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 مقدمه
 در. گذارن استسرمایه و كنندگان اندازپس میان مالی وساطت و پول خلق اقتصاد، در هابانك كاركرد تریناصلی

 این دلیل. دارند تری قراردقیق نظارت تحت مؤسسات، سایر با مقایسه در هاآن هایفعالیت و هابانك كشورها اكثر

 .گرددبرمی هاآن فعالیت ماهیت چنینهم و كشورها مالی و اقتصادی حیات در هابانك نقش به امر

 نیازمند دیگر، ویازس و خدمات كاالها ارائه كیفیت تضمین و سو یك از رقابتی فضای و رقابت از صیانت كلی طوربه

 بانکی، نظام در قرراتم این اجرای حسن بر و نظارت مقرراتگذاری لزوم اما. هاستدولت گریتنظیم و مقرراتگذاری

 دارمدت هایدارایی نداشت مثال برای) ها،بدهی و هادارایی ساختار متفاوت دلیل به هابانك. دارد مضاعفی اهمیت

 از تفاوتم اثرپذیری سررسید، لحاظ از هادارایی و هابدهی نبودن هماهنگ بیانی دیگر به یا ،(آنی هایبدهی و

 قرار ناپایداری و ثباتیبی وضعیت در بالقوه طور به ،...و فیزیکی هایدارایی قیمت ارز، بهره، نرخ نرخ نوسانات

 .گیرندمی

 با انکهاب در واقع و است صنایع سایر از بزرگتر بسیار هابانك ترازنامه در مالی هایبدهی سهم دیگر، ازسوی

 باالیی بسیار اهرمی از نسبت هابانك دیگر عبارت به. كنندمی گذاریسرمایه و دهیوام به اقدام مردم هایسپرده

 اهرمی نسبت و بانکی فعالیت خاص هایریسك) نکته دو این به زمانهم توجه. برخوردارند صنایع سایر به نسبت

 .كندمی را نمایان بانکی شبکه بر قوی نظارت لزوم ،)بانکها باالی

 و پول رضهع بر بانکها مؤثر نقش كند،می دوچندان را بانکی شبکه بر مركزی بانك نظارت لزوم كه اینکته سومین

 ها،بانک نقش این دلیل به. شودمحسوب می مدرن پولی هاینظام در غالب مبادله واسطه كه است اعتبار خلق

 ماك گردد، اقتصاد كل در مبادالت مختل شدن و پولی نظام افتادن خطر به موج تواندمی بانك یك ورشستگی

 مركزی انكب منابع به دسترسی واسطه به هابانك چنینهم .است مشاهده قابل مسئله این مالی هایبحران در اینکه

 بانك پولی هایسیاست تواندمی نیز مسئله این و دارند پولی حجم پایه بر مستقیم اثر برداشت، اضافه امکان و

 .نماید مواجه مشکل با را مركزی

 هاینظام در البغ مبادله واسطه كه) اعتبار خلق و پول عرضه بر بانکها مؤثر نقش همراه به بانکی سیستم ناپایداری

 هانارسایی این لانتقا و مالی در نظام اختالل از جلوگیری منظور به را بانکها بر نظارت ،(شودمی محسوب مدرن پولی

 حفظ و برقراری كشورها، همه در بانکی مرجع نظارت هدف تریناصلی. نمایدمی ضروری اقتصاد واقعی بخش به

 .است گذارانمنافع سپرده از صیانت و بانکی نظام  سالمت و ثبات

 .باشدمركزی می بانك وظایف از بانکی و پولی قانون مقررات طبق اعتباری، مؤسسات و بانکها بر نظارت
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 :1است امر چهار تحقق درگرو اقتصادی نظام هر در كارآمد نظارت

 ،)بازیگران( نظارت تحت مجموعه از ناظر مقام استقالل -1

 ،)بازی قواعد( متقن نظارتی استانداردهای وجود -2

 بازیگران، عملکرد از هنگام به و دقیق اطالعات به ناظر مقام دسترسی -3

 .متخلفین با )اغماض بدون و دقیق سریع،( مقتدرانه برخورد -4

 

ین است كه  سیستم اتوان نتیجه گرفت، های اخیر با مشاهده اوضاع بانکداری در كشور ما میچه كه در سالاز آن

توان در ضعف عملکرد بانك مركزی در هر نظارتی بانك مركزی در كشور كارا و موثر عمل نکرده است. علت را می

 های باال جستجو كرد.یك از گزینه

های كشور را مورد بررسی قرار دهیم و علل لذا در گزارش حاضر سعی داریم سیستم نظارتی بانك مركزی بر بانك

كارهایی به منظور كه انجام شد، راه و در پایان با توجه به آسیب شناسی سایی كنیمهای آن را شناضعف ها و نقص

 بهبود سیستم نظارتی بانك مركزی ارائه بدهیم.

كنیم و در ادامه به در ابتدای گزارش سیستم نظارتی بانك مركزی در برخی از كشورهای منتخب را بررسی می

 پردازیم.های آن در كشور میها و نقصضعف تحلیل و تفسیر سیستم نظارتی بانك مركزی و

                                                           
 سالمياهای مجلس شورای بانكي، مرکز پژوهش شبكه از ناظر مقام استقالل ررسي.ب5بانكي،  نظام شناسيآسيب 1

استقالل 
مقام ناظر از 

نظارت 
شونده

استاندادردها 
و مقررات 

نظارتی
کارآمد

دستیابی به 
اطالعات 

صحیح و به 
هنگام

برخورد 
مقتدرانه و 
به هنگام با 

متخلف

کارآمدی 
نظارت 
بانک 
مرکزی
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 بررسی سیستم نظارتی بانک مرکزی در برخی از کشورهای منتخب -1
 جهات از مالی سیستم و مؤسسات بر مالی نظارت ویکم،بیست قرن اول دهه در مالی گسترده بحران وقوع از پس

 از بسیاری مالی و بانکی نظارت ساختارهای و قوانین در ایعمده تحوالت و گرفت قرار ایویژه توجه مورد مختلف

 تحوالت ررسیب دولت و مجلس توسط بانکی قوانین اصالح الیحه و طرح ارائه به توجه با. شد ایجاد جهان كشورهای

 دنیا، تجربیات از گیریبهره و جهان كشورهای از برخی بانکداری قوانین بر تأكید با بانکی و مالی نظارت سیستم

 .رسدمی نظر به ضروری

 سه و یافتهتوسعه كشورهای از آمریکا و انگلستان ژاپن، آلمان، كشورهای بانکی نظارت سیستم مطالعه این در

 .است گرفته قرار بررسی مورد كشورها، سایر از افغانستان و مالزی بلغارستان، كشور

 كشورهای در اما. تاس مركزی بانك برعهده افغانستان و مالزی بلغارستان، در بانکی نظارت وظیفه نظارتی نهاد ازنظر

 و مركزی بانك هدهبرع بانکی نظارت وظیفه است، ترپیچیده آنها مالی سیستم كه آمریکا و انگلستان ژاپن، آلمان،

 .است مستقل سازمان چند یا یك

 آلمان در بانکی نظارت -1/1

 مسئول كه است دولتی بودجه از مستقل و مالی وزارت نظر زیر عمومی نهاد یك( 1بافین نهاد) مالی بازار ناظر مقام

 از آن بودجه و باشدمی بهادار اوراق معامالت بازار و هابیمه ها،بانك شامل آلمان مالی بازار بر یکپارچه نظارت

 به دهد،می انجام مركزی بانك همکاری با را نظارت نهاد، این. شودمی تأمین دارد، نظارت هاآن بر كه مؤسساتی

 انجام مركزی بانك را...  و غیرحضوری نظارت مؤسسات، ممیزی شامل نظارت اجرایی امور اغلب كه صورت این

 اعالم و اتخاذ را الزم تصمیمات بافین درنهایت و كندمی مطلع آنها نتایج از را بافین مركزی، بانك و دهدمی

 این و شودنمی محل از خارج ارزیابی و محلی بازرسی شامل اجرایی امور وارد كلی حالت در بافین چه اگر. كندمی

 داشته مشاركت مؤسسات بازرسی در تواندمی تمایل صورت در هم بافین اما دهد،می انجام مركزی بانك را كار

 از بانکی نظارت در مركزی بانك مهم نقش و مستقل سازمان یك توسط یکپارچه نظارت كلی، طوربه. باشد

 .است آلمان در مالی نظارت سیستم مهم هایویژگی

 آلمان فدرال وریجمه قبال در بهادار اوراق و بیمه بانکی، نظارتی اداره سه وظایف و حقوق تمام بافین، تأسیس با

 طوربه تصمیمات و هابرنامه در وجود این با ولی شودمی اداره مالی وزارت نظر زیر بافین. شد منتقل نهاد این به

 .شودمی محسوب بانکی نظارت مسئول بافین خود و كندمی عمل مالی وزارت از مستقل

                                                           
1 Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht-BaFin) 



  

8 

 

 است اجرایی مدیر چهار و رئیس شامل اجرایی هیئت. است اداری شورای یك و اجرایی هیئت یك شامل بافین

 تعیین معاون عنوانبه اجرایی مدیر چهار از یکی و كندمی تعیین فدرال دولت توصیه با و جمهور رئیس را آنها كه

 فدرال مالی وزارت توافق با باید آن تصمیمات و كندمی تعیین را بافین داخلی سازماندهی اجرایی هیئت. شودمی

 منابع و نظارتی خدمات: از عبارتند كه شده تشکیل بافین در نظارتی اقدامات انجام برای اداره چهار. گیرد صورت

 سطح در نظارت استراتژیك جهت درباره بافین رئیس. بهادار اوراق نظارت و بیمه نظارت بانکی، نظارت انسانی،

 این با را خود نظر زیر هایاداره عملکرد تطابق مسئولیت اجرایی مدیران و گیردمی تصمیم المللیبین و ملی

 .1دارند برعهده استراتژیك چارچوب

 شورای ونمعا و رئیس. دارد عهده به را آن وظایف انجام به كمك و بافین مدیریت كنترل وظیفه اداری شورای

 یك مالی، زارتو از دیگر نماینده دو شامل شورا این دیگر عضو 19 و شوندمی تعیین مالی وزارت ازسوی اداری

 از عضو پنج ،(مجلس)بوندستاگ از عضو پنج دادگستری، وزارت از نماینده یك فناوری، و اقتصاد وزارت از نماینده

 همگی كه باشندیم سرمایه مدیریت هایشركت از نماینده یك و بیمه هایشركت از عضو چهار اعتباری، مؤسسات

 داشته رأی حق بدون اریاد شورای در اینماینده تواندمی هم مركزی بانك. شوندمی تعیین مالی وزارت ازسوی

 رئیس. كنند ركتش اداری شورای جلسات در رأی حق بدون توانندمی او معاونان و بافین رئیس همچنین و باشد

 باید بافین هایاداره نمدیرا همچنین. نماید مطلع بافین هایفعالیت از مرتب طوربه را اداری شورای باید بافین

 .كنند ارائه اداری شورای به خود نظر زیر هایاداره هایفعالیت مورد در هاییگزارش

 ارائه آن به نبافی وظایف انجام با رابطه در هاییمشاوره كه دارد وجود بافین در مشورتی هیئت یك همچنین

 هیئت این. نماید ارائه ارتینظ اقدامات بیشتر توسعه درخصوص را هاییتوصیه تواندمی هیئت این همچنین. كندمی

 است كنندهمصرف از حمایت هایانجمن و مركزی بانك بیمه، هایشركت و هابانك ها،دانشگاه از عضو 24 شامل

 مقررات و كندمی انتخاب خود اعضای میان از را رئیسی مشورتی هیئت. شوندمی تعیین مالی وزارت ازسوی كه

 .كندمی تعیین را خود داخلی

. است شده ایجاد هماهنگ نظارت دستورالعمل یك و تفاهمنامه یك طریق از مركزی بانك و بافین میان هماهنگی

 بافین مشاركت امکان ولی شود،می انجام مركزی بانك توسط معموالا  مؤسسات بازرسی تفاهمنامه، این براساس

 از را بافین مركزی، بانك و شده انجام مركزی بانك وسیله به غیرحضوری نظارت همچنین. دارد وجود آن در هم

 مورد در بحث و مركزی بانك و بافین میان هماهنگی ایجاد برای مالی بازار نظارت شورای. كندمی مطلع آن نتایج

                                                           
1 Act Establishing the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – 

BaFin), 2002, https://www.bafin.de /Shared Doc  -  
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 دارند عضویت آن در مركزی بانك و بافین از نمایندگانی كه شودمی تشکیل بافین در مالی ثبات برای مهم مسائل

 .شودمی تعیین بافین ازسوی آن رئیس و

 اساسی مشکل یك و مهم حسن یك كشوری هر در مركزی بانك به بانکی نظارت مسئولیت سپردن كلی طور به

 در هابانك تمام با خود متعدد ادارات و شعب داشتن با معموالا مركزی بانك كه است این كار این حسن. دارد

 مسئولیت سپردن اساسی مشکل عوض، در. برآید نظارت اجرایی امور عهده از تواندمی خوبی به و بوده ارتباط

 كه است دیگری مهم وظایف دارای بانکی نظارت بر عالوه مركزی بانك كه است این مركزی بانك به بانکی نظارت

 كه شودمی موجب و گذاشته تأثیر بانکی نظارت بر وظایف این انجام و است پولی سیاست اجرای آنها ترینمهم

 كه شده طراحی ایگونه به آلمان در مالی نظارت سیستم. نشود انجام مالحظه بدون و دقیق طوربه بانکی نظارت

 پیدا بروز زیادی حد تا شده مطرح مشکل نظارت، اجرایی امور انجام برای مركزی بانك مزیت از مندیبهره ضمن

 هایفعالیت نتایج مورد در نهایی گیریتصمیم و داده انجام بافین نظر زیر را امور این مركزی بانك زیرا كند،نمی

 .شودمی سپرده بافین به مركزی بانك نظارتی

 بانکی نظارت برنامه

 حسابرسی هایگزارش تحلیل مستقیم، بازرسی شامل كه شودمی گرفته كاربه اقدامات از تركیبی بانکی نظارت در

 یك مركزی بانك اكتبر، 31در سالههمه. باشدمی استرس هایآزمون تحلیل و هابانك از شده ارسال هایگزارش و

 بازارهای ثبات برای مؤسسه اهمیت ریسك، پروفایل مورد سه براساس كه دهدمی ارائه را ساالنه نظارت برنامه

 مرور را آن تا شودمی ارائه بافین به بررسی برای برنامه این. است مالی مؤسسات روی پیش ضروری موارد و مالی

 .شودمی نهایی سال هر دسامبر 15 در برنامه درنهایت، و كرده

 هر ریسك پروفایل آن، براساس كه اندكرده ایجاد مؤسسات ریسك بر نظارت فرآیند یك مركزی بانك و بافین

 به آن نتایج و شودمی مشخص مركزی بانك توسط سیستمی ثبات نوع سه و ریسك نوع چهار براساس مؤسسه

 مؤسسات بر نظارت مؤثر هدایت در بسزایی تأثیر فرآیند این. شودمی فرستاده بافین به نهایی گیریتصمیم منظور

 مؤسسات همه. دهدمی انجام مؤسسات گزارش براساس فرآیند این در را خود نقش مركزی بانك البته. دارد مالی

 یعنی مؤسسه ریسك تحمل ظرفیت و ریسك موارد تمام تعیین برای داخلی فرآیند یك سال هر كه هستند ملزم

 بررسی برای را تحلیل این نتایج و كنند ایجاد را هاریسك این رسانی اطالع و كنترل ارزیابی، تعیین، ظرفیت

 و كندمی مشخص مركزی بانك را مؤسسه هر ریسك پروفایل ها،گزارش این براساس. بفرستند نظارتی مسئوالن

 تركوچك مؤسسات ریسك پروفایل تهیه البته. شودمی فرستاده بافین به نهایی گیریتصمیم منظور به آن نتایج

 .شودمی انجام موجود اطالعات آماری تحلیل براساس اندازپس و تعاونی هایبانك مثل
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 هایریسك بررسی برای كه هاییروش از یکی ها،بانك از شده ارسال هایگزارش تحلیل و مستقیم بازرسی بر عالوه

 مركزی بانك. است استرس هایآزمون تحلیل شود،می انجام نامبرده امور تکمیل در و رودمی كار به مؤسسات

 ریسك نظیر مختلفی مسائل كه دهدمی انجام را پایین به باال و باال به پایین استرس هایآزمون از مختلفی انواع

 منظم طور به هاآزمون این نتایج و دهدمی پوشش را سیستمی ثبات مسائل و نقدینگی ریسك پرداخت، توانایی

 مورد و شده ارائه منتخب مؤسسات با نظارتی مسئوالن هایمالقات در همینطور و نظارتی مسئوالن جلسات در

 .گیردمی قرار بحث

 بافین اختیارات و وظايف مورد در آلمان بانکداری قانون بر مروری

 هاینسبت تعیین نحوه و محدوده و نظارت هایروش كه است این آلمان بانکداری قانون مهم هایویژگی از یکی

 .است شده بیان تفصیل به نقدینگی و احتیاطی سرمایه

 عنوان به: تواندمی بافین» است آمده قانون این 6 فصل 3 ماده در دارمسئله هایبانك با بافین برخورد طریقه

 از آنها انحراف از مانع كه بفرستد هاآن ارشد مدیران و مؤسسات برای را دستوراتی خود، قانونی وظایف از بخشی

 خدمات ارائه یا بانکی فعالیت صحیح مسیر در اختالل از مانع یا و هادارایی افتادن خطر به از مانع یا و مقررات

 .«شود مالی

 :است شده بیان زیر صورت به ب- 6 فصل در بافین نظارتی ارزیابی و بررسی جزئیات

 شده اجرا هایمکانیسم و فرآیندها ها،استراتژی ترتیبات، احتیاطی، نظارت وظایف از بخشی عنوان به بافین. 1

 هر هایریسك باید رابطه این در و باشد داشته تطبیق احتیاطی الزامات با تا كرده بررسی را مؤسسه هر توسط

. گیرد قرار بررسی مورد كندمی وارد مالی سیستم بر مؤسسه كه هاییریسك و( استرس آزمون طریق از) مؤسسه

  كندمی همکاری قانون این 7 فصل براساس مركزی بانك با بافین منظور این برای

 فرآیندها استراتژیها، ترتیبات آیا كه نماید مشخص نگرآینده ارزیابی و هابررسی بندیجمع براساس باید بافین. 2

 و مناسب ریسك مدیریت آن، شده نگهداری مالی منابع و نقدینگی و مؤسسه هر توسط شده اجرا هایمکانیسم و

 .خیر یا كندمی تضمین را آن یریسک پوشش و مؤثر

 .دهد قرار بررسی مورد را گوناگون مورد 15 رابطه این در كه شده خواسته بافین از ماده این ادامه در

   دهد قرار استرس آزمون تحت را مؤسسات تواندمی مركزی بانك طریق از یا خودش بافین. 3
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 اندازه، به توجه با را استرس هایآزمون و هاارزشیابی ها،بررسی میزان و تعداد مركزی بانك مشورت با بافین. 4

 باید هاارزشیابی و هابررسی. كندمی تعیین مؤسسه هر هایفعالیت پیچیدگی و مقیاس ماهیت، سیستمی، اهمیت

  .شود روزرسانیبه ساالنه طور به حداقل

 :است شده داده توضیح 7 فصل در مركزی بانك نظارت وظایف و مركزی بانك و بافین همکاری

 و شودمی انجام مركزی بانك توسط كه است مؤسسات بر مستمر نظارت مورد در مركزی بانك و بافین همکاری»

 هایبازرسی ارزیابی و انجام و 26 فصل براساس گزارشها حسابرسی مؤسسات، شده فرستاده مدارک ارزیابی شامل

 دفاتر توسط مركزی بانك مستمر نظارت. باشدمی ریسك مدیریت فرآیندهای و سرمایه كفایت مورد در مستقیم

 «شودمی انجام آن ایناحیه

 .است شده داده اختصاص ایحرفه رازداری الزامات به 9 فصل

 :است شده بیان زیر صورتبه اضافی پایه سرمایه الزامات 10 فصل( 3)  و(  1) مواد در

 به شده واگذار هایدارایی از محافظت منظور به و برآیند خود تعهدات عهده از بتوانند مؤسسات اینکه برای( 1)

 مؤسسات پایه بر سرمایه كفایت جزئیات مورد در قانونی دستور یك باید مركزی بانك مشورت با مالی وزارت ها،آن

 .كند منتشر

 .نماید واگذار بافین به را اختیار این تواندمی مالی وزارت( 2)

 پایه سرمایه داشتن به ملزم را هاآن مؤسسه، هر هایریسك به توجه با كه نماید صادر دستوری تواندمی بافین( 3)

 .نماید اروپا اتحادیه 575/  2013 شماره قانون و قانون از فصل این(  1) ماده در شده تعیین مقادیر از فراتر

 سرمایه و ایدوره ضد حائل سرمایه ذخیره  حائل، سرمایه ذخیره تعیین طریقه یا و محدوده و مقدار چنینهم

 است شده مشخص ث- 10 و ت- 10 پ،- 10 هایفصل در ترتیب به  سیستمی ریسك احتیاطی

 :است زیر قرار به آن مواد از برخی كه شده بیان نقدینگی الزامات 11 فصل در

 باید مركزی بانك مشورت با مالی وزارت. كنند نگهداری خود هایپرداخت برای كافی نقد وجوه باید مؤسسات. 1

 اختیار این تواندمی مالی وزارت نماید صادر مؤسسات نقدینگی كفایت تردقیق الزامات مورد در قانونی دستور یك

 .نماید واگذار بافین به را

 ملزم را هاآن مؤسسه، هر هایریسك و شرایط به توجه با مؤسسات، نقدینگی ارزیابی هنگام در تواندمی بافین. 2

 .نماید قانون از فصل این(  1)  ماده در شده تعیین مقادیر از فراتر نقدینگی نگهداری به
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 .بفرستد نقدینگی مورد در ترجامع یا بیشتر دفعات تعداد با هاییگزارش كه بخواهد مؤسسه یك از تواندمی بافین. 3

 اقدامات انواع و 33 و 32 هایفصل در بافین توسط مالی خدمات ارائه یا بانکی فعالیت مجوز لغو و اعطا نحوه

 30 ، 28 فصول در باشد، داشته هابانك با برخورد در تواندمی بافین كه گوناگونی هایجریمه و تنبیهی و اصالحی

 .است شده بیان الف 60 تا 59 و 56 تا 54 ، 46 پ، 45 تا 45 ، 38 تا 35 ، 33 ،

 بندی جمع

. شودانجام می كشور این مركزی بانك و بافین عنوان با مستقل سازمان یك همکاری با آلمان در بانکی نظارت

 است نظارت های عملیاتیفعالیت انجام مسئول مركزی بانك كه است صورت این به بانکی نظارت وظایف تقسیم

 بر عالوه آلمان، قانون بانکداری در. باشدمی بافین برعهده هافعالیت این نتیجه مورد در نهایی گیریتصمیم و

 همینطور و بحران آزمون مثل های نظارتروش از برخی به مركزی، بانك و بافین اختیارات و وظایف كردن مشخص

 است. شده اشاره نیز احتیاطی هاینسبت انواع تعیین نحوه

 نظارت بانکی در ژاپن -2/1

 تحوالت1990 دهه در بانکی های بحران وقوع از پس. است بانکی نظارت حوزه در پیشگام كشورهای از یکی ژاپن

 جهانی، مالی بحران در كه شد موجب مالی مؤسسات مورد در احتیاطی مقررات وجود و شد آغاز نظارتی مقررات

 .بماند. باقی سالم ژاپن مالی بخش

امور  (BOJ)ن ست كه با همکاری بانك مركزی ژاپا (FSA) مسئول نظارت بانکی در ژاپن، آژانس خدمات مالی 

 (DICJ) شركت ضمانت سپرده ژاپنو  (MOF)دهد. در این رابطه وزارت مالی مربوط به نظارت بانکی را انجام می

ها برقرار شده هم نقش مهمی دارند. همکاری میان نهادهای نام برده از طریق برگزاری جلسات مختلف میان آن

 است.

 تحوالت تاريخی سیستم نظارت مالی در ژاپن

ر آن شکل گرفت گردد كه سیستم بانکداری ملی دبرمی 1873شروع بانکداری به شکل نوین آن در ژاپن به سال  

قانون بانکی  1927زمان با آن، دایره بانکداری در وزارت مالی وظیفه بازرسی بانکی را به عهده گرفت. در سال و هم

همچنان  1998ژاپن تصویب شد و بخش بازرسی مستقل مالی در وزارت مالی تأسیس شد. پس از آن هم تا سال 

 وظیفه نظارت بانکی برعهده وزارت مالی بود.

 تاسیس (FSA) در سیستم نظارت مالی ژاپن به وجود آمد، آژانس نظارت مالی 1998با اصالحاتی كه در سال 

شد. این سازمان زیر نظر دفتر نخست وزیری و مستقل از وزارت مالی فعالیت كرده و وظایف دادن مجوز، بازرسی 
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شد، به از آن توسط وزارت مالی انجام می های بیمه و معامالت اوراق بهادار كه پیشها، شركتو نظارت بر بانك

های بانکداری و اوراق بهادار با هم ادغام شده و یك اداره جدید با این سازمان محول شد. در وزارت مالی، اداره

ریزی سیستم مالی را برعهده داشت. همچنین شورای ریزی مالی تشکیل شد كه مسئولیت برنامهعنوان برنامه

 منتقل شد. FSAبهادار از وزارت مالی به  نظارت بورس و اوراق

 ضمانت قانون ها مربوط بود. پس از اصالحبخش دیگری از تحول سیستم نظارت مالی به اصالحات ضمانت سپرده

 آن به هم قرضه اوراق انتشار اجازه و شده تقویت ژاپن سپرده ضمانت شركت مالی پایه 1998 سال در ها سپرده

سویه و تو شركت  (FRC) های كمیسیون بازسازی مالی سال دو نهاد جدید با عنوان چنین در اینشد. هم داده

یای تأسیس شد. كمیسیون بازسازی مالی زیر نظر دفتر نخست وزیری تأسیس شده و مسئولیت اح(RCC) وصول 

های بد اممؤسسات مالی را با استفاده از بودجه عمومی برعهده داشت. شركت تسویه و وصول هم وظیفه خرید و

 ها را برعهده گرفت.های آنمؤسسات بحران زده و جمع آوری وثایق و مدیریت دارایی

شد و  قبلی FSAجایگزین  2000در ادامه روند اصالحات در سیستم نظارت مالی، آژانس خدمات مالی در سال 

ریزی مالی كه یت برنامهقبلی بود، به عالوه مسئول FSAوظایف دادن مجوز، بازرسی و اقدامات نظارتی كه برعهده 

لیت كمك به مسئو 2001شد را برعهده گرفت. در سال ریزی مالی وزارت مالی انجام میقبال توسط اداره برنامه

 محول شد. FSAبود، به  FRCهای بحران زده و مدیریت بحران مالی نیز كه پیش از آن برعهده بانك

 ساختار نظارت بانکی

انکی در ژاپن در چهار سطح تعریف شده است. در سطح اول، قانون بانکداری، در چارچوب قانونی برای نظارت ب 

در اجرای قانون  FSAسطح دوم، دستورات كابینه در اجرای قانون بانکداری، در سطح سوم، دستورالعملهای 

ست كه ا FSAبانکداری و در سطح چهارم، ایجاد و انتشار راهنماهای نظارتی و دستورالعمل های بازرسی توسط 

راهنماهای نظارتی و دستورالعمل های بازرسی به ترتیب در نظارت خارج محل و محلی توسط ناظران به كار گرفته 

ها به ایجاد یك سیستم كنترل داخلی اقدام ها هم موظفند كه براساس این راهنماها و دستورالعملشود. بانكمی

 .1كنند

ر بازار دفتر نخست وزیری است كه مسئولیت نظارت یکپارچه بآژانس خدمات مالی یك سازمان دولتی زیر نظر 

حافظت از منافع مها، بیمه و بازار معامالت اوراق بهادار را با هدف تضمین ثبات سیستم مالی و مالی شامل بانك

نهاد  های اینالیتسپرده گذاران، بیمه گذاران و سرمایه گذاران در اوراق بهادار برعهده دارد. دامنه وظایف و فع

 شامل موارد زیر است:

                                                           
1 Japan’s financial regulatory responses to the global financial crisis, Kimie Harada, 2015. 
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 برنامه ریزی، سیاستگذاری و تنظیم مقررات در مورد سیستم مالی، .1

های بیمه و مؤسسات خرید و فروش ها، شركتبازرسی و نظارت بر مؤسسات مالی بخش خصوصی شامل بانك. 2

 ابزارهای مالی،

 ی،. ایجاد استانداردهای حسابداری و سایر موارد مربوط به امور مال3

 های حسابرسی مجازنظارت بر حسابداران عمومی و شركت. 4 

 هدف با مالی موضوعات در چندجانبه و دوجانبه هایهمکاری و المللی بین هایسازمان هایفعالیت در مشاركت. 5

 المللی بین هماهنگ مالی مدیریت توسعه

قرار داشته و وظیفه نظارت و بازرسی محلی شركت FSAتحت نظر  (SESC) كمیسیون نظارت بورس و اوراق بهادار

های اوراق بهادار و بررسی مسائل موجود در این حوزه را برعهده دارد. این كمیسیون متشکل از رئیس و دو مأمور 

شوند. این كمیسیون دارای اختیارات مداخله و مجازات نبوده عالی رتبه است كه از سوی نخست وزیر منصوب می

اختیار چنین اقداماتی را دارد. هیئت نظارت حسابداری و حسابرسی رسمی  SESCرت توصیه در صو FSAو 

(CPAAOB)  هم درFSA  تشکیل شده و وظیفه نظارت بر مؤسسه حسابداران رسمی ژاپن را برعهده دارد. البته

CPAAOB  نیز همانندSESC تواند توصیه به اقدامات تنبیهی كند و فقط میFSA در صورت توصیه CPAAOB 

شامل اداره برنامه ریزی و هماهنگی،  FSAاختیار چنین اقداماتی را دارد. عالوه بر موارد نام برده، ساختار سازمانی 

اداره بازرسی و اداره نظارت و یك بخش حقوقی برای تعیین مجازات متخلفان است. همچنین شورای سیستم مالی 

(FSC) های گوناگون در شورایی متشکل از كمیتهFSA  است كه به درخواست نخست وزیر، مأمور عالی رتبهFSA 

یی را درباره هاشود و این شورا گزارشای در مورد سیستم مالی در آن مطرح میهای گستردهو یا وزیر مالی، بحث

 دهد.های میان مدت و بلندمدت ارائه میسیستم مالی از دیدگاه

 برای كه دارد برعهده را آن گزارش ارائه و مالی سیستم هایسكری ارزیابی و تحلیل مسئولیت ژاپن بانك مركزی

 استفاده المللیبین و داخلی سمینارهای و هابحث طور همین و محل از خارج كنترل و محلی نظارت از كار این

 كند.می

چنین شركت هم  FSAو   BOJاقدامات .در مجموع وضعیت مطلوب و ثبات را در بخش مالی ژاپن ایجاد كرده است

های ورشکسته، در جهت از طریق مدیریت سیستم ضمانت سپرده و حمایت از بانك(DICJ) ضمانت سپرده ژاپن 

داراست  MOEو  FSAكند. این شركت اجازه انتشار اوراق قرضه را در بازارها با موافقت ایجاد ثبات مالی تالش می

 اضطراری كند.تواند از بانك ژاپن تقاضای نقدینگی و همچنین می
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ن بخواهند كه ژاپمركزی توانند از بانك ژاپن، نخست وزیر و وزیر مالی می مركزی قانون بانك( 38براساس ماده )

در  جهت حفظ ثبات سیستم مالی در شرایط ضروری از برخی مؤسسات مالی از طریق اعطای وام حمایت كند.

یل تشک  (FSMC)شد، شورای مدیریت سیستم مالی شرایط بحرانی كه مداخله دولت در سیستم مالی ضروری با

ت مالی و رئیس شود كه شامل نخست وزیر، دبیر كابینه، وزیر خدمات مالی، وزیر مالی، مأمور عالی رتبه خدمامی

 بانك ژاپن است.

 

 

 1برنامه نظارت بانکی

های حسابرسی شدر نظارت بانکی تركیبی از اقدامات به كار گرفته می شود كه شامل بازرسی مستقیم، تحلیل گزار 

اپن، مؤسسات ژهای استرس است. چارچوب نظارتی در ها و انجام و تحلیل آزمونهای ارسال شده از بانكو گزارش

یند. كنترل ها ایجاد نماای شناخت و پوشش ریسككند كه فرآیندهای كنترل داخلی را برمالی مجاز را ملزم می

 گیرد.صورت می FSAژاپن و مركزیاین فرآیندها از طریق نظارت محلی و كنترل خارج از محل توسط بانك 

روابط منظم  های محلی و كنترل خارجی وبا هم نظارت مستمر بانکی را با استفاده از بازرسی FSAبانك ژاپن و 

تواند درخواست می FSAقانون بانك ژاپن، ( 44كنند. براساس ماده )ت نظارت دنبال میبا مسئوالن مؤسسات تح

در سطح  های خارج محل وهای بازرسی محلی مؤسسات مالی از بانك ژاپن بنماید. در مورد تحلیلارسال گزارش

های ه بازرسیاد و دامنها وجود دارد. هر دو نهاد در تعیین تعدتری میان آنمدیریت ارشد، تبادل اطالعات منظم

های محلی را انتشار ژاپن هر ساله نتایج بازرسیمركزی محلی و تعداد بازرسان مشاركت دارند. همچنین بانك 

 دهد.می

 اعالم رتیبت به بازرسی از قبل هفته چهار از كه است صورت این به مالی مؤسسات محلی بازرسی استاندارد رویه

 سوی از شده هارائ اسناد و هاگزارش تحلیل و دریافت ژاپن، بانك به مؤسسه آمادگی اعالم مؤسسه، به بازرسی

 دو طی لیمح بازرسی. شودمی انجام محلی بازرسی در هاآن روی تمركز برای مهم نکات كردن مشخص و مؤسسه

 سیستم كارآیی كنترل ها،دارایی ارزیابی مدیران، با مصاحبه مدت، این طول در كه شودمی انجام هفته سه تا

 پس هفته سه تا دو. گیردمی صورت كاركنان و مدیران با نظرات تبادل و مؤسسه دفاتر بازرسی ریسك، مدیریت

 هایگزارش تدرخواس و بهبود برای نکاتی بیان مؤسسه، مدیریت به بازخورد و نتایج گزارش ارائه هم بازرسی از

 گیرد.موجود صورت می مسائل بهبود برای بعدی دار مدت

                                                           
1 Japan: Basel Core Principles for Effective Banking Supervision— Detailed Assessment of Compliance, 2012. 
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ها را ملزم كرده كه در هر بانك FSAهای استرس هم بخشی از مقررات بانکی در ژاپن است. نهاد لزوم انجام آزمون

تایج آن های استرس را انجام داده و گزارشی از روش و نفصل از سال براساس سناریوهای استرس خود، آزمون

ها را ملزم به آن FSAها نشان ندهند، را برای بانك ها وضعیت مناسبیارائه دهند. در صورتی كه نتایج آزمون

 كند.افزایش سرمایه و بهبود سیستم مدیریت ریسك می

 مركزی شود، بانكها انجام میهای استرس خرد كه به عنوان یك ابزار مدیریت ریسك توسط بانكعالوه بر آزمون

دهد. اولین آزمون از ریوهای مختلف انجام میهای استرس كالن را برای كل سیستم بانکی در سناژاپن هم آزمون

المللی پول در چهار سناریوی  و با همکاری صندوق بین FSAو  BOJتوسط  2012 - 2011های این نوع در سال

وب عمل كرده اریو مقاوم و خنمختلف انجام شد و براساس نتایج آن، مؤسسات مالی ژاپن در مجموع در هر چهار س

 ها برخوردار هستند.ی مقابله با شوکو از سرمایه كافی برا

 توسط 2014 سال در بعدی آزمون. بود مالی سیستم برای هانگرانی و مسائل از برخی نشان دهنده نتایج، البته

 .بود مطلوب هم آن نتایج و شد انجام ژاپن بانك

 مروری بر قانون بانکداری ژاپن

نهادها در حوزه نظارت بانکی صحبت شده است. بسیاری از در قانون بانکداری ژاپن بیشتر درباره مسئولیت كلی 

های هلدینگ و ها، انواع مؤسسات مالی، شركتهای بانكمواد این قانون در حوزه نظارت بانکی به مسئولیت

ای از مواد ها اختصاص دارد. به عنوان نمونه به خالصهداران عمده آنها و اقدامات اصالحی و تنبیهی برای آنسهام

 :1این قانون توجه كنید 4از فصل ( 29تا )( 24)

بانك، آن  تواند در صورت نیاز برای اطمینان از مناسب بودن مدیریت كسب و كار یكنخست وزیر می (24ماده )

 را ملزم به ارائه گزارش یا موارد دیگری در مورد وضعیت كسب و كار یا اموال كند. 

 اختیار نخست وزیر برای فرستادن افرادی برای بازرسی محلی بانکها. ( 25ماده )

ا بخواهد كه یتواند از بانك بخواهد كه یك طرح بهبود وضعیت را با خود ارائه دهد و نخست وزیر می( 26ماده )

تمام یا علیق طرح داده شده را با افزودن مواد و تعیین محدوده زمانی تغییر دهد و یا در صورت لزوم دستور ت

رای نظارت را صادر بهای بانك و یا سایر اقدامات الزم بخشی از فعالیت بانك را صادر كند و یا دستور گرفتن دارایی

 نماید.

                                                           
1 The Structure of Japan’s Financial Regulation and Supervision, the Bank of Japan’s Role and Monetary Policy, 

2009. 
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 نخست خواسته یا اساسنامه یا مقررات و قوانین از بانك یك تخلف صورت در تواندمی وزیر نخست (27ماده )

 از بخشی یا تمام تعلیق دستور رساند،می آسیب عمومی منافع به كه عملی انجام یا مقررات و قوانین براساس وزیر

 یا و كند بركنار را شركت حسابرس یا حسابداری، مشاور اجرایی، مدیر رئیس، یا و نماید صادر را بانك فعالیت

 . نماید لغو« 1» بند( 4) ماده مطابق را بانك مجوز

 در تواندمی قبلی، ماده دو براساس بانك یك فعالیت از بخشی یا تمام تعلیق صورت در وزیر نخست (2۸) ماده

 .نماید لغو« 1» بند( 4) ماده مطابق را بانك مجوز لزوم صورت

 منافع برای الزم موارد سایر و گذارانسپرده از محافظت برای لزوم صورت در تواندمی وزیر نخست (2۹) ماده 

 ژاپن در كابینه، دستور بنابر و كابینه تشخیص با را خود هایدارایی از بخشی تا دهد دستور بانك به عمومی

 كند. نگهداری

 بانکداری در قانون هاآن عمده دارانسهام و هلدینگ های شركت مالی، مؤسسات انواع سایر برای فوق موارد مشابه

 فصل از( 59) ماده براساس و شده داده وزیر نخست به نظارت اختیارات تمام مواد، این تمام در .است آمده ژاپن

 قابل نکات از یکی. كند واگذار FSA رتبه عالی مأمور به را خود نظارتی اختیارات تمام باید وزیر نخست هشتم،

 :است شده تعریف هابانك عمده دارانسهام برای 2-7 فصل در كه است خاصی سازوكار قانون، این در توجه

 .آن شرایط و بانك عمده سهامدار برای مجوز اخذ لزوم(: 10-52) ماده و( 52-9) ماده

 . بانك عمده سهامدار از مستندات و گزارش درخواست اختیار(: 11-52) ماده 

 بانك باشد. عمده سهامدار به متعلق كه دیگری جای هر و دفتر از بازرسی اختیار(: 12-52) ماده

 .آن اصالح دستور یا و بانك عمده سهامدار از وضعیت بهبود طرح درخواست اختیار(: 14-52) ماده 

 بانك عمده سهامدار مجوز لغو اختیار(: 15-52) ماده 

 قوانین سایر. است شده بیان قانون این نهم فصل در هاآن به مربوط هایمجازات و بانکی تخلفات انواع نهایت، در و

 و نظارتی راهنماهای و FSA سوی از شده صادر هایدستورالعمل ژاپن، بانك قانون در بانکی نظارت مقررات و

 .است شده گنجانده شود،می منتشر FSA توسط كه بازرسی هایدستورالعمل

 جمع بندی

مسئول نظارت بانکی در ژاپن، آژانس خدمات مالی است كه با همکاری بانك مركزی امور مربوط به نظارت بانکی 

ها داران عمده آندینگ و سهامهای هلمؤسسات مالی، شركتها، دهد. اختیارات و نحوه نظارت بر بانكرا انجام می
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به طور مجزا در قانون بانکداری ژاپن مشخص شده است. همکاری مشترک آژانس خدمات مالی و بانك مركزی در 

 نظارت مستمر بانکی، موجب شده كه نظارت بانکی در این كشور به صورت مطلوب و مؤثری انجام شود.

