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ٚ    تا عشسعيذ د٣ عآ ـ ک٠ فٚذتًا ؽاٙٔ فَذ عٖو اعت  یا ٙثاد٠ٕ ع٤د ٤ٙسد اٝتؾاس تغ٢يالت ف٤َد یإثت٠ ٝشخ ٣اٍق.    یـ تا ت٤خ٠ تـ٠ ٝـشخ اعـ

 .اعت یپ٤ؽ اثش آٛ ٍاتٔ چؾ٘ ،یک٠ تات٤خ٠ ت٠ ع٢٘ ک٘ آٛ دس ٙد٤ٚؿ تغ٢يالت پشداخت ؽ٤د یدسفذ ٙ  /4 یآٛ ٙٞي یدسفذ   
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 .دسفذ تقييٜ ؽذٟ ت٤د 06، 823 ايٜ ٝغثت دس عآ .  
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مصوب  0931اعتثاري و نظارتي نظام تانكي كشور در سال هاي پولي،  سياست :پيوست

 شوراي پول و اعتثار

 تعاريف : فصم اول 

 : س٣ٝذ دس ايٜ ٙق٤ت٠ افغالحات ٣ فثاسات صيش دس ٙقاٝي ٙؾش٣ذ ٙشت٤ط ت٠ ّاس ٙي - ٙادٟ 

 تاِٝ ٙشّضي خ٤٢ٚسي اعالٙي ايشاٛ : تاِٝ ٙشّضي

٤عغات افتثاسي ميشتاْٝي ٠ّ ٙد٤ص ىقإيت خـ٤د  ١اي د٣ٕتي، ميشد٣ٕتي ٣ ٙ تاِٝ: ٤ٙعغات افتثاسي

 . اٝذ اٝذ ٣ عايش ٤ٙعغات افتثاسي ٠ّ ت٠ ٤ٙخة ٍا٤ٝٛ تاعيظ ؽذٟ سا اص تاِٝ ٙشّضي دسياىت ّشدٟ

 ١اي تٖٞذٙذت  ١اي ٤ّتاٟ ٙذت ٣ عپشدٟ عپشدٟ: داس گزاسي ٙذت عپشدٟ عشٙاي٠

٤ ١يات ٙذيشٟ داؽت٠ يا تيؼ ؽشّتي ٠ّ ٤ٙعغ٠ افتثاسي دس آٛ حذأٍ يِ ّشعي فض: ؽشّت تاتق٠

ؽشّتي ٠ّ تاِٝ ٣ىٌ ٙق٤ت٠ افتثاسي ا٣ٕيـ٠، تـ٠ ٙٞؾـ٤س ٝؾـاست تـش      . دسفذ ع٢اٗ سا داسا تاؽذ 6 اص 

حغٜ اخشاي ٤ٙض٤ؿ ٙؾاسّت، فض٤يت ٝٚايٞذٟ خ٤د دس ١يات ٙـذيشٟ سا تـ٠ فٞـ٤اٛ يْـي اص ٣ثـايٌ      

 . افتثاسي ٙذ ٝؾش ٍشاس دادٟ اعت، اص دايشٟ ايٜ تقشيو خاسج اعت

 هاي پىني  سياست: م دومفص

گزاسي دس عآ  ١اي تاْٝي دس ع٤ٓ د٣سٟ عپشدٟ إحغاب عاال٠ٝ عپشدٟ حذاّثش ٝشخ ع٤د فٖي - ٙادٟ 

 : گشدد ت٠ ؽشذ صيش تقييٜ ٙي 836 

  836 گزاسي ٤ٙعغات افتثاسي دس عآ  ١اي عشٙاي٠  إحغاب عاال٠ٝ عپشدٟ حذاّثش ٝشخ ع٤د فٖي

 دسفذ  0 -ٙاٟ  0ٙاٟ تا ّٚتش اص  8گزاسي اص  ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ

 دسفذ  2 -ٙاٟ  3ٙاٟ تا ّٚتش اص  0گزاسي اص  ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ

 دسفذ  6  -ٙاٟ تا ّٚتش اص يِ عآ 3گزاسي اص  ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ

 دسفذ    /0 –گزاسي يِ عا٠ٕ  ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ

 دسفذ  8  -گزاسي د٣ عا٠ٕ  ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ

 دسفذ  4  -سي ع٠ عا٠ٕگزا ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ

 دسفذ  4 /0 -گزاسي چ٢اسعا٠ٕ ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ

 دسفذ  0  -عا٠ٕ 0گزاسي  ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ
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گـزاسي   گزاسي ٙز٤ّس ص٣دتـش اص ٤ٙفـذ َٙـشس اص عـ٤ي عـپشدٟ      ١اي عشٙاي٠ چٞاٝچ٠ عپشدٟ - تثقشٟ 

تٞاؽش تا ٙـذت  ٙغإث٠ ؽ٤د، ٤ٙعغ٠ افتثاسي ٤ٙؽو اعت دس خق٤ؿ ٝشخ ع٤د فٖي إحغاب، ٝشخ ٙ

 . ٙاٝذگاسي تا ّغش ّشدٛ ٝي٘ ٣احذ دسفذ سا ٙالُ تغ٤ي٠ ٍشاس د١ذ

١اي تاْٝي سا دس ٍإة ف٤َد اعـالٙي ٣   ٤ٙعغات افتثاسي ٤ٙؽيٞذ ٝشخ ع٤د ٍغقي عپشدٟ -8تثقشٟ 

تش اعاط ع٤دآ٣سي، دس پاياٛ د٣سٟ پظ اص حغاتشعي فٖٚيـات ٙـإي آ٢ٝـا ٣ تاييـذ آٛ ت٤عـظ تاٝـِ       

