته سجمهوري اسالمی ایران با موسسات دولتی و وابه بانک مرکزي زتوانند، با اجامیبانک ها -22ماده 
مایند.هاي دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت ندولت و شرکت

ها بوده و قابل تقسیم الوکاله جزو درآمدهاي بانکوجود دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق-23ماده 
باشد.نمیسپرده گذارانبین

هاي مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و موسساتی و یا معافیتمعافیت از سود بازرگان-24ماده 
می شوند هایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیديتولیدي به بانک

گیرد.مینیز تعلق 
ارتجانون تقابع تند شوده بامذاري نگرمایهسا یدر آنها مشارکت و بانک ها واحدهائی که -25ماده 

این که مشمول قانون دیگري باشند.مگر خواهند بود، 
قانون ذکور درمایف ظارات و ویپس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اخت-26ماده 

ذي صالح دیگريعجه مرابانون قن یه در اکتمم آن مها و پولی و بانکی و الیحه قانونی اداره امور بانک
گردد.میپرده شده است از مراجع قبلی سلبس



کننهاد باشا پیبانون را قن ینامه اجرائی اوزارت امور اقتصادي و دارائی موظف است آئین-27ماده 
تصویب آن از مدت ه ویدت تهمد یه نباکت لات دویویب هصس از تپمرکزي جمهوري اسالمی ایران تهیه و 

اجرا بگذارد.شتر باشد، به مرحله ماه بی4
یکهزار و قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه

نگهبان رسیده ورايشبه تائید 10/6/1362سیصد و شصت و دو مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
است.

هاشمیاکبر-رئیس مجلس شوراي اسالمی 


