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 (بهره)قانون عملیات بانکی بدون ربا 

 اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسالمی ایران  -فصل اول 

 :اهداف نظام بانکی عبارتند از - 1ماده  

اعتبحار در   تنظیم گردش صحیی  پحول و   به منظور( ضوابط اسالمیبا  )استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل  .1
 .اقتصاد کشور  جهت سالمت و رشد

 .با ابزارهای پولی و اعتباری های اقتصادی دولت جمهوری اسالمی ها و برنامه فعالیت در جهت تیقق اهداف و سیاست .2

هحا و   وجحو  ززاد و اندوتتحه   و جلح  الیسنه از طریق جحب    ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض  .3
اجحرای بنحد    گباری به منظحور  نات کار و سرمایهشرایط و امکا بسیج و تجهیز زنها در جهت تأمین  ها و اندازها و سپرد  پس
 .قانون اساسی اصل چهل و سوم "9"و  "2"

 .ها و تسهیل مبادالت بازرگانی حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداتت .4

موج  قانون بر عهد  بانک گباشحته   ها و مبادالت و معامالت و سایر تدماتی که به ها و دریافت تدر امور پردات تسهیل .5
 .شود می

 :وظایف نظام بانکی عبارتند از - 2ماده   

 .های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات انتشار اسکناس و سکه .1

 .قانون و مقرراتتنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق  .2

 .طبق قانون و مقررات های ارزی دولت انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداتت .3

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

 .طبق قانون و مقرراتانجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار  .5

 .های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات اعمال سیاست .6

پولی و اعتباری بایحد انجحام    های اقتصادی مصو  که از طریق سیستم عملیات بانکی مربوط به زن قسمت از برنامه .7
 .گیرد

دار و صدور اسناد مربوط به  تمد گباری های سرمایه و سپرد ( انداز جاری و پس )الیسنه  های قرض افتتاح انواع حسا  .8
 .مقررات زنها بر طبق قوانین و

 .طبق قانون و مقررات( بهر  )اعطای وام و اعتبار بدون ربا  .9

 .قانون اساسی 43اصل  "2"بند  های قانونی جهت تیقق اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر تدمات بانکی به تعاونی .11

 .ادار  ذتائر ارزی و طالی کشور بارعایت قوانین و مقررات مربوط به زنانجام معامالت طال و نقر  و نگاهداری و  .11

وابسته به این مؤسسات طبق قانون  المللی و یا مؤسسات مشابه و یا نگاهداری وجو  ریالی مؤسسات پولی و مالی بین .12
 .و مقررات
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دولت و سایر کشورها طبق قحانون و  بین  انعقاد موافقتنامه پرداتت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی .13
 .مقررات

رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجار   قبول و نگهداری امانات طال و نقر  و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد .14
 .صندوق امانات

 .صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان .15

 .و مقرراتانجام تدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون  .16

 

 تجهیز منابع پولی -فصل دوم 

 :نمایند توانند، تیت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرد  مبادرت ها می بانک – 3ماده     

 :الیسنه های قرض سپرد  -الف  
 .جاری .1

 انداز پس .2

 دار گباری مدت های سرمایه سپرد  -  

باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجار  به شرط  می دار که بانک در بکار گرفتن زنها وکیل گباری مدت های سرمایه سپرد  -تبصره  

 .گیرد ستفاد  قرار میگباری مستقیم، معامالت سلف و جعاله مورد ا مساقات، سرمایه اقساطی، مزارعه، تملیک، معامالت

هحای   توانند اصحل سحپرد    باشند و می می (انداز و جاری پس )الیسنه  های قرض سپرد  ها مکلف به بازپرداتت اصل بانک – 4ماده  

  .نمایند را تعهد و یا بیمه  دار گباری مدت سرمایه

قحرارداد منعقحد ، متناسح  بحا محدت و مبحال         این قانون، بر اسحاس  "3"منافع حاصل از عملیات مبکور در تبصر  ماد   - 5ماده 

