
 

 

  

 
بانک بانک،  دولتي پست  ، شرکتتجاري ، غيردولتيتجاري هاي دولتي جهت اطالع مديران عامل محترم بانک

.شود ارسال مي المللي کيش و بانک بين مشترک ايران ـ ونزوئال  

  

 با سالم؛

مـاده   درگونه که استحضار دارنـد؛   همان، ۷/۵/۱۳۹۴مورخ  ۱۱۶۳۶۴/۹۴پيرو بخشنامه شماره احتراماً، 

مجلـس شـوراي    ۱۳۹۴سـال  مصـوب   -پذير و ارتقاي نظام مالي کشور  قانون رفع موانع توليد رقابت) ۴۷(

  :است آمده ، -اسالمي

هاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيالت اعطايي خود را حداقل معـادل سـهم بخـش     کليه بانک« 

کشاورزي در اقتصاد کشور، بر اساس آخرين آمار توليد ناخالص ملي ساالنه، به بخش کشاورزي اختصـاص  

مهوري اسالمي ايران مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از شوراي پول و اعتبار و بانک مركزي ج .دهند

، دستورالعمل اين اقدام را ابالغ كنند و بانک مركزي جمهوري اسـالمي ايـران گـزارش    تصويب اين قانون

ها به صورت شش ماهه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس  عملكرد اين ماده را به تفكيک بانك

  . »نمايد شوراي اسالمي ارائه مي

  

قـانون رفـع موانـع توليـد     ) ۴۷(ماده  اجراييدستورالعمل « در اجراي تکليف مقرر در ماده قانوني مذکور،

در يکهزار و دويسـت و دوازدهمـين   تهيه و ماده و يک تبصره  ۷مشتمل بر  »پذير و ارتقاء نظام مالي کشور رقابت

اي از آن جهت استحضـار   که نسخه به تصويب رسيدمطرح و شوراي پول و اعتبار  ۱/۱۰/۱۳۹۴جلسه مورخ 

  .به پيوست ايفاد است

بخـش کشـاورزي در   سهم بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي ساالنه،  م اين کهاعالضمن 

خواهشمند اسـت  ، باشد درصد مي ۳/۹ به ميزان دستورالعمل مزبور )۵(موضوع تبصره ذيل ماده  اقتصاد کشور

مي واحدهاي مراتب به قيد تسريع به تمابا عنايت به اهميت بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، دستور فرمايند 

مقتضي اسـت ترتيبـي اتخـاذ     ،همچنين. نظارت الزم به عمل آيدربط آن بانک ابالغ و بر حسن اجراي آن  ذي

هـا و مؤسسـات    کل نظارت بر بانـک  مديريت حوزه ربط، به اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي ذي نسخه کهد گرد

  ۲۶۵۳۵۴۲/.دشواين بانک ارسال  اعتباري

 

مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشوئيمديريت كل مقررات، 
  ره مطالعات و مقررات بانكيادا

  آبادي حميدرضا غني  عبدالمهدي ارجمندنژاد
02-3215    3816      

  
  

 309476/94  
 26/10/1394  
  دارد  



 
 

ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  
 

 

 

 پولشويي با مبارزه و بانکي مجوزهاي مقررات، کل مديريت

 بانکي مقررات و مطالعات اداره

 

 

 

 اجرايي دستورالعمل

پذير  قانون رفع موانع توليد رقابت( 74)ماده 

 و ارتقاي نظام مالي کشور

 

 

 4937ماه  دي
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 »تعالي بسمه«

 

و نيو  بوا ريايوت م واد      پذير و ارتقاي نظام مالي کشوور  قانون رفع موانع توليد رقابت( 74)ماده  استناد به

الغي از سووي بانوم مرکو ي ومهووري اسوالمي      و ساير ضوابط و مقررات اب( بهره)ون يمليات بانکي بدون ربا نقا

 بوه  پو   ايو   از کوه  «پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت( 74)ماده  دستورالعمل اجرايي» ،ايران

 .گردد  مي تهيه و تدوي  شود، مي ناميده «دستورالعمل» اختصار

 :روند يم بکارزير  حمشرو يمعان در ليذ يبارات دستورالعمل اي  در ـ 4 ماده

 ؛ايران اسالمي ومهوري مرک ي بانم :مرکزي بانک ـ4ـ4

که به مووب قانون يا با مجوز بانوم مرکو ي تيسوي  شوده و ت وت      ي غيرتخصص بانم :عامل بانک ـ2ـ4

 ؛باشد نظارت بانم مرک ي مي

 ؛کشاورزي بخش درکننده تسهيالت  حقيقي و حقوقي درخواست خاصشاکليه  :مشتري ـ9ـ4

تموامي   ، بوا ريايوت  در چارچوب م اد ايو  دسوتورالعمل  به ايطاي تسهيالت به مشتري مکلف يامل بانم ـ   2اده م

هاي سود مصوب شوراي پول و ايتبار در زمان ايطواي   و نرخ هاي مربوط و دستورالعمل  ها نامه قواني ، آيي 

 .باشد تسهيالت مي

نسوبت   ،اخذ وثايق و تضامي  کافي و قابل اطمينان و از ايتبارسنجي مشتريبانم يامل موظف است پ   ـ 9ماده 

 .اقدام نمايد پرداخت تسهيالت به مشتريبه 

، وضعيت بدهي غيرواري و چم برگشتي ايطاي تسهيالتداد و رمکلف است قبل از انعقاد قرابانم يامل  ـ  7 ماده

ز سووي بانوم مرکو ي نسوبت بوه ايطواي       را از بانم مرک ي استعالم و حسب ضوابط ابالغوي ا مشتري 

 .اقدام نمايد تسهيالت

از هاي واري  به قيمتمعادل سهم بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخلي حداقل مکلف است يامل بانم ـ   5ماده 

 .را به بخش کشاورزي پرداخت نمايد سالهر در مجموع تسهيالت ايطايي خود 

تسوهيالت  مربووط بوه   سوهم   ،ري  آمار توليد ناخالص ملوي بر اساس آخ در هر سالبانم مرک ي تبصره ـ  

 .نمايد ابالغ مييامل را به بانم  هاي واري به قيمت بخش کشاورزي

، بر موضوع قراردادهاي منعقده اي  دستورالعمل پذيري اقتصادي ضم  احراز توويهاست  وظفم ياملبانم ـ   6ماده 

 .تسهيالت ايطايي، نظارت الزم و کافي را به يمل آورد ايم از ن وه مصرف و بازگشت به موقع آن حس  اوراي
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هواي يامول    بانماي  دستورالعمل را به ت کيم ( 5)ماده يملکرد موضوع گ ارش مکلف است بانم مرک ي ـ   4ماده 

  .ماه به کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجل  شوراي اسالمي ارائه نمايد در مقاطع شش

 

ر تبصوره د  (1) ماده و (4) در «پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت( 74)ده ما دستورالعمل اجرايي»

ابوالغ   پو  از و رسويد  به تصوويب   شوراي پول و ايتبار 1/11/1937 ولسه مورخيکه ار و دويست و دوازدهمي  

 .گردد مياالوراء  الزم


	letter_2653542.pdf
	دستورالعمل_ماده_47_قانون_رفع_موانع_توليد-_مصوب_شورا1-10-94