تاِٝ ٙشّضي ٤ٙؽو اعت گضاسػ فْٖٚشد ايٜ تثقـشٟ سا تـ٠ ؽـ٤ساي    . غ٤ي٠ ٝٚايٞذٙشّضي تقييٜ ٣ ت

 . پ٤ٓ ٣ افتثاس اسائ٠ ّٞذ

 . ١ا دس ٙٞاعٌ آصاد ١ٚاٝٞذ عشصٙيٜ افٖي خ٤ا١ذ ت٤د إحغاب عپشدٟ ٝشخ ع٤د فٖي -4تثقشٟ 

شدٟ ت٤اٝذ ٝغثت عـپ  فال٣ٟ تش تشخ٤سد١اي اٝضثاعي عثٌ َٙشسات ٙشت٤ط، تاِٝ ٙشّضي ٙي -0تثقشٟ 

إحغـاب افـالٗ ؽـذٟ تـشاي      ٍا٤ٝٝي يِ يا چٞذ ٤ٝؿ عپشدٟ ٤ٙعغات افتثاسي ٠ّ اص ٝـشخ عـ٤د فٖـي   

 . ٣احذ دسفذ اىضايؼ د١ذ 6 ١اي تاْٝي تخٖو ّٞٞذ سا تشاي حذاّثش يِ عآ تا  عپشدٟ

ٙذت ٣  ٤ّتاٟ)١اي ٙختٖو  ت٤اٝذ تشاي ٤ٙعغات افتثاسي ٣ تشحغة عپشدٟ ا٤ّٕا٠ٕ ٙي ٝشخ حٌ -8ٙادٟ

ا٤ّٕإـ٠   ٤ٙعغات افتثاسي تايذ ٝشخ حٌ. دسفذ تيؾتش تاؽذ  /0ٙتيا٣ت تاؽذ ٣ٕي ٝثايذ اص ( ٙذت تٖٞذ

االٝتؾاس تـ٠ اعـالؿ فٚـ٤ٙي     ١اي ّثيش سا پظ اص تق٤ية ١يات ٙذيشٟ، اص اتتذاي عآ اص عشيٌ س٣صٝا٠ٙ

 . ٙشدٗ تشعاٝٞذ

١ا ٙتٞاعة  ٣ ؽ٢شداسي ١اي د٣ٕتي ٣ ميشد٣ٕتي إحغاب ا٣ساً ٙؾاسّت ؽشّت ٝشخ ع٤د فٖي -4ٙادٟ 

. ؽـ٤د  گزاسي ٣ دس َٙاعـ ع٠ ٙا٠١ پشداخـت ٙـي   ١اي ٤ٙض٤ؿ عشٙاي٠ تا ع٤د اٝتؾاسي حافٔ اص عشذ

إحغاب ايٜ ا٣ساً يِ ٣احذ دسفذ تاالتش اص ٝشخ عـ٤د فٖـي إحغـاب عـپشدٟ      حذاّثش ٝشخ ع٤د فٖي

س عشسعـيذ تضـٚيٜ ٣   خ٤ا١ذ ت٤د، افٔ ٣ ع٤د ا٣ساً ٙؾاسّت ت٢ٞا د(  ٤ٙض٤ؿ خذ٣ٓ ٙادٟ )ٙتٞاؽش 

تاصخشيذ ا٣ساً ٙز٤ّس ٍثٔ اص عشسعيذ ت٤عظ تاِٝ فاٙٔ ٙٚٞـ٤ؿ  . ؽ٤د ت٤عظ تاِٝ فاٙٔ پشداخت ٙي

ت٤اٝٞذ ٍثٔ اص عشسعيذ، ا٣ساً خـ٤د سا دس تـ٤سط يـا ىشاتـ٤سط ٙقاٖٙـ٠       ت٤دٟ ٣ داسٝذگاٛ ايٜ ا٣ساً ٙي

٤د تـ٠ داسٝـذٟ ا٣ساً   الصٗ اعت ع٤د ٍغقي حاف٠ٖ پظ اص د٣سٟ ٙؾاسّت ٣ىـٌ َٙـشسات ٤ٙخـ   . ٝٚايٞذ

 . پشداخت ؽ٤د

ٝشخ ع٤د ا٣ساً ٙؾاسّت ٙٞتؾشٟ دس ت٤سط ا٣ساً ت٢اداس ّـ٠ ضـٚاٝت ٤ٙعغـات افتثـاسي سا      -تثقشٟ 

 . تاؽذ داسد، تاتـ َٙشسات ايٜ ٙادٟ ٙي
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 836 دس عـآ  ( ١ـاي تخققـي   ت٠ اعتثٞاي تاِٝ)ٝغثت عپشدٟ ٍا٤ٝٝي ٤ٙعغات افتثاسي  -0ٙادٟ 

١ـاي   ؽـ٤د، ٝغـثت عـپشدٟ ٍـا٤ٝٝي عـپشدٟ      ٠ ؽشذ خذ٣ٓ رئ تقييٜ ٙـي ١اي ٙختٖو ت تشاي عپشدٟ

 . ؽ٤د ١اي تخققي ٙقادٓ سٍ٘ عآ ٍثٔ تقييٜ ٙي ٙختٖو تاِٝ

  836 ١اي ٙختٖو دس عآ  ٍا٤ٝٝي عپشدٟ  ٝغثت عپشدٟ

 دسفذ  6  -اٝذاص  إحغ٠ٞ پظ ٍشك

 دسفذ  1  -ْٝي ٣ عايش ١اي تا ٝا٠ٙ ١اي َٝذي افتثاسات اعٞادي ضٚاٝت ١اي ديذاسي، عپشدٟ عپشدٟ

 دسفذ  0 /0 -گزاسي ٤ّتاٟ ٙذت ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ

 دسفذ  0  -گزاسي يِ عا٠ٕ ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ

 دسفذ     -گزاسي د٣ ٣ ع٠ عا٠ٕ ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ

 دسفذ  6  -گزاسي چ٢اس عا٠ٕ ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ

 دسفذ  6  -گزاسي پٞح عا٠ٕ ١اي عشٙاي٠ عپشدٟ

ٝٚايٞذ،  گيشي ٙثادست ٙي اي ىقآ دس تاصاس ميشٙتؾْٔ پ٤ٕي ٠ّ ت٠ فٖٚيات عپشدّٟٖي٠ ٢ٝاد١ -تثقشٟ

إحغ٠ٞ، ٝغثت ت٠ ت٤ديـ  ١اي ٍشك إقٚٔ فٞذ٣ً ٤ٙؽيٞذ تا تؾخيـ تاِٝ ٙشّضي ٣ تا ٕحاػ دعت٤س

 . عپشدٟ ٍا٤ٝٝي ٙغاتٌ تا ٙياد ايٜ ٙادٟ اٍذاٗ ٝٚايٞذ

دسفذ ٣ تشاي عشسعيذ تيؾتش اص    ٙقادٓ  عآ  ٝشخ ع٤د ف٤َد ميشٙؾاسّتي تا عشسعيذ  -0ٙادٟ 

ٍا٤ٝٛ فٖٚيـات تـاْٝي تـذ٣ٛ     6 ٙادٟ   ٣   ت٠ اعتٞاد تٞذ . ؽ٤د دسفذ تقييٜ ٙي 4 عآ ٙقادٓ   

ستا، دا٠ٞٙ ٝشخ ع٤د ٤ٙسد اٝتؾاس ف٤َد ٙؾاسّتي ٍاتٔ دسج دس ٍشاسداد تيٜ ٤ٙعغ٠ افتثاسي ٣ ٙؾتشي، 

ٝشخ ع٤د ٍغقي ف٤َد ٙؾاسّتي پظ اص اتٚاٗ پش٣ژٟ  تذي٢ي اعت. ؽ٤د دسفذ تقييٜ ٙي 1 تا  4 تيٜ 

گشدد، ضٚٞا اعتيادٟ اص ف٤َد ٙؾاسّتي تَغيغي ٙٚٞـ٤ؿ   ٣ تش ٙثٞاي فْٖٚشد ٣اٍقي پش٣ژٟ تقييٜ ٙي

 . اعت

ٝشخ ع٤د تغ٢يالت ٙغْٜ ٢ٙش دس خق٤ؿ ٍشاسداد١اي خذيذ تشاي د٣سٟ احذاث دس ٍإـة   - تثقشٟ 

دسفـذ تقيـيٜ      ػ اٍغـاعي پـظ اص احـذاث، ٙقـادٓ     دسفذ ٣ تشاي ىش٣   ف٤َد اعالٙي ٙقادٓ 

 . ؽ٤د ٙي

١اي تاْٝي ٣ تش اعـاط   إحغاب عپشدٟ ع٤د تغ٢يالت ف٤َد ميشٙؾاسّتي ١ٚاٝٞذ ع٤د فٖي - تثقشٟ 

تاِٝ ٙشّضي ٙحاعـث٠ ٣ افٚـآ    820 /2/4 ٤ٙسخ    0 /ىش٤ٙٓ اسائ٠ ؽذٟ دس تخؾٞا٠ٙ ؽٚاسٟ ٙپ
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إحغاب دسياىتي ف٤َد  ت ف٤َد ميشٙؾاسّتي ٣ ع٤د فٖيتش ايٜ اعاط ع٤د دسياىتي تغ٢يال. ؽ٤د ٙي

ٙحاعـث٠ ٣ دسياىـت   ( ميـش ٙشّـة  )ٙؾاسّتي ت٤عظ ٤ٙعغات افتثاسي تش اعاط ىش٤ٙٓ ٝـشخ عـادٟ   

 . گشدد ٙي

دس ف٤ست تغ٤ي٠ تغ٢يالت ف٤َد ميشٙؾاسّتي ٍثٔ اص عشسعيذ تقييٜ ؽـذٟ دس ٍـشاسداد ٣    -8تثقشٟ 

١اي ٕيضيٞگ ٤ٙؽو ١غـتٞذ ٝغـثت تـ٠     ي ٣ ؽشّتدس خ٢ت حيؼ ح٤ًَ ٙؾتشي، ٤ٙعغات افتثاس

دسفذ ع٤د ٙغتتش دس اٍغاط ص٣د پشداخت سا تـ٠ فٞـ٤اٛ    3ٙذت ص٣دپشداخت ت٤عظ ٙؾتشي، حذأٍ 

تغ٢يالت ٙغْٜ اص ايٜ ٍافذٟ تثقيت ْٝشدٟ ٣ ت٠ اصاي ١ش ٍغظ ص٣د . پاداػ ت٠ ٙؾتشي تشگؾت د١ٞذ

سٙضد دسياىت ّٞذ ٣ تايغتي ع٤د ٙغـتتش دس  ١ضاس سيآ ّا 0ت٤اٝذ  پشداخت، ٤ٙعغ٠ افتثاسي فشىا ٙي

 . اٍغاط ص٣د پشداخت سا تٚاٙا ت٠ ٙؾتشي ٙغتشد ّٞذ

ـ حذاّثش ٝشخ ع٤د تغ٢يالت پشداختي ت٤عظ ٤ٙعغات ٕيضيٞگ تاْٝي ٣ ميشتـاْٝي ٙغـاتٌ     4تثقشٟ 

 ١اي ع٤د ٢ٝايي تـاالتش اص  دسياىت ٝشخ. ؽ٤د تقييٜ ٙي 0ٝشخ ع٤د ف٤َد ميشٙؾاسّتي ٙٞذسج دس ٙادٟ 