بانک به نسبت مدت و مبل  در کل وجو  به کار گرفته شد  در این عملیحات، تقسحیم    رعایت سهم منابع گباری و سرمایههای  سپرد 
 .تواهدشد

گحباران اعطحا    تشویقی از امتیازات ذیل به سپرد  ها، با اتخاذ روشهای توانند، به منظور جب  و تجهیز سپرد  یها م بانک – 6ماده  

 :نمایند
 .الیسنه های قرض ثابت نقدی یا جنسی برای سپرد ز غیریااعطای جو -الف  

 .الوکاله از پرداتت کارمزد و یا حق گباران تخفیف و یا معافیت سپرد  -  
  .برای استفاد  از تسهیالت اعطایی بانکی درموارد مبکور در فصل سوم گباران دادن حق تقدم به سپرد -ج

 

 

 

 تسهیالت اعطایی بانکی -فصل سوم 
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بازرگانی و تدماتی ، های مختلف تولیدی بخش توانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش فعالیت ها می بانک – 7ماده   

  .ها را به صورت مشارکت تأمین نمایند یا منابع مورد نیازاین بخش  قسمتی از سرمایه و

گونحه   ایحن برنامحه  . گباری مبادرت نمایند هسرمای عمرانی مستقیماً بههای تولیدی و  توانند، در امور و یا طرح ها می بانک – 8ماده 

 بودجه ساالنه کل کشور به تصوی  مجلس شورای اسالمی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی ضمن الییه ها باید در گباری سرمایه
 .دهی باشد از عدم زیان

 .گباری نمایند سرمایه و مصرفی غیر ضروری ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی بانک –تبصره   

هحای بازرگحانی    در چهار چحو  سیاسحت   توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور بازرگانی ها می بانک – 9ماده  

  .قرار دهندهای قانونی  در اتتیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی بر اساس قرارداد مضاربه دولت، منابع مالی الزم را

 .باشند ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش تصوصی نمی بانک –تبصره 

هماهنگی وزارت مسحکن و شهرسحازی،    توانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم در گسترش امر مسکن، با ها می بانک – 11ماده 

  .ملیک احداث نمایندیا اجار  به شرط ت ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و واحدهای مسکونی

هحا بالمحانع    توسحط بانحک   11ماد   تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع -تبصره 

 .است

توانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور صحنعت ومعحدن، کشحاورزی و تحدمات امحوال       ها می بانک – 11ماده  

درتواست مشتری و تعهد او مبنی برترید و مصرف و یا استفاد  مستقیم مال و یا اموال مورد درتواست تریحداری    منقول را بنا به
 .دری بفروشناقساطی به مشت اتب تأمین به صورت نمود  و با

امحوال   توانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور تدماتی،کشحاورزی، صحنعتی و معحدنی،    ها می بانک – 12ماده 

او مبنی بر انجام اجار  به شرط تملیک و استفاد  تود، تریداری و به صورت  بنا به درتواست مشتری و تعهد  منقول و غیر منقول را
 .نمایند  شرط تملیک به مشتری واگبار اجار  به

واححدهای تولیحدی بحه هحر یحک از      توانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت تأمین سرمایه درگردش  ها می بانک – 13ماده 

 :نمایند عملیات ذیل مبادرت
واحدها و تعهد زنها مبنی بر ترید و مصرف مواد  مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درتواست این -الف  

 .تریداری و به صورت نسیه به واحدهای مبکور بفروشند یدکی مورد درتواست، اولیه و لوازم
  .ترید نمایند البیع باشد بنا به درتواست زنها پیش زن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل -  

قحانون اساسحی بخشحی ازمنحابع تحود را از طریحق         43اصحل   9و  2ها موظفند جهت تیقحق اهحداف بنحدهای     بانک – 14ماده 

 .رسد توسط بانک مرکزی تهیه و به تصوی  هیأت دولت میماد   نامه اجرایی این زیین. اتتصاص دهند الیسنه به متقاضیان قرض

شحود، در   می  گردد، به موج  قراردادی که بین طرفین منعقد قانون مبادله می کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد این - 15ماده  