 

 

 ر انگلستاننظارت بانکی د -3/1

 كه اخیر بوده هایدهه در زیادی تحوالت دارای و است پیچیده بسیار سیستمی دارای انگلستان در مالی نظارت

 .گیردمی قرار بررسی مورد ادامه در

  1انگلستان در مالی نظارت چارچوب تحوالت

 مسئول لستانانگ مركزیبانك  و آمد وجود به 1979 سال در بانکداری قانون تصویب با رسمی طور به بانکی نظارت

 دیگری انکداریب قانون تصویب با و شدمی انجام رسمی غیر طور به بانك همین توسط هم آن از پیش البته. شد آن

 .بود برجا پا 1997 سال تا مسئولیت این و شد تقویت انگلستان بانك مركزی نظارت نقش 1987 سال در

 رد مالی ثبات مسئولیت و شد تأسیس (FSA) مالی خدمات مسئول مقام عنوان با جدیدی نهاد 1997 سال در

 گذاشته مالی خدمات مسئول مقام و( انگلستان بانك) مركزی بانك داری، خزانه وزارت نهاد سه عهده بر انگلستان

 رد مالی نظارت نهادی چارچوب. شدمی مشخص اینامهتفاهم براساس نهاد سه این میان وظایف تقسیم. شد

 بازارهای و مؤسسات بر خرد احتیاطی نظارت مالی خدمات مسئول مقام كه بود صورت این به زمان آن در انگلستان

 نظارت دمور در FSA نقش اما. بود نهاد این عهده بر كار و كسب نظارت طور همین و داشت عهده بر را مالی

 .بود نشده فتعری برده نام نهاد سه از یك هیچ برای خوبی به نظارت نوع این اساسا و بود مبهم كالن احتیاطی

 پرداخت هایسیستم خاص طور به و مالی زیرساخت بر نظارت تنها انگلستان بانك نقش وظایف، بندی تقسیم در

 الزم فرآیندهای و ابزارها اینکه بدون شد،می شمرده هم انگلستان مالی ثبات مسئول بانك این البته و است بوده

 برای كلی نهادی ساختار مسئول داری خزانه وزارت وظایف، بندی تقسیم در باالخره و باشد شده مشخص آن برای

 .است نداشته دیگر نهاد دو عملکرد قبال در مسئولیتی و است بوده مالی مقررات و قوانین

 شده گذاشته نهاد چند دوش بر نظارت مسئولیت كه بود این انگلستان در بانکی نظارت سیستم ضعف نقاط از یکی

 یك كدام كه نبود مشخص دقیقا بحران یك بروز صورت در و نبوده مشخص نهاد هر وظایف قلمرو دقیق مرز و بود

                                                           
 های مجلس شورای اسالمیبانکداری، مركز پژوهش قوانین بر تأكید با منتخب كشورهای بانکی در نظارت سیستم بررسی 1
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 مطرح بحران از پس هایسال در كه انگلستان بانکی نظارت سیستم دیگر اشکاالت. هستند آن مسئول نهادها از

 :است زیر شرح به شد،می

 مورد اطالعات كسب حق اما داشت، مسئولیت مالی ثبات قبال در انگلستان بانك بانکداری قانون مطابق آنکه با .1

 .نداشت را خود نیاز

 مسائل به و پرداختمی خرد احتیاطی نظارت به فقط احتیاطی، نظارت وظیفه انجام در مالی خدمات اداره. 2

 . شدنمی چندانی توجه كالن احتیاطی

 تمام احتیاطی نظارت به توجهی كم قیمت به كه كرده كار و كسب نظارت بر زیادی تأكید مالی خدمات اداره. 3

 برخوردار بیشتری مدت كوتاه سیاسی حساسیت از كار و كسب نظارت حوزه كه است این مسئله این دلیل. شدمی

 .است

 توجه با. شد انگلستان بانك به FSA از كالن و خرد احتیاطی نظارت مسئولیت انتقال ساز زمینه موارد این همه

 ضمن و شد آغاز جهانی مالی بحران وقوع از پس سیستم این اصالح بخشی، سه نظارتی سیستم این ضعف نقاط به

 به توجه تحول، موارد ترینمهم از یکی. گرفت قرار بازنگری مورد بارها قوانین نظارت، بهبود هایبرنامه اجرای

 مالی خدمات قانون. بانك مركزی انگلستان بود به FSA از احتیاطی نظارت وظیفه انتقال و كالن احتیاطی نظارت

    مالی سیاست كمیته هدف، این به دستیابی برای انگلستان، بانك به مالی ثبات مسئولیت دادن ضمن 2012 سال

(FPC)  احتیاطی نظارت اداره این، بر عالوه و كرده ایجاد بانك این مدیران دیوان نظر زیر را (PRA) نظر زیر هم 

 سیستم هایویژگی از یکی حاضر حال در. هستند انگلستان بانك از آن اعضای اكثر و كرده فعالیت بانك این

 این به باشد،می انگلستان بانك عهده بر نظارت مسئولیت از مهمی بخش كه است این انگلستان در بانکی نظارت

 و احتیاطی مقررات امور معاونت دو و گذاشته بانك این عهده بر را مالی ثبات وظیفه بانکداری قانون كه صورت

 .هستند مسئول بانکی نظارت قبال در كه دارد وجود بانك این سازمانی چارت در مالی ثبات

 انگلستان در مالی نظارت جديد ساختار

 ساختار در این. شد ایجاد 2012 سال در مالی خدمات قانون تصویب از پس انگلستان در مالی نظارت جدید ساختار

 نظارت اداره. نقش دارند مالی سیاست كمیته و احتیاطی نظارت اداره و (FCA) مالی هدایت اداره سازمان سه

 سازمان یك مالی هدایت اداره و باشندمی انگلستان بانك دو زیرمجموعه هر مالی سیاست كمیته و احتیاطی

 .باشد پاسخگو داری خزانه وزارت و به مجلس باید مستقیما كه بوده مستقل

 تقسیم در. دارند عهده بر را مالی نظارت مسئولیت هم با مستقل سازمان یك همراه به مركزی بانك ترتیب بدین

 كه هاییبر بنگاه خرد احتیاطی نظارت وظیفه احتیاطی نظارت اداره سازمان، سه این میان نظارتی وظایف بندی



  

20 

 

 كه هاییبنگاه احتیاطی بر نظارت مسئولیت مالی هدایت اداره و دارد برعهده را هستند مهم سیستمی لحاظ از

 مصرف از منافع محافظت) كار و كسب نظارت مسئولیت طور همین و ندارند اهمیت سیستمی نظر از چندان

 اینکه به توجه با. باشدمی مالی سیاست كمیته برعهده كالن احتیاطی نظارت مسئولیت و دارد برعهده را كنندگان(

 توان می كلی طور به هستند، انگلستان بانك مجموعه زیر دو هر مالی سیاست كمیته و احتیاطی نظارت اداره

 .است انگلستان بانك برعهده احتیاطی نظارت مسئولیت كه گفت

  بانکی نظارت برنامه

 :1است زیر ویژگی سه دارای PRA نظارتی روش

 مالی، های بنگاه عملکرد سالمت و ایمنی تعیین در قضاوت گیری كار به: محوری قضاوت .1

 هابنگاه كه هایییسكر به توجه با همچنین بلکه جاری، هایریسك مورد در تنها نه هابنگاه ارزیابی: نگری آینده .2

 گیرد،می صورت شوند،می مواجه هاآن با آینده در

 .كنندمی مالی سیستم مالی ثبات متوجه را ریسك ترینبیش كه هاییبنگاه و مسائل بر تمركز: تمركز .3

 را مدیره مؤسسات هیئت ساله هر و كندمی اجرا گوناگون مؤسسات برای را نظارتی هایبرنامه PRA این براساس

 به ملزم را آنها و ساخته مطلع است، رو روبه آن با مؤسسه هر كه مهمی هایریسك و خود هایارزیابی نتایج از

 .كندمی اصالحی اقدامات اجرای

 انگلستان بانکی قوانین بر مروری

 پرداخته آنها نمیا روابط و نظارتی نهادهای كلی وظایف و اهداف و ساختار بر بیشتر نظارت حوزه در قوانین این 

 خود هب را و آن نشده نظارت هایروش مباحث وارد و كرده مشخص كلی صورت به را نهادها عملکرد محدوده و

 . كنند دنبال را نظارت كار هم با مشورت با كه كندمی واگذار نهادها

اصالح  2012است كه در سال  2000ترین قوانین بانکی، قانون خدمات مالی و بازارها مصوب سال یکی از مهم

شد. در فصل اول این قانون، ساختار، اهداف و وظایف اداره هدایت مالی و در فصل دوم، ساختار، اهداف و وظایف 

اصالح  2012است كه در سال  2009ه است. قانون مهم دیگر، قانون بانکداری سال اداره نظارت احتیاطی بیان شد

این قانون، یکی از اهداف بانك انگلستان محافظت و بهبود ثبات سیستم مالی است. ( 238براساس ماده ) .شد

                                                           
1 A new approach to financial regulation: judgement, focus and stability, Presented to Parliament by Command of 

Her Majesty, July 2010. Chapter 3: Prudential Regulation Authority. 
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و وظایف  این قانون، ساختار، اهداف( 4است. در ماده ) 2012قانون مهم دیگر، قانون خدمات مالی مصوب سال 

 كمیته سیاست مالی تعیین شده است.

نکته قابل توجه در قوانین انگلستان این است كه اهدافی نظیر محافظت از مصرف كننده، رقابت، رشد و اشتغال 

از قانون  9Cماده« 4»همتراز هدف ثبات مالی و حتی در مواردی مقدم بر آن در نظر گرفته شده است. در بند 

شود نباید تصریح شده است كه اقداماتی كه با هدف ثبات سیستم مالی انجام می 2012 خدمات مالی مصوب سال

 ر میان مدت و بلندمدت تضعیف كند.نقش سیستم مالی را در رشد اقتصاد انگلستان د

 جمع بندی 

انگلستان در حوزه نظارت احتیاطی خرد و مركزی ویژگی چارچوب نظارت بانکی انگلستان، این است كه بانك 

كالن نقش اساسی و محوری در آن دارد. یك نقطه قوت سیستم نظارت بانکی انگلستان این است كه در آن به 

ابعاد مختلف نظارت شامل نظارت احتیاطی خرد، نظارت احتیاطی كالن و نظارت كسب و كار توجه شده و 

ظیفه نظارت احتیاطی خرد ها به طور جداگانه مشخص شده است. اداره نظارت احتیاطی ومسئولیت هریك از آن

هایی كه از لحاظ سیستمی مهم هستند را برعهده دارد و اداره هدایت مالی مسئولیت نظارت احتیاطی بر بر بنگاه

هایی كه چندان از نظر سیستمی اهمیت ندارند و همین طور مسئولیت نظارت كسب و كار را برعهده دارد و بنگاه

های متولی نظارت ه كمیته سیاست مالی است. البته به دلیل تعدد سازمانمسئولیت نظارت احتیاطی كالن بر عهد

 ای را به عنوان الگوی سیستم نظارتی كشور قرار داد.توان چنین سیستم پیچیدهها، نمیو روابط پیچیده میان آن

است. برخالف  نکته قابل تأمل در قوانین نظارت بانکی انگلستان، اهدافی است كه برای نظارت بانکی تعیین شده

دیدگاه رایج در ادبیات نظارت بانکی كه هدف اصلی نظارت بانکی را ثبات سیستم از طریق كنترل ریسك معرفی 

كند، در قوانین انگلستان اهدافی نظیر محافظت از مصرف كننده، رقابت، رشد و اشتغال همتراز هدف ثبات می

است. نتیجه اینکه در تدوین قانون نظارت بانکی كشور مالی و حتی در مواردی مقدم بر آن در نظر گرفته شده 

شود، متناسب با اهداف كل نظام اقتصادی مشخص و تصریح باید اهداف نظارت و مواردی كه بر آن نظارت می

 شود.

 نظارت بانکی در ایاالت متحده آمریکا -4/1

 نظارت بانکی بخش كه است بوده تاریخی تحوالت دارای و پیچیده بسیار سیستمی دارای آمریکا در مالی نظارت

 .گیردمی قرار بررسی مورد ادامه در آن

 آمريکا در بانکی نظارت تاريخچه
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 ن ایمنیتأمی هدف با هاآن سرمایه كفایت و هابانك هایفعالیت هایریسك مورد در بانکی نظارت 1860 دهه در

 .آمد به وجود آمریکا در مالی سیستم سالمت و

 ایجاد هاسپرده بیمه بانکی، مقررات شدن شدید ضمن استیگال، -گلس بانکداری قانون تصویب با 1930 دهه در

 در و كرد سمعکو را روند این جهانی مالی بحران اما. شد دنبال قرن بیستم آخر دهه دو در مقررات زدایی. شد

 هم سیستمی هایكریس بر نظارت بانکی، نظارت مجدد تشدید ضمن فرانك، -داد  قانون تصویب با 2010 سال

 .شد آمریکا افزوده نظارتی سیستم به

 

 بانکی نظارت ساختار

 مجوز. ت باشدایال یا فدرال دولت نظارت تحت تواندمی بانك هر. است دوگانه برقرار بانکی سیستم یك آمریکا در

 و ایالتی هایبانك شود ومی صادر  (OCC )پولی ممیزی اداره توسط فدرال اندازپس مؤسسات و ملی هایبانك

 .دارند را ودخ مخصوص و مقررات قوانین هریك كه هستند خود ایالت بانکی اداره نظر زیر ایالتی اندازپس مؤسسات

 پولی، اداره ممیزی نهادهای از یکی نظارت تحت دیگر، شرایط و بودن ایالتی یا ملی براساس هابانك از هریك

 .1گیرندمی قرار )FDIC (فدرال سپرده ضمانت شركت یا و رزرو فدرال هیئت مدیره

 سه تحت نظارت ورزر فدرال غیرعضو ایالتی هایبانك و رزرو فدرال عضو ایالتی هایبانك ملی، هایبانك ترتیب به

 از كه هاییزحمهالدریافت حق طریق از بردهنام نهاد سه از هریك نظارتی هایهزینه. دارند قرار بردهنام نهاد

 .شودمی داده پوشش شود،می دریافت نظارت تحت مؤسسات

 ایجاد هماهنگی برای را  )FSOC (مالی ثبات بر نظارت شورای ،2 2010 سال مصوب فرانك-داد قانون همچنین

مسئولیت شورا دارای این. كندمی ایجاد مالی سیستم روی پیش تهدیدات با مواجهه برای بردهنام نهادهای میان

 بالقوه مقرراتی هایتشخیص شکاف مالی، سیستم كل در آمده وجود به هایریسك كنترل و شناسایی نظیر هایی

 اجرایی هایكمیته دارای شورا این .باشدمی سیستمی بالقوه هایریسك با مواجهه در هاسازمان میان هماهنگی و

 برای الزم هایهماهنگی ایجاد وظیفه است كه اجرایی هایكمیته این از یکی فصل و حل و مقررات كمیته. است

 را نظارتی هایسازمان نظارتی عملکرد بهبود هایی برایتوصیه ارائه و مالی ثبات تقویت برای الزم مقررات تنظیم

                                                           
1 U.S. Government Publishing Office, 2015. Code of Federal Regulations, Title 12: Banks and Banking, 

http://bookstore.gpo.gov 
2 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010 
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 برعهده مالی سیستم در آمده وجودبه هایریسك برای كنترل كارهاییراه ارائه و شناسایی همچنین. دارد برعهده

 .است سیستمی ریسك كمیته

 به كه لیهای مابنگاه كردن تعطیل آن، بر عالوه و است توصیه و مشورت ارائه صورت به بیشتر شورا عملکرد

 انجام) وراش دوسوم اعضای رأی( شورا تصویب با كند، تهدید را مالی سیستم ثبات تواندمی رزرو فدرال تشخیص

 در ارتینظ نهادهای میان جهت هماهنگی(FFIEC)   فدرال مالی مؤسسات بازرسی شورای این، بر عالوه. شودمی

 .كندمی فعالیت هارویه و قوانین مورد

 :1شودمی بررسی نظارتی نهاد سه از هریك عملکرد و ساختار ادامه در

 ؤسساتم و های ملیبانك بر نظارت وظیفه كه است داریخزانه مستقل سازمان یك: پولی ممیزی اداره )الف

رئیس وسطت سال پنج سازمان هر این رئیس. دارد برعهده را خارجی هایبانك شعب طورهمین و فدرال انداز پس

 :است زیر شامل موارد OCC اختیارات. شودمی انتخاب سنا تأیید و مشورت با و جمهور

 نظارت، تحت مؤسسات از بازرسی.  1

 بانکی، اریا ساخت شركت در تغییرات سایر و سرمایه تغییرات جدید، شعب ایجاد با موافقت عدم یا موافقت .2

 مذاكره، ه شاملك مؤسسات، غیرسالم اقدامات یا و مقررات و قوانین رعایت عدم با مقابله در نظارتی اقدامات . 3

 باشد،می نقدی جرائم یا و هافعالیت توقف مدیران، و مقامات بركناری

 .مرتبط موارد در قانونی تفاسیر و هادستورالعمل و مقررات انتشار.  4

 بر عالوه و شودتأمین می آن نظارت تحت مؤسسات پرداختی الزحمهحق طریق از اول وهله در OCC اداره هزینه

 .آوردمی دستبه داریخزانه اوراق در گذاریسرمایه طریق از را درآمدی سازمان این آن،

هیئت . باشدرزرو می فدرال ایالتی بانك 12 و رزرو فدرال هیئت مدیره شامل :رزرو فدرال نظارتی سیستم ب(

. كندمی تخابان تأیید سنا با و رئیس جمهور را آن اعضای كه است رزرو فدرال بدنه از بخشی رزرو فدرال مدیره

 برعالوه. اردد برعهده را رزرو عضو فدرال ایالتی هایبانك و بانکی هلدینگ هایشركت بر نظارت وظیفه هیئت این

 ظارتین وظایف و بوده مستقل های غیرانتفاعیسازمان به صورت مختلف هایایالت در رزرو فدرال هایبانك آن

 نظر یرز مالی ثبات بخش و نظارت و مقررات رزرو، بخش فدرال اداری ساختار در. دارند برعهده را خود خاص

 دارند. برعهده را مربوطه مؤسسات مالی بر نظارت مسئولیت رزرو فدرال مدیره هیئت

                                                           
 های مجلس شورای اسالميبانكداری، مرکز پژوهش قوانين بر تأکيد با منتخب کشورهای بانكي در نظارت سيستم بررسي 1
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 كردن عالوه بر بیمه كه است فدرال دولت نظر زیر مستقل سازمان یك :فدرال سپرده ضمانت شرکت ج(

. دارد برعهده را انداز ایالتیپس مؤسسات و رزرو فدرال غیرعضو ایالتی هایبانك بر نظارت وظیفه بانکی، هایسپرده

 سنا تأیید با و توسط رئیس جمهور آن اعضای كه شودمی اداره نفری پنج مدیرههیئت یك توسط سازمان این

 طریق از اول وهله در FDIC اداره هزینه .باشند سیاسی حزب یك از هاآن نفر سه از بیش نباید و شوندمی انتخاب

 طریق از را درآمدی سازمان این آن، عالوه بر شود. ومی تأمین آن نظارت تحت مؤسسات پرداختی الزحمهحق

 .آوردمی به دست داریخزانه اوراق در گذاریسرمایه

 بانکی نظارت برنامه

 و های دقیقدستورالعمل و مقررات براساس هابرنامه این كه است این آمریکا در نظارتی هایبرنامه مهم ویژگی

 نهادهای توسط صورت دقیق به مالی مؤسسات سایر و هابانك بر نظارت فرآیندهای و هابرنامه. شودمی انجام جزئی

 نتایج به توجه با محلی هایچگونگی بازرسی و نوع انتخاب. شودمی تعیین رزرو فدرال و OCC همچون نظارتی

 این و شده تعیین است، آن متوجه هایی كهریسك و بانك هایفعالیت نوع به توجه با و محل از خارج نظارت

 .شودمی انجام تخصصی هایتیم توسط هابازرسی

 آمريکا بانکی مقررات و قوانین بر مروری

 و قانون، اهداف این اول فصل در. است 2010 سال فرانك - داد قانون آمریکا، بانکی قوانین ترینمهم از یکی

 هایفصل در. شده است بیان مالی مطالعات اداره وظایف و اهداف همینطور و مالی ثبات بر نظارت شورای وظایف

 رزرو فدرال و OCC نظارتی نظیر هایسازمان وظایف و اختیارات دامنه و نظارتی عملکردهای قانون، این بعدی

. است شده آورده بانکداری و هامقررات بانك در جزئیات ذكر با بانکها با برخورد و نظارت طریقه. است شده تعیین

 و نظارت طریقه و هابانك سالمت و ایمنی های استانداردهایدستورالعمل مقررات، این 30 بخش در نمونه طوربه

 شده است. بیان خصوص این در هابانك با برخورد

 قابل بسیار داشته باشد، منفی اثر اقتصادی رشد بر نباید كه فرانك-داد قانون در بانکی نظارت نهایی هدف به توجه

 نظارت شورای رئیس برای الزام ( 2010 فرانك  داد قانون ( 123 ) )ماده قانونی ماده یك وجود به ویژه. است توجه

 فرانك - داد قانون ( 123 ) براساس ماده. دارد تأمل جای بسیار مسئله این بررسی و مطالعه برای مالی ثبات بر

 اقتصادی تأثیر مورد در ایمطالعه یك بار سال پنج هر حداقل است موظف مالی ثبات بر نظارت شورای رئیس

 بهینه ساختار مورد در هاییتوصیه شامل مطالعه باید این. دهد انجام مالی خدمات ارائه بر نظارتی هایمحدودیت

 .باشد هاست،آن اقتصادی تأثیر كنندهو حداقل كارآیی حداكثركننده كه نظارتی هایمحدودیت

 جمع بندی
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 تحت شرایط دیگر، و بودن ایالتی یا ملی براساس هابانك از هریك و بوده پیچیده آمریکا در بانکی نظارت سیستم

. گیرندمی قرار سپرده فدرال ضمانت شركت یا رزرو فدرال هیئت مدیره پولی، ممیزی اداره نهادهای از یکی نظارت

 توسط كه شودمی انجام و جزئی دقیق هایدستورالعمل و مقررات براساس بانکی نظارت فرآیندهای و هابرنامه

 بردهنام نهادهای میان هماهنگی مالی وظیفه ثبات بر نظارت شورای این، عالوه بر. شودمی تعیین نظارتی نهادهای

 مالی سیستم كل در آمده وجودبه هایریسك و كنترل شناسایی مالی، سیستم روی پیش تهدیدات با مواجهه برای

 .دارد برعهده را

 رشد بر آن اثر منفی از پیشگیری و بانکی نظارت نهایی هدف به كه است این فرانك-داد قانون در جالب نکته یك

 ملزم و جامع به صورت یك كشور بانکی قانون در نظارت اهداف تعریف بنابراین،. است شده ایویژه توجه اقتصادی

 .است مهم بسیار اهداف آن تمامی جهت در حركت برای ناظر سازمان كردن

 مالزی در بانکی نظارت -5/1

 آن و عالوه بر دارد برعهده را مالزی در مالی ثبات از محافظت و بانکی نظارت وظیفه (BNM) مالزی مركزی بانك

 .كندمی ایفا مالزی نظارتی سیستم در فعالی نقش هم  (MOF) مالی وزارت

 مالزی در مالی بخش تحوالت

 كرد ( منتشر2020-2011ده ساله) زمانی بازه یك برای را مالی بخش الگوی 2011 سال در مالزی مركزی بانك

 توسعه نظیر مواردی الگو بر این در. باالست درآمد و ارزش افزوده با اقتصاد یك به سمت مالزی حركت آن هدف كه

 المللی،بین و ایمنطقه مالی تقویت یکپارچگی اقتصادی، رفاه و رونق در مالی بخش سهم افزایش پویا، مالی بازارهای

 مالی، سیستم ثبات تضمین برای كارآمد و نظارتی مقرراتی رژیم المللی،بین سطح در اسالمی مالی گسترش

 .است شده كنندگان تأكیدمصرف از محافظت و الکترونیکی هایپرداخت

 خدمات و قانون 2013 سال در مالی خدمات قانون: از عبارتند كه شد وضع جدیدی قوانین الگو این راستای در

. شد وضع اسالمی و متفاوتمالی  هایبخش بر نظارت برای به ترتیب كه ، 2013 سال در (IFSA) اسالمی مالی

 خدمات قانون جایگزین كه است مالی متفاوت بخش عملکرد بر نظارت برای قانونی 2013 سال مالی خدمات قانون

 ارز كنترل قانون و 2003 سال پرداخت هایقانون سیستم ، 1996 سال بیمه قانون ، 1989 سال مالی و بانکداری

 مالی بخش برای قانون مشابه قانونی 2009 سال مالی اسالمی خدمات قانون همچنین. است شده 1953 سال

 .است شده 1984 سال تکافل قانون و 1983 سال اسالمی قانون بانکداری نظیر قوانینی جایگزین كه است اسالمی

 مجوز IFSA یا FSA قوانین از هریك تحت كه دارد بانکی مؤسسات كنترل برای ایگسترده اختیارات مركزی بانك

 المللیبین اسالمی هایبانك اسالمی و هایبانك و FSA قانون تحت گذاریسرمایه و تجاری هایاند. بانكگرفته
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 صدور چنینشود. هممی انجام مالی توسط وزارت مجوزها این ابطال و صدور و گیرندمی مجوز IFSA قانون تحت

 مالی نظارت اداره توسط شود،می انجام مالزی به جز رینگیت ارزهایی با كه بانکی هایفعالیت بر نظارت و مجوز

 تحت كه هستند هاییبانك لبوآن اسالمی هایبانك و لبوآن هایبانك .گیردمی صورت  (Labuan FSA) لبوآن

 2010 سال لبوآن بهادار اوراق و مالی خدمات قانون مشمول لبوآن بوده و به ترتیب المللیبین مالی مركز نظارت

(LFSSA و قانون )2010 سال لبوآن اسالمی بهادار اوراق و مالی خدمات (FSSAIL )شوندمی. 

 بانکی نظارت ساختار

 آن وزارت رعالوه ب و دارد برعهده را مالزی در مالی ثبات از محافظت و بانکی نظارت وظیفه مالزی مركزی بانك

 دادن قرار و هابه بانك مجوز اعطای با موافقت كند. ازجملهمی ایفا مالزی نظارتی سیستم در فعالی نقش هم مالی

 وزارت تاختیارا از معین به موارد هاگذاریسرمایه هدایت و مجوزها لغو طورهمین و مجوزها این برای شرایطی

 بانك به ویژه و دارند هادستورالعمل برای صدور اختیاراتی مجزا به طور مركزی بانك و مالی باشد. وزارتمی مالی

 وییپولش مقررات مالی، گزارش دهی سرمایه، نظیر كفایت مسائلی درخصوص گوناگونی هایدستورالعمل مركزی

 .كندمی منتشر احتیاطی استانداردهای و

 اوراق نظارت كمیسیون تحت دارند، فعالیت سرمایه بازارهای در كه گذاریسرمایه هایبانك فوق، نهاد دو عالوه بر

 وظیفه و شده ایجاد  1993 سال بهادار اوراق كمیسیون قانون براساس كمیسیون دارند. این قرار هم (SC) بهادار

 كه اندكرده ایجاد خود میان را ترتیباتی SC و BNM نهاد دو. دارد برعهده را سرمایه بازار هایفعالیت بر نظارت

 از ایمجموعه راستا این در و باشد مشخص گذاری كامالاسرمایه هایبانك بر نظارت قبال در هریك هایمسئولیت

 نظارت مسئول مركزی اند. بانككرده منتشر مشترک گذاری به طورسرمایه هایبانك مورد در را هادستورالعمل

 سیستم كل ثبات مسئول همینطور و آنها سالمت و ایمنی هدف تضمین با گذاریسرمایه هایبانك بر احتیاطی

 محافظت و بازار یکپارچگی ارتقاء گذاری،سرمایه هایبانك وكاركسب بر مسئول نظارت SC درحالیکه است، مالی

 .1است سرمایه بازارهای گذاران درسرمایه منافع از

 شود،می نجامامالزی  رینگیت به جز ارزهایی با كه بانکی هایفعالیت بر نظارت و مجوز صدور فوق، موارد عالوه بر

 .گیردمی صورت لبوآن مالی نظارت اداره توسط

 بانکی نظارت برنامه

 مالی سیستم نظارت یك ایجاد در زیادی هایپیشرفت اخیر هایسال در مالی نظارت نهادهای سایر و مركزی بانك

 شامل كه گیردكار میبه را محور ریسك توسعه یافته نظارتی و مقرراتی رژیم یك مركزی اند. بانكداشته مؤثر

                                                           
1 Laws of Malaysia, Act 701, Central Bank of Malaysia Act 2009. 
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 مالزی بانکی نظارت سیستم در .است كالن و خرد سطوح در محل از خارج نظارت و محلی نظارت جامع هایبرنامه

 كنترل و ریسك مدیریت ها است. سیستمآن ریسك مدیریت عملکرد و مؤسسات داخلی كنترل بر اصلی تأكید

 هایسازمان سایر با مؤثر همکاری و ریسك نقدینگی جامع چارچوب و باشدمی مطلوبی سطح در هابانك داخلی

 .است نظارتی مالزی سیستم مطلوب هایویژگی از خارجی نظارتی

 مالزی بانکی قوانین بر مروری

 ورد بانكبرخ نحوه و اقدامات انواع و اطالعات آوریجمع و بازرسی شامل كه هابانك بر نظارت فرآیند از بخشی

 ماده در نمونه به عنواناست.  شده داده توضیح مالزی قوانین در مفصل و جزئی به طور است، تخلفات با مركزی

 وناگونگ از اشخاص مدارک و اطالعات كسب برای ایگسترده اختیارات 2009 سال مالزی مركزی بانك قانون (30)

 گوناگون اصاشخ مورد گوناگون در اقدامات برای ایگسترده اختیارات قانون این  (31) ماده در و حقوقی و حقیقی

  ادهم در مركزی بانك برای مؤسسات مالی مقامات نصب و عزل اختیار همچنین است. شده داده مركزی بانك به

 چنینمهاست.  شده مطرح قانون این (38) و (37) مواد در مالی ثبات اجرایی كمیته وظایف و ساختار و  (35)

 خدمات ونقان (150) تا  (146) مواد در اشخاص گوناگون از اطالعات كسب و بازرسی برای مركزی بانك اختیارات

 (158) تا (155)  مواد در آن از سرپیچی مجازات و به مؤسسات دستورالعمل صدور برای اختیار و 2013 سال مالی

 تا  (218) وادم در تخلفات با مركزی بانك برخورد نحوه و سایر اقدامات این، است. عالوه بر شده بیان قانون این

 است. داده شده توضیح تفصیل به قانون این  (266)

 جمع بندی

 آن وزارت رعالوه ب و دارد برعهده را مالزی در مالی ثبات از محافظت و بانکی نظارت وظیفه مالزی مركزی بانك

 و هابانك مجوز به اعطای با موافقت نمونه كند. به عنوانمی ایفا مالزی نظارتی سیستم در فعالی نقش هم مالی

 اختیارات زا معین به موارد هاگذاریسرمایه هدایت و مجوزها لغو طورهمین و مجوزها این برای شرایطی دادن قرار

 انجام زیمال رینگیت به جز با ارزهایی كه بانکی هایفعالیت بر نظارت و مجوز صدور است. همچنین مالی وزارت

 یافتهتوسعه نظارتی و مقرراتی رژیم مركزی یك گیرد. بانكمی صورت لبوآن مالی نظارت اداره توسط شود،می

 و ردخ سطوح در محل از خارج نظارت و نظارت محلی جامع هایبرنامه شامل كه گیردمی كار به را ریسك محور

 .است كالن
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 بلغارستان در بانکی نظارت -6/1

 قانون و است (BNB)   بلغارستان ملی بانك به موسوم كشور این مركزی بانك برعهده بلغارستان در بانکی نظارت

 .1است قرار داده بلغارستان ملی بانك بانکی نظارت معاونت برعهده را وظیفه این بلغارستان ملی بانك

 بانکی نظارت سیستم تاريخی تحوالت

 سال ه درك دیگری قانون براساس آمد، به وجود 1885 سال در بلغارستان ملی بانك قانون تصویب با بانکی نظارت

 سال در هك قانون دیگری شد. در تشکیل مالی وزارت نظر زیر بانکی نظارت برای ایكمیته رسید، تصویب به 1906

 و بوده عضو سه از كه متشکل شد گذاشته نظارت هیئت یك برعهده بانکی نظارت مسئولیت شد، تصویب 1911

 هایهسپرد ضمانت قانون تصویب با .شدمی انجام مالی وزیر پیشنهاد با و دولت رئیس توسط هاآن نصب و عزل

 بر رتنظا وظیفه و شد تشکیل مالی وزارت زیر نظر بانکداران هیئت نام به جدیدی نهاد 1931 سال در بانکی

 شدندیم منصوب دولت رئیس ازسوی كه بود عضو پنج هیئت شامل شد. این گذاشته آن برعهده هابانك هایفعالیت

 هیئت عضایا تعداد 1933 سال در برده نام قانون اصالح بود. با ملی بلغارستان بانك از اینماینده آن، رئیس و

 هاینكبا توسط آن مالی تأمین كه شد مقرر هیئت این بیشتر استقالل جهت به رسید و نفر هشت به بانکداران

 .شود وزارت مالی( انجام نه )و تجاری

 در ار بخش بازرسی 1969 سال در وزیران شدند. هیئت دولتی هابانك 1947 سال در سوسیالیسم دوره آغاز در

 . هیئتداد انجام مقررات بانکی در را اصالحاتی 1986 و 1983 هایسال در و كرد ایجاد بلغارستان ملی بانك

 اصولی و یرسم شکل به را نظارت بانکی ایجاد زمینه كه كرد بانکی سیستم اصالح به اقدام 1987 سال در وزیران

 كه دش ایجاد 1991 سال در ملی بلغارستان بانك قانون تصویب با بانکی نظارت در اساسی كرد. تحول فراهم

 و 1992 الس در بانکداری قانون تصویب باشد. بابلغارستان می ملی بانك برعهده بانکی نظارت وظیفه آن براساس

 شخصم جزئی به طور هاآن مورد در نظارتی اقدامات و هاهای بانكفعالیت شرایط 1997 سال در هابانك قانون

 .گردید فراهم بلغارستان بانك ملی توسط بانکی مؤثر نظارت زمینه و شد

 بانکی نظارت ساختار

ه عهده دارد. ب را بانکی نظارت مسئولیت بانك این نظارتی معاونت نظر زیر بلغارستان ملی بانك بانکی نظارت بخش

 های عملیاتیاست. اداره سرپرستی و حقوقی اداره به عالوه عملیاتی اداره چهار شامل بخش این اداری ساختار

 .خاص نظارت اداره و بازرسی اداره فاصله، تحلیل و نظارت اداره نظارتی، سیاست از: اداره عبارتند

                                                           
1 Law on the Bulgarian National Bank, 1997 
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 1بانکی نظارت هایبرنامه

 :است زیر موارد شامل بانکی نظارت بخش عملکرد

 بانکی، هایفعالیت مجوز لغو و صدور -

 باشند،می دارا بانك عمومی مجمع در را رأی حق درصد 5 از بیش كه دارانیسهام برای مجوز صدور -

 از ش سرمایهافزای سرمایه، كاهش ها،تملك ها،ادغام كشور، خارج در شعب افتتاح برای هابانك به اجازه دادن -

 غیربانکی، شركت یك سهام تملك و غیرنقدی گذاریسرمایه طریق

 مالی، هلدینگ هایشركت و بانکی هایگروه بر یکپارچه نظارت -

 قانونی، طبودن شرای دارا و ایحرفه صالحیت تأیید جهت بانك مدیران و هیئت مدیره اعضای برای مجوز صدور -

 بانکی، هایدستورالعمل و مقررات تصحیح و تهیه -

 محلی، بازرسی -

 محل، از خارج احتیاطی نظارت -

 معرض رد بانکی را سیستم و خود كه هاییبانك عملکرد تصحیح هدف با نظارتی اقدامات و هارویه كارگیریبه -

 .دهندمی قرار خطر

 حلیلت نظارت و شود. ادارهمی انجام بخش این مختلف هایاداره توسط بانکی نظارت بخش نظارتی هایفعالیت

 براساس و كندمیبررسی  و خالصه آوری،جمع را هابانك ازسوی شده فرستاده آماری اطالعات منظم به طور فاصله

 هایگروه و هابانك پیش روی هایریسك تحلیل طورهمین و هابانك آتی و فعلی وضعیت مورد در مالی تحلیل آن،

 دریافت لیفص و ماهانه صورت هفتگی،به باید هابانك آماری دهد. اطالعاتمی ارائه را بانکی سیستم كل و بانکی

 وظیفه هادار این تهیه كند. همچنین هاگزارش این برای را مشخصی ساختارهای و هافرم باید اداره این و شود

 .دارد برعهده را بانکی مجوز متقاضیان كسب وكار طرح بررسی

 هایبودن گزارش كامل و صحت به بستگی نظارت است. این مهم محدودیت یك دارای محل از خارج نظارت

 محل از خارج مکمل نظارت كه است محلی هایبازرسی مؤثر، نظارت الزمه دارد. لذا هابانك ازسوی شده فرستاده

                                                           
 های مجلس شورای اسالمیبانکداری، مركز پژوهش قوانین بر تأكید با منتخب كشورهای بانکی در نظارت سیستم بررسی 1
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 و منظم هایبازرسی برای ایبرنامه سالیانه بازرسی دهد. ادارهمی به دست را تریواقعی و ترجزئی اطالعات و بوده

 .دارد ریسك معرض در هایبانك برای ویژه هایبازرسی همینطور

 تحلیل اولیه با بازرسی شود. فرآیندمی انجام نفر پنج تا سه از متشکل بازرسی هایگروه توسط هابازرسی این

 این شود. درآغاز می بانك هر فعالیت در دارمسئله موارد تعیین و محل از خارج نظارت از آمده دستبه اطالعات

 .شودمی توجه بانك نقدینگی و اعتباری سبد به موارد اغلب در رابطه

 كمبود ها،پایین دارایی كیفیت سرمایه، كفایت است: عدم زیر موارد شامل هابانك مالی وضعیت در منفی نکات

 همینطور و بانك داخلی سیستم كنترل غلط عملکرد غالباا موارد این وجود منفی. دالیل یا كم سودآوری و نقدینگی

 مشخص باید شد، كشف بازرسی در فرآیند فوق مسائل از هریك است. اگر آن مختلف هایبخش مدیریت نحوه

 تواندمی آیا كند؟می گذارانسپرده متوجه را ریسك مستقیمی آیا است؟ جدی حد چه تا نظر مورد مسئله كه شود

 گذارد؟می بانکی سیستم بر تأثیری چه مسئله این بانك، صورت ورشکستگی در و شود؟ بانك ورشکستگی موجب

 لزوم صورت و در بفرستد بلغارستان ملی بانك مدیریت به را گزارشی باید بانك هر بازرسی پایان در بازرسی اداره

 مدیرههیئت به را بازرسی خود گزارش باید طورهمین و كند پیشنهاد را هاییمجازات و اقدامات گزارش، این در

 در خاص و موردی هایباید بازرسی ایدوره منظم هایبازرسی عالوه بر بازرسی دهد. اداره ارائه شده بازرسی بانك

 كنترل برای هاییرویه باید و همینطور باشد داشته گوناگون هایریسك كنترل برای و خاص هایبانك مورد

 .كند ارائه هاآن قبال در الزم اقدامات انجام و دارمسئله هایبانك

 اتحادیه المللیهای بیندستورالعمل و الزامات تطبیق و بازبینی و جدید مقررات تنظیم مسئول نظارتی سیاست اداره

 انجمن تجاری، هایاتحادیه بانك با را خود هایفعالیت باید منظور این برای و باشدمی جدید قانون چارچوب با اروپا

 گزارش و هابانك سالیانه هایكیفیت گزارش است موظف اداره كند. این هماهنگ رسمی ادارات سایر و حسابرسان

كند.  نگهداری و تهیه را بلغارستان بانك ملی تأیید مورد حسابرسان لیست و ارزیابی را هاآن داخلی حسابرسی

 است. این بانکی هایفعالیت برای شده مجوزهای تقاضا صدور عدم یا صدور نهایی تعیین كننده اداره این چنینهم

 از كند، برقرار را المللیبین و ایمنطقه هایو سازمان بلغارستان ملی بانك میان روابط كه است موظف اداره

 را مالی و پژوهشی هایگزارش و كند بازرسی بلغارستان هستند، در فعالیت مجوز متقاضی كه خارجی هایبانك

 .كند تهیه بلغارستان ملی بانك سالیانه گزارش برای

 :است زیر شرح به خاص نظارت اداره وظایف

 بانك، به مربوط اموال و سهام انتقال و نقل و بانك مدیریت و عمده دارانسهام میان روابط كنترل -

 است، یافته اختصاص بدین منظور كه اعتباراتی و مؤسسات سایر در بانك گذاریسرمایه كنترل -
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 آنها، برای هاییمجازات و اقدامات تعیین و غیربانکی مالی مؤسسات بازرسی و نظارت -

 باشد، پولشویی با ارتباط در تواندمی كه هاییفعالیت از بازرسی -

 .باشند غیرقانونی هایفعالیت انجام به مظنون كه هابانك با مرتبط افراد از بازرسی -

 سایر نیاز در صورت و بوده بلغارستان ملی بانك نظارتی معاون نظر زیر مستقیم به طور سرپرستی و حقوقی اداره

 هماهنگی و مأموران هایكنترل فعالیت كند. همچنین ارائه آنها به حقوقی خدمات باید حقوقی، مشورت به هااداره

 .است اداره این برعهده كاركنان ایحرفه آموزش برنامه

 برنامه یك 2015سال در بلغارستان ملی بانك ،2014 سال در بلغارستان بزرگ بانك چهارمین ورشکستگی از پس

 سطح كردن نزدیك هدف برنامه با كرد. این اجرا بلغارستان در بانکی نظارت بیشتر توسعه و اصالح برای را اصالحی

شد.  طراحی مؤثر بانکی نظارت برای اساسی بازل اصول به ویژه المللیبین استانداردهای به بلغارستان بانکی نظارت

 این گرفت. در قرار توجه مورد بلغارستان در نظارت بانکی ساختاری نواقص و عملی مسائل برنامه این طراحی در

 به طور كه تغییراتی و بلغارستان ملی بانك داخلی در عملکرد شد: تغییراتی انجام بخش دو در تغییراتی برنامه

 .گذاشتمی اثر اعتباری مؤسسات بر مستقیم

 :بود زیر موارد شامل بلغارستان ملی بانك داخلی عملکرد در تغییرات

 بازل، اصول با بانکی نظارت انطباق هدف با مقررات و قوانین اصالح .1

 بانکی، نظارت وضعیت مورد در فصلی گزارش ارائه و بانکی نظارت عملکرد بر سالیانه داخلی نظارت .2

 بازرسان افزایش تعداد و بانکی نظارت بخش از خارج در بلغارستان ملی بانك نظر زیر بانك بازسازی بخش ایجاد .3

 بانکها

 :بود زیر موارد شامل گذاشت،می اثر اعتباری مؤسسات بر مستقیم به طور كه تغییراتی

 مقامات سایر ناظران و هیئت و هیئت مدیره اعضای بركناری برای بلغارستان ملی بانك نظارتی اختیارات افزایش .1

 مدیریتی،

 آنها، فعالیت مورد در بیشتری اطالعات افشای و بانك حسابرسان تغییر برای الزاماتی . ارائه2

 اشخاص با توافق بزرگ، هایوام ها،بانك داخلی نظارت برای الزامات و قواعد از بهتری تعریف . ارائه3

 ها،بانك برای شركتی حاكمیت و مرتبط
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 بانك، بازسازی هایبرنامه اجرای برای خاص فرآیندهای و الزامات . تطبیق4

 .یبانک بحران بروز صورت در بلغارستان ملی بانك زودهنگام مداخله برای هاییرویه و قوانین . تصویب5

 بلغارستان بانکی قوانین بر مروری

 بانکداری نونیازدهم قا است. فصل شده مطرح كلی به طور نظارتی عملکردهای و وظایف بلغارستان بانکی قوانین در

 رخوردب طریقه و آوری اطالعاتجمع و بازرسی اختیارات و دارد اختصاص بانکی نظارت به 1992 سال بلغارستان

 و بانکی اتتخلف انواع چنینهم .است شده ( بیان57)  تا  (53) مواد ماده چهار قالب در كلی به طور بانکها با

 سال نکهابا ( قانون65) ماده در اعمال كند، هابانك مورد در تواندمی مركزی بانك كه هاییمجازات و اقدامات

 .است شده بیان كلی صورت به) 1999 سال اصالحیه(1997

 جمع بندی

ملی  بانك چه باشد. اگرمی كشور این مركزی بانك بانکی نظارت معاونت برعهده بلغارستان در بانکی نظارت

 توجه به و ،بازرسی وسیع برنامه گرفتن به كار با و كرده استفاده نظارت برای ریسك محور روش یك از بلغارستان

 از ایعمده بخش كردن واگذار اما است، كرده ایجاد را بانکی نظارت از مطلوبی نسبتاا سطح كالن احتیاطی نظارت

 .است كرده مواجه هاییریسك با را بانکی نظارت عملکرد بانکی، نظارت معاونت به نظارت اختیارات

 1افغانستان در بانکی نظارت -7

 انجام زیبانك مرك در مالی امور نظارت بخش كه است كشور این مركزی بانك برعهده افغانستان در بانکی نظارت