 . تاؽذ ٙؾتشياٛ تحت ١ش ف٤ٞاٝي اص ٍثئ ّاسٙضد ٣ ٝؾايش آٛ اص ع٤ي ايٜ ٤ٙعغات ٤ٞٚٙؿ ٙي

 هاي اعتباري  سياست: فصم سىم

صا سا دس ا٤ٕ٣يـت   ١اي ت٤ٕيذي ٣ اؽتنآ ـ ٤ٙعغات افتثاسي ْٖٙيٞذ افغاي تغ٢يالت ت٠ تخؼ  1ٙادٟ 

 836 ٝذٟ تغ٢يالت خ٤د دس عـآ  گشدد ٤ٙعغات افتثاسي دس اىضايؼ ٙا ضٚٞا ت٤في٠ ٙي. ٍشاس د١ٞذ

 : ١اي خذ٣ٓ صيش سا سفايت ٝٚايٞذ ٝغثت

  836 ١اي ٙختٖو اٍتقادي دس عآ  ت٤صيـ تنييش دس ٙاٝذٟ تغ٢يالت ؽث٠ْ تاْٝي ّؾ٤س دس تخؼ

 دسفذ  6 ّؾا٣سصي ٣ آب ـ 

 دسفذ  81فٞقت ٣ ٙقذٛ ـ 

 دسفذ  0 ـ ٙغْٜ ٣ عاختٚاٛ 

  دسفذ 6 فادسات ٣ صيشعاخت٢اي تاصسگاٝي 

 دسفذ  2تاصسگاٝي، خذٙات ٣ ٙتيش٠ٍ 

دسفذ تغ٢يالت خ٤د سا دس ساعتاي سعإت افٖي خـ٤يؼ،   ١36اي تخققي حذأٍ  ـ تاِٝ   تثقشٟ 

 . ٝٚايٞذ افغا ٙي
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١اي ى٤ً سا سفايت ٝٚايٞذ، تٞا ت٠ تؾخيـ تاِٝ  ـ آٛ دعت٠ اص ٤ٙعغات افتثاسي ٠ّ ٝغثت   تثقشٟ 

ً    گيشي خ٤د اص تخ ٙشّضي ٣ ٙتٞاعة تا خ٢ت ١ـاي تاٝـِ    ييو ٝغثت عـپشدٟ ٍـا٤ٝٝي ٣ عـايش ٙؾـ٤

 . ٙشّضي تشخ٤سداس خ٤ا١ٞذ ؽذ

سيضي ٣ ٝؾاست سا١ثـشدي ٣ پـظ اص    ستظ تا ١ْٚاسي ٙقا٣ٝت تشٝا٠ٙ ١اي اخشايي ري ـ دعتگاٟ  8تثقشٟ 

ت٤اٝٞذ تا اعـتيادٟ اص اتضاس١ـاي تؾـ٤يَي اص ٍثيـٔ ٣خـ٤ٟ اداسٟ ؽـذٟ يـا         ١ٚا١ٞگي تا تاِٝ ٙشّضي ٙي

 . ١اي تخؾي ى٤ً اٍذاٗ ٝٚايٞذ ا٠ٝ ع٤د ت٠ تغ٢يالت افغايي، دس خ٢ت تحٌَ ع٢٘پشداخت ياس

ت٤اٝٞذ دس ف٤ست احشاص ٝياص ٙتَاضي ٣ اخز تضٚيٜ ّـاىي، تغـ٢يالت    ـ ٤ٙعغات افتثاسي ٙي  2ٙادٟ 

 : ت٠ ؽشذ رئ سا دس چاسچ٤ب ٍا٤ٝٛ فٖٚيات تاْٝي تذ٣ٛ ستا افغا ٝٚايٞذ

ص ٍثئ ّاال١اي ٙقشىي تاد٣اٗ ٤ٝ ٣ دعت ا٣ٓ اص ٙحٔ ت٤ٕيذات إو ـ خشيذ ّاال١ا ٣ خذٙات ضش٣سي ا

ٙيٖيـ٤ٛ   46داخٖي ٣ ١ضي٠ٞ تحقئ ٣ديق٠ ٙغْٜ ٣ عايش ٝياص١اي ضش٣سي ٙؾات٠ حذاّثش تـا ٙثٖـل   

 . سيآ

 . ٙيٖي٤ٛ سيآ 06ب ـ تغ٢يالت خقا٠ٕ تقٚيش ٙغْٜ حذاّثش تا ٙثٖل 

دسفـذ ت٢ـاي    26يـآ ٣ حـذاّثش ٙقـادٓ    ٙيٖيـ٤ٛ س  16ع٤اسي ت٠ ٙيضاٛ  ج ـ تغ٢يالت خشيذ خ٤دس٣ 

 . خ٤دس٣

ٙيٖي٤ٛ سيآ ٣ حـذاّثش   66 د ـ تغ٢يالت خشيذ خ٤دس٣ خايگضيٜ ٣اٝت ٣ تاّغي ىشع٤دٟ، ت٠ ٙيضاٛ  

 . دسفذ ت٢اي خ٤دس٣ 26ٙقادٓ 

ـ پشداخت تغ٢يالت تشاي خشيذ ٣احذ١اي ٙغ٤ْٝي اف٘ اص فشف٠ ٣ افيـاٛ ت٤عـظ ٤ٙعغـات      3ٙادٟ 

تـ٠ اعـتثٞاي تاٝـِ ٙغـْٜ ٣ ٙـ٤اسد      ) ١اي ٕيضيٞگ  ق٠ آ٢ٝا اص خ٠ٖٚ ؽشّت١اي تات افتثاسي ٣ ؽشّت