نامحه اجرایحی    زیحین  تابع مفادد  و االجراء بو الزم در صورتی که در مفاد زن طرفین اتتالفی نداشته باشند و رسمی بود  حکم اسناد
 .باشد میاسناد رسمی 
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زن دسته از معامالت مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام 
 .شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام تواهد شد

حقیقی و حقوقی پرداتت نمود  یا  ها در اجرای این قانون به اشخاص کلیه وجو  و تسهیالت اعطایی که بانک -1تبصره  

انضمام سود و  اشخاص مبکور در سررسید معینی وجو  و تسهیالت دریافتی به تنظیمی مقرر شد  باشد که  نمایند و برابر قرارداد می
قابل مطالبه و  اعالم بانک بستانکار، الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداتت و و حقدادرسی   های ثبتی و اجرایی، هزینه تسارت و

قراردادهای تنظیمی نسبت  دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و  و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت
 .اقدام نمایند انونحکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این ق به صدور

شوند مکلفند  مند می به نیو غیرمجاز بهر  ها قال  استفاد  از تدمات بانکی از وجو  و منابع مالی بانک اشخاصی که در -2تبصره  

 .را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شد  باشد پرداتت نمایند وجو  مبکور، تسارت مربوط  عالو  بر استرداد

چنانچه در هریک از موارد اعطای تسهیالت بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان تود در دفتر اسناد رسمی -3تبصره

و در مورد  شدالثبت و نظایر زن نسبت به سند اول میاسبه و دریافت تواهد تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق
زایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مبکور در قرارداد ماقبل زن است قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به اف

التفاوت دو رقم  التیریر باید به نسبت مابه الثبت و نظایر زن به استثنای حق در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق
 .باشد ربط می عالم بانک ذیمالک تشخیص ارتباط قراردادها ا. البکر میاسبه و دریافت گردد فوق

ها از طریق اعطای  الواسطه بانک مع( ساتت کارتانجات داتلی یا وارداتی)نقلیه موتوریدر مواردی که وسایل  -4تبصره

دهند  دست  دهند  از لیاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال گردد بانک انتقال تسهیالت بانکی به اشخاص منتقل می
 1.تواهد شداول تلقی 

بازرگانی و تدماتی مبحادرت بحه جعالحه     توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش امور تولیدی، ها می بانک – 16ماده  

 . نمایند

  .دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اتتیار و تصرف تود ها می بانک – 17ماده 

 

 بانک مرکزی ایران و سیاست پولی -چهارم  فصل 

هحای دولتحی    شود در مورد شرکت می بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نامید  - 18ماده  

  .تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید می متعلق به دولت نیست، فقط  که سهام زن صد درصد

                                                 
 
 15الیحاق دو تبصحر  بحه محاد       "قحانون و   28/12/1365مصحو    "و الیحاق دو تبصحر  بحه زن    قحانون عملیحات بحانکی بحدون ربحا      15اصحالح محاد    " قحانون بحر اسحاس    15ماد    

، "9"ی کححه در اجححرای مححواد کلیححه قراردادهححای":قبلححی بححه شححرح زیححر اسححت 15مححتن مححاد  . اصححالح گردیححد 29/11/1376مصححو   "اصححالحی قححانون عملیححات بححانکی بححدون ربححا
نامحه اجرایحی    االجحراء و تحابع مفحاد زیحین     الزم شحود، در حکحم اسحناد    محی   گحردد، بحه موجح  قحراردادی کحه بحین طحرفین منعقحد         قانون مبادلحه محی   این "14"و  "13"، "12"، "11"

 ."اسناد رسمی است
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عمومی بانک مرکزی و تصوی  هیأت  به پیشنهاد مجمع( ساله یک )ست اعتباری و تسهیالت اعطایی کوتا  مدت سیا - 19ماده  

ساله و درازمدت  های عمرانی پنج ساله و درازمدت در ضمن لوای  برنامه پنج سیاست اعتباری و تسهیالت اعطایی  دولت تعیین شد  و
 .شود یشورای اسالمی تقدیم م تصوی  به مجلس کشور جهت