 .دهدمی

 بانکی نظارت تاريخچه

 شد. در فاصله تأسیس شمسی1318 شود در سالمی نامیده«« بانك افغانستان «كه افغانستان مركزی بانك

 بانکداری امور پول به ارزش حفظ و پول نشر و ضرب وظایف عالوه بر بانك این شمسی 1380 تا 1318 هایسال

 1381 سال در بانك این .دادمی انجام هابانك سایر همانند را تجارتی بانکداری امور حتی و پرداختمی هم دولت

 جواز اعطای مسئولیت و نداد انجام تجاری را بانکی هایفعالیت دیگر و آمده در مستقل بانك یك به صورت شمسی

 سال در سازمان یافته به صورت بانکی گرفت. اما نظارت برعهده را مالی و بانکی مؤسسات بر نظارت و فعالیت

                                                           
 های مجلس شورای اسالمیپژوهشبانکداری، مركز  قوانین بر تأكید با منتخب كشورهای بانکی در نظارت سیستم بررسی 1
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 بانك در مالی امور نظارت بخش قانون، این محقق شد. براساس افغانستان بانکداری قانون تصویب با شمسی 1394

 .شد اجرا و تصویب هم مقررات بانکداری آن، از پس و شد ایجاد افغانستان مركزی

 بانکی نظارت ساختار

 .دارد برعهده را مالی مؤسسات و هابانك بر نظارت مسئولیت افغانستان مركزی بانك در مالی امور نظارت بخش

 .اسالمی بانکداری معاونت و مقرراتی خدمات معاونت عمومی، نظارت است: معاونت معاونت سه شامل بخش این

 مقرراتی باشد. معاونت خدماتمی محل از خارج نظارت و محلی بازرسی بخش دو دارای عمومی نظارت معاونت

 بخش توسعه، و تحقیق مقررات، بخش بخش خاص، نظارت بخش مجوز، صدور است: بخش بخش شش از متشکل

 از هم اسالمی بانکداری پولی الکترونیکی. معاونت نهادهای بخش و تروریسم مالی تأمین و پولشویی علیه مبارزه

 احکام از پیروی بخش و محل از خارج نظارت محلی، بخش بازرسی از: بخش عبارتند كه شده تشکیل بخش سه

 .شریعت

 محصوالت شرعی بر نظارت وظیفه كه است مركزی بانك نظر زیر مستقل نهاد یك شرعی نظارت هیئت همچنین

 اجرای زمینه در آنها را شرعی هیئت و هابانك هیئت، این دارد. برعهده را هابانك و مالی نهادهای خدمات و

 بررسی وظیفه هیئت، این همچنین .كنندمی مساعدت شرعی مسائل رعایت و تطبیق درخصوص هایشانمسئولیت

 گردیده ارجاع آن به مركزی بانك توسط را كه اسالمی بانکداری به مربوط هایدستورالعمل و مقررات تصویب و

 .دارد برعهده باشد،

 بانکی نظارت برنامه

 كنند كه طرح ریزی نقدینگی مدیریت برای جامع برنامه یك افغانستان در بانکی مقررات براساس باید هابانك

 استراتژی باید یك و باشدمی الزم هایدستورالعمل و هاسیاست و بانك اجرائیه هیئت و نظار هیئت نظارت شامل

 باشند. نظارت داشته نقدینگی خود روزانه اداره برای معین هایسیاست و عمومی هایشیوه اهداف، شامل نقدینگی

 بانك محل از خارج نظارت و های محلیبازرسی طریق از بانکی مقررات سایر و فوق مورد از هابانك تبعیت نحوه بر

 .شودمی انجام مركزی

 معاونت این و قرار دارند مركزی بانك عمومی نظارت معاونت نظارت تحت مشخص، برنامه یك براساس هابانك تمام

 در خاص نظارت دهد. بخشمی اختصاص 5 تا 1 بین اینمره خود، هایارزیابی نتایج براساس هابانك از هریك به

 معاونت ارزیابی نتایج براساس كه هاییمورد بانك در را اصالحی اقدامات كه است موظف مقرراتی خدمات معاونت

 موارد برخی در را محلی هایبازرسی همچنین داده و انجام شوند،می داده تشخیص دارمسئله عمومی، نظارت

 .دهد انجام مربوطه موضوعات پیگیری جهت مشخص
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 شمسی 13۹4 سال بانکداری قانون بر مروری

فصل  است. در شده پرداخته هاآن بر نظارت نحوه و هابانك مسائل از بسیاری به جزئی به صورت  1قانون این در

 براساس .است شده پرداخته مركزی بانك توسط اطالعات آوریجمع و هابانك گزارش دهی طریقه به قانون این نهم

 گیرند. درقرار می مركزی بانك نظارت تحت هاآن وابسته و تابع هایشركت و هابانك تمام فصل، این (99ماده)

 .است گرفته قرار بحث مورد جزئیات ذكر با اطالعات آوریجمع و بازرسی اختیارات ماده، این

 تواندركزی میم بانك كه هاییمجازات و برخوردها انواع و هابانك مورد در اصالحی اقدامات قانون، این دهم فصل در

 شامل ه مالیگرو الزامات مورد در مفصل به طور یازدهم فصل در و است شده بیان تفصیل به كند، اعمال آنها علیه

 کپارچهنظارت ی بحث در كه( هاآن بر نظارت طریقه و آن وابسته و تابع هایشركت و متبوع بانکی شركت بانك،

 .است شده بحث )دارد اهمیت

 

 

 بندیجمع

 در سال سازمان یافته به صورت بانکی نظارت. است كشور این مركزی بانك برعهده افغانستان در بانکی نظارت

 از سیاریب دقیق به و جزئی به صورت قانون این در. شد محقق افغانستان بانکداری قانون تصویب با شمسی 1394

 .است شده پرداخته هاآن بر نظارت نحوه و هابانك مسائل

 بندی نهايیجمع

 سیستم و قوانین گوناگون، وقایع و كشور آن نهادهای تحول تاریخی سیر به توجه با گوناگون، كشورهای . در1

 این رد مورد بررسی كشورهای توانمی بانکی نظارت سیستم است. ازنظر گرفته شکل متفاوتی به صورت نظارتی

 بانکی رتنظا كه كشورهایی هستند اول كرد. دسته تقسیم دسته دو به نظارتی هایسازمان تعداد ازنظر را گزارش

هستند.  كشورها از گروه این جزء و افغانستان مالزی بلغارستان، نظیر است. كشورهایی مركزی بانك برعهده هاآن در

 مركزی بانك برعهده هاآن در بانکی نظارت وظیفه بوده و ترپیچیده هاآن نظارتی سیستم كه كشورهایی دوم دسته

 .هستند آمریکا و انگلستان ژاپن، آلمان، كشورها شامل این كه باشدمی مستقل سازمان چند یا یك و

می نیست، به نظر برخوردار چندانی پیچیدگی از ایران در مالی بخش كلی به طور و بانکی نظام اینکه به توجه با

 البته. دهد خوبی انجام به را بانکی نظارت وظیفه بلغارستان، نظیر كشورهایی همانند بتواند مركزی بانك كه رسد

                                                           
 sregulations/law-http://dab.gov.af/fa/page/laws نشانی به اینترنتی پایگاه از برگرفته ،1394 سال افغانستان بانکداری قانون 1
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 توجه با طرفی از و همراه باشد اشکاالتی با تواندمی مركزی بانك به بانکی نظارت وظیفه سپردن اینکه به توجه با

 مركزی بانك نظر زیر مستقل یك سازمان برعهده وظیفه این است بهتر كشور، در مالی و بانکی بخش گسترش به

 .دهد انجام را كار این مركزی بانك همکاری با كه شود گذاشته

 یکی اقتصادی به عنوان رشد و كارآیی هدف اهمیت بر انگلستان و آمریکا نظیر كشورهایی بانکداری قوانین در. 2

 و مالی خدمات قانون فصل اول مواد براساس انگلستان در نمونه است. به عنوان شده تأكید بانکی نظارت اهداف از

 ارتقا مسئولیت مالی، ثبات سیستم و سالمت ایجاد وظیفه كنار در FCA سازمان ، 2000 سال مصوب بازارها

 .دارد برعهده نیز را خدمات مالی مصرف كنندگان منافع و حقوق از حفاظت و مالی نظام كارآیی

 - داد ( قانون123) ماده كرد. براساس اشاره آمریکا مالی ثبات بر نظارت شورای به توانمی دیگر نمونه به عنوان

 اقتصادی تأثیر مورد ای درمطالعه بار یك سال پنج هر حداقل است موظف مالی ثبات بر نظارت شورای رئیس فرانك

 بهینه ساختار مورد در هاییشامل توصیه باید مطالعه دهد. این انجام مالی خدمات ارائه بر نظارتی هایمحدودیت

 دیگرعبارتبه هاست،آن اقتصادی كننده تأثیرحداقل و كارآیی حداكثركننده كه باشد نظارتی هایمحدودیت

 نظام رونق كاهش موجب كه كند افراط ایبه اندازه مالی ثبات هدف تعقیب در نباید مالی و بانکی نظارت سیستم

 هدایت سمتی به را آنها هایفعالیت ها،بانك برای شدن امتیازاتی قائل با تواندمی طورهمین و شود مالی و بانکی

 بانکی نظام سالمتی و ایمنی بانکی، نظارت اصلی هدف ایجاد شود. اگرچه بیشتری اقتصادی رشد و رونق كه كند

 تسهیل گذاران،سپرده منافع و حقوق از حفاظت نظیر دیگری اهداف به باید این هدف، كنار در ولی شود،می قلمداد

 و كرد توجه هم اقتصادی عدالت حتی و اقتصادی رشد در بانکی نظام نقش افزایش نظام بانکی، رونق و عملکرد

باید  نماید. البته مشخص را نظارتی سازمان عملکرد كلی چارچوب تواندمی داریبانك قانون در این اهداف تصریح

می سیستم را این ولی است، مالی ثبات مورد در اطمینان ایجاد مالی نظارت سیستم وجود فلسفه كه شود توجه

 هم را رشد اقتصادی نظیر دیگری اهداف كه كرد هماهنگ اقتصادی هایبرنامه متولی نهادهای با ایبه گونه توان

 انگلستان در مالی كمیته سیاست نمونه، كند. به عنوان دنبال مالی نظارت هایسیاست در مالی ثبات هدف كنار در

 كمیته انگلستان، 2012 سال خدمات مالی قانون اول بخش (4) ماده 9C بند دارد. براساس كاركردی چنین

 رشد مورد در دولت اقتصادی سیاست از و حمایت مالی ثبات هدف دو دارای مركزی بانك نظر زیر مالی سیاست

 این به را دولت اقتصادی سیاست داری،خزانه وزارت از قانون، ماده همین 9D بند براساس و باشدمی اشتغال و

 .كندمی اعالم كمیته

 چهار بخش به را موضوعات این توانمی كه شده پرداخته مختلفی موضوعات به كشورها داریبانك قوانین . در3

 :كرد تقسیم

 نظارتی، سازمان تشکیالت و ساختار  -اول بخش
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 نظارتی، سازمان عملکردهای و وظایف اهداف،  -دوم بخش

 (بانکها و نظارتی سازمان برای نظارت روشهای انواع از استفاده الزام) نظارتی هایروش – سوم بخش

 .هاآن مورد در هامجازات و برخوردها انواع و هابانك تخلفات انواع - چهارم بخش

روشهای ) بخش سوم نمونه، به عنوان. است شده پرداخته فوق موارد از برخی به كشور هر داریبانك قانون در البته

 در .است شده اشاره آن كمتر به كشورها سایر قوانین در و آمده تفصیل به آلمان داریبانك قانون در فقط (نظارتی

 هم با مشورت و همکاری با باید شده كه تعریف مالی نظارت برای مختلف نهاد چند انگلستان مالی نظارت سیستم

 ساختار تعریف به زیادی توجه انگلستان،بانکی  قوانین در دلیل همین به و دهند انجام را مالی نظارت وظیفه

 افغانستان و مالزی كشورهای داریبانك قوانین ویژگی .است شده (اول بخش) آنها میان روابط و مذكور نهادهای

 مواد و فصول قالب در (آنها مورد در هامجازات و برخوردها و انواع بانکی تخلفات انواع) چهارم بخش كه است این

 شده، توجه چهارم و دوم هایبخش به هم بلغارستان داریبانك قانون .است شده آورده مفصل به طور گوناگون

 .است شده مطرح مختصر و كلی صورت به مذكور كه موارد است این قانون این ویژگی ولی

 

 ادبیات نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی -2
 ابعاد مركزی،بانك  نظارت ساختار و هدف شامل بانکی شبکه بر مركزی بانك نظارت نظری ادبیات بخش این در

 .گیردمی قرار تحلیل و بررسی خوب مورد بانکی نظارت هایمؤلفه و بانکی ناظر مقام اقتدار

 مرکزی بانک نظارت ساختار و هدف -1/2

 خاصیهای ویژگی بانکی فعالیت. است بانکی نظام ثبات و سالمت حفظ بانکها، بر نظارت دلیل ترینمهم و اولین

 نظام نهایتاا  و گسترش یابد هابانك دیگر به سرعت به تواندمی بانك یك در اخالل یا مشکل بروز صورت در كه دارد

 طبق .گویندمی خطر سیستمی یا ریسك رخدادی چنین به. دهد قرار تأثیر تحت را مربوطه كشور اقتصادی و مالی

 باید ناظران اصلی هدف بلکه. بانکی باشد ناظران هدف نباید بانك یك ورشکستگی از جلوگیری بال، كمیته گزارش

 .باشد آن سوء آثار و بانك یك ورشکستگی احتمال كاهش

. در كشورهای است برخوردار زیادی اهمیت از مختلف كشورهای در ناظر نهاد بانکی، نظام بر نظارت اهمیت دلیل به

یك، سیستم نظارتی بانکی چند كشور مختلف را های نظارتی مختلفی برقرار است كه در بخش مختلف سیتم

 بانکی نظارت دغام)ا مدل كدام اینکه درخصوص خاصی اجماع دهدمی نشان موضوع ادبیات بررسی بررسی كردیم.
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 بانکی نظام بر نظارت برای( مركزی بانك از مستقل نهادی صورت به مأموریت این تفکیك یا مركزی بانك در

 .ندارد وجود است، كارآمدتر و مفیدتر

 مرکزی بانک نظارت انواع -2/2

 بندیریسك دسته بر مبتنی نظارت و تطبیقی نظارت دسته دو به توانمی را نظارت ها،بندیدسته از برخی طبق

 تعیین مقررات ضوابط و با بانکی عملیات تطبیق از است عبارت كل، دفتر خالصه بررسی یا تطبیقی، نظارت. كرد

 مبتنی نظارتی شیوه .است آن تابعه واحدهای و بانك توسط مقررات رعایت عبارتی به و بانکی فعالیت برای شده

 تحلیل و تجزیه از با استفاده آنها، مالی موقعیت ارزیابی همچنین و بانکها مدیریت كیفیت بررسی بر ریسك، بر

 .گرددمی معرفی پایین به باال رویکرد عنوان به و دارد تأكید هانسبت

بانکی  نظارت محوری اصول از شانزدهم اصل طبق. است بندیدسته قابل نیز دیگری منظر از هابانك بر نظارت

 .باشدمی (مالی موقعیت بر نظارت) غیرحضوری نظارت و حضوری نظارت از متشکل بانکها بر نظارت مؤثر،

 

 

 

 نظارت غیر حضوری

 شده توسط ارائه اطالعات تحلیل و تجزیه براساس زودهنگام هشداردهنده سیستم یك غیرحضوری، نظارت

 بانکها، ازسوی تهیه شده مالی هایصورت و هاگزارش تحلیل و تجزیه و بررسی به نظارت از نوع این در. هاستبانك

 غیرحضوری، نظارت اصلی هدف .شودمی پرداخته احتیاطی مقررات به توجه با بانکها مالی موقعیت تعیین منظور به

 خود هایارزیابی در غیرحضوری ناظرین. است ریسك سیستمی از جلوگیری و بانکها مشکالت زودهنگام شناخت

 درحال غیرحضوری نظارت. هستند وابسته بانکها از دریافتی و گزارشات اطالعات به عمدتاا  بانکها، مالی موقعیت از

 .شودمی انجام مركزی بانك نظارت معاونت ذیل بانکها، موقعیت مالی بر نظارت اداره در حاضر

 نظارت حضوری

 حضور ناظرین با نظارت، از نوع این در .گیردمی صورت هابانك به بازرسی هایتیم اعزام طریق از حضوری، نظارت

 اطالعات سقم و تأیید صحت ضمن توانندمی ها،آن تولید فرآیند و شده ارائه اطالعات جزئیات بر تمركز و هابانك در

 .دهند ارائه  آنها( آتی عملکرد جاری و وضعیت از اعم) مالی وضعیت از تریدقیق قضاوت بانکها، توسط شده ارائه
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 توانمی یکپارچه، بانکداری سیستم از و استفاده اطالعات فناوری در شده حاصل هایپیشرفت از استفاده با البته

 .كرد تردقیق و ترسریع را بانکها اطالعات به دستیابی

 بانکی ناظر مقام اقتدار ابعاد -3/2

  (2011 تا 1999 سال از كشور 180 در بانکی نظارت و مقرراتگذاری) عنوان با ایمقاله در (2013) همکاران و بارت

 بانکها بر ظارتن و مقرراتگذاری مسئله بررسی به بودند كرده آوریجمع جهانی بانك برای كه اطالعاتی از استفاده با

 .باشدمی انکیب ناظر مقام اقتدار و قدرت مقاله این در شده مطرح مسائل از یکی .اندپرداخته مختلف كشور 180 در

 اقتدار شاخص مقاله، این در كه سؤاالتی از برخی است. شده آوریجمع ایپرسشنامه روش به مقاله این هایداده

 :است زیر شرح به كنندمی تعیین را بانکی ناظر مقام

 باشند؟ بانك داشته بیرونی حسابرس هایكوتاهی علیه قانونی هایلعملاعکس توانندمی نظارتی مقامات آیا -

 كنند؟ خود درونی ساختار تغییر به ملزم را بانك توانندمی نظارتی مقامات آیا -

 است؟ آشکار نظارتی مقامات برای ترازنامه زیرخط اقالم آیا -

 كنند؟ قوهضرر بال پوشش مقررات ایجاد به ملزم را بانك مدیر یا مدیرههیئت توانندمی نظارتی مقامات آیا -

 هایزینهیا ه پاداش پرداخت سهام، سود تقسیم زمینه در مدیرههیئت احکام توانندمی نظارتی مقامات آیا -

 كنند؟ تعلیق را مدیریتی

 كنند؟ اعالم را بانك یك ورشکستگی توانندمی نظارتی مقامات آیا -

 كند؟ تعلیق را مالکان حقوق از برخی یا همه تواندمی نظارتی مقام آیا -

 كند؟ جایگزین یا بركنار را مدیرعامل و مدیرههیئت بشود، سهامداران حقوق جانشین تواندمی نظارتی مقام آیا -

 احتیاطی، قوانین رعایت عدم از اطالع محض به ناظر مقام كشور، 127 در كه است آن از حاكی مطالعه این نتایج

 150 رد همچنین .پذیردنمی صورت اقدام این كه است كشور 11 در تنها و نمایدمی موضوع این اعالم به اقدام

 كشور هك است ذكر شایان .دهدمی قرار كار دستور در را اجباری اقدامات تخلف، كشف از پس ناظر مقام كشور،

 .است نگرفته قرار بررسی مورد مطالعه این در ایران
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 1«خوب»های نظارت بانکی مؤلفه -4/2

 انطباقمیزان  عهمطال و بحران هایآموزه درخصوص شده انجام هایبررسی براساس پول المللیبین صندوق

 به صورت ار مالی و نظام بانکی ، حوزه در  «خوب نظارت «كلیدی مالی، عناصر استانداردهای بر مختلف كشورهای

 چالش و جدید كشف یك نه ها است،دانسته تکرار موارد، این كه دارد تأكید IMF البته است. نموده استخراج زیر

 است. ملی ساختار در هامؤلفه این سازینهادینه چگونگی اساسی،

 مقام .دشو انجام نظارت اشخاص محرمانه و مخفی اطالعات برمبنای باید نظارت  :بودن فضوالنه و سرزده -1

 نگریسته منفصل ناظر یك عنوان به و قرار دهد مالی موقعیت بر نظارت بر را خود تمركز عمده بخش نباید ناظر

 .شود احساس حاضر همواره باید بلکه شود،

در  بلکه نگرد.ب نظارت تحت نهادهای به تردید و شك با همواره باید ناظر مقام :ديرباوری و ترديد با همراه -2

 رفتاری باید نظارت دیگر بیان. به باشد بیشتر باید ناظر مقام سختگیری صنعت، در رونق وجود وهای خوب زمان

 همیشه از بیش شود،می آن برای ارزشگذاری ترینكه كم زمانی در دقیقاا نظارت ارزش .باشد ضدسیکلی داشته

 .است

 .است شده رجخا ریل از قطار كه باشد زمانی به موكول نباید ناظر مقام اقدام :بودن پیشدستانه و فعاالنه -3

 .تاس ضروری مخاطرات برای كاهش نظارت، شدت بودن ضدسیکلی شد، بیان چنانکه و نظارت در پیشدستی بلکه

 تواندمی و دهدمی رخ مقرراتی محیط در كه هاییپدیده به نسبت همواره باید ناظر مقام: فراگیری و جامعیت -4

 نیستند نظارت تحت كه نهادهای مالی به توجه منظور بدین باشد. هوشیار گردد، جدید هایریسك ایجاد به منجر

 .است ضروری هادر بررسی مالی، نهادهای ترازنامه زیرخط اجزای و ساختار به توجه نیز و

 ناظر مقام لذا. ستا نوآوری از مملو و تغییر درحال دائماا صنعت یك مالی بخش ق:انطبا و تطبیق قابلیت با -5

 و خدمات ،بازارها محصوالت،) تغییرات این یادگیری درحال دائماا و نماید منطبق روندها این با را خود باید

 حوالتت این با را نظارتی مقررات بتواند تا باشد، مالی نهادهای وكار كسب مدل تحوالت و  (جدید هایریسك

 .دهد تطبیق

 نظارت شناسایی تحت مالی نهادهای در ناظر مقام توسط كه مسائلی بودن: نتیجه به منتهی و قاطعانه -6

 نهایی، ریمهمرحله ج تا بازرسی در شده كشف تخلفات پیگیری .شوند دنبال نظارتی فرآیند انتهای تا باید شود،می

 .باشدمی حیاتی بسیار بلندمدت در اما است، غیرجذاب و پرزحمت دشوار، كاری

                                                           
 های مجلس شورای اسالمیناظر، مركز پژوهش مقام اقتدار مسئله و بانکها بر مؤثر نظارت  .17بانکی نظام شناسیآسیب 1
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 همراه مناسب و ساختار اختیارات منابع، مستلزم كه  اقدام برای توانایی باید ، ها،مؤلفه این به دستیابی منظور به

 با تمایل به اقدام همراه باشد. سازمانهاست سایر با سازنده كاری روابط با

 : از عبارتند «اقدام توانایی» هایمؤلفه مهمترین

 جرائم، اعمال و مقررات وضع برای قانونی قدرت و اختیارات -1

 حضوری و غیر حضوری نظارت برای كافی منابع داشتن -2

 نظارت، امر در روشن استراتژی داشتن -3

 پاسخگو، و پایدار داخلی سازمانی ساختار -4

 المللی،بین و ملی نهادهای سایر با مؤثر كاری روابط -5

 ناظر مقام برای ذیل موارد مستلزم كه است دشوارتر مراتب به كاری ناظر، نهاد در «اقدام به تمایل» توسعه و ایجاد

 :است

 روشن؛ وظایف و اختیارات اهداف، داشتن -1

 نظارت؛ تحت مالی بخش از نیز و سیاسی نهادهای از عملیاتی استقالل -2

 نظارت؛ اثربخشی و تصمیمات منابع، مورد در مردم عموم به پاسخگویی و پذیریمسئولیت -3

 باتجربه، و متخصص كاركنان داشتن -4

 شود، «مقررات مصادره» وقوع عدم كننده تضمین كه نظارت تحت صنعت با رابطه از نوعی -5

 یمال نهادهای تصمیمات برابر در مسئول الیه اولین عنوانبه مدیره هیئت با همکاری -6
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 بانکی شبکه بر مرکزی بانک مؤثر نظارت عدم از شواهدی -3
 به بانك مركزی هایدستورالعمل و قوانین رعایت عدم بانکی، شبکه عملکرد درخصوص شده منتشر آمارهای طبق

 مالی هایدهد، صورتمی ارائه بانك یکساله عملکرد از تصویری كه مالی سند ترینمهم. است مشخص وضوح

 برسانحسا تأیید و از حسابرسی پس تنها مالی، صورتهای این مندرجات صحت از اطمینان. بانکهاست سالیانه

 .است ممکن حسابرسی سازمان یا رسمی

 بانکها لفاتتخ شواهدی از بررسی به بانکها، شده حسابرسی مالی صورتهای به مراجعه با بخش این در اساس این بر

 وردم متوالی سال پنج سرمایه، طی كفایت نسبت یعنی مالی هاینسبت ترینمهم از یکی ابتدا در .پردازیممی

 هایورتص ابتدای در كه قانونی و بازرس حسابرس توضیحی یادداشتهای به مراجعه با سپس گیرد،می قرار بررسی

 .شودمی ئهارا مركزی بانك مقررات از بانکها از تخلفات متعددی شواهد گردد،می درج بانکها شده حسابرسی مالی

 نسبت کفایت سرمایه -1/3

برحسب  ریسك ضرایب به شده موزون هایدارایی مجموع به پایه سرمایه تقسیم حاصل سرمایه كفایت نسبت

 كلیه بانکها برای سرمایه كفایت نسبت حداقل ، 1382سال  مصوب سرمایه كفایت نامهآیین طبق. باشدمی درصد

 اسالمی ایران جمهوری مركزی بانك .1است شده تعیین درصد 8 ،(غیردولتی و دولتی از اعم) اعتباری مؤسسات و

 اقتضا نماید اعتباری مؤسسات و بانکها سالمت حفظ ضرورت یا المللیبین استانداردهای كه مواردی در تواندمی

 8 كه نسبت داشت توجه باید البته .كند تعیین اعتباری مؤسسات و بانکها از برخی یا تمام برای را باالتری حدود

 سال 10 طی سرمایه كفایت مقررات بازنگری در بال كمیته .است شده اعالم 1 بال مقررات به استناد با درصد

 كفایت سرمایه نسبت حداقل افزایش جمله، آن از كه نموده اعمال هابانك سرمایه مقررات در مهمی تغییرات اخیر،

 .باشدمی زیر شکل به شاخص این رعایت وضعیت شده منتشر آمارهای طبق .است

                                                           
 1382 مصوب سرمایه، كفایت نامهآیین 1
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 صوبم سرمایه كفایت و آییننامه 1 بال مقررات به مربوط درصد 8 نسبت همان را بررسی مبنای كهصورتی در

 مختلف هایسال در خصوصی و های دولتیبانك از زیادی تعداد شود،می مشاهده كه همانگونه دهیم، قرار 1382

 است مهمی ربسیا مسئله تخلفات این با ناظر مقام شیوه برخورد. اندنکرده رعایت را سرمایه كفایت نسبت حداقل

 .شد خواهد پرداخته آن به گزارش ادامه در كه

 قانونی بازرس و مستقل حسابرس نظرات -2/3

 و گرفته ارزیابی قرار مورد كشور كل حسابرسی سازمان یا رسمی حسابرسان توسط هرساله بانکها مالی صورتهای

  120293 شماره براساس بخشنامه .گیردمی قرار بانك عمومی مجمع اختیار در گزارشی طی هاارزیابی این نتایج

 ساتمؤس توسط اطالعات عمومی انتشار و استانداردهای شفافیت حداقل بر ناظر ضوابط)93سال  مركزی بانك

 سفانهمتأ اما شود، منتشر عمومی صورت به باید بانکهای غیردولتی شده حسابرسی مالی صورتهای ،(اعتباری

 .نیست عمومی دسترسی قابل های دولتیبانك شده حسابرسی مالی صورتهای

 هدربار گزارش» زیربخش در «قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش»بخش  در و مالی صورتهای ابتدای در

 تجارت، انونق مانند بانك به مرتبط مقررات و قوانین رعایت میزان خود وظیفه طبق بر «قانونی بازرس وظایف سایر

 بهادار راقاو بورس به مقررات مربوط و قوانین مركزی، بانك هایدستورالعمل و هابخشنامه بانکی، و پولی قانون

 .كندمی ذكر را قوانین رعایت عدم موارد و دهدمی قرار بررسی مورد را ...و

 رعایت دمع دهنده نشان موارد متعدد در و بانکهاست تخلفات مطالعه برای مناسبی بسیار منبع حسابرسان نظرات

 كه مركزی بانك هایبخشنامه و هادستورالعمل موارد نقض از برخی ادامه، در .باشدمی بانکها در مقررات و قوانین

 .شودمی ذكر اختصار به است، گرفته قرار كشور كل سازمان حسابرسی یا حسابرسی مؤسسات تأیید مورد

 ،(صوصیخ ویژه، بانکهای طور به) بانکها از بسیاری مورد در حسابرس نظرات در متأسفانه كه است ذكر شایان

 .است شدهن مقرر نسبتهای از انحراف بانك میزان به ایاشاره و شده درج كلی كامالا صورت به بانك تخلف موارد

 و دولتی خصوصی بانکهای تخلفات از مصادیقی -1/2/3

 .شودمی ارائه هابانك تخلفات مصادیق از برخی بخش این در

 1پاسارگاد بانک (الف

 :1392 مالی سال در مركزی بانك هایبخشنامه و دستورالعمل رعایت عدم موارد از برخی

 ،(سرمایه درصد 10 از حقیقی اشخاص سهام درصد فزونی) 87928/90 بخشنامه -
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 ،(مرتبط اشخاص تعهدات و تسهیالت نامهآیین) 173772/89 بخشنامه -

 ،(یافتیدر مبالغ بابت از شده سررسید تسهیالت التزام وجه فرع و اصل تسویه نحوه) 56920/90 بخشنامه  -

 جداگانه حسابرسی شده مالی صورتهای ارائه) تجاری آزاد مناطق در بانکی و پولی عملیات اجرای دستورالعمل -

 (.تجاری آزاد مناطق شعب

  پارسیان بانک (ب

 :1392 مالی سال در مركزی بانك هایبخشنامه و دستورالعمل رعایت عدم موارد از برخی

 ،)ارزی باز وضعیت مجاز حد رعایت) 1345 مب بخشنامه -

 ،)اعتباری مؤسسات مطالبات ذخیره محاسبه نحوه دستورالعمل) 2823 مب بخشنامه -

 ،)اعتباری مؤسسات گذاریسرمایه دستورالعمل) (6) و (3)  مواد ،2946 مب بخشنامه -

 ،)بانك واسطهبی و باواسطه هایگذاریسرمایه هایحدنصاب) 183 مب بخشنامه -

 ،(واحد ذینفع توسط سهام تملك مجاز سقف) 7038/88 بخشنامه

 (مرتبط اشخاص به تسهیالت فردی حد) 173772/89 بخشنامه -

  1سامان ج( بانک

 مالی در سال حسابرس نظرات در مندرج مركزی، بانك هایبخشنامه و هادستورالعمل از بانك تخلف موارد برخی

 :است زیر شرح به 1392

 وثایق هعالو به های ثابتدارایی خالص نسبت تعیین درخصوص مركزی بانك 257248/89 شماره بخشنامه مفاد -

 شدهن رعایت درصد، 70 به میزان حداكثر نشده قطعی سود و انباشته سود كسر از پس سهام حقوق به تملیکی

 .است بوده درصد 100 ،1391 مالی سال پایان در نسبت این .است

 .اعتباری و مالی مؤسسات سهام مالکیت بر حاكم نصابهای حد رعایت عدم -
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 1سپه بانکد( 

 :1392مالی سال در مركزی بانك هایبخشنامه و هادستورالعمل رعایت عدم موارد از برخی

 شده حدن قطعی سود و انباشته سود كسر از پس سهام صاحبان حقوق به ثابت هایدارایی خالص مانده نسبت  -

 (.باشدمی درصد 88/2 بانك برای نسبت این) درصد 8 معادل سرمایه كفایت حداقل نسبت و درصد 30 اكثر

 ؤسسهم پایه سرمایه درصد 20معادل حداكثر واحد، ذینفع هر به تعهدات و تسهیالت مجموع نسبت درخصوص -

 با خود تطبیق زمان تا مزبور ذینفع جدید به تعهدات و تسهیالت هرگونه اعطای از نمودن خودداری و اعتباری

 شده، تعیین حدود

 بانك، واسطهو بی واسطه با تسهیالت مجموع سقف با ارتباط در مركزی بانك 183 مب شماره بخشنامه -

 مرتبط، تعهدات اشخاص و تسهیالت جمعی حد درخصوص 173772/89 بخشنامه(7) الی (4) مواد مفاد -

 137593/90 بخشنامه مدیرعاملی پست تصدی جهت مركزی بانك مجوز دریافت -

 امور اداره به متقاضی تسهیالت از دریافتی مالی صورتهای از نسخه یك ارسال درخصوص 7769/91 بخشنامه -

 .مالیاتی

  2مسکن بانکح(

 شنامهبرخالف بخ .است بوده ریال میلیارد 10.343 معادل مسکن بانك نزد ریالی الحسنهقرض هایسپرده مجموع

 میلیارد 8 مبلغ ترازنامه تاریخ تا شده پرداخت الحسنهقرض تسهیالت مانده موجود، اطالعات طبق مركزی بانك

 اركنانك به اعطایی تسهیالت درصد 54 معادل ریال میلیارد 5 شامل مذكور منابع .باشدمی درصد81معادل ریال

 .باشدمی اشخاص سایر به پرداختی تسهیالت ریال میلیارد 3 و

 :1392مالی سال در مركزی بانك بخشنامههای و دستورالعمل رعایت عدم موارد از برخی

 عالوه به ثابت هایدارایی خالص نسبت تعیین درخصوص مركزی بانك  257248/89 شماره بخشنامه مفاد -

 ایترع درصد 70 میزان به حداكثر نشده قطعی سود و انباشته سود كسر از پس سهام حقوق به تملیکی وثایق

 پایان رد بانك این برای نسبت این .است بوده درصد  100.77 ،1391 مالی سال پایان در نسبت این .است نشده

 .است بوده درصد 139 برابر 1392 مالی سال
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 اشخاص سهام در گذاریسرمایه مازاد فروش درخصوص اعتباری مؤسسات گذاریسرمایه دستورالعمل ، 182 مب -

 .است درصد 15 بانك در نسبت این( بانك پایه سرمایه درصد 5 معادل داكثر)ح بورس از خارج حقوقی

 .باشدمی 5 بانك برای نسبت این .درصد 8 سرمایه كفایت نسبت حداقل -

 با رابطه در حقوقی مشاركت انجام جهت تأییدیه اخذ برمبنی مركزی بانك 227295/89 شماره بخشنامه مفاد  -

 خدمات پارسیان، آگاه آفریناناندیشه مهروطن، گسترتجارت هایشركت سهام درصد 100 گذاریسرمایه

 . ...و نور سیر فراز جهانگردی

هایی كه نام برده شد دارای اینگونه تخلفات هستند كه در اینجا فقط به بیان های كشور نیز همانند بانكبقیه بانك

 ها پرداختیم.نمونه تخلفات همین بانك

 روبرو بانکی سیستم اعتناییبی با مركزی بانك مقررات از بسیاری است روشن حسابرسان نظرات از كه همانگونه

 در الذكرفوق تخلفات از بسیاری. است شده بانکها رفتار در هنجار و قاعده يک به تبديل تخلف و است

 رفتن بین از و تخلفات شدن هنجار بر دلیلی خود این كه است شده تکرار مختلف هایسال در حسابرس توضیحات

 .است بانکی نظام در مقررات شأن و احترام

 درخصوص حسابرس توضیحات ذیل بانکها، برخی مورد در و هاسال برخی در كه است این ديگر مهم بسیار نکته

 بانك عملیات انطباق عدم موارد :است شده درج زیر عبارت مشابه عبارتی مركزی، بانك مقررات از بانك تخلفات

 مصوبات و بانکی عملیات بر ناظر مركزی بانك هایبخشنامه مفاد و  ربا بدون بانکی عملیات و بانکی و پولی قوانین با

 آن به ایجداگانه نامه طی مركزی، بانك دستور طبق گزارش، مورد سال به مربوط بانکی سیستم در االجراالزم

 .شد خواهداست/  شده اعالم بانك

 جداگانه صورت را به بانکها تخلفات تا است خواسته آنها از مركزی بانك كه اندكرده ادعا حسابرسان از برخی درواقع

 .كنند خودداری عمومی به مجمع شده ارائه گزارش و مالی صورتهای در آن ارائه از و دهند گزارش مركزی بانك به

 با داشت انتظار نبايد و است تشويق متخلف درواقع بانکها، به تخلفات کتمان اجازه كه است بدیهی

 مقررات و يابد کاهش بانکی شبکه در ناظر، تخلفات مقام عنوان به مرکزی بانک ازسوی تعاملی چنین

 .شود شمرده محترم مرکزی بانک

 از نوین بانك اقتصاد مثال عنوان به .است بوده متفاوت مختلف بانکهای در رویه این كه است آن توجه جالب نکته

 متن در مركزی بانك از مقررات تخلف موارد ارائه از بانك این حسابرس و است كرده شروع را رویه این 1385 سال

 در .دارند زیادی سابقه رویه این اتخاذ نیز در خصوصی هایبانك از دیگر برخی .است شده معاف مالی هایصورت
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 از تخلف موارد كه اندشده مدعی حسابرسان و درآمده است اجرا به بانکها اكثر برای رویه این 1393 مالی سال

 .است شده ارسال مركزی بانك برای جداگانه صورت به این بانك درخواست طبق مركزی بانك هایدستورالعمل

شود و این های كشور بسیار دیده میهمانطور كه مشخص شد تخلفات از قوانین نظارتی بانك مركزی در بانك

كشور را به خطر های اخیر نیز رو به افزایش است. كه این امر ثبات و سالمت سیستم پولی و مالی روند در سال

اندازد و برای اقتصاد كشور بسیار خطرناک است. اما یکی از سواالت مهم در این رابطه این است كه چرا این می

ها چه بوده است؟ و چرا سیستم تخلفات در سیستم بانکی تا این حد گسترده شده است؟ علت تخلفات بانك

 به درستی انجام نداده است؟ نظارتی بانك مركزی نقش خود را به عنوان ناظر بانکی
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 علل ناکارامدی سیستم نظارتی بانک مرکزی در کشور -4
 .باشدمركزی می بانك وظایف از بانکی و پولی قانون مقررات طبق اعتباری، مؤسسات و بانکها بر نظارت 

 :است امر چهار تحقق درگرو اقتصادی نظام هر در كارآمد نظارت

 ،)بازیگران( نظارت تحت مجموعه از ناظر مقام استقالل -1

 ،)بازی قواعد( متقن نظارتی استانداردهای وجود -2

 بازیگران، عملکرد از هنگام به و دقیق اطالعات به ناظر مقام دسترسی -3

 متخلفین با )اغماض بدون و دقیق سریع،( مقتدرانه برخورد -4

 های ذكر شده مورد بررسی قرار داد.مؤلفهتوان در هر یك از ضعف سیستم نظارتی بانك مركزی را می

  نظارت تحت مجموعه از ناظر مقام استقالل -1/4

 از نظارتی همچنین ابزارهای و اطالعات به دستیابی نحوه ناظر، مقام استقالل نظارت، فرآیند در شد، بیان چنانکه

 در بال كمیته نظارت محوری اصول .است وابسته عوامل این به نظارت امر موفقیت و است برخوردار زیادی اهمیت

 كشورهای نظارتی مقامات ، 10 گروه مركزی نمایندگان بانکهای از متشکل ایكمیته توسط 1997 سال سپتامبر

 مؤثر بانکی نظارت اعمال برای الزم هایشرطپیش ارائه منظور تایلند به و روسیه مکزیك، هنگکنگ، چین شیلی،

 و عملیاتی استقالل دارای باید بانکی نظارت مؤثر سیستم یك 1اصول این اول از اصل طبق. یافت انتشار و تدوین

 .  باشد كافی منابع

 پرداخت وقف روزرسانی اصولبه و ویرایش به ،2 بال به معروف گانه 25 اصول انتشار با 2006 سال در بال كمیته

 .نمود روزرسانیبه را 3 بال به مؤثر معروف بانکی نظارت برای گانه 29 اصول كمیته این 2012 سپتامبر در مجدداا و

 برای نونیقا و مالی حمایت «پاسخگویی استقالل، »عنوان تحت مؤثر بانکی نظارت گانه 29 اصول از دوم اصل طبق

 و المس حاكمیت و شفاف فرآیندهای ناظران باید دارای استقالل عملیاتی،»  مؤثر نظارت منظور به ناظران

 همچنین اظرانن«  .ندهد قرار الشعاعتحت را منابع كفایت و آنها استقالل كه طوری به باشند، ایبودجه فرآیندهای

 .باشند اسخگوپ منابع از استفاده و خود وظایف انجام قبال در باید و خود بوده، وظایف انجام برای منابعی دارای

 .شودمی هم ناظران برای الزم هایحمایت شامل بانکی نظارت برای قانونی چارچوب
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 :1است شرح زیر به است شده منتشر بال كمیته بیانیه قالب در كه اصل این برای ضروری معیارهای از بخشی

 صورت به و هشد تبیین قانونگذاری در بانکی ناظران مدیریت و حاكمیت و پاسخگویی عملیاتی، استقالل  -1

 .شودمی افشا عمومی

 شرایط اساس رب ناظران، رؤسای .است شفاف نظارتی هیئت مدیران یا نظارتی رؤسای عزل یا انتصاب فرآیند  -2

 صورت هب باید عزل دالیل چنینهم بگیرد صورت مقررات طبق باید شوند عزل كه است قرار اگر و شوندمی تعیین

 .شود رسانی اطالع عمومی

 هدافا آن با  ارتباط در خود وظایف از مشخصی چارچوب یك در و كنندمی منتشر را خود اهداف ناظران -3

 .باشندمی پاسخگو

 با متناسب ماتتصمی اتخاذ جهت را آنها كه بوده ارتباطی و حاكمیتی داخلی هایرویه دارای بانکی ناظران -4

 تندهس مفید اضطراری مواقع در موقع به تصمیمات گرفتن برای همچنین هارویه این. كندمی توانمند موضوع

 .شود جلوگیری منافع، تضاد هرگونه از كه باشد ایگونه به حاكمیت شاكله

 اینکه با ابطهردر  .هستند خود شغلی حیثیت و بودن ایحرفه بر مبتنی اعتبار دارای آن همکاران و ناظران -5

 این نچهچنا و دارد وجود قوانینی كرد، استفاده مناسب شکل به اطالعات از و جلوگیری منافع تضاد از چگونه

 .آیدمی وجود به هاییمحدودیت نشود، رعایت مقررات

 نظارتی امور رایب  مالی تأمین. باشندمی كافی منابع دارای مؤثر، نظارت یك انجام و ایجاد برای بانکی ناظران -6

 .نکند وارد لطمه ناظران عملیاتی و فردی استقالل به كه شودمی انجام شکلی به

 اصول زا یکی نظارت در استقالل رعایت است، شده تأكید بال بانکداری بر نظارت كمیته گزارش در كه همانطور