 . ٤ٞٚٙؿ اعت( خاؿ ٙق٤ب ؽ٤ساي پ٤ٓ ٣ افتثاس ٣ ؽ٤ساي ٙغْٜ

اٝـذ   گـزاسي ٝٚـ٤دٟ   ـ عَو تغ٢يالت خشيذ ٙغْٜ تاِٝ ٙغْٜ تشاي ٙتَاضياٝي ٠ّ عپشدٟ   تثقشٟ 

ٙيٖي٤ٛ سيآ تقيـيٜ   66 ٙقادٓ سعاٝذ،  تشاعاط ض٤اتغي ٠ّ تاِٝ ٙغْٜ ت٠ تاييذ تاِٝ ٙشّضي ٙي

 . گشدد ٙي

ٙيٖيـ٤ٛ سيـآ    66 ـ عَو تغ٢يالت افغايي خ٢ت احذاث ٣احذ١اي ٙغْٜ ٢ٙـش ٙقـادٓ      تثقشٟ 

ايٜ عَو تشاي آٛ دعت٠ اص ٣احذ١اي ٙغْٜ ٢ٙـش ّـ٠ اص ىٞـا٣سي عـاخت فـٞقتي      . ؽ٤د تقييٜ ٙي

 . گشدد ٙيٖي٤ٛ سيآ تقييٜ ٙي 6  ٝٚايٞذ، ٙقادٓ  اعتيادٟ ٙي
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ـ افغاي تغ٢يالت ٙغْٜ ٢ٙش ت٢ٞا تشاي ٣احذ١اي ٙغ٤ْٝي ٠ّ دس ٍإة عشذ ٙغْٜ ٢ٙـش    8ٟ تثقش

اٝذ، ٤ٙض٤فيت داسد ٣ عايش ٣احـذ١اي ٙغـ٤ْٝي ٙؾـ٤ٚٓ ايـٜ ٝـ٤ؿ تغـ٢يالت        عاخت٠ ٣ فشض٠ ؽذٟ

 . گشدٝذ ٝٚي

 سيضي ٣ ١اي ميشد٣ٕتي ٙداص ١غتٞذ تضٚيٜ ٙقا٣ٝت تشٝا٠ٙ ١اي د٣ٕتي ْٖٙو ٣ تاِٝ ـ تاِٝ  6 ٙادٟ 

١اي  ٝؾاست سا١ثشدي سا پظ اص ٤ٙاىَت تاِٝ ٙشّضي ت٠ ف٤ٞٛ ٣ثي٠َ تشاي افغاي تغ٢يالت ت٠ ؽشّت

اي ٣ ٙثاؽشت دس تٞؾـي٘ تـاصاس، ٙـ٤سد پـزيشػ ٍـشاس       د٣ٕتي ت٠ ٙٞؾ٤س خشيذ ّاال١اي اعاعي ٣ ياسا٠ٝ

 . د١ٞذ

١ـاي اٍتقـادي    ١اي ٙت٤ٕي تخؼ ١ا، دعتگاٟ عاصي ياسا٠ٝ ـ دس ساعتاي اخشاي ٍا٤ٝٛ ١ذىٚٞذ    ٙادٟ 

ت٤اٝٞذ اص عشيٌ تخقيـ ٣خ٤ٟ اداسٟ ؽذٟ ٣ تٖييـٌ آٛ تـا ٙٞـاتـ داخٖـي ٤ٙعغـات افتثـاسي دس        ٙي

١اي ٙشتثظ تا تنييش ىٞا٣سي ت٤ٕيـذ،   چاسچ٤ب ٍشاسداد١اي فاٖٙيت دس خ٢ت افغاي تغ٢يالت ت٠ عشذ

گـزاسي   ٙاي١٠اي ٝي٠ٚ تٚاٗ ٣ عش افالذ إگ٤ي ٙقشه آب ٣ اٝشژي، عشٙاي٠ دس گشدػ ٣ تْٚئ عشذ

 . پزيش، اٍذاٗ ٝٚايٞذ ١اي تدذيذ ١اي ٙشتثظ تا اٝشژي دس عشذ

إحغـ٠ٞ افغـايي ٤ٙعغـات     إحغ٠ٞ دس چاسچ٤ب دعت٤سإقٚٔ اخشايي ٍشك ـ پشداخت ٍشك  ٙادٟ 

ٙيٖي٤ٛ سيآ ٣ خ٢ـت اصد٣اج   6 افتثاسي تشاي سىـ ٝياص١اي ضش٣سي ٙشدٗ اص ٍثئ دسٙاٛ، دس عَو 

٣ خ٢ــت تغــ٢يالت ( ٙيٖيــ٤ٛ سيــآ 06ص٣ج ٣ ص٣خــ٠ خٚقــا ) ٤ٛ سيــآ ٙيٖيــ 0 تــ٠ اصاي ١ــش ٝيــش 

ت٠ اصاي ١ش ٝيش ٙقشىـي  ( سٟ)عاصي اىشاد تحت پ٤ؽؼ ّٚيت٠ اٙذاد اٙاٗ خٚيٞي صايي ٣ ت٤اٝٚٞذ اؽتنآ

 . ٙيٖي٤ٛ سيآ، ٍاتٔ اٝداٗ اعت 16ؽذٟ تا 

اي ايـٜ ٙٞؾـ٤س   إحغ٠ٞ داسد، تش اٝذاص ٍشك ـ ٤ٙعغ٠ افتثاسي ٠ّ ٍقذ خزب ٣ تخقيـ پظ تثقشٟ 

تايذ ؽشه ع٠ ٙاٟ تا اخز ٙد٤ص اص تاِٝ ٙشّضي ٣ دس چاسچ٤ب دعت٤سإقٚٔ اتالمي ايٜ تاِٝ، ٝغـثت  