استفاد  از ابحزار ذیحل،    تواند با ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میجمهوری اسالمی بانک مرکزی  - 21ماده   

 :در امور پولی و بانکی دتالت و نظارت کند، 19ماد   رسد بر اساس وزیران می ای که به تصوی  هیأت نامه طبق زیین
ها ممکن است در هر یک از  نسبت این ،ها در عملیات مشارکت و مضاربه سهم سود بانکتعیین حداقل و یا حداکثر نسبت  .1

 .متفاوت باشد های مختلف  رشته

تعیحین ححداقل نحرو سحود      های اقتصادی مصحو  و  گباری و مشارکت در حدود سیاست های مختلف سرمایه تعیین رشته .2
هحای   سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته قل نروحدا ،گباری و مشارکت های سرمایه طرح  احتمالی برای انتخا 
 .مختلف متفاوت باشد

در تناس  با قیمحت تمحام شحد      ها در معامالت اقساطی و اجار  به شرط تملیک تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک .3
 .متفاوت باشد ممکن است در موارد مختلف ها این نسبت. مورد معامله

و ( از هزینه کار انجحام شحد  نباشحد    مشروط بر این که بیش )حداقل و حداکثر کارمزد تدمات بانکی تعیین انواع و میزان  .4
 .شود ها دریافت می توسط بانک گباری که های سرمایه سپرد  الوکاله بکارگیری حق

 .این موارد ها در تبلیغات برای بانک و تعیین ضوابط "6"تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماد   .5

تملیک، معامالت اقساطی، نسحیه، سحلف،    گباری، اجار  به شرط تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه  .6
هحای مختلحف و نیحز     ها و یا هر یک از زنها در هر یک از موارد و رشته بانک الیسنه برای جعاله و قرض  مزارعه، مساقات،

 هر مشتریتعیین حداکثرتسهیالت اعطایی به 

 

 متفرقه –فصل پنجم 

 .باشند عملیات بانکی ربوی نمی ها با یکدیگر مجاز به انجام ها و نیز بانک بانک مرکزی با هر یک از بانک - 21ماده   

هحای   دولتی و وابسته به دولت و شرکت توانند، با اجاز  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با مؤسسات ها می بانک – 22ماده   

  .بانکی مبادرت نمایند  دولتی به عملیات مجاز

گحباران   و قابحل تقسحیم بحین سحپرد      هحا بحود    الوکاله جزو درزمدهای بانک وجو  دریافتی تیت عنوان کارمزد و حق - 23ماده  

 .باشد نمی

هایی  مؤسسات تولیدی به بانککارتانجات و  های مالیاتی اعطایی طبق قانون به معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت - 24ماده  

  .گیرد شوند نیز تعلق می سسات تولیدی میکارتانجات و یا مؤ و یا مالکیت جانشین  که از لیاظ واردات

قانون تجارت تواهند بود، مگر ایحن کحه    گباری نمود  باشند تابع ها در زنها مشارکت و یا سرمایه واحدهایی که بانک - 25ماده  

  .باشند  مشمول قانون دیگری
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وظحایف محبکور در قحانون پحولی و بحانکی و       پس از تصوی  این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اتتیارات و - 26ماده  

صالح دیگری سپرد  شد  اسحت از مراجحع قبلحی سحل       در این قانون به مراجع ذی ها و متمم زن که بانک الییه قانونی ادار  امور
 .گردد می

با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسحالمی   نامه اجرایی این قانون را وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زیین - 27ماده  

 .ما  بیشتر باشد به مرحله اجرا بگبارد 4مدت تهیه و تصوی  زن از مدت  تصوی  هیأت دولت که نباید ایران تهیه و پس از
 
شهریور ما  یک هزار و سیصد و شصت و دو  شنبه هشتم ر تبصر  در جلسه روز سهقانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماد  و چها 

 .به تأیید شورای نگهبان رسید  است11/16/1362تاریخ اسالمی تصوی  و در  مجلس شورای
 اکبر هاشمی -رئیس مجلس شورای اسالمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