 در دو هر ی،پول سیاستگذار مقام و بانکی ناظر مقام عمالا آنکه دلیل به ایران، در .باشدمی مؤثر نظارت محوری

 استقالل بررسی یمعن به عمالا  بانکی، شبکه از ناظر مقام استقالل بررسی اند،شده متمركز مركزی بانك نام به نهادی

 اصلی محور سه در توانمی را بانکی نظام به/از مركزی بانك وابستگی یا استقالل. است بانك شبکه از مركزی بانك

 :داد قرار بررسی مورد

 و فعالیت ب،در انتصا مركزی، بانك اركان و نظارتی مقامات كه معنا این به: سازمانی و ساختاری وابستگی -1

 .باشند بانکی نظام تأثیر تحت عزل،

                                                           
 بانکی مقررات و مطالعات داره( 2012)سپتامبر،   بال بانکداری بر نظارت كمیته انتشارات از مؤثر بانکی نظارت برای گانه 29 اصول 1
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 یا مستقیم صورت مركزی، به بانك درآمدهای بر بانکی نظام عملکرد نحوه كه معنی این به: مالی وابستگی -2

 .باشد اثرگذار غیرمستقیم

 و های كارشناسیالیه در) مركزی بانك در فعال انسانی نیروی كه معنا این به: انسانی نیروی وابستگی -3

 .باشد داشته بانکی شبکه با غیررسمی یا رسمی ارتباط خدمت، از پس یا حین ،(تصمیمگیری

 به الزم .باشد سالیق شخصی از خالی و مؤثر نظارت كنندهتضمین تواندمی شده، یاد محورهای در استقالل رعایت

 میزاننظیر  ارقامی و است سازی شاخص نیازمند بانکی، شبکه از ناظر مقام استقالل میزان سنجش كه ذكر است

 .باشد خصوص این مناسبی در شاخص تواندمی (بانکها برداشت اضافه میزان خصوصاا) مركزی بانك به بانکها بدهی

 از را وابستگی این صرفاا و مركزی نیست بانك به بانکها وابستگی میزان كمّی بررسی صدد در حاضر گزارش اما

 .است قرار داده نظر مد انسانی نیروی و مالی ساختاری، بعد سه در و قانونی منظر

 های ساختاری و سازمانیوابستگی -1/1/4

كنیم كه به ها را بررسی كنیم ابتدا به طور مختصر اركان بانك مركزی را بیان میقبل از اینکه این نوع از وابستگی

 نماید.شناخت بهتر ما از مسائل و مشکالت كمك می

 مرکزی بانک ارکان -

 :است ذیل اركان دارای ایران مركزی بانك كشور بانکی و پولی قانون (16) ماده طبق

 عمومی، مجمع -1

 اعتبار، و پول شورای -2

 عامل، هیئت -3

 اسکناس، اندوخته نظارت هیئت -4

 .نظار هیئت -5

 .میپردازیم اركان این مختصر توضیح به ادامه در كه

 مرکزی بانک عمومی مجمع -1

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاون دارایی، و اقتصادی امور وزیر جمهور،رئیس از مركزی بانك عمومی مجمع

 ریاست. شودمی تشکیل وزیران هیئت انتخاب به وزرا از نفر دو و (فعلی بودجه و برنامه سازمان رئیس) جمهوررئیس
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 شركت مذاكرات و جلسات در رأی حق بدون نیز بانك اركان سایر اعضای. است جمهوررئیس با بانك عمومی مجمع

 .1كنندمی

 :است زیر شرح به عمومی مجمع وظایف

 .ایران مركزی بانك ترازنامه تصویب و رسیدگی -1

 .نظار هیئت هایگزارش به نسبت نهایی تصمیم اتخاذ و رسیدگی -2

 .ویژه سود تقسیم پیشنهاد درباره تصمیم اتخاذ و رسیدگی -3

 .دارایی وزیر پیشنهاد به نظار هیئت اعضای انتخاب -4

 .است شده گذارده عمومی مجمع عهده به قانون این مقررات طبق كه وظایفی سایر -5

 اعتبار و پول شورای -2

 پولی امور بر نظارت و ایران مركزی بانك كلی سیاست درباره تصمیم اتخاذ و مطالعه منظور به اعتبار و پول شورای

 :است زیر وظایف دارعهده كشور بانکی و

 .مركزی بانك داخلی هاینامهآیین و استخدامی مقررات و بودجه و سازمان تصویب و رسیدگی -1

 .عمومی مجمع در طرح برای ایران مركزی بانك ترازنامه به نسبت نظر اظهار و رسیدگی -2

 .بانکی و پولی قانون در مذكور هاینامهآیین تصویب و رسیدگی -3

 تضمین یا وام به لوایح مربوط به نسبت نظر اظهار همچنین و كشور اعتباری و پولی و بانکی مسائل در نظر اظهار -4

 .شودمی ارجاع شورا به دولت طرف از كه دیگری موضوع هر و اعتبار

 اقتصادی وضع رشورا د نظر به كه كشور اعتباری و پولی و بانکی مسائل در دولت به توصیه و مشورتی نظر دادن -5

 .بود خواهد مؤثر كشور اعتباری سیاست در خصوص به و

 عرضه رابه شو قانون این حدود در ایران مركزی بانك كل رئیس طرف از كه موضوعی هر درباره نظر اظهار -6

 .گرددمی

 و اقتصادی امور وزیر :از عبارتند توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون اصالحات طبق اعتبار و پول شورای اعضای

 دو وی، معاون یا جمهوررئیس نظارت راهبردی و ریزیبرنامه معاون مركزی، بانك كل رئیس وی، معاون یا دارایی

                                                           
 .توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون 88 ماده با شده اصالح بانكي و پولي قانون 17 دهما 1
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 به بانکی و پولی متخصص و كارشناس نفر دو و تجارت، معدن صنعت، وزیر وزیران، هیئت انتخاب به وزرا از تن

 و بازرگانی اتاق رئیس وی، معاون یا كشور كل دادستان جمهوری،تأیید ریاست و مركزی بانك كل رئیس پیشنهاد

 شورای مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و اقتصادی هایكمیسیون نمایندگان اتاق تعاون، رئیس معادن، و صنایع

 .مجلس انتخاب با ناظر عنوان به (نفر یك هر كدام) اسالمی

 عامل هیئت -3

 رئیس كل .است معاون نفر سه و بانك كل دبیر مقام، قائم كل، رئیس از مركب ایران مركزی بانك عامل هیئت

 به امور بانك كلیه دارعهده اداری و اجرایی مقام باالترین و عامل هیئت ارشد عضو عنوان به ایران مركزی بانك

 .1است شده گذارده بانك دیگر اركان عهده به قانون این موجب به كه است وظایفی استثنای

 اسکناس اندوخته بر نظارت هیئت -4

 از شوربانکی ك و پولی قانون( 5ماده ) مفاد اجرای حسن بر نظارت دارعهده اسکناس اندوخته بر نظارت هیئت

 و (5) ماده های موضوعدارایی حساب نگاهداری چنین هم و شده چاپ هایاسکناس نگاهداری و تحویل طریق

 عالوه به و بانك خزانه آنها از خروج و ورود بر نظارت و نمایش به مربوط مقررات تنظیم و ملی جواهرات صورت

 .باشدمی شود خارج جریان از باید كه هاییاسکناس كردن معدوم در نظارت

 نظار هیئت -5

 مركزی سال بانك پایان ترازنامه هاحساب خالصه و هابدهی و هادارایی ریز صورت به رسیدگی مسئول نظار هیئت

 میان از عضو نفر چهار رئیس و نفر یك از مركب هیئت این. است سالیانه عمومی مجمع برای گزارش تهیه و ایران

 پیشنهاد به كه است كار سابقه سال حداقل ده داشتن با بانکی یا حسابداری امور در مطلع افراد یا خبره حسابرسان

 آنان مجدد انتخاب و شوندمی انتخاب سال مدت دو برای عمومی مجمع تصویب و دارایی و اقتصادی امور وزیر

  .2است پرداخت قابل دارایی وزارت بودجه از و تعیین وزیر دارایی طرف از نظار هیئت مزایای و حقوق. است بالمانع

توان به ، میحال اگر بخواهیم به چگونگی وابستگی ساختاری مقام ناظر بانك مركزی به شبکه بانکی اشاره كنیم

 دو مورد زیر اشاره كرد كه بسیار مشهود است:

 

 

                                                           
 بانكي و پولي قانون  19 ماده 1
 بانكي و پولي قانون 23 ماده 2
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 بانکها انتظامی هیئت -1

 حکم صدور بانکی و و پولی قانون از بانکها تخلف موارد به رسیدگی مرجع انتظامی هیئت بانکی، و پولی قانون طبق

از  نفر یك و  بانکها عامل مدیران از نفر یك  كل، دادستان نماینده از هیئت این .است انتظامی هایمجازات به

 .دارد هیئت را دادستان سمت بانك كل دبیر و است شده تشکیل شورا انتخاب به اعتبار و پول شورای اعضای

 نظارتی مهم دارای شأن و بوده بانکی و پولی قانون موجب به نهاد، این فعالیت و تأسیس شود،می مشاهده چنانکه

 رسیدگی مسئول اين هیئت اينکه رغمعلی .است نقد قابل وضوح به انتظامی، هیئت ترکیب اما .است

 كه است حالی در این. ندارند آن عضويت در مرکزی بانک نظارت بخش مديران هاست،بانک تخلفات به

 صدور و رسیدگی و شده بندیطبقه اداری عنوان تخلفات تحت بانکها تخلفات تریناصلی كشورها، از بسیاری در

 .است بانکی نظارت جعرم حیطه وظایف در نیز تخلفات این مجازاتهای به حکم

 (بانکها عامل مدیران از یکی) بانکها از نماینده یك حضور انتظامی، هیئت تركیب خصوص در دیگر مهم بسیار نقد

 بانکهاست تخلفات به کنندهرسیدگی مرجع بانکها، انتظامی هیئت اينکه به توجه با .است هیئت این در

 .باشند بانکی شبکه از مستقل هیئت اين اعضای که کندمی اقتضا« تعارض منافع»ترين قواعد بديهی

 .است شده نقض مورد اين در بديهی اصل اين که شودمی مشاهده تعجب کمال با اما

 

 

 

 



  

54 

 

 های تخصصی بانک مرکزیکمیسیون -2

 به منظور كمك به و كل رئیس نظر تحت همگی كه است مختلفی تخصصی هایكمیسیون دارایبانك مركزی 

 مؤسسات نظارت مقررات و كمیسیون اعتباری، كمیسیون. كنندمی فعالیت تخصصی هایحوزه در تصمیم اتخاذ

 با مقایسه قابل قانونی، لحاظ شأن به هاكمیسیون این هرچند. هستند قبیل این از ...و ارزی كمیسیون اعتباری،

 تخصیص يا بروز منشأ آنها در اتخاذ شده تصمیمات برخی که آنجا از اما نیستند، بانکها انتظامی هیئت

 و مرکزی بانک نظارت و گذاریمقررات بر شئون تواندمی است، بانکی نظام در توجهی قابل هایرانت

 .1باشد اثرگذار ناظر مقام استقالل

 برخی از لكه متشک است اعتباری كمیته اعتباری، امور در مركزی بانك مؤثر و مهم بسیار هایزیرمجموعه از یکی

 بانکها، به تسهیالت اعطای و نرخ حجم نظیر موضوعاتی درباره كمیته این .است مركزی بانك معاونان و كل مدیران

 به نیاز میتهك این مصوبات .كندمی گیریتصمیم ...و بانکها اعتباری خطوط بانکها، برداشت اضافه با مواجهه نحوه

 این، وجود با .(است مركزی بانك كل رئیس تأیید مصوبات نیازمند این البته) ندارد اعتبار و پول شورای تأیید

 وسطت اعتباری كمیسیون اعضای .شودنمی انجام خصوص این در رسانیو اطالع نبوده شفاف كمیته این مصوبات

 اين لذا .ددهن انجام زیادی هایتالش آنها از امتیاز اخذ منظور به كه است طبیعی و شده هستند شناخته بانکها

اين  اتخاذ در کل رئیس مؤثر نقش به توجه با مصوبات و مذاکرات بودن غیرشفاف دلیل کمیته به

 بانک سیاستگذاری پولی و بانکی نظارت عملکرد و گیرد قرار فساد معرض در است ممکن تصمیمات،

 . کند مواجه اختالل با را مرکزی

 معنی نای به. متصور است نیز غیرمستقیم صورت به بانکی، شبکه به مركزی بانك وابستگی كه داشت توجه باید

 (...و منظا مصلحت تشخیص مقننه، مجمع قوه مجریه، قوه نظیر) قدرت اركان برخی در بزرگ بانکداران حضور كه

 مغفول وانینق در وابستگی از نوع این متأسفانه .شود( ناظر مقام عنوان به) مركزی بانك به فشار موجب است ممکن

 .است نشده دیده قوانین در آن از ناشی تبعات یا كاهش آن از پیشگیری برای تمهیدی و شده واقع

 حل  مشکل در طرح بانکداریراه -

 اصالح هیات انتظامی در طرح بانکداری به صورت زیر آمده است:

  

                                                           
 های مجلس شورای اسالمیناظر، مركز پژوهش مقام اقتدار مسئله و بانکها بر مؤثر نظارت  .17بانکی نظام شناسیآسیب 1
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 طرح بانکداری: 24ماده 

 و بدوی انتظامی های هیأت آنها، برای انتظامی احکام صدور و نظارت تحت اشخاص تخلفات به رسیدگی جهت

 پنج از متشکل مؤسسات اعتباری بدوی انتظامی شود. هیأتمی تشکیل سازمان در اعتباری مؤسسات تجدیدنظر

 :از عبارتند كه باشدمی نفر

 قضائیه؛ قوه رئیس انتخاب به بانکی امور در كافی شناخت با خبره قاضی دو -2

 پیشنهاد رئیس به نفر ودو كلرئیس پیشنهاد به نفر یك عالی، هیأت تأیید مورد بانکی خبره كارشناس سه -2

 .سازمان

 :است زیر شرح به نفر پنج از متشکل اعتباری مؤسسات تجدیدنظر انتظامی هیأت چنینهم

 مركزی؛ بانك كل رئیس -1

 . 7ب ماده بند 6تا  3 بندهای اجرائی غیر اعضای -2

 و بدون شودمی تعیین اعتباری مؤسسات انتظامی دادستان به عنوان مسؤولیت، حفظ با سازمان رئیس : 1 تبصره

 .كندمی شركت اعتباری مؤسسات انتظامی هیأت جلسات در رأی حق

 .شركت نماید اعتباری مؤسسات انتظامی هیأت جلسات در رأی حق بدون تواندمی بانکها كانون رییس :2 تبصره

 وابستگی مالی -2/1/4

 مالی اول، رابطه رویکرد در. داد قرار بررسی مورد منظر دو از توانمی را بانکی شبکه و مركزی بانك مالی رابطه

 واقع در. گرددمی شود، بررسیمی بانکی شبکه از مركزی بانك درآمدهای افزایش یا كاهش به منجر كه مستقیمی

 به مركزی بانك زیان و سود در صورت مستقیماا و است بانکی شبکه تخلفات یا عملیات از حاصل كه درآمدهایی

 انتفاع كه است اهمیت حائز جهت این از این مسئله تحلیل. گیردمی قرار بررسی مورد شود،می درج درآمد عنوان

 مركزی بانك سیاستگذاری و نظارت نقش ایفای در است بانکها، ممکن تخلفات یا عملیات از مركزی بانك مستقیم

 به كه بانکی شبکه و مركزی بانك غیرمستقیم مالی ارتباط نیز دوم در مرحله .كند ایجاد اخالل بانکی شبکه برای

 ایجاد آن زیرمجموعه هایشركت و انفورماتیك ملی شركت ازجمله مركزی به بانك وابسته هایشركت واسطه

 .گیردمی قرار تحلیل بررسی و مورد شود،می
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 ابطه مالی مستقیم بین بانک مرکزی و شبکه بانکیر -1

 بانك از بودجه و تعیین عمومی مجمع طرف از ایران مركزی بانك كل رئیس مقام قائم و كل رئیس مزایای و حقوق

 عمومی مجمع تصویب كل و رئیس پیشنهاد به بانك معاونان و كل دبیر مزایای و حقوق چنینهم .شودمی پرداخت

 .1شودمی پرداخت بانك بودجه از و تعیین

 نظار هیئت .گرددمی تهیه هرسال باشدمی مركزی بانك هایهزینه و درآمدها نمایانگر كه مركزی بانك ترازنامه

 حقوق هیئت، این اعضای استقالل مالی رعایت برای و دارند عهده بر را مركزی بانك ترازنامه بر نظارت مسئولیت

 .2شودمی پرداخت دارایی امور و وزارت اقتصاد بودجه از و تعیین دارایی وزیر طرف از نظار هیئت مزایای و

 

 

 .ندارد وجود یندر قوان بانکی شبکه و مركزی بانك اركان میان مستقیمی مالی رابطه رسدمی نظر به ظاهراا  بنابراین

 ضروری نکیبا شبکه و بانك مركزی میان مالی رابطه فهم منظور به نیز مركزی بانك زیان و سود صورت بررسی اما

 بانك این هایهزینه و درآمدها و جریان زیان و سود صورت بررسی حاصل كه مركزی بانك ویژه سود .است

 :شودمی تقسیم زیر شرح به سال هر در باشد،می

                                                           
 .بانکی و پولی قانون 20ماده  1
 پولی و بانکیقانون  23ماده  2
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 .دولتی هایبه شركت مربوط مقررات اساس بر دولت عمومی درآمد حساب به درآمد بر مالیات پرداخت -1

 .بشود بانك سرمایه معادل مزبور اندوخته كه وقتی تا قانونی اندوخته برای درصد10 -2

 .احتیاطی اندوخته برای عمومی مجمع تصویب و بانك كل رئیس پیشنهاد به مبلغی -3

 .بعد سال حساب به انتقال برای عمومی مجمع تصویب و بانك كل رئیس پیشنهاد به مبلغی -4

 .بود خواهد دولت به متعلق شده ذكر مقرر تقسیمات از پس ویژه سود باقیمانده و

 بررسی با. نخواهد داشت مركزی بانك برای مشخصی منفعت ترازنامه، در موجود درآمدهای افزایش ظاهراا بنابراین

 این در ویژه سود تقسیم همچنین نحوه و هزینه و درآمد هایسرفصل ترینمهم مركزی، بانك1391 سال ترازنامه

 ارائه زیر جداول در 1391 سال در بانك مركزی ویژه سود تقسیم نحوه و هاهزینه درآمدها، .شودمی مشخص سال

 .است شده
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 باشد:طبق جدول زیر می 91ها بر اساس ترازنامه بانك مركزی سال و هزینه

 

 به شرح زیر بوده است: 91سال  اسفندماه پایان در مركزی بانك ویژه سود تقسیم نحوهو 

 

 بانك از بانکها اضافه برداشت محل از مركزی بانك دریافتی هایجریمه حاضر، حال در كه دهدمی نشان هابررسی

 چنینهم .گرددمی منظور درآمدها ردیف سایر در ،(مركزی بانك نزد بانکها قانون سپرده كسری درواقع) مركزی

 همه از بیش عددی لحاظ به اما است، غیرشفاف هرچند كامالا ردیف، این كه دهدمی نشان 1391  سال ترازنامه

 مركزی بانك بهینه عملکرد در درآمدها از بخش این عدم شفافیت رسدمی نظر به لذا. است درآمدی هایردیف

 .نماید ایجاد خلل
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 موجب بانک مرکزی، درآمد عنوان به بانکها برداشت اضافه جريمه شدن منظور كه داشت توجه باید

 دیگر ازسوی .شود بانک مرکزی درآمدهای افزايش به منتج مقررات، و قوانین از بانکها تخلف شودمی

 مصوبه به نیاز صرفاا مركزی، بانك از جمله دولتی، هایشركت كلیه هایهزینه و درآمدها به مربوط ارقام اصالح

 امکان این بانکها، برداشت اضافه ناحیه از مركزی درآمدهای بانك افزایش صورت در بنابراین .دارد عمومی مجمع

 بانك هایگذاریسرمایه یا و پرسنلی هایهزینه از اعم بانك این هایهزینه عمومی مجمع تصویب با كه دارد وجود

 اين و شودمی مرکزی بانک بالقوه انتفاع به منجر بانکی شبکه تخلفات افزايش بنابراین .یابد افزایش نیز

 .باشد خطرناک بسیار تواندموضوع می

 بانکی شبکه و مرکزی بانک میان غیرمستقیم مالی رابطه -2

 هاینظام هدایت «آن و است شده اضافه مركزی هایبانك اصلی وظایف به مهم وظیفه یك اخیر، هایدهه در

 افزارینرم و افزاریسخت هایبه زیرساخت مركزی بانك دسترسی مهم، این تحقق منظور به .باشدمی «پرداخت

 پرداخت، هاینظام به مربوط خدمات دهندهارائه هایتأسیس شركت نیازمند نیز امر این و است ضروری مربوطه

)مثل شركت ملی انفورماتیك  هاییشركت واسطه به مذكور خدمات درحال حاضر. است مركزی بانك به وابسته

 .شوندمی دیده خصوصی و دولتی بانکهای هم و بانك مركزی هم آنها، دارانسهام تركیب در كه شودمی ارائه و...(

 وابسته هایطريق شرکت از تواندمی مرکزی بانک و بانکی شبکه بین مالی رابطه از نوعی اساس این بر 

 اهمیت حائز جهت این از مالی غیرمستقیم رابطه نوع این بررسی. شود ايجاد بانکی شبکه و مرکزی بانک به

 خدمات دهندهارائه هایشركت ازجمله) مختلف هایدر شركت بانکها و مركزی بانك سهامداری مفهوماا، كه است

 شونده نظارت نهادهای و ناظر نهاد بین منافع همسويی نوعی تواندمی ،(الکترونیك بانکداری و پرداخت

 .نماید مختل بالقوه صورت به را نظارت اعمال و كند ایجاد

 وابستگی نیروی انسانی -3/1/4

 سطح در سه توانمی را بانکی شبکه با (بانکی نظارت مرجع عنوان به) مركزی بانك در فعال انسانی نیروی رابطه

 :داد قرار بررسی مورد

 تصدی بانکهای خصوصی، سهامداری) مرکزی بانک در خدمت حین در بانکی شبکه با رسمی رابطه -1

 (مدیره هیئت در غیرموظفی یا و موظفی سمت

 شاكله»بال، باید بانکداری بر نظارت كمیته مؤثر نظارت گانه 29 اصول دوم اصل توضیحات از سوم بند طبق

 رابطه در توانرا می منافع تضاد این » شود جلوگیری منافع، تضاد هرگونه از كه باشد ایگونه به حاكمیت

 .داد قرار بررسی مورد غیرموظفی یا و موظفی سمت سهامداری،
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 در اطالعات، ارائهمشاوره،  ارائه) بانکی شبکه با مرکزی بانک در فعال انسانی نیروی غیررسمی رابطه -2

 ...( و گیریتصمیم در بانکها از برخی مصالح گرفتن نظر

 در فعال نیروی انسانی استقالل بر مخربی بسیار تأثیرات تواندمی و است تشخیص قابل سختی به رابطه نوع این

 كمیته مؤثر نظارت گانه 29 اصول دوم اصل راهکارهای و توضیحات از چهارم بند در .باشد داشته مركزی بانك

 :است آمده مؤثر نظارت برای الزم شرایط توصیف در بال بانکداری بر نظارت

 دارد وجود قوانینی كرد، استفاده مناسب شکل به اطالعات از و جلوگیری منافع تضاد از چگونه اینکه با رابطه در»

 «آیدمی وجود به هاییمحدودیت نشود، رعایت مقررات این چنانچه و

 نظارتی طراحی فرآیندهای همچنین بانکی شبکه تمام از اطالعات آوری جمع محل مركزی بانك دیگر، ازسوی

 بانکها صحیح رقابت به شرایط خاص بانکهای از برخی به مشاوره با توانندمی اطالعات این از مطلع افراد و است

 .ببرند بین از را كشور بانکی نظام در صحیح رقابتی فضای و كنند وارد آسیب

 آن ردیابی و و تشخیص ترساده مراتب به بانکی، سیستم در رشوه پرداخت كه است مهم بسیار نکته این به توجه

 با و بلندمدت تسهیالت اعطای صورت تواند بهمی بانکی نظام در رشوه زیرا هاست،حوزه سایر از دشوارتر مراتب به

 مقررات طراحی در باید لذا .گذاردنمی برجای مشکوکفعالیت  از ردی هیچگونه كه گیرد صورت اندک سود نرخهای

 .شود گرفته نظر در الزم تدابیر حوزه این

 بانکی با شبکه مرکزی بانک در فعال انسانی نیروی فعالیت اتمام از پس غیررسمی و رسمی رابطه -3

 )مرکزی بانک ارکان در بانکی شبکه متخصصان فعالیت( برعکس و

 برای شبکه بانکی در فعلی، گیرانتصمیم حضور امید دلیل به تواندمی ناظر نهاد نظارت نحوه و هاگیریتصمیم

، «گردان درب «اصطالح در پدیده این به .گردد مماشات یا و انحراف دچار بازنشستگی، از پس سالهای

پدیده  .شودمی شناخته گذاریقاعده و نظارت شکست دالیل از یکی عنوان به و گرددمی اطالق  سیاستگذاری

 بخش در فعالیت دوره اتمام از پس خصوصی بخش در دولتی، بخش انسانی نیروی فعالیت معنی به «گردان درب«

 خصوصی بخش هایفعالیت به دادن پایان از پس دولتی بخش در خصوصی بخش انسانی نیروی فعالیت یا و دولتی

 .است

 طريق از ضمنی رشوه وسیله به خصوصی بخش با گذارقاعده شغلی تحرک گردان، درب فرضیه طبق

 ممکن پديده اين. کندمی متأثر را دولتی بخش گذاریقاعده و نظارت کیفیت آينده، در درآمد پر شغل

 .گردد نظارت و گذاریقاعده در بانکها نفوذ باعث است
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 .اندكرده اشاره بانکی نظارت و گذاریقاعده نظام در بانکها نفوذ به 2010 سال در خود مقاله در  كاواک و جانسون

 توانندنمی ناظر و گذارقاعده » گردان درب «پدیده، گرفتن نظر در با كه است كرده اشاره نکته این به نیز  آدماتی

 . باشند داشته را خصوصی بخش برابر در مقاومت انگیزه

 باسابقه افراد از استفاده فراگیر بودن میزان بررسی بهبا ذكر چند نمونه محدود  ،ادامهدربا توجه به مطالب باال 

 .پردازیممی بالعکس و خصوصی بانکهای شبکه مدیره هیئت در مركزی بانك

 بانکی شبکه در مرکزی بانک ارشد مديران کارگیری بهالف( 

 پاسارگاد بانک  -

 پاسارگاد بانك مدیره هیئت رئیس 1390 تا 1388 سال از و  مدیره هیئت عضو 1393 تا 1386 از كه شخصی -1

 مركزی بانك اسکناس اندوخته بر نظارت هیئت در عضویت و كشور محاسبات دیوان كلی رئیس سابقه است، بوده

 .است داشته نیز را

 است، بوده پاساگاد بانك  عامل مدیر 1394 تا 1386 سال از و  مدیره هیئت رئیس 1390 سال در كه شخصی -2

 .است داشته عهده بر نیز را اعتبار و پول شورای ریاست و مركزی بانك كلی رئیس سابقه

 اعتبار و پول شورای در عضویت سابقه است، بوده پاسارگاد بانك مدیره هیئت عضو 1393 سال در كه شخصی -3

 .است بوده دارا نیز را

 پارسیان بانک -

 سال 6 است، بوده پارسیان بانك عامل مدیر 1391 سال در و مدیره هیئت رئیس 1386 سال از كه شخصی -1

 .است داشته نیز را بانکها انتظامی هیئت در عضویت سابقه

 مركزی، بانك كل رئیس مشاور سابقه سال 8 است، بوده پارسیان بانك مدیرعامل 1394 سال در كه شخصی -2

 نیز را بانکها انتظامی هیئت در عضویت و بانکداری آموزش عالی مؤسسه ریاست اعتبار، و پول شورای در عضویت

 .است داشته
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 بانکی شبکه و مرکزی بانک میان مديران گردش

 

 مرکزی بانک ارکان در بانکی شبکه مديران کارگیری به ب(

 مرکزی بانک کل رئیس -

 :بانکی شبکه در سابق هایمسئولیت

 1392 تا 1389 مردادماه از كارآفرین بانك عامل مدیر -

 .سال 5 مدت به بحرین در بانك فیوچر عامل مدیر و مدیره هیئت رئیس -

 سال 20 مدت به ایران ملی و سپه صادرات، ملت، هایبانك عامل مدیر و مدیره هیئت رئیس -
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 مرکزی بانک مقام قائم-

 :مركزی بانك در سابق هایمسئولیت

 1386 ماه آبان تا 1377  ازخردادماه ایران اسالمی جمهوری مركزی بانك اقتصادی معاون -

 :بانکی شبکه در سابق هایمسئولیت

 1392 سال شهریور 17 تا 1391 آبانماه از خاورمیانه بانك مدیره هیئت عضو -

 مرکزی بانک نظارت معاون -

 :مركزی بانك در سابق هایمسئولیت

 . 1364 ایران، اسالمی جمهوری مركزی بانك در استخدام -

 1389 الی 1387 مركزی بانك اعتباری مؤسسات و بانکها بر نظارت مدیركل -

 :بانکی شبکه در سابق مسئولیتهای

 .1389 نوین اقتصاد بانك مدیرعامل مشاور -

 1391 الی1389 نوین اقتصاد بانك شركتی اعتبارات مدیرعامل معاون -

 .1392 تا 1391 نوین اقتصاد بانك بازرسی مدیرمستقل -

 .1392 تا1391 نوین اقتصاد بانك داخلی حسابرسی سرپرست -

 1392 الی 1390 معتمد مشاورین مبنا شركت مدیره هیئت رئیس -

 مرکزی بانک ارزی معاون -

 :مركزی بانك در سابق هایمسئولیت

 .بودجه و كل حسابداری اداره اسناد رسیدگی متصدی -

 .بودجه و كل حسابداری اداره حسابدار -

 .بودجه و كل حسابداری اداره معین دفاتر دایره رئیس -

 .بودجه و كل حسابداری اداره تسویه و رسیدگی دایره رئیس -
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 .بودجه و كل حسابداری اداره ارزی معاون -

 .بودجه و كل حسابداری اداره مدیر -

 .ارز تخصیص و بودجه دبیرخانه اداره مدیر -

 .ارزی تعهدات و آمار اداره مدیر -

 .ارز نظارت و سیاستها مدیركل -

 .ارزی تعهدات و نظارت مدیركل -

 .ارزی تعهدات و عملیات مدیركل -

 :بانکی شبکه در سابق مسئولیتهای

 .سامان بانك مدیرعامل معاون -

 دهد گردشمی نشان بانکی، شبکه و مرکزی بانک ارکان سوابق اجمالی بررسی همانطور كه مشخص شد

 امکان كه توجه داشت باید اما ؛است پربسامد و رايج بسیار مرکزی بانک و بانکی شبکه میان مديران

 مدیران كارگیری به و همچنین خصوصی بانکهای خاص طور به و بانکی شبکه در مركزی بانك مدیران حضور

 پولی نظام نظارتی سیستم برای آینده است در ممکن مركزی، بانك حاكمیتی هایسمت در خصوصی بخش بانکی

 .باشد آفرین دردسر كشور

 حل مشکل در طرح بانکداریراه -

 طرح بانکداری: ۹1ماده  6بند

 یا كارشناسی اجرایی، مدیریتی، سمت گونههیچ بانکها: نداشتن عامل هیأت و مدیره هیأت یکی از شرایط اعضای 

 ذی آنها؛ به وابسته هایشركت و دیگر بانکها در نیز و آن، به های وابستهشركت یا بانك آن در زمانهم ایمشاوره

 در زمانهم مسؤولیت نداشتن ها؛ بانك سایر و مؤسسه همان گیرندگان كالن تسهیالت با نبودن واحد نفع

 مصلحت تشخیص مجمع نظیر حاكمیتی نهادهای سایر و گانه سه زیرمجموعه قوای نهادهای و اجرائی هایدستگاه

 غیردولتی عمومی نهادهای مسلح و نیروهای نگهبان، شورای نظام،
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 طرح بانکداری: ۸بند چ ماده  3قسمت

 در ا غیرموظفی موظف مشاغل زمانهم توانندنمی عالی هیأت اعضای و است وقت تمام عالی هیأت در عضویت

 یتعضو یا آموزشی، پژوهشی مشاغل شامل ممنوعیت این. باشند داشته خصوصی یا و عمومی دولتی، نهاد هیچ

 .شودمی هم اجتماعی و خیریه موسسات در

 ست.اخدمت را نیز همانند قوانین فعلی در نظر گرفته های در حین این دو قانون محدودیت

 های بعد خدمت نیز توجه كرده است كه در قوانین فعلی جای آن خالی است.اما در طرح بانکداری به محدودیت

 :۸بند چ ماده  10قسمت 

 توسط اعضای ها،آن به ایمشاوره خدمات هرگونه ارائه یا نظارت تحت هایگروه در موقت یا دائم به كار اشتغال  

 .است ممنوع سال دو مدت به آنها، عضویت دوره پایان از پس عالی هیأت

های پس از خدمت را در نظر گرفته است و فقط مربوط به فعالیت نیروی انسانی بانك مركزی تا حدودی محدودیت

بانك مركزی را نادیده  بانکی است و عکس آن یعنی فعالیت نیروی انسانی بخش بانکی در بعد از خدمت در بخش

 گرفته است.

 بندی نهایی استقالل مقام ناظر از شبکه بانکیجمع -4/1/4

 1بانکی شبکه با مرکزی بانک سازمانی و ساختاری رابطه بندیجمعالف( 

 تا اعتباری، و كمیسیون انتظامی هیئت همچون دارند، شفاف غیر عملکردی كه تأثیرگذاری هایبخش ساختار

 .است داده ساختاری كاهش لحاظ از را بانکی شبکه از مركزی بانك استقالل حدودی

 ،(نظارتی رويه فقدان) حکم صدور و تخلف هایپرونده بررسی قواعد بودن نامشخص ،انتظامی هیئت درخصوص

 عنوان به نفر یك عضویت آن، از ترو مهم (شفافیت عدم) نهاد این عملکرد از ایدوره و شفاف گزارشات فقدان

 .ستا داده كاهش را نظارتی مهم نهاد كارآمد این عملکرد ،)منافع تعارض( هیئت این در بانکها نماینده

 و) اعتباری در كمیسیون اعتبار تخصیص ضوابط و عمل شیوه نیز، مركزی بانك تخصصی هایكمیسون درخصوص

 روی بر ها،كمیسیون این عملکرد از ایدوره و شفاف گزارشات فقدان همچنین و (تخصصی هایكمیسیون سایر

 مركزی بانك استقالل سکه دیگر روی كه (و ناظر سیاستگذار مقام عنوان به)مركزی بانك پاسخگویی و شفافیت

 .داشت خواهد منفی تأثیر است،

                                                           
 های مجلس شورای اسالمیبانکی، مركز پژوهش شبکه از ناظر مقام استقالل بررسی  .5بانکی نظام شناسیآسیب 1
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 بر تصمیمات سیستماتیك تأثیر سازمانی و ساختاری لحاظ به بانکی شبکه هرچند كه است ذكر به الزم البته

 نظارت و پولی بر سیاستهای خصوصی بخش تأثیرگذاری که صورتی در ولی ندارد، مركزی بانك حاكمیتی

 ساختار در حاکمیت و خصوصی بخش تداخل بگیريم، نظر در را پولی مقام توسط بانکی شبکه بر

 حق صاحب كه اعتبار، و پول شورای اعضای تن از دو حاضر حال در .است مشاهده قابل اعتبار و پول شورای

 اتاق رئیس معادن، و صنایع و بازرگانی اتاق رئیس یعنی)هستند غیردولتی بخش به وابسته باشند،می نیز رأی

 مفید بلکه و اشکال فاقد خصوصی، بخش نظرات اعالم منظور به و عضو ناظر عنوان به افراد این عضویت (تعاون

 .است جدی تأمل محل حاكمیتی امور در خصوصی بخش به ذینفعان رأی حق اعطای لکن است،

 معنی این به .متصور است نیز غیرمستقیم صورت به بانکی، شبکه به مركزی بانك وابستگی كه داشت توجه باید

 و ...( نظام مصلحت تشخیص مقننه، مجمع قوه مجریه، قوه نظیر) قدرت اركان برخی در بزرگ بانکداران حضور كه

 مغفول قوانین در وابستگی از نوع این متأسفانه. شود )ناظر مقام عنوان به( مركزی بانك به فشار موجب است ممکن

 .است نشده دیده قوانین در آن از ناشی تبعات كاهش یا آن از پیشگیری برای تمهیدی و شده واقع

 بانکی شبکه و مرکزی بانک میان مالی رابطه بندیجمعب( 

 بررسی چنینهم و ،(...و نظار هیئت عامل، هیئت) مركزی بانك اركان مزایای و حقوق به مربوط قوانین بررسی

 میان مستقیمی مالی رابطه ظاهراا دهد كهمی نشان بانك آن سود توزیع شیوه و مركزی بانك زیان و سود صورت

 .ندارد وجود بانکی شبکه و مركزی بانك

 که دهدنشان می مرکزی بانک هایهزينه و درآمدها اجزای و زيان و سود صورت تردقیق تحلیل اما

 سپرده كسری واقع در) مرکزی بانک از بانکها برداشت اضافه محل از مرکزی بانک دريافتی هایجريمه

 برداشت اضافه جریمه شدن منظور. گرددمی منظور« درآمدها سایر «ردیف در ،(مركزی بانك نزد بانکها قانون

 درآمدهای افزایش به منتج مقررات، و قوانین از بانکها تخلفشود می موجب مركزی، بانك درآمد عنوان به بانکها

 مجمع مصوبه به نیاز صرفاا مركزی، بانك هایهزینه و درآمدها به مربوط اصالح ارقام كه آنجا از. شود مركزی بانك

 هایهزینه از اعم) بانك این هایهزینه افزایش امکان مركزی بانك درآمدهای صورت افزایش در دارد، عمومی

 به انتفاع منجر بانکی شبکه تخلفات افزایش بنابراین .داشت خواهد وجود نیز (بانك هایگذارییا سرمایه و پرسنلی

 .باشد خطرناک بسیار تواندمی موضوع این و گرددمی مركزی بانك بالقوه

 به وابسته هایواسطه شرکت به که) بانکها و مرکزی بانک غیرمستقیم مالی روابط بررسی دیگر، ازسوی

 شركت انفورماتیك، ملی سهامداران شركت تركیب بررسی و (شودمی ايجاد بانکی شبکه و مرکزی بانک
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 نهادهای و ناظر نهاد بین منافع نوعی همسويی كه دهدمی نشان آن، ذیل هایشركت و انفورماتیك خدمات

 .نمايد اختالل دچار را نظارت اعمال صورت بالقوه به تواندمی که دارد، وجود شونده نظارت

 نظام مدیریت مركزی، ازجمله بانك حاكمیتی وظایف انجام الزمه كه است آن دارد وجود حاضر حال در كه ادعایی

 باورند این بر ادعا این مخالفان اما .است بانکی نظام و مركزی بانك نظر تحت متعدد هایشركت تأسیس پرداخت،

 تأمین تواندمی حوزه این در نظارت و صرفاا مقرراتگذاری و خصوصی بخش به هاشركت قبیل این واگذاری امکان كه

 فعلی، شکل به بانکی شبکه و مركزی بانك میان مالی وابستگی منافع است، محرز آنچه اما .باشد اهداف كننده

 صورت آن معایب و مزایا و وابستگی این نحوه خصوص در تریدقیق بررسی كه است الزم البته .نیست مطلوب

 .گیرد

 بندی وابستگی نیروی انسانی بانک مرکزی و شبکه بانکیجمعج( 

 :است بررسی قابل بخش چهار در بانکی شبکه از مركزی بانك انسانی نیروی استقالل

  داری،سهام روابط اعم از) مركزی بانك در خدمت حین در بانکی شبکه با مركزی بانك انسانی نیروی رسمی رابطه -

 (غیرموظف یا و موظف سمت داشتن

 ارائه مشاوره، ارائه) مركزی بانك در خدمت حین در بانکی شبکه با مركزی بانك انسانی نیروی غیررسمی رابطه -

 ...( و گیریتصمیم در بانکها از برخی مصالح گرفتن نظر در امور، تسریع اطالعات،

 .بانکی شبکه با بازنشستگی، از پس مركزی بانك انسانی نیروی غیررسمی و رسمی رابطه -

 .مركزی بانك اركان در بانکی شبکه متخصصان و مدیران توسط مدیریتی هایسمت تصدی -

 دانش و تجربه انتقال از قبیل مثبتی آثار تواندمی معین، هایچارچوب از پیروی صورت در فوق، رابطه نوع چهار هر

 مشخص هایمحدودیت و ضوابط فاقد روابط كه این صورتی در اما .شود بالعکس و حاكمیت به خصوصی بخش از

 نظارت و پولی سیاستگذاری حوزه در) شد خواهد مركزی بانك وظایف حاكمیتی انجام در ناكارآمدی موجب باشند،

 (بانکی

 برای مشخصی هیچگونه ضوابط و گرفته قرار قانونگذار توجه مورد اول نوع از روابط تنها دهدمی نشان هابررسی

 سازوكارهای اولی، طریق به .ندارد وجود شبکه بانکی و مركزی بانك انسانی نیروی میان چهارم، تا دوم نوع روابط

 و رانتها از پیشگیری و مركزی بانك و بانکی شبکه در فعال نیروی انسانی روابط سازی شفاف برای الزم اجرایی

 .است نشده نیز طراحی احتمالی مفاسد
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 شبکه میان مدیران دهد گردشمی نشان بانکی، شبکه و مركزی بانك اركان سوابق اجمالی بررسی دیگر، ازسوی

 در مركزی بانك مدیران حضور امکان كه توجه داشت باید اما است؛ پربسامد و رایج بسیار مركزی بانك و بانکی

 هایسمت در خصوصی بخش بانکی مدیران كارگیری به چنینو هم خصوصی بانکهای خاص طور به و بانکی شبکه

 .باشد آفرین دردسر كشور پولی نظام نظارتی سیستم برای آینده است در ممکن مركزی، بانك حاكمیتی

 ،)نظارتی بخش در خصوصاا( بانکها و مركزی بانك مدیران گردش نمودن محدود و ساماندهی است، ذكر به الزم

 ناظر نهاد كاركنان و مدیران برای خدمات نظام جبران نمودن فراهم جمله، آن از كه است متعددی الزامات دارای

 خدمات جبران نظام این همچنین .است خصوصی بانکهای در آنها طرازانمعادل هم ،)مركزی بانك نظارتی بخش(

 یا قرنطینه دوره عنوان به كه مشخص زمانی مدت تا حداقل) مذكور اشخاص خدمت اتمام دوره از پس باید

 هااعمال محدودیت دیگر، عبارت به .ندهد رخ  خدمت از پس تداخل مشکل تا یابد ادامه (شودمی شناخته استراحت