إحغـ٠ٞ سا پـظ اص     اٝذاص ٍشك إحغ٠ٞ اٍذاٗ ّشدٟ ٣ ٙٞاتـ حافٔ اص پظ ت٠ تاعيظ يِ فٞذ٣ً ٍشك

ٙضتـ٤س، اىتتـاذ   پـظ اص ٢ٖٙـت   . إحغ٠ٞ اختقاؿ د١ذ ّغش رخايش ٍا٤ٝٝي ٣ َٝذ دس فٞذ٣ً، ت٠ ٍشك

إحغـ٠ٞ   إحغ٠ٞ ت٤عظ ٤ٙعغ٠ افتثاسي ٠ّ ٙا١يـت فـٞذ٣ً ٍـشك    اٝذاص ٍشك حغاب ٣ دسياىت پظ

إحغ٠ٞ خـ٤د سا تـ٠    اٝذاص١اي ٍشك ٤ٙعغ٠ افتثاسي الصٗ اعت ٙاٝذٟ ٍثٖي پظ. تاؽذ ٝذاسد، ٤ٞٚٙؿ ٙي

إحغـ٠ٞ سا تـ٠    ٍشك اٝذاص ت٤اٝذ ٙاٝذٟ پظ ٤ٙعغ٠ ٙضت٤س دس د٣ساٛ اٝتَآ ٝٚي. ايٜ فٞذ٣ً اٝتَآ د١ذ

 . تاؽذ اىتتاذ ؽقث٠ خذيذ ت٠ ايٜ ٙٞؾ٤س ٤ٞٚٙؿ ٙي. إحغ٠ٞ اختقاؿ د١ذ ميش اص ٍشك
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إحغـ٠ٞ، افغـاي ايـٜ خـ٤ايض      گزاساٛ ٍشك ـ دس خ٢ت عاٙاٝذ١ي ت٠ خ٤ايض افغايي ت٠ عپشدٟ تثقشٟ 

اِٝ ٙشّضي تشاعاط دعت٤سإقٖٚي خ٤ا١ذ ت٤د ٠ّ ؽشه د٣ ٙاٟ اص اتالك ايٜ ٙد٤ٚف٠ ض٤اتظ اص ع٤ي ت

 . گشدد افالٗ ٙي

ـ تا ١ذه تغ٢ئ تاٙيٜ ٙإي ٙٞاتـ ٤ٙسد ٝياص ٤ٙعغات افتثاسي دس ٤ّتـاٟ ٙـذت، تشٍـشاسي      8 ٙادٟ 

اٝضثاط پ٤ٕي ٙٞاعة دس عيغت٘ تاْٝي ّؾ٤س ٣ ّا١ؼ تذ١ي ٤ٙعغات افتثـاسي تـ٠ تاٝـِ ٙشّـضي،     

ـ   يٜ ٤ٙعغـات افتثـاسي ٣   الصٗ اعت ١ش گ٠ٝ٤ ٙقا٠ٖٙ تيٜ ٤ٙعغات افتثاسي تا يْذيگش ٣ ١ٚچٞـيٜ ت

ٙٞذي دس چاسچ٤ب فٖٚيات تاصاس تيٜ تاْٝي سيإي دس ٍإة فَـذ خقإـ٠    تاِٝ ٙشّضي ت٠ ؽْٔ ضاتغ٠

 .١اي ٙشت٤ط اٝداٗ گيشد تا حذاّثش ٝشخ ع٤د تغ٢يالت ف٤َد ميشٙؾاسّتي ٣ دعت٤سإقٚٔ

 هاي نظارتي  سياست: فصم چهارم

ت٤اٝٞـذ ٝغـثت تـ٠ تخؾـؼ      ٙذيشٟ خـ٤د ٙـي  ـ ٤ٙعغات افتثاسي دس ف٤ست تق٤ية ١يات    4 ٙادٟ 

إتضاٗ تاخيش تادي٠ ديـٜ   إتيا٣ت ٝشخ ٣خ٠ إتضاٗ تاخيش تادي٠ ديٜ ٙؾتشياٛ، حذاّثش ت٠ ٙيضاٛ ٙات٠ ٣خ٠

ٙٞذسج دس ٍشاسداد ٙشت٤ع٠ ٣ ٝشخ ع٤د تغ٢يالت افغايي، عثٌ ضـ٤اتظ ؽـ٤ساي پـ٤ٓ ٣ افتثـاس اٍـذاٗ      

گشدد، تخؾؼ ٣خ٠ إتضاٗ تاخيش تادي٠  ٣ تَغيظ ٙي دس ٤ٙاسدي ٠ّ تذ١ي ٙق٤ً تقييٜ تْٖيو. ٝٚايٞذ

تذي٢ي اعت چٞاٝچـ٠ ٙؾـتشي   . تاؽذ پزيش ٙي ديٜ پظ اص پشداخت اٍغاط ٣ تغ٤ي٠ ّاٙٔ تذ١ي اْٙاٛ

 . گشدد دس تاصپشداخت اٍغاط ٍق٤س ٝٚايذ، ٙؾ٤ٚٓ تخؾؼ ٙز٤ّس ٝٚي

يـذ ٣ ميشت٤ٕيـذي تـ٠    ٝيـ ٣احذ تشاي ٣احذ١اي ت٤ٕ ـ ٙد٤ٚؿ تغ٢يالت ٣ تق٢ذات ت٠ ١ش ري  0 ٙادٟ 

افغاي تغ٢يالت خـاسخي  . ؽ٤د دسفذ عشٙاي٠ پاي٠ ٤ٙعغ٠ افتثاسي تقييٜ ٙي ٣0  0 تشتية ٙقادٓ 