 .شود گرفته نظر در معقول مزایای با همراه باید ناظر، مقام كاركنان برای

 الزم (مركزی در بانك بانکی نظارت بخش) بانکی ناظر مقام كاركنان برای رسدمی نظر به كه مزایایی از دیگر یکی

 بانکها شکایات قبال در این كاركنان قضایی مصونیت باشد، مستقل نظارت كنندهتضمین حدودی تا تواندمی و است

 این این  مدیران اقتدار و انگیزه است مزبور، ممکن افراد قضایی مصونیت عدم .است بانکی ماهیت با هاییپرونده یا

 .دهد كاهش بانکی حوزه متخلفین با برخورد در را هابخش

 در كه است حالی در این .ندارد وجود فوق ضروری مزایای نه و هامحدودیت نه ایران، در حاضر درحال متأسفانه

 (مزایایی برقراری همچنین و) اعمال محدودیت برای مقرراتی نویسپیش قالب در پیشنهادهایی مختلف، مقاطع

 است؛ شده ارائه بانك این به مركزی، بانك معاونت نظارتی كاركنان برای بازنشستگی از بعد و كار حین تعامل در

 .است تصویب نرسیده به مقررات این غیركارشناسی، دالیل به اما

 برخورد مقتدرانه )سریع، دقیق و بدون اغماض( با متخلفین -2/4

تاثیر گذار گسترش تخلفات بانکی در كشور عدم برخورد مقتدرانه با متخلفین است. این مساله باعث یکی از علل 

های متخلف بازدارندگی خود را از دست بدهد های تعیین شده در قوانین برای مجازات بانكازاتشده است كه مج

 های متخلف  ترس زیادی از تکرار تخلف خود نداشته باشند.و بانك

كنیم و سپس به بررسی علل ها را بیان میجهت بررسی این موضوع در این بخش ابتدا نظریه بازدارندگی مجازات

 پردازیم.ها میهای تعیین شده در قوانین كشور مربوط به تخلفات بانكدگی مجازاتعدم بازدارن
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 هامساله بازدارندگی مجازات -1/2/4

 از یعنی استفاده است، جرم انگیزه كاهش برای آن اجرای یا مجازات به تهدید بازدارندگی، دیدگاه اصلی سیاست

 برای را انگیزه دیگران كلی شکل به نیز و شده مجرم ازسوی جرم تکرار مانع كه ایبازدارنده عنوان به مجازات

 هاییارزش تقویت هنجارمحور خواستار رویکردی در بازدارندگی كه معنا بدین .1دهد كاهش جرم همان ارتکاب

 به تهدید دامان به دست دیگربخش  در و شده متوسل مجازات به بخش یك در راستا همین در و است معین

 كیفری، اجرای ضمانت اعمال و از دستگیری ترس كه است این ارعاب محوری ایده لذا .است متخلف مجازات

  .نمایدمی منصرف جرم ارتکاب از را مجرمان

 فکر كه دهدهشدار می احتمالی مجرمان به شده دستگیر مجرمان كردن مجازات با جامعه بازدارندگی، مسیر در

 بازدارندگی عنایم همان و این بود خواهد نیز آنان انتظار در سرنوشت همین زیرا كنند، در به سر از را جرم ارتکاب

 تحمل با نیز مجرم خود عالوه به همراه دارد، به خود با را جرم از پیشگیری طالیی محصول كه است، عمومی

 در نآ از شدیدتر حتی و سرنوشت همین شود، مرتکب جرم هم باز آینده در هرگاه كه شد خواهد متوجه مجازات

 .اوست انتظار

 مجرم خود چه توسط بار دیگر پیوسته، وقوع به كه جرمی تا كند كمك باید مجازات كه بود خواهد آن نتیجه پس

 و عادالنه كیفری نظام ایجاد كه با است آن هدف دیدگاه این در بنابراین، نشود تکرار شهروندان، سایر توسط چه و

 .2است نگرآینده رویکرد همان این شود و جلوگیری جرم وقوع از ارعاب، از استفاده نیز و كیفرها بینیپیش با

 عوامل این زیرا دارد، تأكید فراوان هامجازات اجرای سرعت و قطعیت شدت، صفات بر مجازات، بازدارندگی نظریه

 در برجسته جایگاهی كه تصویری هستند، ارعابی مجازاتها تصویر كننده ترسیم اسباب جرم، ساختن زیانبار پی در

 . دارد جرائم از پیشگیری

 مجازات شدت -1

 واستارخ اجتماعی، فایده مکتب چارچوب در و فایده اصالت نهضت قالب در سودمندی مفهوم روشن طرح با بنتام

 با قیاس در رنج حاصله فزونی به متمایل دلیل همین به و است جرم مرتکبان اقتصادمآبانه روحیه از جوییبهره

 كاهش یتنها در و مجرم زیان بیشتر موجبات جزایی، حسابگری اصل به توسل با تا باشد،می جرم از برآمده سود

 .آورد فراهم را جرم نرخ

                                                           
 .جرم از پیشگیری در آن نقش و بازدارندگی آقایی، سارا دادبان، حسن 1
 امیركبیر انتشارات تهران، اسالمی، حقوق در جزایی عدالت مبانی ظفری، محمدرضا 2
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 مجازات قطعیت و حتمیت -2

 عبارتی یا به قطعیت و حتمیت همانا كیفرهاست، پیشگیرانه نقش ضامن آنچه مجازات، بازدارندگی رویکرد دید از

 شدت این»نویسد القوانین میروح در منتسکیو اندیشه از پیروی با بکاریا. هاستمجازات اجرای از جامعه اطمینان

 آینده هایجرم از تواندمی كه است مجازات بودن قطعی و حتمی بلکه كند،می پیشگیری جرم از كه نیست كیفر

 مجازاتها بودن حتمی درجه افزایشگروی  در را جرائم از پیشگیری نیز بنتام راستا همین در 1«كند جلوگیری

 .داندمی

 مجازات اجرای سرعت -3

 اشیم، اعمالب جرم آماج برابر در مؤثر مانعی عنوان به كیفر كاربرد خواهان كهصورتی در بازدارندگی، نظریه طبق

 الزم تصور صورتغیر این در زیرا باشد، نداشته زمانی نظر از ایفاصله چندان جرم وقوع با باید كیفری نهاد این

 لذا بود، دنخواه لمس و قابل درک دو آن میان ارتباط و پیوند و  گرائیده سستی به اذهان در كیفر و جرم میان

 از را یفرهاك ارعابی نقش تنها نه آورد،فراهم می را مجازات و جرم میان وقفه موجبات كه دادرسی فرآیند اطاله

 .است بزهکاری مشوق خود، بلکه برد،می میان

های تعیین شده در های اخیر معلوم می شود این است كه مجازاتها در سالآنچه كه از گسترش تخلفات بانك

ل همین مساله قوانین كشور برای مجازات متخلفین بانکی بازدارندگی خوبی نداشته است.در ادامه این بخش به عل

 پردازیم.می

 ها در کشورعلل ضعف بازدارندگی مجازات -2/2/4

ر مقام ناظر به منظور روشن شدن این موضوع ابتدا فرآیند رسیدگی به تخلفات بانکی و سپس ابزارهای در اختیا

 كنیم:برای مجازت متخلف را  بیان می

 الف( فرآیند رسیدگی به تخلفات

 هاانتظامی بانكی و هیات نقش دارند: معاونت نظارت بانك مركزهای متخلف دو نهاد حاكمیتی در برخورد با بانك

 

 

                                                           
 امیركبیر انتشارات مهتدی، اكبرالقوانین،علیروح منتسکیو، بارن 1
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 معاونت نظارت بانک مرکزی -

 رهبری، مقام معظم ابالغی پنجم برنامه كلی هایسیاست به استناد با و توسعه پنجم برنامه قانون (97) ماده طبق

 نهادهای بر نظارت جهت تقویت در مركزی بانك ساختار اصالح به موظف برنامه هایسال طی اعتبار و پول شورای

 .است شده كشور اقتصادی كالن اهداف تحقق منظور به مالی و پولی

 اجرای در راستای خود اقدامات جزء را معاونت به نظارت كل اداره ارتقای و نظارت معاونت ایجاد مركزی، بانك

 انتصاب با 1390 در سال رسمی صورت به مركزی بانك نظارت معاونت صورت، هر به .شمردمی بر( 97) ماده

 .كرد فعالیت به شروع مركزی بانك نظارتی معاون عنوان به درویشی ابراهیم

 زمان، آن تا شده اما دیده مركزی بانك سازمانی چارت در معاونت این مركزی، بانك سابق كل رئیس گفته به البته

 كل اداره و اعتباری و مؤسسات بانکها بر نظارت كل اداره این، از قبل تا. بود نشده گرفته نظر در آن برای شخصی

 .شدندمی مركزی اداره بانك مقامقائم نظر زیر نظرشان تحت ادارات و مجوزها و مقررات

 ساختار معاونت نظارت بانک مرکزی
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 هاهیات انتظامی بانک -

 های انتظامیمجازات به حکم صدور و بانکی و پولی قانون از بانکها تخلفات به رسیدگی مرجع انتظامی هیئت 

 اعتبار و پول اعضای شورای از نفر یك و  بانکها عامل مدیران از نفر یك كل، دادستان نماینده از هیئت این .است

 ده ظرف انتظامی هیئت احکام .دارد را هیئت دادستان سمت بانك كل دبیر و است شده تشکیل شورا انتخاب به

 .است قطعی شورا و رأی بود خواهد اعتبار و پول شورای در تجدیدنظر قابل ابالغ تاریخ از روز

 ایعدیده مشکالت نظام بانکی، در تخلف وقوع با مقابله و پیشگیری در انتظامی هیئت باالی بسیار اهمیت علیرغم

 :به گرددبرمی مشکالت این ترینمهم .دارد وجود نهاد این درخصوص

 انتظامی؛ هیئت تركیب -1

 هیئت؛ این عملکرد شفافیت -2

 .بانکها تخلفات به رسیدگی فرآیند -3

 بانکها عامل از مدیران نفر یك عضویت علیرغم كه است آن توجه جالب نکته انتظامی، هیئت تركیب درخصوص

 تریندقیق كه) مركزی بانك نظارت از معاونت اینماینده هیچ ،(بانکها منافع حافظ عنوان به)انتظامی هیئت در

 .ندارد حضور هیئت این در (اختیار دارد در را بانکها تخلفات درخصوص اطالعات

 بسیار هیئت انتظامی توسط شده انجام اقدامات به نسبت اطالع رسانی و هیئت این علمکرد شفافیت همچنین

 حتی یا) ایدوره هیچگونه گزارش حاضر درحال .مجازاتهاست بازدارندگی كاهش عوامل از یکی كه است، ضعیف

 با تنها درواقع. شودنمی منتشر مركزی توسط بانك بانکها، انتظامی هیئت عملکرد درخصوص مکتوب (موردی

 درباره غیردقیق و كلی بسیار اطالعات كسب امکان بانك مركزی، مقامات پراكنده هایمصاحبه و خبرها به مراجعه

 .دارد وجود هیئت این فعالیت

بانك پارسیان و موسسه  تخلف پرونده دو تنها ، 1390 سال از قبل سالهای تمام طی مركزی، بانك گزارش طبق

 .است گرفته قرار بررسی مورد انتظامی هیئت در اعتباری توسعه 

 مغفول زمان آن تعجب تا كمال با كه انتظامی، هیئت فعالیت چگونگی اجرایی نامهآیین تصویب با 1390 سال از

 بررسی مورد اعتباری مؤسسه و بانك 6 ارجاعی تخلفات پرونده تنها سال، 4 زمان مدت در نیز است، بوده مانده

 .است گرفته قرار

 انتظامی موضوع هیئت كشور، بانکی و پولی قانون  44 ماده 2 تبصره اجرایی آیین نامه حتی كه است ذكر شایان
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در سایت بانك مركزی  نیز، رسید تصویب به 25/12/1389 در كه اعتبار و پول شورای جلسه 1104 در بانکها

 باشد.موجود نمی

 پردازیم:های متخلف میمعرفی دو نهاد مذكور به روند و فرآیند رسیدگی به تخلفات بانك حال با

 هافرآیند رسیدگی به تخلفات بانک -

 جهت آن، اقدام سوء آثار و بانکها ورشکستگی احتمال كاهش بهمنظور متخلفین با برخورد فرآیند مرحله اولین

 اصول رعایت میزان توسط بانکها، ارسالی ایدوره اطالعات از استفاده با مركزی بانك. باشدمی هابانك تخلف كشف

 فرآیند یك در .شودمی انجام نظارت غیرحضوری قالب در امر این .نمایدمی بررسی را شده اعالم هایشاخص و

 ارزیابی را بانکها توسط ارسالی اطالعات سقم صحت و میزان بازرسی، هایگروه ارسال با مركزی بانك موازی،

 تخلفات از مركزی بانك اطالع سرعت بر بانکها توسط ارسال اطالعات در تأخیر و دوره طول ترتیب، بدین .كندمی

 .بود خواهد مؤثر

 شده با ارسال اطالعات صحت ارزیابی منظور به حضوری نظارت بانکها، فعالیت گسترش به توجه با دیگر ازسوی

 بازرسی توان كاهش به منجر بانکها، ایشعبه هزار 23 فعالیت گستره و نیرو كمبود .باشدمی روبرو زیادی مشکالت

 نیز امکان سالیانه صورت به حتی مركزی بانك موارد برخی در است ممکن كه نحوی به .است شده مركزی بانك

 هایسامانه از و استفاده حضوری نظارت سنتی روش تغییر به نیاز امر، این .باشد نداشته را هابانك برخی از بازرسی

 توسط ارسالی اطالعات بررسی صحت توان كاهش حال، هر در .سازدمی ضروری را نظارت امر در بانکی یکپارچه

 .شد خواهد تخلف كشف احتمال كاهش به منجر بانکها

 متخلف، بانك برخورد با درخواست و تخلفات این گزارش مركزی، بانك نظارت معاونت توسط تخلف كشف از پس

 هیئت به مسئله معاونت حقوقی، در گزارش صحت احراز از پس .گرددمی ارسال مركزی بانك حقوقی معاونت به

 صادر را الزم احکام قانونی، طبق اختیارات مسئله، بررسی از پس بانکها انتظامی هیئت .شودمی ارجاع انتظامی

 و پول شورای در متخلف، بانك توسط نظر درخواست تجدید شدن مطرح صورت در انتظامی هیئت رأی .كندمی

 قابل اداری عدالت دیوان در و نبوده نهایی نیز اعتبار پول و شورای رأی البته .شد خواهد مجدد بررسی اعتبار

 دارد وجود اداری عدالت دیوان در بانکها انتظامی هیئت رأی یا تعدیل نقض از متعددی موارد .بود خواهد استیناف

 .نیست برخوردار الزم قانونی اقتدار از زمینه در این مركزی بانك دهدمی نشان كه
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 بانکی نظام در متخلفین با برخورد و مرکزی بانک نظارت فرآيند

 

 

 عمالا مجازات مختلف، زمان و تخلف وقوع زمان بین زمانی فاصله و است برزمان بسیار فوق فرآیند كه است واضح

 همچنین .1است داده شدیداا كاهش را بانکی سیستم در مجازاتها بازدارندگی امر این. شد خواهد بالغ سال چندین به

 اولیه تخلف كه) نظارت معاونت حضور نمایندگان عدم به توجه با و پرونده مجدد بررسی از مرحله هر در كه آنجا از

 .دارد وجود متخلف تبرئه بانك حتی یا مجازات تخفیف امکان ،(اندداده تشخیص را

 برخوردهای است كه شده موجب انتظامی، هیئت معیوب تركیب و عملکرد شفافیت عدم كنار در زمانبر، فرآیند این

 یك به بانکی شبکه مركزی در بانك مقررات و قوانین از تخلف و یابد كاهش بسیار متخلف، بانکهای با مقتدرانه

                                                           
 های مجلس شورای اسالمیناظر، مركز پژوهش مقام اقتدار مسئله و بانکها بر مؤثر نظارت  .17بانکی نظام شناسیآسیب 1
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 شکل به خصوصی بانکهای فعالیت توسعه و تأسیس از پس خصوصاا  وضعیت این .شود تبدیل (استثنا نه و) قاعده

 .است یافته افزایش ایكننده نگران

 بانکها بر مؤثر نظارت برای مرکزی بانک اختیار در ابزارهایب( 

 اختیار در مناسب نظارتی ابزارهای باید بانکی ناظرین بال، كمیته نظارت محوری اصول از ودوم بیست اصل طبق

 كه دیگر طریق هر به یا و مقررات از بانکها تخطی یا و احتیاطی الزامات آوردن بر عدم صورت در تا باشند داشته

 به كه ابزارهایی .نمایند اقدام اصالحی اقدامات موقع به انجام به نسبت گیرند، قرار خطر معرض در گذارانسپرده

 زیر گروه چهار در گیرد، قرار مركزی بانك استفاده مورد تواندمی متخلفین، با برخورد و نظارت اعمال منظور

 .كیفری و انتظامی ابزارهای حقوقی، ابزارهای اقتصادی، انگیزشی ابزارهای بانکی، ابزارهای :كرد بندیدسته توانمی

 بانکی انگیزشی ابزارهای -1

 ارائه مركزی بانك كه است خدماتی از آنها كردن محروم متخلف، بانکهای با مركزی بانك برخورد ابزارهای از یکی

 بانك در بانکی نظام های مختلفسامانه تمركز از پس درواقع (پرداخت نظام به مربوط خدمات خصوصاا) كندمی

 را هاسامانه قبیل این به مختلفهای بانك دسترسی سطح كه آمده وجود به ناظر مقام برای امکان این مركزی،

 .نماید قطع را متخلف هایبانك به رسانیخدمت مواردی، در و نموده تنظیم

 از محرومیت چکاوک، سامانه از استفاده محرومیت :كرد اشاره ذیل موارد به توانمی نظارتی ابزارهای این ازجمله

 . ...و متخلف بانك برای شتاب یا ساتنا سامانه با بانك ارتباط قطع ، LC گشایش و ضمانتنامه صدور

 ارتباطات این قطع است، بانکی شبکه به بانك اتصال بانکی، عملیات از بسیاری انجام قطعی الزمه آنکه به توجه با

 و وجهه عملکرد، بر سرعت به هم و دارد را سریع بسیار اجرای قابلیت هم كه است مجازاتی ناظر، مقام توسط

 سریعترین ترین،هزینهكم ترین،از مهم نظارتی، ابزارهای قبیل این دلیل همین به .گرددمی اثرگذار بانك سودآوری

 .هستند نظارتی ابزارهای مؤثرترین و

 مركزی بانك حاضر، درحال و یافته گسترش اخیر هایلسا در پرداخت نظام هایسامانه به نگاه نوع این خوشبختانه

 قطع را ساتنا یا چکاوک سامانه با متخلف بانکهای ارتباط قانونی، ذخیره برای مقرر حدود از بانکها تخلف صورت در

 .است شده بانکها برداشت اضافه نسبی كاهش موجب امر این .نمایدمی

 تسهیالت نرخ .دارد قرار مركزی بانك اختیار در نیز دیگری متعدد بانکی ابزارهای پرداخت، نظام هایسامانه بر عالوه

 تشویق برای نظارتی ابزارهای عنوان به توانندمی همگی ...و قانونی ذخیره نرخ شعب، تأسیس اجازه مركزی، بانك

 صحیح استفاده منظور به تواندمی مركزی بانك درواقع .شوند گرفته كار به متخلف بانکهای تنبیه یا متعهد بانکهای
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 برای را فوق ابزارهای بانك، سالم عملکرد و اعتباری رتبه با متناسب و نماید بندیرتبه را بانکها ابزارها، این از

 مندنظام همچنین و بانکها بندیرتبه برای شفاف ضوابط تعیین نیازمند امر این البته .گیرد كار به تنبیه یا تشویق

 واگذار مركزی بانك به بانکی و پولی قانون( 14) ماده طبق كه است اختیاراتی مورد در گیریتصمیم فرآیند شدن

 .است شده

 اقتصادی انگیزشی ابزارهای ساير -2

 ابزارهای بانکی، بر عالوه اما دارند، اقتصادی و انگیزشی جنبه نیز، شد مطرح قبلی بخش در كه ابزارهایی هرچند

 مالیات وضع .باشد تأثیرگذار تخلف برای بانکها انگیزه بر تواندمی كه دارد وجود نیز دیگری اقتصادی ابزارهای

 .است اقتصادی اين ابزارهای ازجمله ...و پاداش يا سود توزيع نمودن مشروط نقدی، جريمه مشروط،

 توجه اخیر مورد سالهای در خوشبختانه تأثیرگذار و الوصولسهل ابزاری عنوان به اقتصادی هایهانگیز از استفاده

  ماده در مطرح شده بانکها رفتار ساماندهی برای مالیاتی ابزار از استفاده مثال عنوان به .است گرفته قرار بیشتری

 نیاز مورد و احکام دائمی احکام برای پیشنهادی لوایح در .باشدمی موارد این از یکی تولید موانع رفع قانون( 17)

 .است گرفته قرار استفاده مورد زیر اقتصادی ابزارهای نیز ششم برنامه برای

 وارده، زیان برابر دو تا یك از نقدی جزای -

 اعتباری غیربانکی مؤسسه یا بانك شده ثبت سرمایه آخرین درصد یك حداكثر سقف تا نقدی جریمه اعمال -

 سهامداران، سود محل از تخلف نوع و سطح با متناسب متخلف

 .مزایای مدیران و پاداش پرداخت یا و سهامداران و هااندوخته و سود توزیع ممنوعیت یا محدودیت اعمال -

 اداری ابزارهای -3

 تعریف شده مركزی بانك برای نیز دیگری ابزارهای بانکی، و اقتصادی ابزارهای بر عالوه اخیر، لوایح و قوانین در

 :ازجمله .بپردازد مالی مؤسسات رفتار ساماندهی به آن وسیله به تواندمی كه است

 هیئتمدیره اعضای و عامل مدیران حرفهای صالحیت سلب -

 سال پنج مدت اعتباری به یا و مالی مؤسسات و بانکها مدیرههیئت اعضای و مدیرعاملی سمت تصدی ممنوعیت -

 متخلف اعتباری مؤسسات و بانکها عامل مدیران نیز و مدیرههیئت اعضای برای

 دارانسهام از یا برخی تمام سهام خرید تقدم حق سلب موقت؛ طور به سهامداران از برخی یا تمام رأی حق سلب -

 غیربانکی اعتباریمؤسسات  و بانکها در سهام تملك ممنوعیت اعمال و خود سهام واگذاری به الزام یا و
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 ...و بانك فعالیت مجوز لغو -

 کیفری و انتظامی ابزارهای -4

 توجه اما باید .گیردمی قرار استفاده مورد مجازاتها كردن تربازدارنده هرچه منظور به كیفری و انتظامی ابزارهای

 اعمال مورد در گیریزیرا تصمیم باشدمی ترسخت شده مطرح مجازاتهای سایر از مجازاتها نوع این اعمال كه داشت

 شود، انجام مركزی بانك تشخیص با تواند صرفاامی موارد غالب در اداری، یا اقتصادی بانکی، ابزارهای اعمال عدم یا

 ابزارهای از استفاده كه شودمی موجب امر این .قضایی است ساختارهای نیازمند كیفری مجازاتهای اعمال لکن

 .گرددمی مجازاتها بازدارندگی كاهش موجب كه شود انجام وقوع تخلف از پس زیاد نسبتاا تأخیر با كیفری و انتظامی

 گذشته قوانین كیفری در و انتظامی ابزارهای خالی جای ها،هحوز سایر در ابزار این از استفاده گستردگی به توجه با

 استفاده مورد ابزارها این ای ازنمونه توسعه ششم برنامه دائمی احکام الیحه (23) ماده در حالاین با .است مشهود

 .است قرارگرفته

 باشد، مدیران بنگاه یا و دارانسهام منافع جهت در مركزی بانك مقررات نقض اگر كه است شده ذكر ماده این در

 كه باشد حدی گسترده به مگر گردد،می جرم معاونان و مباشران آمران، برای شش یا پنج درجه حبس موجب

 اسالمی مجازات قانون 286 ماده حکم مشمول صورت این در شود، كشور اقتصادی نظام در اخالل مصداق جرم

 یا شعبه رئیس( زیرمجموعه بر در نظارت مباالتیبی یا احتیاطیبیتقصیر ) با صورتیکه در مورد این در. بود خواهد

 انفصال وارده، خسارت میزان به نقدی جزای به مقصر باشد، افتاده اتفاق كاركنان توسط فوق جرم بانك مدیرعامل

 .شودمی محکوم بانك و دولتی خدمات از دائم

 مجازاتها بازدارندگی نظریه اصلی محورهای رعایت ج( عدم

 اقتدار لکن درجه متنوع، نظارتی روشهای و ابزارها امکانات، وجود علیرغم كه شد داده نشان پیشین هایبخش در

 كنونی مقررات و كه ساختارها شودمی داده نشان بخش این در .است تأثیر كم ناظر مقام نظارت و پایین ناظر مقام

 سرعت و قطعیت شدت،) بازدارندگی مجازاتها اصول از یكهیچ كه است ایگونهبه بانکی نظارت امر بر حاكم

 .شودمی تبیین بخش این در فوق نیز اصول رعایت عدم هایریشه و علل. شودنمی رعایت (مجازات

 و انگیزه مجرم كه ابزاری عنوان به مجازات از استفاده یعنی است، بازدارندگی مجازات، از هدف شد، بیان چنانکه

 قبال در بانك مركزی هایمجازات بازدارندگی میزان. دهد كاهش جرم همان مجدد ارتکاب برای را دیگران نیز

 .داد قرار بررسی مورد سرعت و قطعیت شدت، حوزه سه در توانمی را بانکی شبکه
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 بانک مرکزی هایمجازات بازدارندگی میزان -ج-1

 شدت مجازات -

 رعایت عدم .كرد مقایسه تخلفات از حاصل منافع با را مجازات هر شدت باید مجازاتها، بازدارندگی ارزیابی منظور به

 تخلف تا است شده باعث كه است عواملی از یکی »جرم از برآمده سود با قیاس در حاصله زیان فزونی «اصل،

 .شود قاعده به تبدیل استثنا، جای به و شده نهادینه ایران در بانکها

 را شدت مجازاتها مشکل حدودی تا ششم برنامه اجرای نیاز مورد احکام و ششم برنامه دائمی احکام لوایح البته

 پیدا توسعه شکل مناسبی به مركزی بانك اختیار در ابزارهای لوایح این تصویب صورت در و است كرده برطرف

 .كرد خواهد

 مجازات قطعیت و حتمیت  -

 به عبارتی یا قطعیت و حتمیت كیفرهاست، پیشگیرانه نقش ضامن آنچه مجازات، بازدارندگی رویکرد دید از

 و بودن تخلفات فراگیر و دوم بخش در شده ارائه آمارهای به توجه با. مجازاتهاست اجرای از جامعه اطمینان

 و متخلفان، حتمیت با برخورد در ناظر نهاد عملکرد شفافیت و نظارت فرآیند بر مترتب هایآسیب همچنین

 به تخلفات برای ارجاع مشخص حدنصاب فقدان دلیل به درواقع. گرددنمی مشاهده مجازاتها اعمال در قطعیتی

 خواهد ارجاع هیئت این به بسیار فاحش تخلفات تنها كه دارند یقین پیشاپیش متخلف بانکهای انتظامی، هیئت

 شوند.نمی مؤاخذه عمالا كوچکتر تخلفات قبال در و شد

 ،)متخلف بانك از و دفاع( هیئت این در بانکها نماینده حضور بهدلیل نیز، هیئت این به تخلفات ارجاع صورت در

 برای قطعی حکم صدور در مختلف مراحل وجود به دلیل چنیندارد. هم وجود مجازات به حکم صدور عدم احتمال

 مجازاتها تخفیف به نسبت متخلف هایبانك ،)اداری دیوان عدالت اعتبار، و پول شورای انتظامی، هیئت( تخلفات

 .هستند امیدوار مرحله هر در

 درج متعددی تخلفاتبانکها  اكثر پرونده در كه نحوی به شود،می بانکها تخلفات شدن فراگیر به منجر فوق، موارد

 شودمی تأكید «شکسته پنجره«شناسانه جرم نظریه در كه همانطور .شودمی تکرار نیز ساله همه كه است شده

 مجریان به قانون، به مباالتیبی اپیدمی برای بزرگی و مهم  بسیار عالمت قانون، از كوچك تخلفهای برابر در تسامح

 .دهدمی جامعه و

 مجازات اجرای سرعت -

 این باشیم، اعمال جرم آماج برابر در مؤثر مانعی به عنوان كیفر كاربرد خواهان صورتیکه در بازدارندگی نظریه طبق
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 میان الزم تصور غیر اینصورت در زیرا باشد، نداشته زمانی نظر از ایفاصله چندان جرم وقوع با باید كیفری نهاد

 .بود نخواهد لمس و قابل درک دو آن میان ارتباط و پیوند و گرائیده سستی به اذهان در كیفر و جرم

 بیش موارد، در برخی) زیادی زمان مدت مركزی بانك در متخلفین مجازات و تخلفات بررسی فرآیند وجود این با

 درحال انتظامی هیئت در درحال حاضر كه پروندههایی برخی مثال، عنوان به .انجامدمی طول به (سال چهار از

 .است ننموده حکم صدور انتظامی هیئت هنوز و است 1391 و 1390 سالهای به مربوط است، رسیدگی و بررسی

 رأی استیناف و همچنین اعتبار و پول شورای در انتظامی هیئت حکم تجدیدنظر به مربوط زمان صورتیکه در

 متخلف، بانك مجازات یقیناا كنیم، قبلی اضافه زمانی دوره به نیز را اداری عدالت دیوان در اعتبار و پول شورای

 شدید، مجازاتهای وجود صورت در حتی كه شودموجب می امر این .انجامید خواهد طول به سال 5 از بیش

 .یابد كاهش شدت به مجازاتها بازدارندگی

 مجازاتها بازدارندگی اصول رعایت عدم هایریشه و علل -ج-2

 متخلفین با برخورد احتمال و گیریتصمیم نحوه  -

 و صدور احکام و بانکی تخلفات به رسیدگی مرجع بانکی، و پولی قانون (44) ماده طبق بانکها انتظامی هیئت

 اعمال و پرونده تخلفات بررسی و طرح فرآیند بودن دشوار و طوالنی به توجه با ولی .باشدمی مرتبط هایمجازات

 مورد را بزرگ تخلفات است تنها مجبور ناظر مقام ایران، در تخلف بودن فراگیر وجود با متخلفین، برای مجازات

 نیز تاكنون انتظامی هیئت تشکیل از زمان پرونده 8 تنها بررسی. دهد ارجاع انتظامی هیئت به و دهد قرار بررسی

 بررسی انتظامی هیئت در بانکها تخلفات از كمی بسیاری درصد كه است این دهنده نشان و مطلب این تأییدكننده

 . است شده

 درحال متأسفانه .شودمی ارجاع انتظامی هیئت به و انتخاب محدودی تعداد گرفته صورت تخلفات بین از بنابراین

 هایپرونده اهمیت و ندارد وجود انتظامی هیئت به تخلفات پرونده ارجاع عدم یا ارجاع برای شاخصی و معیار حاضر،

 عملکرد شفافیت عدم كنار در امر این. است شده محول مركزی بانك نظارت معاونت« تشخیص «به  صرفاا تخلف،

 .دهدمی كاهش را انتظامی هیئت به تخلفات ارجاع احتمال انتظامی، هیئت

 پول شورای تخلفات در پرونده مجدد بررسی درخواست امکان به توجه با انتظامی هیئت به پرونده ارجاع صورت در

 متخلفین با برخورد اداری، احتمال عدالت دیوان در اعتبار و پول شورای حکم استیناف امکان آن از پس و اعتبار و

 حکم مؤسسه این علیه كه است توسعه بوده مؤسسه با برخورد مورد آخرین نمونه عنوان به .یابدمی كاهش نیز

 .است كرده اعتراض اداری عدالت دیوان به نیز مذكور مؤسسه و شده صادر
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 است متخلفین، روشن با برخورد احتمال و انتظامی هیئت به پرونده ارجاع احتمال گرفتن نظر در با ترتیب بدین

 نباید بنابراین .نشده است توجه مجازات حتمیت اصل به متخلفین، با مركزی بانك برخورد شیوه طراحی در كه

 .شود تخلفات كاهش به منجر شیوه، این داشت انتظار

 متخلفین با برخورد و کشف فرآیند بودن طوالنی -

 منظور بانك بدین .است آن سوء آثار و بانکها ورشکستگی احتمال كاهش و مالی ثبات افزایش ناظران، هدف

 معرفی را ... پایه و سرمایه به هاشركت در گذاریسرمایه سهم سرمایه، كفایت نسبت مانند هاییشاخص مركزی،

 ناظر مقام بنابراین انجامدبانکها می ورشکستگی احتمال افزایش به مذكور، هایشاخص حدود از تخلف. است كرده

 از استفاده در .است شده های مطرحشاخص رعایت عدم از جلوگیری خواهان متخلفین مجازات از استفاده با

 اینصورت غیر در زیرا برسد حداقل به متخلف باید با برخورد و جرم وقوع بین فاصله مجازاتها، بازدارندگی خاصیت

 .گرایدمی سستی به اذهان در مجازات و تخلف میان الزم تصور

 .بود خواهد همراه با تأخیر تخلفات كشف یکپارچه، سامانه از استفاده عدم علت به شده، طراحی فعلی شیوه در

 جهت نیاز مورد زمان مدت شدن باعث طوالنی برخورد، نهایی حکم صدور تا مختلف مراحل انجام دیگر ازسوی

 .است شده حکم صدور

 بانکی نظام در متخلفین با برخورد و مرکزی بانک نظارت فرآيند

 

 مجازاتها اعمال جهت اختیارات  -

 گرفته در نظر مركزی بانك نظارت اعمال جهت كه اختیاراتی مجموع بانکی و پولی قانون (14) و (44) مواد طبق

 پول شورای و بانکی پولی قانون طبق نیز جرائم این اعمال مرجع) كرد بندیدسته زیر صورت به توانمی را شده

 .(بود خواهند انتظامی هیئت یا اعتبار

 (بانکها انتظامی هیئت) متخلف متصديان يا مديران به تذکر -

 .تخلف ایام ریال برای میلیون دویست حداكثر تا روزانه مبلغی پرداخت (:بانکها انتظامی هیئت) نقدی جريمه  -
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 از غیربانکی مؤسسه اعتباری یا بانك ساختن ممنوع (:اعتبار و پول شورای انتظامی، هیئت) فعالیت ممنوعیت -

 دائم یا موقت طور به بانکی امور بعضی انجام

 نسبت تعیین (:اعتبار و پول شورای) بانکها فعالیت نوع و ترکیب برحسب هانسبت از برخی تعیین  -

 نسبت تعیین همچنین ،بانکها فعالیت نوع برحسب آنها هایبدهی انواع به یا هادارایی كلیه به بانکها آنی هایدارایی

 بانکها فعالیت نوع و تركیب برحسب است ممکن كه ایران مركزی بانك نزد بانکها قانونی سپرده بهره نرخ و

 .گردد تعیین آن برای متفاوتی هاینسبت

 و پول شورای تأیید و ایران مركزی بانك كل رئیس پیشنهاد به بنا نهایی مرحله در :بانک تأسیس اجازه لغو-

 بانك امور اداره قضائیه، قوه رئیس و دارایی و اقتصادی امور وزیر ،جمهوررئیس از مركب هیئتی تصویب و اعتبار

 بانك تأسیس اجازه یا شود داده بانك اداره برای دیگری ترتیب یا شود واگذار ایران مركزی بانك عهده به تواندمی

 .شود لغو

 در مؤثر، اعمال نظارت برای تواندمی كه ابزارهایی از بسیاری جای حاضر، درحال كه دهدمی نشان فوق موارد

 تواندمی مركزی بانك كه مراحلی بسیاری از درواقع .است خالی فعلی قوانین در گیرد، قرار بانکی ناظر مقام اختیار

 دیده قوانین در كند، طی بانك فعالیت یا ممنوعیت انحالل از پیش متخلف، بانك رفتار اصالح و نظارت اعمال برای

 توسعه مجوز پرداخت، نظام هایسامانه از استفاده در محدودیت)بانکی انگیزشی ابزارهای آنها، ازجمله. است نشده

 ..(.و پاداش پرداخت یا سود توزیع مجوز مشروط، مالیاتهای انواع) انگیزشی اقتصادی ابزارهای سایر و (...و شعب

 برخورد مقتدرانه )سريع،های الف، ب و ج بیان كردیم مشخص شد مؤلفه بنابراین طبق توضیحات كه در بخش

های تعیین شود و بنابر دالیلی كه ذكر كردیم مجازاتنیز به خوبی اجرا نمی دقیق و بدون اغماض( با متخلفین

را نداشته است و همین امر باعث افزایش تخلفات  ها بازدارندگی الزمی اجرای این مجازاتو نحوهشده در قوانین 

 های كشور از قوانین نظارتی بانك مركزی شده است.بانك

 حل این مشکالت در طرح بانکداریراه -

های قبلی اولین اقدامی كه در این رابطه انجام شده است، اصالح تركیب هیات انتظامی بوده است كه در قسمت

 چگونگی آن را شرح دادیم.

 باشد:اما اقدامات بعدی برای حل مشکالتی كه در این رابطه وجود دارد به شرح زیر می

در طرح بانکداری نهاد ناظر بر موسسات اعتباری را به صورت یك سازمان مستقل در مجموعه بانك مركزی در 

 بوده است.نظر گرفته است. در صورتیکه در قوانین قبلی این نهاد به صورت یك معاونت در بانك مركزی 
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 طرح بانکداری: 15ماده 

 بانکی و نظام پول بازار سالمت و ثبات حفظ قانون، این 4 ماده ب بند 2 ردیف در مذكور هدف تحقق الف. بمنظور

 نظارت نظارت، سازمان تحت اشخاص بر موثر و مستمر نظارت و مقررات اجرای برای مناسب سازوكار ایجاد و كشور

 .گرددمی ایجاد مركزی بانك مجموعه در مستقل سازمان یك عنوانبه  اعتباری مؤسسات بر

 اخذ مجوز بدون كه اشخاصی و نظارت تحت اشخاص كلیه علیه بر دعوی طرح برای كامل اختیارات از سازمان ب.

 .باشدمی برخوردار كنند،می مبادرت پرداخت ابزارهای و بانکی خدمات ارائه یا عملیات انجام به

 .رسدعالی می هیأت تصویب به كل، رئیس تأیید از پس و شده تهیه سازمان رئیس توسط سازمان، اساسنامه پ.

 از تصویب قبل تا .بینجامد طول به قانون این ابالغ از ماه شش از بیشتر نباید سازمان استقرار و اساسنامه تصویب

 .بود محوله خواهد امور دار عهده كل، رئیس نظارتی معاون عنوان به سازمان رئیس سازمان، استقرار و اساسنامه

 .رسدمی عالی هیأت تصویب به جداگانه صورت به سازمان ساالنه بودجه ت.

 عالی، توسط هیأت مصوب چارچوب در سازمان موردنیاز بودجه و اداری تجهیزات ساختمان، انسانی، ث. نیروی

 قبیل جرایم از سازمان، درآمدهای كلیه شود.می تأمین بانك آن موجود امکانات از استفاده با و مركزی بانك

 متقابال .گردد واریز مركزی بانك حساب به باید و شده محسوب مركزی بانك درآمد خدمات، وكارمزد دریافتی

تأمین  مركزی بانك توسط رسد،می عالی هیأت تصویب به كه ساالنه بودجه طریق از سازمان هایهزینه كلیه

 شود.می

 نظارت بر موسسات اعتباری را بر عهده دارد. سازمان وظیفه

آن، اجرای برخی از اقدامات  139چنین برای تسریع در امور نظارت و تنبیه متخلف، در طرح بانکداری و در ماده هم

 تواند این اقدامات را اجرا كند.تنبیهی به خود سازمان واگذار شد و سازمان بدون دستور هیأت انتظامی می

 بانکداری:  طرح 13۹ماده 

 :نماید اعمال متخلف نظارت تحت اشخاص مورد در را زیر تنبیهی و نظارتی اقدامات رأساا  تواندمی سازمان

 از هریك یا و رئیس مدیرعامل معاونان مدیرعامل، مقام قائم مدیرعامل، یا نظارت تحت شخص به كتبی اخطار -1

 آن؛ مدیره هیأت اعضای

 سازمان؛ تأیید مورد زمانی برنامه چهارچوب در اصالحی اقدامات انجام دستور -2
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 بازرس و گزارش حسابرسی تهیه و سازمان موردنظر زمانی مقاطع در ایدورهمیان مالی های صورت تهیه دستور -3

 قانونی؛

 بانك؛ حسابهای به رسیدگی جهت مستقل حسابرس انتصاب -4

 سازمان؛ از سوی مقرر اصالحی اقدامات اجرای حسن از اطمینان حصول برای بانك در مقیم ناظر انتصاب -5

 قانونی؛ سپرده نرخ افزایش مانند متخلف نظارت تحت اشخاص برای احتیاطی الزامات تشدید -6

 سرمایه برای افزایش بانکی نظارت و مقررات سازمان .سرمایه افزایش به نظارت تحت اشخاص كردن مکلف -7

 استفاده سهامداران، حق تقدم سلب یا سود تقسیم ممنوعیت نظیر ابزارها كلیه از تواندمی نظارت تحت اشخاص

 .نماید

 ها؛اندوخته تقسیم یا سهام سود پرداخت عدم موقت دستور -8

 بانکی؛ یا خدمات عملیات از بعضی انجام از نظارت تحت اشخاص دائم یا موقت محدودیت یا ممنوعیت -9

 .بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته به اعتباری مؤسسه گزیر پیشنهاد ارائه -10

ای تواند بازدارندهمی تواند برای تنبیه بانك متخلف بسیار سریع توسط سازمان به اجرا دراید و می 9تا  6اقدامات 

 ها باشد.مناسب برای تخلف بانك

 :طرح بانکداری 140ماده هم چنین طبق 

 را زیر تنبیهی اعتباری اقدامات مؤسسات انتظامی دادستان پیشنهاد هب تواندمی اعتباری، مؤسسات انتظامی هیأت

 :نماید اعمال متخلف نظارت تحت اشخاص مورد در

 تحت كاركنان اشخاص یا مدیران عامل، هیأت مدیره، هیأت اعضای از هریك دائم یا موقت صالحیت سلب  -1

 نظارت؛

 شعب؛ ادغام و كاهش دستور یا و كشور از خارج یا داخل در شعب گسترش در محدودیت ایجاد -2

 كه هركدام میلیارد ریال پانصد یا سرمایه درصد یك سقف تا نظارت تحت اشخاص برای نقدی جریمه اعمال -3

 باشد؛ بیشتر

 مدیره هیأت از اعضای یك هر یا و مدیرعامل معاونان مدیرعامل، مقامقائم مدیرعامل، برای نقدی جریمه اعمال -4

 ریال؛ میلیارد پنج تا
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 معین؛ دوره زمانی یك برای نظارت تحت اشخاص امور از بخشی یا تمام در مدیران از برخی مداخله منع -5

 .نظارت شخص تحت مجوز لغو برای گیری تصمیم جهت بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته به ارجاع -6

طرح نیز تدابیر خاصی اندیشیده شده است.  چنین به منظور تسریع در روند اجرای مجازات متخلفین، در اینهم

ایم. از اشکاالت اساسی آن فاصله زمانی زیاد تخلف و توضیح داده 4روند فعلی اجرای مجازات ها را كه در بخش 

دهد. اما در طرح بانکداری این كشف تخلف و مجازات متخلف هست كه بازدارندگی مجازاتها را بسیار كاهش می

دادند. اولین اقدام واگذاری برخی از اقدامات تنبیهی به خود سازمان بدون دستور هیات  فاصله را بسیار كاهش

 انتظامی كه در باال توضیح دادیم و اقدام بعدی بهشرح زیر است.

 طرح بانکداری: 141ماده 

 توانندمی نظارت تحت اشخاص اعتباری، مؤسسات بدوی انتظامی هیأت توسط ماده این مجازات اعمال درصورت

 موظف انتظامی نمایند. دبیر هیأت دریافت رسید و تسلیم هیأت دبیرخانه به را خود اعتراض روز ده ظرف حداكثر

 تجدیدنظر هیات نظر و تشکیل دهد وارده اعتراض بررسی برای را تجدیدنظر هیات جلسه كاری روز پنج ظرف است

 مجازات اعمال هیأت تجدیدنظر كه زمانی تا است. درهرحال، قطعی تجدیدنظر هیأت كند. حکم اعالم رسماا را

 .االجراستالزم زمینه آن در هیأت انتظامی دستور و باقی خود قوت به مزبور مجازات باشد، نکرده لغو را عنها معترض

 طرح بانکداری: 142ماده 

 صرفا نظارت تحت مورد اشخاص در سازمان یا انتظامی هیأت عالی، هیأت سوی از صادره مصوبات و احکام نقض 

 است. دیوان مجاز رعایت قانون، عدم یا اختیارات حدود از تجاوز اثبات صورت در و اداری عدالت دیوان توسط

 اعتباری مؤسسات انتظامی هیأت های سوی از صادره آراء به نسبت تواندنمی دیگر، قضائی مرجع هر یا اداری عدالت

 .نماید صادر توقف حکم

 آمده است: طرح بانکداری 24ماده  ۸تبصرهیا در 

 علیه شکایات واصله به رسیدگی از قبل قضایی االجراست. مراجع الزم و قطعی تجدیدنظر انتظامی هیأت آراء

 را مزبور های -هیأت مصوبات اجرای توقف حکم توانندنمی قطعی، حکم صدور و انتظامی هایهیأت این مصوبات

 .كنند صادر

دهد و هم حتمیت اجرای مجازات میاقدامات هم سرعت اجرای مجازات را افزایش در مجموع باید گفت كه این 

 ها می شود.برد. و باعث افزایش بازدارندگی مجازاترا باال می
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 )قواعد بازی( وجود استانداردهای نظارتی متقن -3/4

یکی از مشکالت اصلی در حوزه نظارت بانکی نبود استانداردهای نظارتی مطلوب در این زمینه است. اما سوالی كه 

آید این است كه استانداردهای مطلوب نظارتی چگونه است؟ قواعد نظارتی چگونه باید باشد كه در اینجا پیش می

 مطلوبساختار اینتی مطلوب چه ساختاری است؟ منجر به نظارت مطلوب و كارایی بشود؟ ساختار و فرآیند نظار

ها در فعالیت كه نظارت كارا باعث شود بانك،عمل نماید كارآ مقام ناظر بتواند تا بگیرد شکل باید سازمانی چگونه

 مناسبی تعادل ذینفعان، سایر و مشتریان داران،سهام گذاران،حقوق سپرده برآوردن ضمنو  د،ننمای عمل شفافخود

 برقرار نماید؟ ذینفعان همه عمناف بین

 حاكمیت به نام مفهومی توسط ساختار، این برای هدفمند و روشن چارچوب یك ارائه و سؤاالت این به پاسخ

 این در. ندارد وجود شركتی حاكمیت مورد در توافقی مورد تعریف هیچ نظری متون در .پذیردمی صورت شركتی

 نیز انگلستان یا آمریکا مثل كشور یك در حتی. دارد وجود تعریف در زیادی هایتفاوت كشورهای مختلف، در باره

بر  متمركز و محدود هایتعریف از شركتی، حاكمیت مفهوم. نیست آسانی كار چندان واحد تعریف رسیدن به

 گروه در قبال شركتها پاسخگویی دربرگیرنده و جامع هایتعریف تا و شودمی شروع آنها سهامداران و شركتها

 .كندمی پیدا ادامه ذینفعان یا افراد سهامداران، از كثیری

 با كه دانست و ساختارهایی فرآیندها ها،نظام از ایمجموعه را شركتی حاكمیت توانمی مختلف، تعاریف بررسی با

 داخلی حسابرسی حسابداری، و داخلی اداری هایكنترل مدیره،هیئت نظیر سازمانی درون سازوكارهای از استفاده

 نظارت سرمایه، بازار حقوقی، هایقانونی، نظام نظارت مانند سازمانی برون سازوكارهای و ریسك مدیریت و

 ذینفعان، حقوق رعایت از اطمینان درپی كسب بندی،رتبه مؤسسات و مستقل حسابرسی عمده، دارانمسها

 شود.و باعث عملکرد مطلوب سازمان می است تجاری واحد در عدالت و شفافیت پاسخگویی،

 یك مدیریت آن طریق از كه دارد هاانگیزه و مقررات از ایمجموعه به اشاره شركتی حاكمیت جهانی بانك نگاه از

 دارانسهام شركت، مدیره، مدیرانهیئت بین هامسئولیت و حقوق آن وسیله به و شودمی دارجهت و كنترل شركت

 .شودمی توزیع ذینفعان دیگر و

 آن وجود كند ونمی بیان غایی هدف عنوان به را خوب شركتی حاكمیت ،توسعه و اقتصادی هایهمکاری سازمان

 كه نقص و عیب تجارت بی و بازار اعتماد كسب برای داندمی ابزاری را آن بلکه داند،نمی ارزشمند خودخودی به را

 .داندمی ضروری بلندمدت هستند، گذاریسرمایه در سرمایه به دسترسی نیازمند كه هاییشركت برای را آن

 .است مهم بسیار نگرآینده هایشركت برای سهام صاحبان سرمایه به دسترسی

 از برخی. اندمطلوب پرداخته شركتی حاكمیت اصول تبیین به منظری از كدام هر دنیا، در المللیبین هایسازمان

 طور به بازل بانکی كمیته نظارتی همچون دیگر برخی و هستند شركتها انواع همه برای عام صورت به اصول، این
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 در بانکها، به مربوط حاكمیت شركتی در بازل كمیته اصول بودن مبنا دلیل به. است شده تدوین بانکها برای خاص

 شناسیآسیب و استاندارد هایارائه شاخص تحلیل، مبنای عنوان به بازل شركتی حاكمیت اصول نیز بخش این

در واقع ساختارها و فرآیندهای  حاكمیت شركتی در بازل كمیته اصول .است گرفته قرار مبنا ایران در بانکداری

كارا و مطلوب نظام بانکی فرآیندها منجر به عملکرد  كند كه این ساختارها و ا بیان میمطلوب در امر بانکداری ر

 شود.می

 هایهرما عنوان آن به اركان از هریك كه است وابسته هم به اجزای با مکانیکی دستگاه همانند شركتی حاكمیت

 و درست خروجی به و منجر كند حركت استاندارد یك درون در بانك شودمی موجب كه دارد ایوظیفه بانك

 بچارچو و ساختار یك درون بانك در اجزای همه و یابدمی كاهش فردی سالیق سیاست این در. گردد مطلوب

 .دهند تغییر را بانك اداره چارچوب اینکه نه كنندمی كار مشخص

 ندارداستا یك در درون ...و بانك ارشد مدیران هایسیاست ها،برنامه ها،خالقیت شودمی موجب شركتی حاكمیت

 .شود سازیپیاده و دهند، اجرامی قرار نظر مد را بانك اداره هایریسك ترینمهم همیشه كه چارچوبی و

 :1كرد خالصه زیر موارد در توانمی را بانکها در شركتی حاكمیت استقرار ضرورت و اهمیت

 )بانکها ورشکستگی از جلوگیری( بانکی نظام سالمت و ثبات تأمین -1

 اقتصاد كل به بانکی مشکالت سرایت از جلوگیری -2

 بانکی فساد گسترش و گیریشکل با مقابله -3

 ذینفعان منافع و حقوق حفظ -4

 :است شده ارائه بانکداری در شركتی حاكمیت فرآیندهای و هامکانیسم از كلی شمای زیر شکل در

                                                           
 بانکها در شركتی حاكمیت استانداردهای و اصول  .13بانکی نظام شناسیآسیب 1
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 بر كه منتشر نمود 2010 سال در شركتی حاكمیت اصول خصوص در را خود سند ترینمهم بال بانکی كمیته

 هایكمیته عامل،هیئتو  مدیرههیئت همچون مختلف محورهای در شركتی حاكمیت برای اصل 14 آن اساس

 وظایف شرح گانه، 14 اصول از هر یك در. شد بیان ...و شفافیت (،حسابرسی ریسك،) مدیرههیئت ذیل تخصصی

 مورد مذكور كمیته توسط 2015 سال اصول در این. است شده بیان اصل آن در الرعایهالزم استانداردهایی یا و

 .شد ارائه اصل 13 در تغییراتی اعمال با و گرفت قرار بازنگری

 واحدهایی و هانیازمند كمیته بانك صحیح اداره برای مطلوب سازمانی ساختار یك ایجاد و شركتی حاكمیت تحقق

 اصلی محور كهازآنجایی. محقق نمایند را شركتی حاكمیت برای الزم اصول و اهداف از بخشی كدام هر كه است

 هاكمیته انواع .گردندمی تشکیل مدیرهذیل هیئت نیز هاكمیته این دهد،می تشکیل مدیرههیئت را بانك مدیریت

 صحیح اداره اهداف از بخشی هركدام ...و خدمات، انتصابات جبران تطبیق، ریسك، مدیریت حسابرسی، ازجمله

 .دارند عهده بر را ذینفعان حقوق حفظ منظور به بانك

 اساس بر هستند كه اصولی و وظایف اهداف، ساختار، دارای آنها، ذیل واحدهای و مذكور هایكمیته از هریك

 تحقق )ابزارهای(هایكمیته كلی شمای شکل در. اندشده مشخص و تعریف شركتی حاكمیت در جایگاهشان

 .است شده داده نشان شركتی حاكمیت
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 و كاركردهابتواند  تا باشد مطلوبی و مشخص استاندارد یك اساس بر باید مدیرههیئت ذیل هایكمیته تشکیل

 و 2010 ) حاكمیت شركتی به مربوط سند در بال كمیته .نماید ایفا شركتی حاكمیت تحقق برای را الزم وظایف

 .است نموده ارائه هاكمیته این تشکیل برای را اصولی و چارچوب ( 2015

 بانك یك در تواندمی این محورها مناسب كاركرد وجود با شركتی حاكمیت كه محورهایی ترینمهمكمیته بازل 

ارائه كرده است. در این بخش ما از توضیح همه این محورها و  دهد ارتقا را بانك اداره عملکرد و رسیده بلوغ به

محورهای اصولی كمیته بازل در جهت تحقق كنیم و فقط به بیان ها خودداری میدستورها و قواعد در بانك

دهیم. و بعد از آن نگاهی به اندازه تحقق این اصول در شرح می حاكمیت شركتی برای مقام ناظر بانکی را مختصر

های كشور را نیز به صورت مختصر بیان پردازیم و همچنین موانع تحقق این اصول در بانكهای كشور میبانك

 داریم.می

 بر اساس اصول حاکمیت شرکتی بانکی ناظران نقش  -1/3/4

رو، ازاین. نماید عمل خوبی به تواندنمی بانکی نظارت مؤثر، یشکل به شركتی حاكمیت استقرار عدم صورت در

 تجارب .دارند بانکی واحد هر در مؤثر شركتی حاكمیت استقرار از اطمینان حصول به وافری عالقه بانکی ناظران

 ایجاد .نمایندتأكید می تطبیق و بازبینی پذیری،مسئولیت مناسب سطوح از بانك هر برخورداری ضرورت بر نظارتی

 تواندمی مؤثر حاكمیت شركتی. كندمی ترآسان نهایتبی را ناظران كار مؤثر، و روشن ایشیوه به شركتی حاكمیت

  .بخشد بهبود را ناظران و بانك مدیریت بین جمعی همکاری رابطه
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 (:2015 ) بال كمیته شركتی حاكمیت اصول سیزدهم اصل اساس بر

 دهنمو فراهم بانکها در شرکتی حاکمیت نظارت به منظور را الزم رهنمودهای بانکی ناظران است الزم

 و ارتقا به الزام عامل، هیئت و مديرههیئت با منظم تعامل و جامع هایارزيابی اقداماتی همچون و

 به ار ناظران ساير با شرکتی حاکمیت اطالعات گذاریبه اشتراک ضروری و ترمیمی اقدامات انجام

 گذارند. اجرا

 یشركت بهبود حاكمیت ترغیب و تشویق و شركتی حاكمیت ارزیابی جهت ناظران برای كلی اصل و محور چهار

 :شودمی بیان ادامه در كه دارد وجود بانکها

 اکمیت شرکتی يک بانکارزيابی جامع ح -1

این  .رندب كار به بانك شركتی حاكمیت كامل و جامع ارزیابی به منظور را الزم فرآیندهای باید بانکی ناظران

 بانك، پرسنل مدیره وهیئت ضایاع با مصاحبه مکتوبات، و هاگزارش منظم هایبازبینی طریق از تواندمی هاارزیابی

 همچنین .گیرد صورت غیرحضوری و حضوری بازرسیهای سایر و بانك خود توسط گرفته صورت ارزیابیهای آزمونها،

 واحدهای ریسك، حوزه مسئوالن و مدیره هیئت عامل، هیئت با منظم تعامالت شامل باید گرفته صورت هایارزیابی

 .1باشد مستقل حسابرسان و داخلی حسابرسی و تطبیق

 رشدا و مدیران مدیرههیئت با مستمر ارتباط و تعامل شركتی حاكمیت در ناظران نقش مهم محورهای از یکی

 املتع این .مسئولیت هستند دارای داخلی حسابرسی و تطبیق ریسك، مدیریت واحدهای در كه افرادی و بانك

 جهت سبمنا بستر تعامالت، ایجاد این از هدف .باشد ارتباطی مختلف طرق از منظم برنامه یك بر مبتنی باید

 و یتجار مدل بانك، هایازجمله استراتژی بانك مسائل خصوص در ناظران و بانك بین اطالعات و نظر تبادل

 در هك موضوعاتی سایر و دستمزد و حقوق مدیریتی، پرداخت چالشهای بانك، شركتی حاكمیت اثربخشی ریسکها،

 .است اهمیت دارای بانك اداره خصوص

 ایتردهطیف گس باید شركتی، حاكمیت زمینه در موجود عمده نواقص به رسیدگی منظور به بانکی ناظران همچنین

 انتخاب .اشندداشته ب اختیار در است، مناسب اصالحی اقدامات انجام برای الزم اختیارات شامل كه را ابزارها از

 و امنیت با در رابطه نواقص این كه ریسکی سطح با باید مذكور اقدامات انجام برای الزم زمانی چارچوب و ابزار

 .باشد متناسب كنند،می ایجاد مربوطه مالی هاینظام یا بانك سالمت

 

                                                           
 كل مدیریت ایران، اسالمی جمهوری بانك مركزی احمدی، نرگس :شركتی،مترجم حاكمیت بهبود برای گانه 14بازل(، اصول ) بال بانکی نظارت كمیته 1

 1394 بهار اعتباری، مؤسسات و بانکها بر نظارت
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 1عامل هیئت و مديران با مستمر تعامل -2

 ارشد مدیران و مدیرههیئت با مستمر ارتباط و تعامل شركتی حاكمیت تحقق در بانکی ناظران مهم وظایف از یکی

 .است داخلی حسابرسی و تطبیق ریسك، مدیریت واحدهای در مسئولیت دارای افراد و بانك

 ترازهم هایسایر بانك به نسبت عملکردشان خصوص در هابانك به را الزم آگاهی و بینش ناظران، است ضروری

 به شركتی حاكمیت تا اهداف بدهند پیشرو سیستماتیك هایریسك و بازار در گرفته صورت هایتوسعه خود،

 .نیافتد مخاطره

 تنبیهی ابزارهای از استفاده و ایتوسعه و مؤثر اقدامات انجام به الزام -3

 زارها واب از بانك، توسط كارآمد شركتی حاكمیت كارگیری به از اطمینان حصول منظور به باید بانکی ناظران

 هیئت مدیره وهیئت تركیب بانك، اقدامات و هاسیاست در الزم تغییرات اعمال جهت آورالزام اصالحی اقدامات

 تنبیهی زارهایو اب الزام از استفاده بدون زیرا. نمایند استفاده تنبیهی اقدامات سایر یا مجازات اعمال و عامل

 .داشت را بانك در شركتی حاكمیت اصول كامل سازیپیاده انتظار تواننمی

 رهایابزا از است باید كرده تخطی شركتی حاكمیت اصول از بانك كه دهد تشخیص بانکی ناظر مقام كه زمانی

 .استفاده نماید بانك توسط تکمیل و اصالح برای شده زمانبندی برنامه یك صورت به آورالزام

 طریق این از ندتا بتوان باشند جایگزین تشدیدی هایروش و سازوكارها از برخوردار باید ناظران مسئله این كنار در

 بانك ننماید، حاصال مطلوب به نحو را موجود هایناكارآیی یا نساخته برآورده را ناظر انتظارات بانك كه مواقعی در

 .نماید سختگیرانه و سریع اقدامات انجام به ملزم را

 ناظران بین در شرکتی حاکمیت به مربوط اطالعات گذاریاشتراک به و همکاری -4

 نهادهای و بانکی ناظران شامل ناظر مختلف نهادهای بین در اطالعات گذاریاشتراک زمینه در مشاركت و همکاری

 این .است اربرخوردخود  نظارتی وظایف ایفای در ناظر نهادهای فعالیت اثربخشی در زیادی بسیار اهمیت از اداری

 تحاكمی مسائل در خصوص ناظر نهادهای چندجانبه یا دو هایبررسی چونهم مختلف طرق از تواندمی همکاری

 به نسبت تریدقیق و شناخت ارزیابی بانکی ناظران شودمی موجب هامشاركت اینگونه .پذیرد صورت شركتی

 داشته یمال نظام كل بر آن آثار گروهی و ساختار در ویژه به رو پیش هایریسك بانکها، شركتی حاكمیت وضعیت

 بین اطالعات گذاریاشتراک در راستای تواندمی همکاری، تفاهمنامه همچون ترتیبات برخی میان این در. باشند

 .شود واقع مفید مسئول نهادهای سایر و ناظران

                                                           
 بانکها در شركتی حاكمیت استانداردهای و اصول  .13بانکی نظام شناسیآسیب 1
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 شرکتی حاکمیت تحقق در بانکی ناظران هایمسئولیت

 

 های کشوراصول حاکمیت شرکتی در بانک عدم تحققعلل  -2/3/4

توان به موارد زیر اشاره ایران می هایبانك مدیریت در حاكمیت شركتی ضعف كالن هایآسیب و چالشهادر مورد 

 كرد:

 شرکتی حاکمیت در ساختاری و نهادی هایچالش -1 

 به دستیابی مانع كه هاستبانك و راهبری سیاستگذاری در بازی قواعد و هارویه به مربوط هایچالش از آن دسته

 و مقرراتی قانونی، هایچالش از قبل الیه نهادی یك هایچالش اساس این بر. شودمی شركتی حاكمیت اهداف

 گیرند. قرار توجه مورد باید اجرایی
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 تالش رگونهباشد، ه نداشته وجود شركتی حاكمیت تحقق برای سازمانی فرهنگ و نهادی الزامات این كه زمانی تا

 نخواهد بود. برخوردار الزم اثربخشی و كارآیی از زمینه این در مقررات یا قانون تصویب برای

 نظام ناكارآمد در دولتی هایرویه و ساختارها تسلط نهادی، مشکالت خصوص در اساسی هایچالش از یکی الف(

 كه ییدر ساختارها. است شده شركتی حاكمیت اهداف به دستیابی عدم موجب كه است ایران بانکی و اقتصادی

 بروز ورتص در و كنترل كرده را ریسك كه است دولت این واقع به است مسلط اقتصادی هایفعالیت بر دولت

 نهادهای سایر و هابانك این شركتی مناسب، حاكمیت ساختار در كه حالی در كندمی قبول را ریسك نیز مشکل

 نمایند. قبول را ریسك باید كه هستند مردم بعد درجه در و مالی

 اعمال هاتصمیم در كافی دقت و نظارت كه است معنی این بدان نکنند، قبول را ریسك ذینفعان سایر و بانك اگر

 سایر یا و گذارانسپرده یا بانك نجات برای بحران، بروز مواقع كه در دارد وجود دولتی یك زیرا شد، نخواهد

 .1كرد خواهد اقدام ذینفعان

 مدیریت حوزه بانك(و شدار )مدیران انتصابات مهم حوزه در دو توانمی نمونه به عنوان را ناكارآ هایدخالت این

 حاكمیت انارك از یکی به عنوان آنها از هریك كه برشمرد تعهدات بانکها( و اعتباری تکالیف بر )ناظر ریسك

 .هستند مطرح شركتی

 حاكمیت قرارجهت است در تالش نبودن یکپارچه و فراگیر ایران، بانکی نظام در دیگر ساختاری و نهادی ب( مشکل

 شود،ینم محقق كشور از بانکهای معدودی یا یك تالش با شركتی حاكمیت استقرار. بانکهاست بین در شركتی

 است. گیرهمه مقوله شركتی حاكمیت زیرا

 مدیریت از تصور آنها و پسندندنمی را مستقل ارشد مدیریت غیردولتی، هایبانك از بسیاری اصلی دارانسهام ج(

 مدیریتی تغییرات از توان بسیاریمی رابطه این در لذا كند،می اجرا را آنها دستورات كه است مدیریتی خوب، ارشد

 2.نمود تبیین را غیردولتی هایبانك در

 وجود وجوه گرطهبه عنوان واس بانك جایگاه از درستی درک غیردولتی اعتباری مؤسسات یا بانکها از تعدادی د( در

 عموم از را ایپردهس منابع اعتباری باید مؤسسه یا بانك بانکها، ارشد مدیران یا مالکان از بسیاری نظر از. ندارد

 .نماید مصروف اصلی سهامدار منافع راستای در را آن و نموده اخذ مردم

 ايران در هابانک مالکیتی ساختارهای و الگوها با مرتبط هایچالش  -2

                                                           
 ایران بانکهای مدیریت در حاكمیت شركتی ضعف كالن هایآسیب و هاچالش  .15بانکی نظام شناسیآسیب 1
 ص ، 1393 ارزی، و پولی همایش سیاستهای چهارمین و بیست مقاالت مجموعه ،"بانکها در شركتی حاكمیت نظام ارزیابی  "آزاد، امین امیرحسین 2
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 » ایران در غیردولتی بانکهای تأسیس اجازه قانون «تصویب، با شدند و ملی بانکها اسالمی پیروزی انقالب از پس

 .شد صادر بانکداری نظام توسط خصوصی بانکهای فعالیت اجازه ، 1379 فروردین ماه 1 مورخ

. ردندك پیدا گرایش بانك تأسیس سمت به نیز عمومی نهادهای برخی غیردولتی، بانکهای تأسیس اجازه از پس

 قوامین، شهر، ایبانکه از عبارتند دارند را سهام بیشترین آنها غیردولتی در عمومی نهادهای كه بانکهایی ازجمله

 پارسیان و... سینا، ایرانیان، حکمت انصار،

 عالیتف و تأسیس به شركتهای بزرگ و غیردولتی عمومی نهادهای و خصوصی بخش ورود از سالها گذشت با حال

 ساختار نوع ینا از ناشی هاییآسیب و چه چالشها شركتی حاكمیت منظر از كه نمود بررسی باید بانکی حوزه در

 است؟ آمده به وجود بانکها مدیریت و مالکیت

 به عنوان كه ایران است بانکی نظام در اطالعات افشای در جدی ضعف فوق، سؤاالت به پاسخ در اساسی چالش یك

 قامار و آمار نبود ضعف شفافیت، موارد ازجمله. است شركتی حاكمیت در شفافیت اصل رعایت در معضل یك

 دولتیغیر بانکهای غیرمستقیم و داری مستقیمسهام وضعیت و مالکیت كیفیت و حدود خصوص در مستند و روشن

 .است

 اصلی، انمالک مشتمل بر بانك مالکیت اساسی ساختار (، 2010 ) بال كمیته شركتی حاكمیت هفتم اصل اساس بر

 و ارشد مدیریت هایپست در مدیره یا هیئت در آنها مشاركت و اصلی سهامداران گیری،رأی نحوه ذینفع، مالکان

 .شود افشا روشن و شفاف به صورت سهامداران جلسات

 تابعه هایوضعیت شركت و حجم در شفافیت عدم بر مضاف بانکها مالکیت و سهامداری تركیب در شفافیت عدم

 افشا چونمه شركتی از حاكمیت متعددی اصول كه است آورده به وجود را وضعیتی رفته هم روی بانکها وابسته و

 شفافیت جموعه،زیرم هایشركت به اعطای تسهیالت كنترل بانکها، بر وابسته و تابعه هایشركت ریسك مدیریت و

 .شود ضنق... و عمده سهامداران كنترل تابعه، هایمدیره شركت هیئت با بانك مدیره هیئت روابط كنترل و

سازمان هب است كه مجوزهایی از ناشی بانکها سهام تملك وضعیت در نهادی ریختگیهم به از بخشی كلی طور به

 .است شده داده بانك تأسیس جهت مختلف نهادهای و ها

 اصول حاكمیت بر بانکها در مالکیت متمرکز و غیرشفاف ساختارهای اثر موضوع بیشتر تبیین راستای در

 وابسته به اشخاص تسهیالت و كالن تسهیالت خصوص در غیرشفاف و ناقص هرچند آمار به نگاهی شركتی
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 تسهیالت به بانکها برخی از تسهیالت زیادی حجم كه دارد آن از نشان بانکها از برخی مالی هایصورت در(مرتبط)

 .1است شده داده تخصیص مرتبط اشخاص یا كالن

 هابانک شرکتی حاکمیت استقرار در کنترلی و نظارتی هایچالش - 3

 ها دارایحوزه و هابخش سایر از بیش بانکی بخش در كنترلی و نظارتی هایسیستم نقش مسئله كلی به طور

 كند. اردوبانکی  شبکه كل به سیستمی ریسك تواندمی بانك یك ورشکستگی یا و تعطیلی زیرا است، اهمیت

 از متأثر مه ایران شبکه بانکی در شركتی حاكمیت استقرار در كنترلی و نظارتی ساختارهای و فرآیندها در ضعف

 قوانین برخی زا متأثر هم و است بانکی مقام ناظر به عنوان مركزی بانك عملکرد در موجود هایكاستی و هاضعف

 . بیرونی هایرویه و

 مقررات، عهزیرا به دلیل مجمو است، مشهود بانکها سایر از بیش دولتی بانکهای خصوص در نظارت زیرساخت ضعف

 حاكمیت با رتبطمقررات م تدوین برای مركزی بانك مداخله امکان دولتی، بانکهای بر حاكم فرآیندهای و هارویه

 دیگر طرف از و بوده قانونی( هایمحدودیت )به دلیل ناچیز به شدت دولتی هایبانك اداره در مناسب شركتی

 است. محدود هم دولتی بانکهای اداره در مركزی بانك نظارت و دخالت حیطه

 دولتی بانکهای مختص شرکتی حاکمیت هایچالش -4

 هایبانك یرازگرفت،  نظر در یکسانی یرویه دولتی و خصوصی بانکهای بین تواننمی شركتی حاكمیت مورد در

 ترسهل كمی خصوصی وضعیت بانکهای در ولی است، قانونی آنها اساسنامه و شده تشکیل قانون اساس بر دولتی

 .است ترراحت انکهااین ب در آن سازیهپیاد شود،می ابالغ مركزی بانك توسط كه هم الزاماتی و است

 كه است شده ینابه  منجر مسئله این. روبروست زیادی هایضعف با دولتی هایبانك در شركتی حاكمیت ساختار

 نامطلوبی ضعیتو غیردولتی به بانکهای نسبت نظارتی و عملکردی هاینسبت و هاشاخص برخی در دولتی بانکهای

 سرمایه، كفایت تنسب حداقل بودن پایین و سرمایه نامناسب وضعیت به توانمی موارد این ازجمله. باشند داشته

 .كرد اشاره... و غیرجاری مطالبات باالی نسبت

 تبیین درستیبه بانك )دولت( با اصلی سهامدار روابط كه است این دولتی بانکهای در شركتی حاكمیت چالشهای از

 یا تجهیز برای و كرده دولتی دخالت بانك امور اداره در اساسنامه یا قانون با مطابق اصلی دارسهام و است نشده

 . 2كندمی ریزیبرنامه آن منابع تخصیص

                                                           
 ایران بانکهای مدیریت در حاكمیت شركتی ضعف كالن هایآسیب و هاچالش  .15بانکی نظام شناسیآسیب 1
 1393 ایران، ارزی و پولی سالیانه سیاستهای همایش وچهارمینبیست ایران، حقوق منظر از بانکها در شركتی حاكمیت .امین جعفری، 2
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یك  دولتی هایبانك كه ساختار مدیریت ارشد است این خصوص این در زیربنایی هایچالش از یکی كلی طوربه

 اجرای به موظف نظارت، و بر سیاستگذاری عالوه دولتی بانك هر مدیره هیئت دیگر به عبارت. است الیه

 .است نیز خود ازسوی شده تعیین هایسیاست

دارند،  برعهده را غیره( و اداری ارزی، اعتباری، )نظیر بانك اجرایی عملیات بر نظارت بحث لذادر این چارچوب

 هم های قبلیسیاستگذاری بر نظارت آنکه ضمن. پذیردنمی انجام یکپارچه و منسجم به صورت هم سیاستگذاری

. است كرده اجرا تدوین و را هاسیاست قبالا  كه است ایهمدیر هیئت همان نظارت مسئول زیرا نیست، امکانپذیر

 حاكمیت چارچوب هم های دولتیبانك در مدیره هیئت ریاست و مدیرعاملی سمت همزمان تصدی میان این در

 . سازدنمی امکانپذیر را مطلوب شركتی

 اعضای کهاست  این دولتی هایبانك به مربوط شركتی حاكمیت بحث در اساسی مشکالت از یکی مجموع در

 تعیین هیئت مديره توسط بايد عامل مدير که صورتی در کندمی تعیین عامل مدير هم را مديره هیئت

 هایبانك در چنینیساختار این وجود .است یکن لم كان مدیرعامل بر نظارت مسئله مشکلی، چنین وجود با .شود

 حسابرسی حسابرسی، ریسك، كمیته كمیته همچون شركتی حاكمیت تحقق ابزارهای شودمی موجب دولتی،

 ارشد الیه در مؤثر نظارت امکان كه در شرایطی زیرا دهد، قرار منفی تأثیر تحت هم را غیره و تطبیق واحد داخلی

 نخواهد را الزم اثربخشی هم بانك پایین هایبخش در های نظارتیكمیته و واحدها ایجاد ندارد، وجود بانك مدیریت

 .داشت

 هابانک شرکتی حاکمیت استقرار در قانونی خألهای و هاچالش -5

 صریح قانونی نبود اتفاق، مورد چالش ترینمهم بانکی، نظام نظرات خبرگان و گرفته صورت هایبررسی اساس بر

 سطح در شركتی حاكمیت استقرار به الزام وجود ضرورت. است بانکی نظام در حاكمیت شركتی استقرار برای

 )ذینفعان حقوق مردم به شركتی حاكمیت مسئله بودن وابسته همچنین و موضوع این زیاد اهمیت قوانین به دلیل

 زمینه این در كارآمد قوانین و به كارگیری تصویب نیازمند كه است (... و گذارانسپرده سهامداران، از اعم بانك

 .است

 بانکهای خاص به طور) بانکها شركتی حاكمیت به مربوط اصول و قواعد ایران، در موجود قوانین به توجه با

 موارد اینکه ضمن گروهی؛ و ساختار بازرسان عامل، مدیر مدیره، هیئت موضوعات به شودمی محدود خصوصی(

 دارند. زیادی فاصله بانکها در حاكمیت شركتی اصول با و اندنشده داده پوشش كامل به طور هم شده ذكر

 نیز موجود قانونی موارد خصوص در شركتی حاكمیت استقرار برای اجرا ضمانت نبود صریح، نبود قانون بر عالوه

 .است دیگر هایاز چالش
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 1بانکها شرکتی حاکمیت استقرار در مقرراتی خألهای و چالشها -6

 نوع سه كه دهدیم نشان بانکها حاكمیت شركتی به مربوط هایبخشنامه و هاآیین نامه مقررات، مجموعه بررسی

 هاییبخشنامه به مربوط دوم دسته بوده، آورمقررات الزام مقررات، اول دسته. دارد وجود زمینه این در مقررات

 و داتمستن سوم دسته و است شركتی حاكمیت پیاده سازی رهنمودهای برای الزامات حداقل به عنوان كه است

 .است تیشرك حاكمیت سازیپیاده رهنمودهای قالب در حاكمیت شركتی به مربوط شده ترجمه هایگزارش

 ارآمد،ك استقرار را برای الزم ویژگیهای شركتی حاكمیت به مربوط مسائل خصوص در موجود مقررات مجموعه آیا

 در ییچالشها چه پاسخ، بودن صورت منفی در است؟ نموده فرآهم بانکها در شركتی حاكمیت اثربخش و یکپارچه

 دارد؟ وجود زمینه این

 :گرددمی ارائه زیر مالحظات و نکات شده، مطرح سؤاالت به پاسخ در

 در شركتی حاكمیت سازیپیاده مقررات جامعیت عدم حوزه، این به مربوط مقررات مهم هایچالش از یکی -1

 شد، اشاره مقررات الزامی بخش در كه شركتی حاكمیت ابعاد از برخی كه معنا بدین .است كشور بانکی شبکه

 رهنمود ورتص به صرفاا حاكمیت شركتی دیگر اصول و ابعاد كه است حالی در این شده، ابالغ بانکها به اجرا جهت

 بودن جامع و یکپارچه از نشان بال همچون كمیته المللیبین مقررات كه حالی در .است شده ابالغ بانکی شبکه به

 .دارد بانکها برای شركتی حاكمیت مقررات

 به كه است تی كردهشرك حاكمیت استقرار در فراوانی هاینامه توصیه و رهنمودها ارائه به اقدام مركزی بانك -2

 دقیق اجرای برای الزم را انتظارات مسئله این و است پرداخته بال كمیته مختلف اصول ترجمه به عمده طور

 .سازدنمی برآورده شركتی حاكمیت

 به كه دارد آن زنشان ا گرفته صورت اظهارنظرهای و شركتی حاكمیت استقرار در بانکها برخی تجربه بررسی -3 

 شركتی تحاكمی اصول از اجرای هماهنگی و مشترک رویه بانکی، ناظر مقام توسط روشن الزامی قواعد نبود دلیل

 .ندارد وجود بانکی شبکه در

 ردندا اجرایی ضمانت هیچ شركتی حاكمیت زمینه در مركزی بانك رهنمودهایجمع بندی نظرات این است كه 

  دانند.نمی ملزم برابر آن در را خود بانکها و

 برای مستلزم هزینه مقررات این كه دارد آن از نشان محدودكننده مقررات سازیپیاده در سایركشورها تجربه -4

 را هاییچنین محدودیت توانندنمی خود اختیار به بانکها پول، بازار رقابتی انحصار ماهیت علت به و بوده بانکها

                                                           
 ایران بانکهای مدیریت در حاكمیت شركتی ضعف كالن هایآسیب و هاچالش  .15بانکی نظام شناسیآسیب 1
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 گذارانسپرده .است برآورده نشده هاییابالغیه چنین اجرای از انتظار مورد اثربخشی و كارآیی عمالا  لذا بپذیرند؛

 بانکها چندم اولویت در الزامات عمالا این و ندارند خود هایریسك به چندانی توجه بازار، مکانیسم نبود دلیل به نیز

 .میگیرد قرار

 كه بانکهایی شده است موجب شركتی حاكمیت اصول رعایت خصوص در مقررات اجرای ضمانت بودن پایین -5

 با چندانی تفاوت اندبانکها داشته سایر به نسبت بیشتری و مطلوب تالش شركتی حاكمیت استقرار زمینه در

 اصول با تطابق میزان بر اساس بانکها بندیرتبه نظام خأل.باشند نداشته عملکرد ضعف دارای بانکهای

 .است امر اين تشديدکننده شرکتی حاکمیت

در گزارش كه شركتی حاكمیت قواعد به مربوط هایرعايت عدم و تخلفات برای اجرايی ضمانت نبود  -6 

 .گیردنمی اثربخش صورت و الزم اثر ترتیب معمول طور به ولی گردد،می اشاره بانکها حسابرسی سالیانه های

 در گسترده ساختاری تغییرات اعمال مستلزم بانکی، نظام در شركتی حاكمیت نظام استقرار كه آنجایی از -7 

 قوانین این میان در .باشد موجود مقرراتی چالش ترينمهم هابانک اساسنامه رسدمی نظر به بانکهاست،

 بر ناظر از چالشها بخشی بنابراین و بوده اسالمی شورای مجلس مصوبات اساس بر بانکها از گروهی بر ناظر

 هایسیاست قانون اجرای «ج « بند استناد به دیگر ازسوی. است مقررات و هارويه نه و قانونی زيرساختهای

 برخی است شده موجب این مسئله كه است، دولت بانکها از برخی سهامدار اساسی، قانون چهل وچهارم اصل كلی

 عدم طریق، این از آمده به وجود اشتراک منافع عدم مشکالت و بانك بودن ذینفع همچون سازوكارها و هارویه

 خصوص در مسئله این كه گردد معمول این بانکها در ..و مدیره هیئت اعضای و عامل مدیر در نسبی استقالل

 .دارد وجود دیگر ایگونه به نیز دولتی بانکهای

 بانکها سازمانی ساختارهای به مربوط هایچالش  -7

 سازمانی مناسب شركتی، ساختار حاكمیت اهداف به دستیابی مهم مؤلفه حوزه، این ادبیات اساس بر كلی به طور

 برمبتنی سازمانی واحدهای و هاعامل، كمیته هیئت مدیره، هیئت روابط آن اساس بر كه است  (بانك) شركت در

 نمایند. فعالیت ذینفعان منافع حفظ راستای در و گرفته شکل هامسئولیت و وظایف شفاف و روشن تعریف

 ساختار شركتی، ابتدا حاكمیت ركن یك به عنوان بانکها سازمانی ساختارهای به مربوط هایچالش بررسی از پیش

 :گرددمی ارائه و ارزیابی موجود چالشهای سپس و شده بررسی بانك سازمانی بخشهای
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 شرکتی حاکمیت در بانک سازمانی هایبخش ساختار

 بانك در سازمانی مختلف هایالیه طراحی نیازمند شركتی حاكمیت تحقق حوزه، این مبتنی بر ادبیات كلی به طور

 .باشند  پشتیبانی بخش و میانی بخش ، پیشین بخش دربرگیرنده باید سازمانی هایالیه یا این بخشها .است

 اصلی كه وظیفه است (واحدهایی یا) كاركردها مجموعه از متشکل بانك، درون سازمانی ساختار در میانی بخش

 ،(انطباق) شامل تطبیق امروز بانکداری در مهم كاركرد سه.  است بازدارندگی و هشدار سنجش، نظارت، آنها

 .دارند قرار میانی بخش در ریسك مدیریت و داخلی حسابرسی

 و شركتی ساختار حاكمیت استقرار در بخش تریناساسی و ترینمهم بانك، سازمانی هایبخش و اجزا بین در

 است مربوطه هایكمیته و عامل هیئت مدیره، هیئت به مربوط سازمانی الگوی

 حسابرسی كمیته همچون نیز دیگری ابعاد و محورها بر مشتمل شركتی حاكمیت برای تحقق بانك سازمانی ساختار

 و انتصابات كمیته خدمات، جبران كمیته ریسك، مدیریت كمیته ،)مستقل حسابرسی و حسابرسی داخلی واحد(

 است. دیگر سازمانی سایر اركان

 بانکها در اجرايی و گیریتصمیم فرآيندهای و ساختارها به مربوط چالشهای

 :دارد كشورها وجود در مدیره هیئت خصوص در ساختار نوع دو كلی طور به ،(2010)بال كمیته بررسی اساس بر

 تحت ایجداگانه وسیله گروه به مدیره هیئت نظارتی وظیفه آن اساس بر كه است ایدوالیه ساختار اول، ساختار

 .دهدمی انجام را نظارت به امور مربوط فقط و ندارد اجرایی وظیفه هیئت این .پذیردمی انجام نظارتی هیئت عنوان

 هر .دارد عهده بر نیز را نظارتی گیری وظیفهتصمیم وظیفه بر عالوه مدیره هیئت ای،الیه یك ساختار مقابل در

 سهامداران، با مدیران ارتباط نحوه مناسب، حاكمیت شركتی نظام از برخورداری برای بانك، مدیریتی ساختار نوع

 خود گیریتصمیم در را ارشد مدیران خارجی، عوامل و سایر دارانسهام تا باشد شده تبیین شفاف طور به باید

 .نکنند منحرف

 از اهمیت بانك، درون در شركتی حاكمیت تحقق مهم ركن عنوان به اجرایی و گیریتصمیم ساختارهای اصالح

 و هیئت عامل مدیره، هیئت مجموعه .است برخوردار شركتی حاكمیت استانداردهای و اصول بین در زیادی

 اصول.هستند بانك در اجرایی و گیریتصمیم ساختار دهندهتشکیل شركتی حاكمیت واحدهای و هاكمیته

 تفکیك بر OECD توسعه و اقتصادی هایهمکاری سازمان همچون نهادها سایر و بال كمیته شركتی حاكمیت

  .دارند فروانی تأكید اجرایی از نظارتی- گیریتصمیم ساختارهای
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 اجرای بر نظارت و تصویب شامل بانك؛ قبال در جامع مسئولیتی از هیئت مدیره كه است باور این بر بال كمیته

 منظور همین به . باشدمی برخوردار شركتی هایارزش و حاكمیتی( ساختار)چارچوب بانك، استراتژیك اهداف

 .است كرده پیشنهاد آن اقدامات و وظایف و مدیره هیئت ساختار برای استانداردها را و اصول از ای مجموعه

 مربوطه هایو كمیته عامل هیئت مدیره، هیئت ساختارهای خصوص در ایران بانکی نظام وضعیت مقایسه و بررسی

 :است زیر مشکالت و چالشها دهندهنشان شركتی حاكمیت استاندارد اصول با

 تعیین راهبردهای و سیاستگذاری اصلی محور و مسئول مديره هیئت كه كندمی ایجاب شركتی حاكمیت -1

 کشور، بیشتر بانکهای در كهطوری به گیرد،نمی قرار توجه مورد ما بانکی نظام در مسئله این ولی باشد، بانك

 درحالیست این دارد، هاگیریتصمیم و بانک هایفعالیت پیشبرد در محوری و راهبری نقش مديرعامل

 .باشد پاسخگو آن به بوده و مدیره هیئت اجرایی بازوی باید مدیره هیئت منصوب عنوان به عامل مدیر اساساا كه