 . ١اي اؽاسٟ ؽذٟ، ٤ٞٙط ت٠ ّغة ٤ٙاىَت تاِٝ ٙشّضي خ٤ا١ذ ت٤د اص عَو

ـ ٤ٙعغات افتثاسي ٤ٙؽيٞذ تشتيثي اتخار ّٞٞذ ٠ّ ٙد٤ٚؿ تغـ٢يالت ٣ تق٢ـذات تـ٠ ١ـش        تثقشٟ 

 86تشاتش عشٙاي٠ پشداختي ثثتي ٣ تشاي اؽخاؿ حَيَي اص  6 احذ تشاي اؽخاؿ ح٤ٍَي اص ٝيـ ٣ ري

افغاي تغ٢يالت تيؼ اص عَو ى٤ً ٤ٞٙط ت٠ ٙد٤ص تاِٝ ٙشّـضي خ٤ا١ـذ   . ٙيٖياسد سيآ تدا٣ص ْٝٞذ

 . ت٤د

ـ عَو ٙاٝذٟ تغ٢يالت عشٙاي٠ دس گشدػ افغايي ت٠ اؽخاؿ حَـ٤ٍي اص عـ٤ي ٤ٙعغـات       تثقشٟ 

١ـاي ٙـإي    دسفذ تاالتشيٜ ٙيضاٛ ىش٣ػ ١ش د٣سٟ، ٙٞـذسج دس فـ٤ست   06ختٖو ّؾ٤س، تا افتثاسي ٙ

ؽـ٤د دس خقـ٤ؿ اؽـخاؿ حَـ٤ٍي خذيـذ ٣       حغاتشعي ؽذٟ دس ع٤ٓ ع٠ عآ گزؽت٠ تقييٜ ٙـي 
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اٝذ تشاي عـآ ا٣ٓ ىقإيـت، ٝغـثت ٙضتـ٤س تـش اعـاط        اي اخشا ّشدٟ اؽخاؿ ح٤ٍَي ٠ّ عشذ ت٤عق٠

ٍشاسداد١اي فـادساتي اص ايـٜ ٙحـذ٣ديت ٙغـتثٞي ١غـتٞذ ٣      . ذتيٞي ىش٣ػ ٙحاعث٠ خ٤ا١ذ ؽ پيؼ

 . حذاّثش ٝغثت ٙز٤ّس ت٠ تؾخيـ ٤ٙعغ٠ افتثاسي فاٙٔ تقييٜ خ٤ا١ذ ؽذ

٤ٙعغات افتثاسي ْٖٙو ت٠ افتثاسعٞدي ٙؾتشياٛ خ٤د ١غتٞذ ٣ تايـذ دسافتثـاس عـٞدي     - 8تثقشٟ 

دس افتثاس عٞدي اؽخاؿ حَـ٤ٍي   .ٙؾتشياٛ خ٤د گ٤ا١ي اٝداٗ تشتية پشداخت ٙإيات سا اخز ٝٚايٞذ

ٙيٖيـاسد   6 فال٣ٟ تش اخز گ٤ا١ي ٙإياتي، اخز ف٤ست ٙإي إضاٙي اعت ٣ پشداخت تغ٢يالت تيؼ اص 

ٟ   . ١اي ٙإي حغاتشعي ؽذٟ اعت سيآ ٤ٞٙط ت٠ اسائ٠ ف٤ست ١ـاي   ضٚٞا گـ٤ا١ي ٙغإثـات اص دعـتگا

 . ١ذ ؽذد٣ٕتي ٝيض ت٠ ف٤ٞاٛ داسايي دسافتثاس عٞدي ٙؾتشياٛ ٙٞؾ٤س خ٤ا

تـ٠ فـ٤ست   )١ـاي تحـت پ٤ؽـؼ     افغاي تغ٢يالت ت٤عظ ٤ٙعغات افتثاسي تـ٠ ؽـشّت   - 4تثقشٟ 

 . تاؽذ ٣ تحت ١ش ف٤ٞاٛ ٤ٞٚٙؿ ٙي( ٙغتَي٘ ٣ ميشٙغتَي٘

٤ٙعغات افتثاسي ٤ٙؽيٞـذ حـذاّثش ؽـشه ؽـؼ ٙـاٟ اص اتالميـ٠ ايـٜ ٙد٤ٚفـ٠، ّٖيـ٠           - 0 ٙادٟ 

افي ٠ّ ت٠ ف٤ست ٙغتَي٘ يا ميشٙغتَي٘ دس آ٢ٝـا  ١اي اٝتي ١اي ٙاصاد ٣ تٖٚيْي خ٤د ٣ ؽشّت داسايي

 820 ٙقـ٤ب عـآ   )گزاسي ٤ٙعغات افتثـاسي   ٙؾاسّت داسٝذ سا دس چاسچ٤ب دعت٤سإقٚٔ عشٙاي٠

 . ٣اگزاس ٝٚايٞذ( ؽ٤ساي پ٤ٓ ٣ افتثاس

١ايي ٠ّ فٖٚيات پ٤ٕي  ١ا ٣ فٞذ٣ً ١ا، عاصٙاٛ ١ا، ٤ٙعغات افتثاسي، تٞگاٟ ىقإيت ؽشّت - 1 ٙادٟ 

د١ٞذ، فشىا تشاعاط ٙد٤ص ٣ دس ٙحذ٣دٟ ض٤اتظ ٣ َٙشسات تاِٝ ٙشّضي  ٣ افتثاسي اٝداٗ ٙي ٣ تاْٝي

١ـاي   ١اي افتثاس، ؽـشّت  ٙداص اعت، تاِٝ ٙشّضي ت٠ ف٤ٞاٛ َٙاٗ ٝاؽش تش ٤ٙعغات افتثاسي ٣ تقا٣ٝي

إحغ٠ٞ، تش چگـ٤ٝگي ىقإيـت ٣ ٝيـض حغـٜ اخـشاي َٙـشسات        ١اي ٍشك ١ا ٣ فٞذ٣ً ٕيضيٞگ، فشاىي