 هیئت اعضای تعیین شده مديرعامل و بوده برعکس اساساً ما دولتی بانکهای خصوص در مسئله اين

 عامل مدیر هایبر فعالیت ناظر باید كه بانك مدیره هیئت .نمايدمی منصوب خود معاونین عنوانبه را مديره

 هستند بانك همان در عامل مدیر اغلب معاونین دولتی بانکهای در گذاران،سپرده و دارانسهام منافع حافظ و باشند

 .گردد مختل عمالا دولتی هایبانك در مدیر عامل عملکرد بر مدیره هیئت نظارت تا شودمی موجب كه

 .نیست فراهم خود عملکرد و فعالیت به مدیره نسبت هیئت بودن پاسخگو برای مناسب بستر و زمینه -2

 و مدیران (...و ریسك حسابرسی،) داخلی کننده کنترل هایمجموعه بین استقالل عدم و وابستگی -3

 حسابرسی و كمیته ریسك خصوص در مسئله این. یابد كاهش شركتی حاكمیت اثربخشی است شده موجب بانك،

 نداشته را الزم استقالل و بانك هستند اداری ساختار در هاكمیته این كشور بانکهای بیشتر در و است مشهود بیشتر

 هیئت ذيل هایکمیته ،بانکی از كارشناسان برخی اظهار به بنا. باشندمی بانك مدیران هایدخالت از متأثر و

 مسئله این ، شوندمی محسوب مدير عامل و رئیس کارمند نوعی به کشور هایبانک بیشتر در مديره

 نظام در جدی مشکل با قوی هایكمیته وجود شركتی یعنی حاكمیت تحقق اصلی ابزار و ركن كه است معنی بدان

 .هستند مواجه ایران بانکداری

 و انحای مختلف به بانکها در مشوقها و انتصابات حسابرسی، ریسك، مدیریت نظیر هاییكمیته حاضر حال در -4

 .هستند تصمیمات در استقالل نیازمند هاكمیته این كه حالی در دارد، وجود بانك عامل مدیر نظر تحت

 در هاكمیته ولی این دارند، شركتی حاكمیت قواعد استقرار در زیادی بسیار نقش شركتی حاكمیت هایكمیته -5

 حاكمیت هایكمیته و ساختار تركیب به مربوط خألهای ترینمهم. هستند روبرو زیادی هایچالش با ایران بانکداری

 : از عبارتند ایران در بانکها شركتی
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 بانکها، عامل هیئت از مزبور هایكمیته استقالل عدم -

 بانکها، در هاكمیته برخی استقرار عدم -

 مزبور، هایكمیته توسط (شده گزینش و محدود هرچند) اطالعات افشای عدم -

  .داخلی حسابرسی و ریسك مدیریت مانند تخصصی هایحوزه در ویژه به افراد تخصص تطابق عدم  -

 و حسابرسی هایعملکرد كمیته خصوص در غیردولتی اعتباری مؤسسات و بانکها از گرفته صورت هایارزیابی -6

 این .گذارندنمی نمایش به را چندان مطلوبی وضعیت نیز تطبیق واحد و داخلی حسابرسی ،واحد ریسك مدیریت

 کادرهای از و نبوده اجرايی چندانی قدرت دارای تشکیل، صورت در يا نشده تشکیل يا واحدها

 داخلی كنترل نظام فقدان از بانکهای دولتی نظیر هم غیردولتی بانکهای .برندنمی بهره نیز مجرب و متخصص

 .برندمی رنج كارآ و مؤثر

 اركان از بعضی با مرتبط الزامی مقررات برخی ابالغ به اقدام شركتی حاكمیت سازیراستای پیاده در مركزی بانك

 و اصول ریسك مدیریت و داخلی هایكنترل خصوص در رهنمودهایی مجموعه انتشار همچنین و حاكمیت شركتی

 ضمانت و جامعیت، کارآمدی از رهنمودها و مقررات مجموعه این اما نموده، (2010) بال كمیته شركتی حاكمیت

 و مقررات با تطابق پايینی و نشده بومی رهنمودها این از یك هیچ عالوه به .نیستند برخوردار الزم اجرای

 است، نشده حاكمیت شركتی اصول رعایت به الزامی وقتی اینکه مضافاا. دارد کشور بانکهای جاری شرايط

 .كرد اجرایی و پیاده خصوص این در نیز کنترلی و نظارتی سازوکاری تواننمی قاعدتاا

 جامعه سازمان حسابرسی، چونهم نهادهایی حاضر حال در بانکها شركتی حاكمیت به مربوط مسائل خصوص در

 بانك و سو یك از بهادار و اوراق بورس سازمان محاسبات، دیوان كشور، كل بازرسی سازمان مستقل، حسابرسان

 اختالف عمالا است شده موجب این مسئله كه هستند وظایفی و هامسئولیت دارای دیگر ازسوی نیز مركزی

 و دستورالعملها بانك، عملکردهای برخی نظارت بر حسابرسی، و بازرسی همچون هاحوزه برخی در نظرهايی

 كشور، بانکی نظام در تاكنون كه است حالی این در. نمایند ابالغ بانکی شبکه به را ایجداگانه هایبخشنامه

 نشده ارائه شركتی حاكمیت اجزای و اركان در خصوص واحدی و روشن هایدستورالعمل و مقررات مجموعه

 .باشد مذكور نهادهای از هریك هایمسئولیت و وظایف دقیق شرح تبیین و تعریف متضمن كه نحویبه است

 با ایو اساسنامه اداره ساختارهای دلیل به( شده خصوصی و دولتی) كشور بانکهای از زیادی بخش آن بر عالوه

 این اساسنامه مربوط به قوانین اصالح ضرورت مسئله این و کنند پیدا زيادی فاصله شرکتی حاکمیت اصول



  

101 

 

 تنظیم قانون همچون) اندپیدا كرده ورود بانکها این اداره در نوعی به كه قوانینی سایر اصالح همچنین و بانکها

 .نمایدمی ضروری را (...دولت و سهم سود واریز مقررات خصوص در دولت مالی مقررات از بخشی

 شمار به نظام بانکی ازجمله و هابنگاه عملکرد بهبود برای ضروری امری شركتی، حاكمیت اصول اجرای و تدوین

 شده محول مرکزیبانک  عهده به امر جریان حسن بر نظارت اصلی مسئولیت بانکی نظام مورد در . آیدمی

 مقررات و قوانین با و منطبق درست عملکرد بر نظارت به و شودمی شروع مقررات تدوين از نقش این .است

 با شرکتی حاکمیت و استانداردهای اصول تطبیق و سازیبومی راه این در .شودمی ختم بانکها توسط

 اجرای برای الزم ابزارهای تأمین مركزی و بانك و ربا بدون بانکداری شده اصالح قوانین و باالدستی قوانین

 .است كشور بانکی شبکه شركتی در حاكمیت قواعد استقرار ضروریات از مركزی بانك توسط آن

های كشور بنابراین پس از توضیحاتی كه ارائه دادیم مشخص شد یکی از علل ضعف نظارت بانك مركزی بر بانك

های كشور از اصول حاكمیت وقتی اصول موجود در ساختار و فرآیند بانكباشد. نبود قواعد مناسب و كارا می

باشد. و اگر اصول حاكمیت شركتی در ساختار ها بسیار مشکل میشركتی فاصله دارد، نظارت بر اعمال بانك

 شود.تر میها بسیار آسانچنین در ساختار مقام ناظر پیاده شود نظارت بر بانكهای كشور و همبانك

 حل مشکل در طرح بانکداریهرا -

در طرح بانکداری به این موضوع توجه شده است و یکی از وظایف سازمان مقررات را نظارت بر اجرای اصول 

 ها كرده است.حاكمیت شركتی برشمرده است. و هیئت مدیره را ملزم به ایجاد این ساختار مطلوب در بانك

 طرح بانکداری: ۸5ماده

 حسابرسی، كمیته جمله از داخلی كنترل و شركتی حاكمیت به مربوط هایكمیته است موظف بانك مدیره هیأت

 ضروری هایسایر كمیته و مقررات و قوانین تطبیق كمیته خدمات، جبران كمیته ریسك، مدیریت عالی كمیته

 و قانون این چهارچوب مقررات در را آنها فعالیت به مربوط ضوابط و داده تشکیل را مركزی بانك اعالم حسب

 بانك داخلی هایو كنترل شركتی حاكمیت مناسب نظام. گذارد اجراء مورد به مركزی بانك هایدستورالعمل

 و جلسات برگزاری وظایف، نحوه اختیارات، اعضاء، عضویت مدت و شرایط ها،كمیته از یك هر تركیب بر مشتمل

 تصویب به سازمان به پیشنهاد بنا كه بود خواهد دستورالعملی چهارچوب در مربوط ضوابط سایر و اعضا الزحمهحق

 رسد.می بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته

عامل،  هیئت مدیره، هیئت روابط بر ناظر فرآیندهای و ساختارها از ایمجموعه شركتی حاكمیت : 1 تبصره

 شبکه سالمت و ثبات حفظ ذینفعان، حقوق تأمین بانك، اهداف تحقق برای كه است ذینفعان سایر و دارانسهام



  

102 

 

و  شده تدوین بانك مدیره هیأت توسط قانون، چارچوب در حداكثری، شفافیت ایجاد و منافع تضاد كنترل بانکی،

های بخش از هریك هایمسئولیت و اختیارات توزیع نحوه .رسدمی بانکی نظارت و مقرراتگذاری كمیته تأیید به

حاكمیت  به مربوط الزامات رعایت است موظف مدیره هیأت. خواهدشد تعیین شركتی حاكمیت چارچوب در بانك،

واحدهای  و (داخلی كنترل و شركتی حاكمیت هایكمیته) مدیره هیأت به وابسته هایكمیته طریق از را شركتی

 هیئت مدیره.نماید اتخاذ مقتضی تصمیم تخلف، احراز صورت در و داده قرار دائمی پایش مورد ها، آن با مرتبط

 2 در تبصره مذكور دستورالعمل چارچوب در را زیر موارد شركتی، حاكمیت استقرار منظور به است موظف بانك

 :كند سازمان ارسال به بانکی نظارت و مقرراتگذاری كمیته در تأیید برای و نموده، روزرسانیبه یا تدوین ماده، این

 ریسك؛ مدیریت جامع نظام -1

 آن؛ نظایر و داخلی هایكنترل تطبیق، الزامات سرمایه، كفایت با ارتباط در كلیدی هایسیاست -2

 بانك؛ خدمات و عملیات در شرعی ضوابط و اصول -3

 دستمزد؛ و حقوق تعیین ضوابط و انتصابات -4

 مربوط؛ تضاد منافع و ریسکها كنترل و وابسته و تابعه مؤسسات یا مادر شركت شامل بانك گروهی ساختار -5

 .عامل هیأت به اجرایی امور تفویض نحوه و بانك داخلی مدیریت نامه آیین -6

 برای استقرار الزم هایدستورالعمل قانون، این ابالغ از پس ماه سه مدت ظرف است موظف سازمان : 2 تبصره

 هایدستورالعمل .برساند بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته تصویب به و تهیه را بانکها در شركتی حاكمیت

 شود. روزرسانیشركتی، به حاكمیت حوزه در بانکداری صنعت هاینوآوری و تحوالت با متناسب باید یادشده

مدیره و مدیرعامل زمان هیئتها بوده است. تصدی همیکی از مواردی كه  باعث ضعف سیستم نظارتی در بانك

ت مدیره در امور است و باید به آن پاسخگو باشد ولی اگر بودن در یك بانك است. در واقع مدیرعامل نماینده هیا

مدیر عامل خود از هیات مدیره باشد و یا اینکه اعضای هیات مدیره از معاونین مدیرعامل شوند. در اینجا بحث 

های دولتی رایج ها مخصوصا بانكشود. این روش كه در برخی از بانكنظارتی هیات مدیره بر مدیرعامل مختل می

 كند.ها را با مشکل مواجه میسیستم كنترل و نظارت داخلی بانك است

 طرح بانکداری: ۹7و  ۹6ماده 

 میان از عامل هیأت اعضای انتخاب یا و شخص یك توسط عامل مدیر و مدیره هیات ریاست زمانهم تصدی -

 .شودمی نیز دولتی هایبانك شامل فصل این در مقرر احکام - .است ممنوع بانکها كلیه در مدیره هیات اعضای
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 دسترسی مقام ناظر به اطالعات دقیق و به هنگام از عملکرد بازیگران -4/4

یك عامل بسیار مهم و تاثیر گذار در نظارت خوب، اطالعات شفاف، دقیق و به هنگام از عملکرد مجموعه تحت 

 روند و عملکرد مقام ناظر از نظارت است. داشتن اطالعات دقیق و به هنگام موجب شناسایی سریع و دقیق

های كشور داشته باشد شود. اگر بانك مركزی این اطالعات را از بانكخطرآفرین و پر ریسك مقام تحت نظارت می

 ها به نقطه بحرانی برسد، مانع از این وضعیت شود.تواند قبل از اینکه وضعیت بانكمی

چنین نبود اصول حاكمیت شركتی در موسسات اعتباری و همها و اما در كشور، به علت تعداد بسیار زیاد بانك

چنین به علت ها به خوبی در دسترس نیست. همها اطالعات دقیق و شفاف از عملکرد این بانكساختار این بانك

ها دقیق و به هنگام در اختیار بانك مركزی)مقام ناظر( های یکپارچه، عملکرد بانكنبود و یا عدم توسعه سامانه

های دولتی باعث عدم افشای اطالعات های قانونی مخصوصا در مورد بانكچنین ضعف در رویههم گیرد.ر نمیقرا

 شود.ها میصحیح از عملکرد بانك

 حل مشکل در طرح بانکداریراه -

 ها به سامانه جامع بانکی قوانین زیر در نظر گرفته شده است:در طرح بانکداری بمنظور دسترسی همه بانك

 طرح بانکداری: ۸7هماد

 هایتراكنش عملیات، خدمات، به مربوط اطالعات كلیه به برخط دسترسی برای الزم بسترهای است موظف سازمان

 هایبدهی به اطالعات مربوط جمله، از نظارت تحت اشخاص بر نظارت برای نیاز مورد اطالعات سایر و بانکی

 .نماید بروزرسانی و ایجاد را ... و وثایق غیرجاری،

  طرح بانکداری: ۸۸ماده

 هرگونه كه كنند مدیریت و تنظیم ای گونه به را خود بانکی خدمات و عملیات یکپارچه سامانه موظفند بانکها كلیه

 و مركزی بانك عامل، اعضای هیئت مدیره، هیئت اعضای برای بالفاصله و برخط صورت به زیر متغیرهای در تغییر

 كنند تنظیم ایگونه به را های بانكفعالیت موظفند مدیره هیئت و عامل هیئت اعضای. باشد مشاهده قابل سازمان

 سازمان، و مركزی بانك توسط های صادرهدستورالعمل یا قانون توسط شده تعیین حدود از مزبور متغیرهای كه

 به نسبت جهل ادعای و هستند متضامناا مسئول خصوص این در مدیره هیئت و عامل هیئت اعضای. نکند تجاوز

 :نیست مسموع آنان از زیر موارد

 سپرده؛ انواع تفکیك به ها، سپرده مانده -1

 تسهیالت؛ انواع تفکیك به اعطائی، تسهیالت مانده -2
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 اشخاص؛ نفع به شده پذیرفته تعهدات مانده -3

 امهال و الوصول معوق، مشکوک سررسیدگذشته، جاری، تفکیك به كالن، اعطائی تسهیالت و كالن تعهد مانده -4

 شده؛

 امهال و الوصول مشکوک معوق، گذشته، سررسید تسهیالت و كالن تسهیالت كالن، تعهد تعریف :تبصره

 .شودمی ابالغ بانکها به و رسیده بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته تصویب به شده

 جاری، به تفکیك آنان، به شده اعطا تسهیالت و بانك با مرتبط اشخاص نفع به شده پذیرفته تعهدات مانده -5

 شده؛ امهال و الوصول مشکوک معوق، سررسیدگذشته،

 .شودابالغ می بانکها به و رسیده بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته تصویب به مرتبط، اشخاص تعریف :تبصره

 جاری، تفکیك بهكشوری  خدمات قانون 5 ماده موضوع اجرائی هایدستگاه و دولت به اعطائی تسهیالت مانده -6

 شده؛ امهال و الوصول مشکوک معوق، سررسیدگذشته،

 جاری، به تفکیك فوق ردیف سه در مذكور اشخاص مصادیق به اعطائی تسهیالت مانده تفصیلی صورت -7

 شده؛ امهال و الوصول مشکوک معوق، سررسیدگذشته،

 غیرجاری نسبت مطالبات و الوصول مشکوک معوق، سررسیدگذشته، جاری، تفکیك به غیرجاری مطالبات جمع -8

 بانك؛ (npl) مطالبات كل به

 شده؛)امهال(  جاری غیرجاریِ مطالبات جمع -9

 عناوین؛ سایر و برداشت اضافه اعتباری، خط تفکیك به مركزی بانك به بدهی مانده -10

 مركزی؛ بانك از طلب مانده -11

 شده؛ تفکیك و سرجمع صورت به اعتباری، مؤسسات سایر به بدهی مانده  -12

 شده؛ تفکیك و سرجمع صورت به ها، بانك سایر از طلب مانده -13

 گذشته؛ روز سی در بانکی بین تهاتر اتاق در بانك وضعیت آخرین -14

 روز؛ برآورد قیمت و دفتری قیمت به سائر و مستغالت سهام، تفکیك به بانك مالی غیر هایدارائی جمع -15

 سرفصل؛ تفکیك به سهام صاحبان حقوق جمع-16
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 بانك؛ سهامداری تركیب -17

 تفکیك؛ به اقتصادی هایبنگاه سایر در بانك سهامداری -18

 بانك؛ سرمایه كفایت نسبت -19

 مركزی؛ بانك موردنظر زمانی مقاطع و انواع تفکیك به بانك نقدینگی هاینسبت -20

 ها؛ سپرده ضمانت صندوق به بانك بدهی -21

 گذاران سپرده به شده پرداخت الحساب علی سود نرخ باالترین و میانگین -22

 بانك؛ موردنظر آن زمانی مقاطع در مركزی بانك اعالمی نرخهای با آن مقایسه و آنان نفع به شده تعهد -23

 آن مقایسه تسهیالت و گیرندگان از شده تعهدگرفته یا شده دریافت تسهیالت سود نرخ باالترین و میانگین -24

 بانك؛ آن موردنظر مقاطع در مركزی بانك اعالمی هاینرخ با

 .سازمان مركزی یا بانك بانك، مدیره هیئت اعالم و تشخیص به مدیریتی یا عملکردی شاخصهای سایر -25

اگر این موارد روشن و مشخص باشد و سازمان هر لحضه دسترسی به این اطالعات داشته باشد تخلف برخی از 

تواند قبل از اینکه این تخلفات بانك را در نقطه بحرانی قرار دهد شود و سازمان هم میمیكشف ها خیلی زود بانك

 اقدامات اصالحی را در پیش بگیرد.

های كشور ( از گزارش حاضر علل ضعف و ناكارامدی سیستم نظارتی بانك مركزی بر بانك4)بخش در این بخش

ها را برطرف كرد. توان این نقصها چیست و چگونه میع و ضعفهای رفع این موانحلرا بیان كردیم. اما راه

 كنیم.موضوعی است كه در فصل آخر به آن اشاره می
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 ها در کشورها، نبود ساختار ورشکستگی بانکتوقف و ورشکستگی بانک -5
 با ایسهدر مق كشورها اقتصاد در آنها محوری نقش به توجه با مالی مؤسسات سایر و بانکها ورشکستگی و توقف

 باالیی حساسیت با پولی دنیا هاینظام در پدیده این وقوع. شودمی تلقی ترپیچده رخدادی اقتصادی هایبنگاه سایر

 نظام مجموعه بر مخربی بسیار دارای آثار غالباا تواندمی پدیده این با توأم سیستمی ریسك تبعات زیرا است، روبرو

 ایستردهگ ادبیات ایجاد باعث موضوع اهمیت این .باشد اقتصاد كل مجموعه آن طریق از و كشورها مالی و پولی

 با رتبطم ادبیات سابقه گرچه .است شده و بانکداری مالی پولی، سیاستگذاری حوزه در كاربردی و نظری بعد در

 آن یپیامدها و جهان در اخیر مالی بحران لکن است چند دهه به نزدیك قدمتی دارای بانکی ورشکستگی حوزه

 و پولی زهحو در فعال سازانتصمیم و محققین توسط پدیده خصوص این در مرتبط مسائل به شدید تمركز باعث

 .است شده بانکی

 یاهس به صورت بانکی ورشکستگی جدی تبعات به دلیل دنیا در پولی سیاستگذاران كه آن است از حاكی شواهد

 یك كه مقاطعی در تا كنندمی تالش عموماا  دنیا در بانکی و پولی هاینظام. نمایندنمی توجه این پدیده به سفید

 بانکی بازگردانده المتس مسیر به سرعت به را بانك اقداماتی اعمال با نمایندمی عبور بانکی سالمت مرزهای بانك از

 ماید؛ن عملیاتی خصوص آن در را وفصلحل عنوان تحت فرآیندی خصوص این در نتیجه حصول عدم صورت در و

 و هاههزین گردد، پدیده مسجل این وقوع الجرم كه صورتی در و ندهد رخ ورشکستگی اول، گام در كه به نحوی

 .یابد كاهش ممکن حداقل به آن غیراقتصادی و اقتصادی تبعات

پولی  هاینظام در فعال بانکهای پیرامون پولی مقام توسط قانون اعمال و ورشکستگی مسئله پرداختن به اهمیت

 های مربوطهنظام در الفع بانکهای ترینسالم كه رفته پیش بدانجا تا مترقی پولی هاینظام از برخوردار كشورهای

 حوزه در ت پیرامونیتحوال با همراه و باشند داشته را توقف وضعیت احتمالی بروز برای استاندارد هاییبرنامه باید

 نمایند. اقدام خود هایبرنامه بازنگری و تصحیح به نسبت خود فعالیت

 ادبیات نظری توقف بانکی و ورشکستگی بانکی -1/5

 ورشکستگی «عنوان از عمومی به صورت آن توصیف برای كشور در كه ایپدیده توصیف راستای در رسدمی به نظر

 مسئله، تبیین اول گام در .است ضروری مرتبط ادبیات در عبارت سه مفهوم در تدقیق شود،می استفاده » بانکی

 :1از عبارتند واژه سه این مناسبی باشد؛ آغاز نقطه تواندمی مذكور عبارت سه اشتراک و افتراق وجوه شناسایی

  ورشکستگی -1
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 بانکی توقف -2

 شکست بانکی -3

 كسب وكار یا و شخص یك به مربوط نمایند: رویه قانونیمی تعریف صورت بدین به را( اول واژه یعنی) ورشکستگی

 دادخواست لتکمی طریق از (معموالا) ورشکستگی فرآیند .نیست خود معوق هایبدهی بازپرداخت به قادر كه است

 بدهکار ایداراییه تمام ورشکستگی، تأیید شرایط در .میشود طلبکاران آغاز طریق از (ندرت به و) بدهکار توسط

 پایان از پس .شودمی استفاده معوق هایبدهی از بخشی پرداخت برای آن داراییها از و شده ارزیابی و اندازهگیری

 شود.می هار دادخواست ارائه از قبل به مربوط تعهدات از ورشکستگی بدهکار مسئله رسیدگی به آمیزموفقیت

 در خود مالی تعهدات انجام به قادر دیگر سازمان یا شخص یك كه زمانی نمایند: می تعریف اینگونه را » توقف «

 اقدامات آن مبنای رب كه توقف شود دعوی منجربه اقامه تواندمی نباشد. توقف سررسید زمان در خود طلبکاران قبال

 متوقف بانك فعالیت به دادن خاتمه را سوم  واژه دانشنامه این چنینمیگیرد. هم صورت متوقف نهاد علیه بر قانونی

 است. كرده تعریف گرتنظیم نهاد توسط

 دیرخدا وقوع خاص از وضعیت یك حقیقت در ورشکستگی كه است آن گویای ورشکستگی مفهوم تردقیق بررسی

 بیشتر وضعیت ویایگ واژه سه هر گرچه كه شده تبیین اینگونه این تمایز توضیح باشد. درمی«  توقف «عنوان با

 شود ومی اطالق خاص مالی وضعیت یك به» توقف «مفهوم اما به داراییهاست، نسبت تعهدات حجم بودن

 .باشدمی قانون آن منشأ كه بوده حقوقی یك مفهوم بر ورشکستگی ناظر

 :1است شده مالحظه مختلف كشورهای در توقف از نوع سه در مجموع

  ای،ترازنامه توقف  -1

  نقدینگی، یا وجوه جریان در توقف -2 

  .گریتنظیم در توقف -3 

 شودمی حادث زمانی امر این .باشد آن هایدارایی از بیش بانك تعهدات كه دارد آن بر اشاره« ایترازنامه توقف «

 باشد. توقف نموده انباشت سرمایه منفی آن از بدتر حتی و باشد خورده شکست سرمایه كفایت  تنظیم در بانك كه

 نماید؟ عمل وكاركسب  عادی جریان در خود  تعهدات به كه است قادر بانك یك آیا كه است آن نقدینگی مبین در

 تعهداتش به نسبت بیشتری دارایی دهندهنشان ترازنامه آن یعنی باشد داشته مثبت سرمایه تواندمی بانك یك

 بر عالوه .نباشد خود طلبکاران مطالبات ایفای به قادر مشکل نقدینگی به دلیل است ممکن حال این با اما .باشد
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 تنظیمگری در به واسطه توقف است ممکن بانکی باشد. توقفمی متمركزبانك  مالی شرایط بر كه استانداردهایی

 و اداری دستورات اعمال در بانك نارسایی بر مشتمل كه است آن از قانونی تعریفی به ناظر توقف از نوع باشد. این

 فعالیت مقررات از آكنده محیطی در بانکها اینکه به علم با است. مربوطه مقررات و قوانین اجرای عدم موفقیت در یا

 رعایت مقررات به متمایل یا و قادر نوعی بانك یك اگر كه دارد واقعیت این به اشاره گریتنظیم در توقف كنندمی

 مركزی(و بانك دهنده)یعنیوام آخرین به دستیابی ناحیه از و داده ادامه خود فعالیت به تا یابد اجازه نباید نباشد

 .گردند منتفع دولت هاییارانه

 مبین آنکه از بیش نوع برخورد دو این بین تفاوت است. شناسایی قابل مسئله این با برخورد نوع دو مجموع در

 بازار گریتنظیم حوزه توسط شده تشخیص داده بانکی توقف مسئله عمق از ناشی باشد، رقیب چاره نوع دو تمایز

 از: برخورد عبارتند شیوه نوع دو این .است نوعی بانك خصوص در پول

 اموال، اداره )قیمومت( و سرپرستی -1

 گریتصفیه -2

 «ترمیم «از جنس راهبردی بیشتر شد خواهد روشن ادامه در چنانچه سرپرستی گزینه پیگیری كه رسدمی به نظر

« تصفیه» آنکه حال .است نظام پولی گرتنظیم نظر مورد ایدئال شرایط به بازگشت راستای در بانکی عملکرد وضعیت

 ورشکستگی زیانبار آثار كنندهعقیم و شودمی نوعی بانك فعالیت خاتمه به منجر غالباا نهایت در كه است برخوردی

 است. فوری

 سرپرستی و اداره اموال -

 انجام عملیات و كفایتبی مدیر عزل شود،می برده نام« اداره موقت»كه گاه از آن به عنوان « اداره اموال» از هدف

 بانك هایدارایی بخشی از یا و تمام آنکه یا و داده ادامه خود فعالیت به بتواند آن به واسطه بانك تا است  اصالحی

 بر سرپرستی اعمال دیگر گیرد. از مزایای قرار حفاظت مورد مؤسسات سایر با بانك ادغام یا و آنها فروش به منظور

 طریق از موضوع حقوقی پیگیری به طلبکاران اقدام تا شودمی آن از مانع اقدامی چنین كه است آن نوعی بانك

 تواندمی سرپرستی چنینهم .باشدمی بانك احتمالی مشکل حل برای زمان خرید حقیقت در و نمایند دادگاه

 پوشش برای داراییها كه زمانی مثال باشد. برای« تعیین مدیر تصفیه»فرآیند  در بانك دادن قرار برای ایمقدمه

 .نیست امکانپذیر بانك ترمیم ننماید كفایت زیانها تمامی

 :از عبارتند توقف وفصلهای حلطرح در استفاده مورد  ابزار تریناصلی

 اموال، كردن نقد -1
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 ادغام و تعهدات مسئولیت تقبل خرید، -2

 انتقالی بانك -3

 فعال بانك به امدادرسانی -4

 .فوری اصالحی اقدامات انجام -5

 گریتصفیه -

 خاتمه« گریتصفیه»باشد. هدف از می بانك معمول عملکرد حفظ آن نهایی هدف كه« سرپرستی»حالت  خالف بر

 نفع به هادارایی ارزش حداكثرسازی راستای در تصفیه مدیر اقدامات بنابراین داراییهاست. نمودن نقدینه و فعالیت

 به منظور است ممکن متفاوتی هایمکانیسم .است سپرده بیمه صندوق و دولت ازجمله بانك طلبکاران تمامی

 و قوانین تابع مختلف كشورهای در تصفیه مدیر گیرد. انتصاب قرار برداریبهره مورد هادارایی ارزش حداكثرسازی

 . 1دارند یکدیگر با هاییبیش تفاوت و كم كه است خاصی مقررات

 :رسدمی ه نظرب مهم بسیار وفصلحل هاینظام و بانکی توقف خصوص در نکته چند بر تأكید بندیجمع در

 برای پدیده نامطلوب یك ه عنوانب نباید متوقف بانکهای انحالل امکان سازیفراهم و وفصلحل نظام اندازیراه  -

 و پولی پویای و سالم یك نظام از اینشانه امکاناتی چنین وجود حقیقت در بلکه شود؛ تلقی مالی و پولی نظام یك

 .است مالی

 قرار قضایی مقررات و قوانین چارچوب در ندرت به بانکی ورشکستگی و توقف مقوله بر ناظر مقررات و قوانین  -

 .هستند بانکی و پولی نظام بر حاكم مقررات و قوانین بر مشتمل عمدتاا  و گیرندمی

است  استوار ولی(مقام پ عنوان)به  مركزی بانك توسط فعال گریتنظیم و دقیق نظارت بر وفصلحل نظام ریشه -

 نظام در كارآمد وفصلفرآیندهای حل پیگیری كه است آن بانکی نظارت نظام تقویت در مؤثر عوامل از یکی اساسا

 بانکی نظام موعهمج در فعال پیرامون بانکهای گریتنظیم و نظارت كارآمد و پویا نظام بودن حاكم نیازمند بانکی

 .است كشور

 .است نیاز مورد وفصلحل نظام پیرامون بانکی نظارت نهاد كنار در خاصی نهادسازی -

 انتظارات ترینگیرند. مهممی قرار كشورها حاكمیتی امور چارچوب در غالباا وفصلحل نظام در شده انجام اقدامات -

 زیانهای دهد، كاهش ممکن به حداقل را سیستمی ریسك بروز خطر كه است آن موفق وفصلحل نظام یك از
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 بانکی توقف زیانهای كه نماید طراحی را سازوكارهای مرتبط ایگونه به و سازد حداقل نیز را بانکی توقف با مرتبط

 .نگردد مالی تأمین مردم عموم به متعلق منابع طریق از

 توقف و ورشکستگی در قوانین بانکی کشور -2/5

 گزارش این بخش در بخش قبلی به صورت مختصر، در بانکی ورشکستگی و توقف مسئله چیستی ترسیم از پس

 گیرد.  رارق بررسی مورد كشور بانکی و پولی نظام درخصوص مسئله این با مرتبط هایداللت تا شده است تالش

 جایگاه ورشکستگی بانکی در قوانین و مقررات کشور -1/2/5

 عی، اقتصادیاجتما لحاظ از حساس و چالشی هایحوزه از ایران بانکی و پولی نظام در بانکی ورشکستگی و توقف

 در كه است آن بانکی مؤید و پولی حوزه با مرتبط موارد به ویژه كشور مقررات و قوانین اولیه است. بررسی مالی و

 جستجوی به تمقررا و سایر قوانین مفاد در بایستمی و ندارد وجود پدیده این درخصوص منسجم قوانینی كشور

 .پرداخت موارد

 1جایگاه پدیده توقف و ورشکستگی بانکی در قوانین و مقررات كشور به صورت زیر است:

 :1311قانون تجارت مصوب  -

 و دولتی هایدرخصوص بانک و است قانون این با ارتباط قابل خصوصی بانکهای درخصوص ورشکستگی حداكثر -

 ندارد. نفوذ حوزه نیز نمایندمی فعالیت شركت بجز دیگری هایقالب در نوعی به كه اعتباری مؤسسات و بانکها سایر

 به عنوان شدن تبدیل پروسه در گرفتن قرار از قبل و اخیر چند سال تا كنونی اقتصاد مهر بانك مثال به عنوان

 .است داشته فعالیت غیرانتفاعی قالب مؤسسه در مركزی بانك ازسوی بانك

 در قانون این به سبتدهه ن دو از بیش تأخیر با مركزی بانكندارد.  توجهی بانکی فعالیت تخصصی ماهیت به - 

 .است شده تأسیس ایران

 ورشکستگی اعالم وان معیاربه عن را توقف و نمایدمی نگاه ورشکستگی و توقف پدیده به سفید و سیاه به صورت -

 طریق از نهایت در تواندمی توقف دنیا شده در پیگیری روندهای براساس كه است حالی در گیرد. اینمی نظر در

 .گردد رجوع و رفع مناسب بازسازی فرآیند یك

 بانکهای برای دعوی ورشکستگی به منجر مالی تعهدات انجام در روزه سه حداكثر توقف قانون این براساس -

 ورشکستگی به منجر وضعیتی چنین شدن دولتی حاكم بانکهای برای كه است حالی در این .شودمی خصوصی
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 اصل كلی هایسیاست قانون برخالف و بوده خصوصی بانکهای زیان به یك تبعیض به عنوان كه شد نخواهد قانونی

 .شودمی تلقی قانون اساسی 44

 قرار مورد توجه» گریتنظیم در توقف» و« نقدینگی یا وجوه جریان در توقف «قانون این در عنوان هیچ به -

 .است نگرفته

 آن: 3۹و آيین نامه  1351مصوب قانون پولی و بانکی  -

 بانك نظر 41اده بند الف م در گرچه و ساخته برطرف را تجارت قانون با مرتبط هایچالش كلیه نوعی به قانون این

در  وجودم دالیل و مركزی بانك اعالمی نظر به توجه با كه است دادگاه نهایت در این لکن گردیده منوط مركزی

 نماید.می گیریگرفته تصمیم قرار اشاره مورد تجارت قانون 413ماده  در كه توقف یك درخصوص پرونده

 صوصدرخ 413 ماده حکم لکن چشم میخورد به قانون این در بانکی بازسازی مسئله ردپای اینکه به توجه با

 اجرای از انعم و شده جاری خاص شرایطی در میتواند توقف ترازنامهای پیرامون صرفاا هم آن و خصوصی هایبانك

 .گردد موفق پیگیری پیرامون یك پولی مقام احتمالی راهبرد

 :13۸3قانون بازار غیر متشکل پولی مصوب سال  -

 توقف مسئله ختن بهپردا برای مركزی بانك اختیار در را نظیریبی فرصت بانکی و پولی قانون تداوم در قانون این

 قانون و بانکی و پولی قانون رعایت مفاد با را خصوص این در گذاریقانون حوزه و داده قرار بانکی ورشکستگی و

  .است تقلیل داده وزیران هیئت سطح به را ربا بدون بانکی عملیات

 1هاهبا صندوق ضمانت سپرد و مقررات مرتبط قوانین -

 مورد زیراستای نهادسا در مثبت بسیار حركتی پنجم برنامه قانون 35 ماده براساس صندوق این تأسیس اساساا 

 هاییچالش رسدمی نظر به شود، لکنمی تلقی بانکی نظام در ورشکستگی و توقف مسئله با برخورد پیرامون نیاز

 نهادهای به توجه عدم منظر از اساسنامه تصویب نکات در برخی ماندن مغفول به واسطه نوپا نهاد این پیرامون

 :است اشاره قابل زیر موارد خصوص در این كشورهاست سایر در آن با متناظر

 این در بانکی توقف موضوع درخصوص» وفصلحل»و» بازسازی «برای شده پیگیری قابل فرآیندهای معرفی  -

 مسئله با برخورد در بسیار متنوعی هایشیوه شد بیان قبلی گزارش در است. چنانچه نگرفته قرار توجه مورد مصوبه

 جبران صرفاا مصوبه این در شده پیگیری رویکرد .دارد وجود توسعه حال در و مترقی پولی هاینظام در بانکی توقف

 متنوعی هایگزینه كه است حالی در این .است قضایی نهایت پیگیری در و بانك تصفیه و خرد عموماا هایسپرده
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 بازپرداخت حد در صرفاا صندوق این كه رسدمی نظر به است. اساساا  پیگیری بانکی قابل توقف پدیده با برخورد در

 .داشت خواهد آفرینینفش وفصلحل و بازسازی فرآیندهای در دخالت نه و عضویت حق آوریو جمع هاسپرده

 است. مشخص نشده ما كشور در وفصلحل مسئول مقام كه است آن مهم مسائل از یکی كه است توضیح به الزم

 .است سپرده بیمه یا های ضمانتصندوق اختیارات حوزه در وظیفه این جهان مهم كشورهای اكثر در كه حالی در

است.  عمومی غیردولتی نهاد صندوق قانون طبق كه حالی در است مركزی بانك اختیار در صندوق اداره عمالا -

 قانون این است. در و غیردولتی مستقل نهادی صندوق كه دارد مقوله این به صریح اشاره پنجم برنامه قانون

 مسائل در مركزی بانك است. حضور قرار نگرفته اشاره مورد عنوان هیچ به مركزی بانك به صندوق این وابستگی

 دفتری اگر اساساا  كه شده طراحی ایگونهبه صندوق كه ساختار رسدمی نظر است. به قوی بسیار صندوق به مربوط

 صندوق اساسنامه در مقرر فعلی عملکردهای كلیه توانستمی گردیدمی آن تشکیل زیرمجموعه در مركزی بانك در

پولی  حوزه در گریتنظیم و نظارت مقوله بر متمركز صرفاا مركزی بانك كه صورتی در میرسد باشد. به نظر داشته را

 با فرآیندهای مرتبط آغاز درخواست صندوق به رسانیاطالع طریق از مقتضی شرایط در و بوده كشور بانکی و

 را تریمناسب تواند عملکردمی باشد داشته را نوعی اعتباری مؤسسه و بانك یك درخصوص وفصلحل و بازسازی

 گریتنظیم و نظارت قوی حوزه چنانمركزی هم نماید. بانك ایجاد بانکی توقف با برخورد فرآیند برای مجموع در

 حضور برای الزم كفایت تواندمی اعضا سایر كنار در امنای صندوق هیئت در فعلی داشت. حضور خواهد اختیار در را

 .شود تلقی مركزی بانك

 صورت در خدمات صندوق ارائه عدم به منجر كه عضویت حق پرداخت عدم پیرامون اطالعات افشای به الزام عدم  -

 .میباشد اساسنامه صندوق در مانده مغفول نکات از دیگر یکی شودمی گذارانسپرده به توقف

 برای قوی پتانسیلی قوانین مجموعه در غالب، برداشت كه برخالف گردید استدالل مرتبط، موارد بررسی از پس

 ورشکستگی و توقف پدیده با برخورد برای نیاز مورد مقررات آن، از برداریبا بهره تا شده فراهم دولت و مركزی بانك

 .است مانده مغفول تاكنون كه نمایند، امری تدوین را بانکی

 داریطرح بانک توقف و ورشکستگی در  -3/5

های قوانین قبلی را تا حد بسیار در طرح بانکداری جدید در باب مساله توقف و ورشکستگی بانك، نقص و كاستی

تا ماده    145زیادی پوشش داده است. در این طرح نظام توقف و ورشکستگی را به ترتیب زیر ایجاد كرد)از ماده 

 ها است(:ه توقف و ورشکستگی بانكمربوط ب181

 خود را براساس استانداردهای« بیانیه وضعیت»سال  هر مرداد و بهمن هایماه پایان در موظفند هابانك كلیه

 تبیین وضعیت باید متضمن بیانیه . نمایند ارائه سازمان به و تهیه بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته مصوب
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 ها؛دارایی تركیب و درجه نقدشوندگیمیزان،  آن؛ وضعیت آتی پیشبینی و بانك بیرونی و داخلی محیط و شرایط

 پیشنهادی اصالحی یك برنامه قالب در آنها با مقابله نحوه و پیشرو احتمالی مخاطرات ها؛ بدهی تركیب و میزان

 داده، قرار تحلیل و مورد تجزیه را آن ، بانك وضعیت بیانیه دریافت از پس بالفاصله است موظف باشد. سازمان

 گزارش بانکی نظارت و مقررات گذاری كمیته به گیری ،تصمیم برای ماده، این )ب( بند گزارش همراه به را نتیجه

 كند.

 و مقررات گذاری كمیته مصوب استانداردهای و دستورالعمل براساس نوبت دو سال هر در است موظف سازمان

 سال هر و مرداد بهمن هایماه پایان در را نتیجه نموده، بانکها های دارائی كیفیت ارزیابی به اقدام بانکی، نظارت

 گزارش تهیه نیاز برای مورد اطالعات كلیه سازمان، درخواست حسب موظفند نماید. بانکها گزارش مزبور كمیته به

 .كنند تسلیم سازمان به وقت، اسرع در را بند این موضوع

 فوق جلسات برگزاری با ها ،گزارش دریافت از پس بالفاصله است موظف بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته

 «مناسب»ین  عناو از یکی اختصاص با را آن داده، وضعیت قرار بررسی مورد بانك را هر به های مربوط گزارش العاده،

 مشخص نماید.« بحرانی»و «  در معرض خطر»، «نامناسب»، «قبول قابل»

 «برنامه بازسازی»بالفاصله  است موظف سازمان شود، داده تشخیص «نامناسب»بانك وضعیت كه صورتی در .ت

 تحت و قانون این در شده پیشبینی اختیارات و مؤسسه پیشنهادی اصالحی برنامه از استفاده با كه را مؤسسه آن

 نظارت آن بر اجرای و ابالغ موردنظر اعتباری مؤسسه به شده تهیه بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته نظارت

 سازمان، .باشدمی« قابل قبول»به « نامناسب»از  اعتباری مؤسسه وضعیت تبدیل بازسازی، عملیات از كند. هدف

 دنبال موردنظر سازمان اقدامات و إصالحات برخی انجام به اعتباری مؤسسه الزام طریق از را هدف این به نیل

 .شود نمی صالحیت سلب اعتباری مؤسسه عمومی مجمع از بازسازی، فرایند در هرحال، كند. درمی

 با ساعت، 48ظرف  است موظف سازمان شود، داده تشخیص« در معرض خطر»اعتباری  مؤسسه كه صورتی در

عملیات »بانکی، نظارت و گذاری مقررات كمیته نظارت تحت و قانون این در شده بینیپیش اختیارات از استفاده

 صالحیت متوقف، سلب مؤسسه عامل هیأت و مدیره هیأت عزل با« گزیر»عملیات  .كند آغاز را مزبور مؤسسه« گزیر

 مؤسسه گزیرِ از عملیات اولیه هدف . شود می آغاز سازمان وسیله به موقت مدیر نصب و مؤسسه عمومی مجمع از

 گزیر، عملیات از مرحله هر در كه صورتی در لکن است؛ آن وضعیت به بخشیدن بهبود« معرض خطر در «اعتباری

 آن تصفیه و عملیات انحالل باید ندارد، وجود گزیر حال در اعتباری مؤسسه انحالل جز راهی كه شود معلوم

 و هزینه ترینكم با حال گزیر، در اعتباریِ مؤسسه انحالل گزیر، عملیات هدف مرحله، این شود. در آغاز بالدرنگ

 .بود خواهد كشور مالی نظام و دولت سهامداران، گذاران، سپرده برای ممکن آسیب
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انحالل و  هدف با ابتدا از گزیر عملیات شود، داده تشخیص «بحرانی»اعتباری  مؤسسه وضعیت كه صورتی در

 تصفیه آن آغاز خواهد شد.