 . ٝٚايذ ت٠ آ٢ٝا ٝؾاست ٙي اتالمي

ت٤اٝٞـذ دس اسائـ٠ تغـ٢يالت، افتثـاسات ٣ عـايش خـذٙات تـاْٝي،         ٤ٙعغـات افتثـاسي ٙـي    - 2 ٙادٟ 

١اي پزيشىت٠ ؽذٟ دس ت٤سط ا٣ساً ت٢اداس ت٢شاٛ، ت٤سط ّاال١اي ايشاٛ يا ىشات٤سط ايـشاٛ سا تـا    ؽشّت

 . ت٤خ٠ ت٠ ٙيضاٛ َٝذؽ٤ٝذگي ٣ ؽياىيت دس ا٤ٕ٣يت ٍشاس د١ٞذ

٤ٙعغات افتثاسي ٤ٙؽيٞذ ٕيغت ٙؾتشياٛ تذحغاب ٣ خـ٤ػ حغـاب خـ٤د سا تـ٠ عـ٤س       - 3 دٟ ٙا

ٙغتٚش ت٠ تاِٝ ٙشّضي افالٗ ٝٚايٞـذ، تاٝـِ ٙشّـضي ٤ٙؽـو اعـت تشاعـاط اعالفـات دسيـاىتي اص         
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٤ٙعغات افتثاسي تا ايداد تاِٝ اعالفاتي اص ٙؾتشياٛ ٙحش٣ٗ اص خذٙات تاْٝي ٣ ٙـ٤اسد ٙحش٣ٙيـت،   

 . ا ت٠ ٤ٙعغات افتثاسي افالٗ ٝٚايٞذ٤ٙض٤ؿ سا ٙغتٚش

 هاي پرداخت و بانكداري انكترونيك  نظام: فصم پنجم

تاِٝ ٙشّضي تا اعـتيادٟ اص سيؾـ٠ إْتش٣ٝيْـي ّؾـ٤س ٙغـتَش دس ٣صاست تاصسگـاٝي ٝؾـاٗ         - 6 ٙادٟ 

ت تاْٝي ٣ پايگاٟ دادٟ اعالفات خاٙـ ٤١يتي سا ت٠ ٙٞؾ٤س ايداد ٤١يـ ( ٝٚاد)ٙذيشيت اٙضاي ديديتآ 

اٝـذاصي خ٤ا١ـذ    ساٟ 836 ١اي تاْٝي تا پاياٛ خشداد عآ  ديديتإي تشاي ٙؾتشياٛ، ّاسّٞاٛ ٣ عاٙا٠ٝ

١ـاي اخشايـي تـشاي فـذ٣س گ٤ا١يٞاٙـ٠ اٙضـاي        تٚاٙي ٤ٙعغات افتثاسي ّؾ٤س ْٖٙيٞذ تشٝاٙـ٠ . ّشد

ا ٙغاتٌ تا ١ا ٣ دسج اعالفات ٙشت٤ط ت٠ ٙؾتشياٛ ٣ ّاسّٞاٛ خ٤د س ٝاٗ عاٙا٠ٝ ديديتآ، تغثيٌ ٣ ثثت

 . صٙاٝثٞذي تاِٝ ٙشّضي ت٠ اخشا دس آ٣سٝذ

١اي تـاْٝي ٣ ىـشا١٘ آ٣سدٛ اْٙـاٛ ٝؾـاست      ١اي پزيشػ ّاست ت٠ ٙٞؾ٤س عاٙاٝذ١ي پايا٠ٝ -   ٙادٟ 

سعـذ، ؽـث٠ْ إْتش٣ٝيْـي پشداخـت      ٙؤثش ٙغاتٌ تا ض٤اتغي ٠ّ ت٠ تاييذ سييظ ّٔ تاِٝ ٙشّضي ٙي

١ـاي   تٚاٙي ا٤ٙس ٙشت٤ط ت٠ پزيشػ ّاست 836 ا پاياٛ عآ ١ا ْٖٙيٞذ ت تاِٝ. گشدد ّاستي ايداد ٙي

د١ٞـذگاٛ خـذٙات پشداخـت فضـ٤ ؽـث٠ْ       تاْٝي دس ٙشاّض ىش٣ػ ّـاال ٣ اسائـ٠ خـذٙات سا تـ٠ اسائـ٠     

 . ١اي ّاستي ٣اگزاس ٤ٚٝدٟ ٣ دس ؽث٠ْ ٙضت٤س ٙؾاسّت ٝٚايٞذ إْتش٣ٝيْي پايا٠ٝ

 ساير 

اس گضاسػ فْٖٚشد ايٜ ٙد٤ٚف٠ سا تـ٠ ؽـ٤ساي   تاِٝ ٙشّضي ٤ٙؽو اعت ١ش ع٠ ٙاٟ يِ ت -   ٙادٟ 

 . پ٤ٓ ٣ افتثاس اسائ٠ ٝٚايذ

عـا٠ٕ پـٞد٘ ت٤عـق٠،     ٍا٤ٝٛ تشٝاٙـ٠ پـٞح   32تاِٝ ٙشّضي ٤ٙؽو اعت دس چاسچ٤ب ٙادٟ  - 8 ٙادٟ 

 . ٝغثت ت٠ اتالك دعت٤سإقٚٔ ٣ َٙشسات ٝاؽش تش خشيذ ديٜ ت٤عظ ٤ٙعغات افتثاسي اٍذاٗ ٝٚايذ

 .االخشا خ٤ا١ذ ت٤د س٣ص پظ اص صٙاٛ اتالك الصٗ 0 اتظ ايٜ ٙد٤ٚف٠ ض٤ - 4 ٙادٟ 