بانکی حداكثر پس از سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون تعریفی مشخص  نظارت و گذاری مقررات چنین باید كمیتههم

 ارائه بدهد.« بحرانی»و «  در معرض خطر»، «مناسبنا»، «قبول قابل»، «مناسب»های از وضعیت

 چنین در این طرح اقدامات مناسب برای بازسازی موسسات اعتباری نامناسب را ارائه كردند.هم

در این طرح اقدامات گزیر مناسب برای بهبود وضعیت موسسات در معرض خطر را بیان كرده است.از انتخاب مدیر 

چنین فرصت دوساله این مدیر برای بهبود موسسه تواند انجام دهد و همتی كه میموقت و اختیارات آن و اقداما

ی ارتباط آن با كمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی و...را به طور كامل بیان كرده اعتباری در معرض خطر، و نحوه

 است.

موسسه اعتباری را بهبود  هم چنین اگر بانك در شرایط بحرانی باشد و یا فرصت دوساله اقدامات گزیر وضعیت

نبخشید باید انحالل موسسه اعتباری شروع شود. در این حالت مدیر موقت جای خود را به مدیر تصفیه خواهد 

 ی فعالیت او و زمان تصفیه و... بیان شده ا ست.داد. در این طرح اقدامات و اختیارات مدیر تصفیه و نحوه

ده ها است كه این صندوق هم مربوط به توقف و ندوق ضمانت سپر، مقررات مربوط به ص182هم چنین از ماده 

 ها تا حدود زیادی برطرف شده است.های قبلی صندوق ضمانت سپردهها است. در این طرح نقصورشکستگی بانك
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 نظارت شرعی بانک مرکزی بر سیستم بانکی کشور -6
 بانکی عملیات شبکه انطباق از اطمینان حصول منظور به كه است نظارتی اقدامات كلیه شرعی، نظارت از منظور

 ورطه در مشتریان و شدن بانکها گرفتار موجب تواندمی بانکی شبکه در شرعی نظارت شود. فقدانمی انجام شرع با

 ایران در ربا بدون بانکی عملیات وجود قانون .گردد اقتصاد در مالکیت روابط افتادن خطر به و عقود بطالن یا و ربا

 مشخص استانداردهای و نهادها فقدان به دلیل است، اما بوده بانکها شرعی فعالیت ساززمینه هرچند ، 1362 سال از

 كه است حالی در این .شودمی مشاهده شرع با بانکها انطباق عملیات عدم از متعددی موارد شرعی، نظارت برای

 شرعی كنندهتضمین اصول و استانداردها تدوین به منظور متعددی المللینهادهای بین اخیر، دهه دو حدود طی

 .است شده بانکها تأسیس عملیات بودن

 صرف غلبه دیدگاه فقهی»شد مشکل  مواجه آن با اصالحات این از پس بانکی نظام كه مهمی هایچالش از یکی

 فقهی صرفا نگاه این«. استاسالمی  بانکداری با مرتبط عقود و هانامهآیین ها،دستورالعمل مقررات، تدوین حوزه در

شده و  كارآیی عدالت، مانند بانکداری اسالمی و اقتصاد نظام مبانی و اصول اهداف، به بی توجهی به منجر طرفی از

 بانکی عملیات قانون تصویب با واقع شد. در قانون سازوكارهای اجرایی طراحی از غفلت به منجر دیگر طرف از

 پرداخت و دریافت به گرایش كشور در ربوی بانك ساله 131 به دلیل سابقه كه آن، كارمندان و بانك از ربا بدون

 وكیل جایگاه در 1363 سال ابتدای از كه شد خواسته داشت، اقتصاد بخش واقعی به ورود عدم و ربوی قرض

 سازوكاری هیچگونه ولی كند نقش ایفای اقتصاد واقعی بخش در گذارسرمایه یا و كنندهبه عنوان مبادله گذارسپرده

 از تصویب سال 32 گذشت از بعد حتی . است نشده نیز كماكان و بود نشده تدوین بانکی نظام نقش این تغییر برای

 .است نشده سازیپیاده و طراحی بانك جدید نقش با متناسب حسابداری نظام قانون،

 صحیح بر اجرای نظارت ربا، بدون بانکی عملیات قانون در شده انجام اصالحات خصوص در دیگر مهم چالش

 مقررات كه شرایطی حتی در واقع در .است آن ذیل هاینامهآیین و قانون این شده طراحی عقود و هادستورالعمل

 تدوین تراضی و كارآیی نظیر عدالت، معیارهایی و اصول به توجه بدون و فقهی صرفاا رویکرد با هادستورالعمل و

 در خیانت غیر، مال در تصرف ربوی، از معامالت جلوگیری كنندهتضمین تواندمی مقررات این به عمل باشد، شده

 اجرای به امیدی باشد، نداشته وجود نیز مقررات اجرای همین بر صحیح نظارت كه صورتی در اما .باشد ...و امانت

 .بود نخواهد نیز مذكور اولیه اصول

 با كه نحوی به باشد،می متعارف حسابداری معیارهای به اصالحاجرای صحیح بانکداری بدون ربا در كشور منوط 

 مناسب نظارتی سازوكارهای وجود نیز دیگر ازسوی .گردد اسالمی متناسب بانکهای خاص هایعملیات و نیازها

 گیرد. قرار نظر مد فوق باید نظامات اجرای تضمین برای
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 نظارت شرعی، دیگر جانشین. به عبارت نه و است مکمل رابطه بانکی متعارف نظارت و شرعی نظارت رابطه البته

 بر مركزی نظارت بانك حاضر حال در متأسفانه ضرورت، این علیرغم .است متعارف بانکی نظارت تقویت كننده

 تسهیالت سرمایه، مالی)كفایت هاینسبت بر نظارت قبیل از المللی،بین مرسوم هاینظارت به محدود بانکی، شبکه

 شرعی حیث از مركزی بانك در واقع .است (...و بانکها مشاركتی و مستقیم گذاریسرمایه تبط،مر اشخاص به

 كامالا ربا بدون بانکی عملیات اصول به تعهد بانکها درجه و كندنمی اعمال بانکها بر سیستماتیك نظارت گونههیچ

 .است نامشخص و مبهم

 :است حائز اهمیت بانکی نظام در شرع با مطابقت موضوع مرحله 6 در گفت توانمی كلی بندیدسته یك در

 اسالمی شورای مجلس توسط بانکی و پولی قوانین تدوین -1

 وزیران هیئت توسط اجرایی هاینامهآیین تدوین -2

 مركزی بانك توسط هادستورالعمل و هابخشنامه تدوین -3

 مركزی بانك توسط نمونه هایاساسنامه یا قراردادها تدوین -4

 بانکها توسط داخلی هایدستورالعمل و هابخشنامه تدوین -5

 بانکی نظام توسط ابالغی و مصوب مقررات و قوانین اجرای -6

 و هارویه نظارتی و ابزارهای مسئول، نهاد شامل شرعی نظارت سازوكار است ضروری فوق مراحل از هریك در

 .شود مشخص نظارتی استانداردهای

 شرع با و بانکی پولی قوانین مطابقت بر قوانین سایر مانند عمومی و كلی به صورت نگهبان شورای حاضر حال در

 میزان و ندارد دولت وجود هیئت مصوبات بر شرعی نظارت برای قانونی سازوكار متأسفانه ولی .نمایدمی نظارت

 مفصلی است. تحقیق و تأمل نیازمند مختلف هایحوزه در شرع با مصوبات این انطباق

 جایگاه قانونی نظارت شرعی توسط بانک مرکزی -1/6

 ربا بانکی بدون عملیات قانون شده، نگاشته بانکی نظام شرعی ابعاد به معطوف كه بانکی و پولی حوزه قانون تنها

 هدف اولین اسالمی تأكید و پولی نظام استقرار اهمیت بر صراحتاا  قانون این (1) ماده در .است 1362 سال مصوب

 به )اسالمی ضوابط با( عدل و حق  مبنای بر اعتباری پولی نظام را استقرار ایران اسالمی جمهوری در بانکی نظام

 استناد به لذا است؛ شده كشور تبیین رشد اقتصاد و سالمت جهت در اعتبار و پول صحیح گردش تنظیم منظور

 مسئول را بانکی( نظام ناظر و سیاستگذار مقامات مركزی)به عنوان بانك و اعتبار و پول شورای توانمی ماده این

 .دانست بانکی نظام شرعی عملکرد
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 نظارت به بانك مركزی، نظارت و سیاستگذاری با مرتبط مواد در متأسفانه مذكور، قانون (1) ماده در تصریح علیرغم

 و هانرخ تعیین به قانون محدود این (21) ماده در مركزی بانك نظارت و دخالت و است نشده ایاشاره شرعی

 شبکه و مركزی بانك از )اعم نظام بانکی بر شرعی نظارت موضوع گفت توانمی ترتیب این به .است شده هاسهم

 است.  شده واقع غفلت مورد مربوطه قوانین در بانکی(

 های کشوروضع موجود نظارت شرعی در بانک -2/6

 ، هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر اجرای1362در سال  متاسفانه پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا

 است گرفته امور شکل مسئولین ذهن در فرض پیش این است. گویا نداشته عهده بر را ربا بدون بانکداری صحیح

تضمین  شرعی، تعالیم آن با مغایرت عدم اثبات و نگهبان شورای توسط ربا بدون بانکی عملیات قانون تأیید كه

 قانون، این اجرای از دهه سه گذشت حدود از بعد كه است آن امر این نتیجه .باشد می نیز آن صحیح اجرای كننده

 دارد. هاوجودفعالیت برخی در بانکی نظام عملکرد بودن شبهه ربوی هم هنوز

 را خود اصلی هدف  نه هستند، مستقر بانکها خود در یا مركزی بانك در كه نظارتی هایبخش است این واقعیت

 و توانمندی از اساساا نه اینکه اند وداده قرار اسالم مقدس شریعت اساس بر ربا بدون بانکداری اجرای پیگیری

 جمهوری گرچه كه كرد اقرار باید كمال تأسف با لذا .اندبوده برخوردار نظارتی چنین انجام منظور به كافی آموزش

 مؤسسات تمامی و رسیده تصویب به ربا بدون عملیات بانکی قانون آن در كه است كشورهایی معدود از ایران اسالمی

 بزرگترین و نداشته آنجایی در ربوی بانکداری همچنین مشغول هستند، فعالیت به اسالمی بانکداری اساس بر بانکی

 انتظار كه آنطور بانکی عملیات بودن شرعی بر نظارت مسئله اما دارند، كشور قرار این در نیز اسالم جهان های بانك

 عدالت، )همانند اسالمی بانکداری هایویژگی وجود با رابطه در كافی پایش نتیجه در .شودو نمی نشده انجام رودمی

 اسالمی به كه است عواملی از خود این میرسد به نظر و نداشته وجود كشور بانکی شبکه ( در...و ربا اخالق، نبود

 است. زده دامن بانکی نظام عملکرد از بخشی نبودن

 به اند كرده شرعی توجه نظارت موضوع به حدی تا كشور پولی مسئولین اخیر، هایسال در هاكاستی این علیرغم

 بانکی و پولی درپژوهشکده » اسالمی مالی و بانکداری مشورتی شورای «نام  با شورایی 1383 سال از كه نحوی

 فقهی شورای « نام  با شورایی 1388 سال شد. از منتقل اقتصاد وزارت به سال 2 از بعد و تشکیل مركزی بانك

 و داشته مشورتی جایگاه شورا است. این فعال نیز كماكان كه است شده تشکیل مركزی بانك در » مركزی بانك

 شده ضعف و قوت دچار مركزی بانك كل صالحدید رئیس به توجه با مختلف هایدوره در و است قانونی شأن فاقد

 كه منفعلی جایگاه به دلیل ولی است، داشته های مختلفزمینه در فراوانی مصوبات فقهی شورای اگرچه .است

 اوراق انتشار )مانند است بوده مردود فقهی شورای دید كه از مركزی بانك عملیات برخی با مقابله توان دارد،

 بر نظارت حوزه در صرفاا مركزی بانك فقهی شورای آن، ندارد. عالوه بر و نداشته را مركزی( بانك مشاركت
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 ابزارهای و كرده فعالیت شود،می تهیه مركزی بانك توسط نمونه كه قراردادهای و هادستورالعمل ها،آییننامه

 .1ندارد و نداشته اختیار در آنها، اجرایی عملیات و بانکها داخلی هایتدوین بخشنامه بر نظارت برای را الزم نظارتی

 خودجوش رت( به صو...و اقتصاد مهر سرمایه، انصار، كشاورزی، )ملی، بانکها از برخی اخیر های سال در همچنین

 فقهی، شورای كه تداش باید توجه البته .اندنموده فقهی شورای تأسیس به اقدام مركزی بانك طرف از الزام بدون و

 آشنایی ازجمله هد،د انجام بهتری و توان دقت با را شرعی نظارت خطیر امر بتواند تا باشد هاییویژگی واجد باید

 )در استقالل كزی،مر بانك و دولت ازسوی حمایت كافی داشتن شرعی، نظارت و بانکی المللیبین استاندارهای با

 نهاد میان منافع تضاد بروز باعث بانکها جانب از فقهی تأسیس شورای نظارت. تحت بانکی شبکه از مختلف( ابعاد

 .شود حوزه این در نظارت و مقرراتگذاری كارآیی عدم موجب تواندو می شودمی نظارت تحت نهاد و ناظر

 های ناشی از فقدان نظارت شرعی بانک مرکزیآسیب -3/6

 خوردچشم می به بانکی نظام در شرعی نظارت سازوكارهای فقدان به علت كه هاییآسیب ترینمهم از برخی

 ربوی به تخصیص، مشکوک مورد در وجوه مصرف بر نظارت عدم مالکیت، به وكالت عقد ماهیت تغییر ، :از عبارتند

 .آنها صوری از استفاده و اسالمی عقود از محتوازدایی همچنین و بانکها ارزی عملیات بودن

 مالکیت به وکالت عقد ماهیت تغییر -1

 با مشاع همراه به صورت را آنها هسپرد تا هستند گذارانسپرده وكیل دارمدت گذاریسرمایه هایسپرده در بانکها

 كسر از پس را منافع حاصله از گذارانسپرده سهم و كنند هزینه هاگذاریسرمایه و تسهیالت قالب در بانك منابع

 قبل از رقم گذارانسپرده از هیچ یك برای تواندنمی بانك لذا .نمایند تقسیم گذارانسپرده بین بانك الوكالهحق

 است معنی این به آن پرداخت و الحسابسود علی رقم اعالم واقع در .نماید تضمین سود عنوانبه  را ایشدهتعیین

 صورتی در لذا .گرددمی رداختپ یا و شده صلح دو التفاوت اینمابه و شودمی محاسبه دوره پایان در قطعی سود كه

 مبلغ هم نگردد، پرداخت یا صلح الحسابعلی و قطعی التفاوت سودمابه یا نشود محاسبه بانك قطعی سود كه

 .بود خواهد ناکشبهه شده، پرداخت الحسابعلی سود به عنوان مبالغی كه هم و مانده بانك نزد كه التفاوتمابه

 در شده قطعی پرداخت سود نرخ افزایش و الوكالهحق نرخ كاهش سر بر باید بانکها بین رقابت شرایطی چنین در

 سود و الوكالهحق نرخ كه حتی مؤسساتی معدودند و هستیم رقابتی چنین شاهد كمتر ولی باشد، گذشته هایدوره

 الحساب،علی سود نرخ از سوءاستفاده ضمن واقع بانکها كنند. در تبلیغ و اعالم را قبل دوره در شده پرداخت قطعی

 تلقی قطعی نرخها این موارد، از بسیاری در متأسفانه و اندداده قرار یکدیگر با رقابت برای محلی را هانرخ این

 وكیل به عنوان عمل در بانکها كه است واقعیت این مبین . این شواهد2گرددمی تسویه برای مبنایی و گردیده
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 آن هزینه به عنوان را سودی نرخ و كنندمی قلمداد هاهسپرد مالك را خود بلکه آنان كنندنمی عمل گذارانسپرده

 بانکها و است بانك و گذارسپرده بین ربوی قرض مشابه عمل این ظاهر واقع در .كنندمیپرداخت  گذارانسپرده به

 .پردازندمی رقابت به هم با شود(می گفته بدان الحسابعلی سود نرخ ظاهر در )كه نرخ بهره سر بر

 تخصیص مورد در وجوه مصرف بر نظارت عدم -2

 در مصرف وجوه قراردادها، عمده در معین سود تعیین و تسهیالت اعطای در مشتری و بانك تعامل نحوه به باتوجه

 جهت این تالشی در بانکی شبکه لذا و داشت نخواهد بانك سوددهی بر تأثیری آن از غیر یا و تخصیص مورد

 به تا گرفته بانك از تسهیالتی كه با مشتری كه صورتی در كه افتدمی اتفاق حالی در سهل انگاری كند. ایننمی

 مورد در را آن یا و نماید كاالی دیگری خرید به اقدام بفروشد، خودش به و بخرد را خاصی كاالی او از وكالت

 مالك شده خریداری كاالی با ارتباط و در است داده انجام وكالت خالف عمل واقع در برساند، مصرف به دیگری

 از پس بانك اجازه كه صورتی در البته .بود حرام خواهد و غصبی مال آن در تصرف هرگونه لذا و شد، نخواهد

 كنندهدریافت طرف از اقدامی چنین موارد اغلب در بود، ولی خواهد صحیح معامله شود، اخذ فضولی معامله

 شود.نمی انجام تسهیالت

 انحراف آن كه نتیجه شود منجر اعتباری و پولی سیاستگذاری در اخالل به تواندمی نقیصه این هم اقتصادی بعد از

 دسترسی عدم تبع آن، به و سوداگری هایحوزه به هاسرمایه ورود و اقتصادی مولد هایفعالیت از منابع

 .خواهد بود تورم افزایش نیز و اقتصادی رشد كاهش و ركود مالی، منابع به تولیدكنندگان

 دریافتی كه تسهیالت رتیصو است. در آفرینمشکل نیز بانکی نظام اطالعات صحت و شفافیت بعد از مسئله این

 به مربوط بانکها شده تخصیص داده منابع اینکه خصوص در اطالعات گونه هر نشود، مصرف تخصیص مورد در

 به تسهیالت به مربوط آمار امر، بارز این مصداق .شد خواهد استناد غیرقابل و مخدوش كامالا بوده، بخشها كدام

 گردش، در )سرمایه مالی تأمین موضوع به تفکیك و (...و بازرگانی كشاورزی، )صنعت، اقتصادی بخشهای تفکیك

 مزبور هایبخش كهحالی در كند،می منتشر به صورت ماهیانه مركزی بانك كه است (...و گذاریسرمایه خرید،

 دیگری مسیرهای به اما پرداخت، بخشها این عنوان با عمدتاا تسهیالت رسدمی به نظر و ندارند قبول را آمار این

 .شود می هدایت

 شود،می مختلف اعطا عقود قالب در هابانك توسط كه خرد وام هزاران بر نظارت امکان كه داشت توجه باید البته

 كالن تسهیالت بر ترنظارت جدی سو یك از وضعیت، این اصالح الزمه .ندارد وجود بانکی نظام فعلی بسترهای در

 واسطه بدون ارتباط امکان كه های به هم مرتبطیسامانه طراحی نیز دیگر ازسوی و بانکهاست توسط شده اعطا

 اعطای به منظور شده طراحی سامانه )نظیر كندفراهم می را مربوطه دولتی هایدستگاه و تولیدكننده بانك، میان

 .ركود دولت( از خروج بسته در ایرانی كاالی خرید تسهیالت
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 1بانکها ارزی عملیات بودن ربوی به مشکوک -3

 و اعطای ردهسپ جذب به نیز ارزی حوزه در ریالی، دهیتسهیالت و گیریسپرده عملیات مشابه بانکها اغلب

 انتظار است، ارزی مشابه و ریالی حوزه در دهیتسهیالت و گیریسپرده ماهیت كه آنجا از .كنندمی اقدام تسهیالت

 مشابه وجهیت قابل حدود نیز تا ارزی و ریالی حوزه دو حسابداری ضوابط همچنین و مربوطه قراردادهای رودمی

 را مسئله ینا خالف ،)زیان و سود صورت(بانکها مالی هایبه صورت مراجعه كه است حالی در این .باشد یکدیگر

عملیات  كلیه هك دارد واقعیت این از نشان زیان و سود صورت در بانکها ارزی عملیات ورود شیوه دهد.می نشان

 با هیچگونه نسبتی و است ربوی بانکداری بر منطبق كامل به طور دهی(،تسهیالت و گیری)سپرده بانکها ارزی

 .ندارد ربا بدون بانکداری

 و )انحراف بانکها پیشین نقدهای بر عالوه تسهیالت(، اعطای و سپرده )جذب بانکها ارزی عملیات در

 حسابداری ق ضوابطانطبا عدم آن و است وارد نیز دیگری مهم نقد عمل(، در شرعی موازین از گیرندگانتسهیالت

 حوزه در دیگر، بیان به .رباست بدون بانکداری بر تسهیالت، اعطای و سپرده جذب حوزه در بانك قراردادهای و

 .بانکها هستیم جدی انحراف شاهد نیز« كاغذ روی بر «بانکها حتی ارزی عملیات

 است الزم ربا، دونبانکداری ب ضوابط و موازین بر بانکها ارزی عملیات انطباق عدم یا انطابق درباره قضاوت به منظور

 ورود حوهن واقع، در .قرار گیرد بررسی مورد زیان( و سود صورت خاص، )به طور بانك مالی هایصورت ساختار

 ربوی كنندهیینتع ارزی، گذارانبه سپرده شده پرداخت سود نیز و ارزی تسهیالت اعطای از حاصل )سود( درآمد

 .بانکهاست ارزی عملیات بودن غیرربوی یا بودن
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 نمونه بانک يک زيان و سود صورت

 

 ،(مشاركتی و ایاز مبادله )اعم بانك ریالی تسهیالت اعطای از حاصل سود دهد،می نشان هابانك زیان و سود صورت

 .گرددمی توزیع گذارانو سپرده بانك میان بانك، الوكالهحق كسر از پس و شده تلقی مشاع درآمدهای به عنوان

 گذاری(سرمایه هایسپرده )در گذارانوكیل سپرده بانك اوالا بانکی، حسابداری استانداردهای اساس بر ترتیب این به

 سال انتهای در و بوده الحسابعلی سود به عنوان طول سال، در گذارانسپرده به پرداختی سود ثانیاا و شده تلقی

 مشخص گذارسپرده قطعی سهم و بانك سهم بانك، قطعی محاسبه سود و مالی هایصورت شدن بسته از پس و

 یا صفر( مشاع درآمدهای محل از) بانك قطعی سود سالها از بسیاری است در ممکن عمل در هرچند .گرددمی

 بر «اما نکند دریافت قطعی و الحسابعلی سود التفاوتمابه بابت مبلغی گذارعمالا سپرده و شود دادهنشان منفی

 سود محاسبه نحوه در هم ارزی، عملیات حوزه در است. اما شده رعایت ربا بدون بانکی عملیات ضوابط« كاغذ روی
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 دیگری عمل گونه به ارزی گذارانسپرده به پرداختی سود محاسبه نحوه در هم و ارزی تسهیالت اعطای حاصل از

 .شودمی

 بانکها ارزی التاعطای تسهی از حاصل سود دهد،می نشان بانکها كلیه زیان و سود هایصورت بررسی طرف یك از

 یك تتح بانکها برخی )در گرددمنظور می غیرمشاع درآمدهای بخش در داخلی، حقوقی و حقیقی اشخاص به

 سایر»یا » التزام وجه و سود»های ردیف ذیل برخی دیگر در و« ارزی اعطایی تسهیالت سود «نام با مستقل ردیف

 (.»غیرمشاع درآمدهای

 كه هرچند ندارند، نكبا توسط ارزی تسهیالت اعطای از حاصل سود در سهمی گذاران ارزی،سپرده اساس این بر

 ارزی، هایدهسپر مورد در كه است معنی بدین این .است شده پرداخت آنها ارزی هایسپرده از محل تسهیالت این

یعنی بانك از ) شده گرفته نظر در ارزی هایسپرده «مالك»نشده، بلکه  تلقی گذارانسپرده» وكیل «بانك

 به دارد و ربوی داریبانک با كامل انطباق بانك، و گذارسپرده از تلقی است( چنین گرفته قرض گذارانسپرده

 .نیست ربا بدون بانکداری با همسو وجههیچ

شود در صورت سود و زیان لحاظ می« هاهزینه»بخش  در ارزی گذارانسپرده به پرداختی سود نیز، دیگر ازسوی

گر ذیل ردیف و در برخی دی شودمی« ارزی هایسپرده سود «نام  با مستقل ردیف یك تحت بانکها برخی در و

سود »لقی شده، نه ت« هزینه» به عنوان گذارسپرده به پرداختی سود كه است معنی بدین امر این«(. سود پرداختی»

باید سود  در صورتی كه بانك خود را وكیل سپرده گذاران ارزی بداند«. علی الحساب پرداختی به سپرده گذار

ت ارزی و كسر پرداختی به آنها را علی الحساب تلقی كند و در انتهای سال با محاسبه سود قطعی حاصل از عملیا

تلقی كردن سود «  هزینه «حساب را به ایشان پرداخت نماید. اما و علی ال التفاوت سود قطعیالوكاله، مابهحق

 پردهس از بانك است كه معنی اعطایی به سپرده گذاران ارزی و عدم محاسبه سود قطعی عملیات ارزی بدین

 است ربوی بانکداری عیناا این و نمایدمی پرداخت ایشان به را ثابتی  بهره نرخ و نموده« استقراض «ارزی گذاران

 1آنها صوری از استفاده و اسالمی عقود از محتوازدايی -4

 قانون موجود در هایكاستی همچنین و ربا بدون بانکداری اجرای برای الزم نهادی و فرآیندی الزامات تدارک عدم

 هایفعالیت عمدتاا او بانکه كند ایجاد بانکی نظام در چندانی تحول نتواند ربا بدون بانکداری قانون تا است شده باعث

 بانکها رخیب فعلی شرایط در مثال برای .دهند انجام اسالمی عقود از یکی قالب در صوری به صورت را خود گذشته

 شدهینتعی پیش از و ثابت نرخهای با را تسهیالت مشاركتی تحصیل، و درمان هزینه مانند مصرفی مخارج برای

 دهند.می پیشنهاد خود مشتریان به بیشتر و درصد 28

                                                           
 .26ش ،1386اسالمی،  اقتصاد راهکارها، و عملی-نظری های چالش اسالمی، بانکداری رفیعی، حمید، و رضا اكبریان، 1
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 فاكتورهای صوری آوردن فراهم پیشنهاد مشتریان به ای،مبادله تسهیالت اعطای برای متعدد موارد در چنینهم

 .دهندمی را

 است جریان اسالمی در عقود از ظاهری با ربوی قرض فعلی بانکی نظام در كه است این دهندهنشان موارد این همه

 تدوین شیوه در باید امر را این اصلی دلیل است. هرچند نشده حذف كشور بانکی نظام از همچنان ربا درواقع و

 در پیشنهادی عقود فعلی ناتوانی الگوی نیز آن دالیل از یکی یقیناا اما نمود، جستجو آن اجرای ضوابط و قراردادها

 توانندنمی فعلی اسالمی عقود دیگر است. به بیان جامعه نیازهای به پاسخگویی در ربا بدون بانکی عملیات قانون

 ماهیت غیر در را عقود هستند ناچار مواردی در هم بانکها و مردم هم لذا و دهد پوشش را جامعه مالی نیازهای كلیه

  دهند. قرار استفاده مورد خود اصلی

 نظارت شرعی در طرح بانکداری -4/6

بانك مركزی بوده است اما در این طرح بانکداری ها قوانین قبلی نبود جایگاه قانونی برای شورای فقهی یکی از نقص

طرح بانکداری جایگاه قانونی و اعضای شورا مشخص  21جدید جایگاه قانونی برای آن در نظر گرفته شد. طبق ماده 

 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز تبصره مذكور ارائه شده بود. 16اند. البته در ماده شده

 از مركزی بانك عملکردی تخطی هرگونه از اطالع صورت در است موظف فقهی رای: شو21ماده  5طبق تبصره

 كل رئیس عهده بر زمینه این در پاسخگویی نهایی مسئولیت .نماید اعالم كل رییس به را مراتب مصوبات شورا،

 .است

 و داخلی اشخاص با آن تعامالت و مركزی بانك طرح بانکداری: عملیات 5ماده  2هم چنین بر اساس تبصره 

 .است مركزی بانك فقهی شورای مغایرت، تشخیص مرجع .باشد شرع احکام با مغایر نباید خارجی

مقررات مربوط به سپرده جاری را بیان كرده است. هم چنین در ادامه قوانین مربوط به سپرده  103و  102در ماده 

خاص و تسهیالت با سود معین را با  های سرمایه گذاری عام وقرض الحسنه و تسهیالت قرض الحسنه و سپرده

 توجه به شرط عدم ربوی بودن و مطابق با شریعت بیان كرده است.

این  123هم چنین در این طرح ضعف نبود قواعد حسابداری عقود مختلف را جبران كرده است. بر اساس ماده 

 عقود نحوه حسابداری و بچارچو قانون این شدن االجرا الزم از پس ماه سه حداكثر است موظف طرح سازمان

 تصویب از را پس آنها از هریك به مربوط مالی صورتهای تنطیم و تهیه نحوه و اعتباری مؤسسات استفاده مورد

 نماید ابالغ بانکها به بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته

 جدید عقود .است شرعی قراردادهای مصادیق ذكر ازباب است، آمده قوانین سایر یا قانون این در كه بانکی عقود

 است. قابل استفاده بانکی نظام در فقهی شورای تایید و بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته تصویب از پس
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 .برسد فقهی شورای تأیید به باید كنندمی طراحی بانکها كه ای نمونه ، قراردادهای124هم چنین بر اساس ماده 

 از پس و را تعیین است ضروری مشتریان و بانك بین قراردادهای در آن رعایت كه مواردی است سازمان موظف

 .نماید نظارت مذكور موارد اعمال بر و ابالغ بانکها به فقهی تایید شورای

 كمیته تصویب از طرح بانکداری، زمینه ایجاد عقود جدید با توجه به شرایط كشور را پس 123در تبصره ماده 

 را ایجاد كرده است. بانکی نظام در فقهی شورای تایید و بانکی نظارت و گذاری مقررات

ها توان شورای شرعی در بانكها و فرآیندهای بانکی و انطباق آن با شریعت، میتر قراردادبه منظور نظارت دقیق

ای باشد كه با شورای فقهی بانك مركزی در نظارت شرعی دارای هم تشکیل داد. البته نباید ساختار آن به گونه

 اد منافع باشند.تض

در كل در این طرح، مقام قانونی خوبی برای شورای فقهی در نظر گرفته است. هم چنین به منظور نظارت شرعی 

مناسب، ایجاد اصول حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا را از وظایف سازمان نظارت برشمرد. هم چنین 

چنین زمینه ها را به روشنی بیان كرد. و همگیریسپردهمقررات مربوط به انواع عقود و تسهیالت و هم چنین 

ایجاد عقود جدید را هم با توجه به اوضاع كشور  فراهم كرد. حال درستی اجرا شدن این فرآیند نیازمند نظارت 

 باشد.دقیق و قاطع سازمان نظارت می
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های اصالحی برای اقتدار مقام ناظر و انطباق آن با قوانین پیشنهاد -7

 مطرح شده در طرح بانکداری
)بانك مركزی( را به تفصیل بیان كردیم. حال در این بخش  گزارش حاضر علل ضعف نظارت مقام ناظر 4در بخش 

انجام شد، پیشنهاد های اصالحی برای بهبود نظارت بانك مركزی را بیان  4كه در بخش  با توجه به آسیب شناسی

 دهیم.در طرح بانکداری انطباق میكنیم و آن را با قوانین مطرح شده می

 باشد:پیشنهادهای اصالحی به شرح زیر می

 هدف مشخص و اولویت بندی اهداف  تعریف -1/7

 این قانون هدف بانك مركزی به صورت زیر مشخص شده است: 10در قانون پولی و بانکی در تبصره ب ماده 

رشد  به كمك و بازرگان مبادالت تسهیل و هاتپرداخ موازنه و پول ارزش حفظ ایران .ا.ج مركزی بانك هدف

 .است كشور اقتصادی

 و اقتدار از را مركزی بانك اهداف، قطعاا بین مشخص بندیاولویت فقدان و سازگاری عدم و قانون در هدف چند

 مؤثرتری هدف نتیجه یك بر تمركز قطعاا .داد خواهد كاهش نیز را آن پاسخگویی درجه و كرد خواهد دور اعتبار

 هدف كدام با اولویت كه شود مشخص روشنی به كه اوال است این دارد داشت. آنچه اهمیت خواهد به دنبال را

 .باشد داشته وجود اهداف این بین سازگاری كافی ثانیاا و است

 .داشت پولی انتظار سیاست اجرای در مركزی بانك یك از توانمی كه است هدفی ترینمنطقی هاقیمت ثبات

 به را مركزی بانك نهایت اعتبار در )كه ملی پول به اعتماد باشد، قیمتها ثبات دنبال به مركزی بانك اگر درواقع

 .است شده حفظ دارد( دنبال

این مورد اصالح شد. طبق این ماده هدف بانك مركزی به ترتیب اولویت  طرح بانکداری 4تبصره ب ماده در 

 زیر است:

 .مركزی بانك اول اولویت و اصلی هدف عنوانبه  ها؛قیمت ثبات -1

 .بانکی نظام سالمت و ثبات تأمین -2

 .مالی ثبات و اشتغال اقتصادی، رشد از حمایت -3
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 هابندی بانکایجاد نظام رتبه -2/7

 براساس باید كه بانکهاست بندیهای پیشنهادی افزایش اقتدار مقام ناظر رتبهطرح اثربخشی برای اساسی نیازپیش

 مقررات و اصول به بانك تعهد میزان درخصوص ناظر های مقامارزیابی چنینهم و بانکها اعتباری و مالی عملکرد

 .گیرد صورت باید ایحرفه

 5ماده  11ها زده نشده است. اما در طرح بانکداری در بند در قوانین قبلی پولی و بانکی حرفی از رتبه بندی بانك

 ها نیز به بانك مركزی سپرده شد:بانكوظیفه رتبه بندی 

و  اعتبارسنجی هایشركت تشکیل برای موردنیاز اطالعاتی و حقوقی الزم بسترهای ایجاد - 5ماده  11بند 

 بندی؛ از وظایف بانك مركزی می باشد.رتبه

ها از نظر انطباق فعالیت آنها با معیارهای اسالمی هم در اجرای بانکداری اسالمی توان رتبه بندی بانكالبته می

 بسیار موثر باشد. 

 مجازاتها اعمال در مرکزی بانک نظارت معاونت اختیار افزایش -3/7

 اختیارات نظارتی شدن سپرده باشد.می نظارتی اختیارات نیازمند بانکها بر نظارت متولی به عنوان نظارت معاونت

 درواقع .است نظارتی شده توان كاهش باعث هیئت، این در نظارت معاونت قانونی عضویت عدم و انتظامی هیئت به

 .باشد متخلف بانکهای و مجازات برخورد برای مستقلی اختیارات دارای مركزی، بانك نظارت معاونت است ضروری

 بانکی، سایر انگیزشی ابزارهای عنوان تحت چهارم، بخش در كه نظارتی ابزارهای از استفاده تر،دقیق بیان به

 تنها و قرار گیرد مركزی بانك اختیار در صرفاا  تواندمی شد، برده نام اداری ابزارهای و اقتصادی انگیزشی ابزارهای

 احکام چنیناعتبار گردد. هم و پول شورای یا انتظامی هیئت رأی به منوط كیفری و انتظامی ابزارهای از استفاده

 عدالت دیوان در استیناف نباید امکان اعتبار، و پول شورای یا انتظامی هیئت در شده تعیین هایمجازات و صادره

 ارجاع قضائیه قوه به را هاپرونده توانكیفری می و انتظامی هایمجازات اجرای برای باشند. صرفاا داشته را اداری

 گرفت. نظر در را آرا این برای استیناف امکان و نمود

 سرعت و درخصوص قطعیت الذكرفوق مشکالت و شده مجازات و نظارت مراحل كاهش به منجر اصالحات این

 .دهدمی كاهش حدی تا را مجازاتها اجرای

و ها مفصل توضیح دادیم. و نقص 4ها در بخش راجع به فرآیند رسیدگی به تخلفات صورت گرفته توسط بانك

كامل شناسایی كردیم. در طرح -شدها میكه منجر به عدم بازدارندگی مجازات-های موجود در این فرآیند را ضعف

 ها را در ادامه توضیح خواهیم داد:بانکداری برای حل این مشکالت تدابیری اندیشیده شد. كه این طرح
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زمان مستقل در مجموعه بانك مركزی در در طرح بانکداری نهاد ناظر بر موسسات اعتباری را به صورت یك سا

 نظر گرفته است. در صورتیکه در قوانین قبلی این نهاد به صورت یك معاونت در بانك مركزی بوده است.

 طرح بانکداری: 15ماده 

 بانکی و نظام پول بازار سالمت و ثبات حفظ قانون، این 4 ماده ب بند 2 ردیف در مذكور هدف تحقق الف. بمنظور

 نظارت نظارت، سازمان تحت اشخاص بر موثر و مستمر نظارت و مقررات اجرای برای مناسب سازوكار ایجاد و كشور

 .گرددمی ایجاد مركزی بانك مجموعه در مستقل سازمان یك به عنوان اعتباری مؤسسات بر

 اخذ مجوز بدون كه اشخاصی و نظارت تحت اشخاص كلیه علیه بر دعوی طرح برای كامل اختیارات از سازمان ب.

 .باشدمی برخوردار كنند،می مبادرت پرداخت ابزارهای و بانکی خدمات ارائه یا عملیات انجام به

 .رسدعالی می هیأت تصویب به كل، رئیس تأیید از پس و شده تهیه سازمان رئیس توسط سازمان، اساسنامه پ.

 از تصویب قبل تا .بینجامد طول به قانون این ابالغ از ماه شش از بیشتر نباید سازمان استقرار و اساسنامه تصویب

 .بود محوله خواهد امور دار عهده كل، رئیس نظارتی معاون عنوان به سازمان رئیس سازمان، استقرار و اساسنامه

 .رسدمی عالی هیأت تصویب به جداگانه صورت به سازمان ساالنه بودجه ت.

 عالی، توسط هیأت مصوب چارچوب در سازمان موردنیاز بودجه و اداری تجهیزات ساختمان، انسانی، ث. نیروی

 قبیل جرایم از سازمان، درآمدهای كلیه شود.می تأمین بانك آن موجود امکانات از استفاده با و مركزی بانك

 متقابال .گردد واریز مركزی بانك حساب به باید و شده محسوب مركزی بانك درآمد خدمات، وكارمزد دریافتی

تأمین  مركزی بانك توسط رسد،می عالی هیأت تصویب به كه ساالنه بودجه طریق از سازمان هایهزینه كلیه

 شود.می

 سازمان وظیفه نظارت بر موسسات اعتباری را بر عهده دارد.

 آن، اجرای برخی از اقدامات 139چنین برای تسریع در امور نظارت و تنبیه متخلف، در طرح بانکداری و در ماده هم

 تواند این اقدامات را اجرا كند.تنبیهی به خود سازمان واگذار شد و سازمان بدون دستور هیأت انتظامی می

 طرح بانکداری:  13۹ماده 

 :نماید اعمال متخلف نظارت تحت اشخاص مورد در را زیر تنبیهی و نظارتی اقدامات رأساا  تواندمی سازمان

 از هریك یا و رئیس مدیرعامل معاونان مدیرعامل، مقام قائم مدیرعامل، یا نظارت تحت شخص به كتبی اخطار -1

 آن؛ مدیره هیأت اعضای
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 سازمان؛ تأیید مورد زمانی برنامه چهارچوب در اصالحی اقدامات انجام دستور -2

 رسباز و گزارش حسابرسی تهیه و سازمان موردنظر زمانی مقاطع در ایدورهمیان مالی های صورت تهیه دستور -3

 قانونی؛

 بانك؛ حسابهای به رسیدگی جهت مستقل حسابرس انتصاب -4

 سازمان؛ از سوی مقرر اصالحی اقدامات اجرای حسن از اطمینان حصول برای بانك در مقیم ناظر انتصاب -5

 قانونی؛ سپرده نرخ افزایش مانند متخلف نظارت تحت اشخاص برای احتیاطی الزامات تشدید -6

 سرمایه برای افزایش بانکی نظارت و مقررات سازمان سرمایه. افزایش به نظارت تحت اشخاص كردن مکلف -7

 استفاده سهامداران، حق تقدم سلب یا سود تقسیم ممنوعیت نظیر ابزارها كلیه از تواندمی نظارت تحت اشخاص

 .نماید

 ها؛اندوخته تقسیم یا سهام سود پرداخت عدم موقت دستور -8

 بانکی؛ یا خدمات عملیات از بعضی انجام از نظارت تحت اشخاص دائم یا موقت حدودیتم یا ممنوعیت -9

 .بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته به اعتباری مؤسسه گزیر پیشنهاد ارائه -10

 ایتواند بازدارندهمی تواند برای تنبیه بانك متخلف بسیار سریع توسط سازمان به اجرا دراید و می 9تا  6اقدامات 

 ها باشد.مناسب برای تخلف بانك

 :طرح بانکداری 140ماده هم چنین طبق 

 را زیر تنبیهی اعتباری اقدامات مؤسسات انتظامی دادستان پیشنهاد به تواندمی اعتباری، مؤسسات انتظامی هیأت

 :نماید اعمال متخلف نظارت تحت اشخاص مورد در

 تحت كاركنان اشخاص یا مدیران عامل، هیأت مدیره، هیأت اعضای از هریك دائم یا موقت صالحیت سلب  -1

 نظارت؛

 شعب؛ ادغام و كاهش دستور یا و كشور از خارج یا داخل در شعب گسترش در محدودیت ایجاد -2

 كه هركدام میلیارد ریال پانصد یا سرمایه درصد یك سقف تا نظارت تحت اشخاص برای نقدی جریمه اعمال -3

 باشد؛ بیشتر
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 مدیره هیأت از اعضای یك هر یا و مدیرعامل معاونان مدیرعامل، مقامقائم مدیرعامل، برای نقدی جریمه اعمال -4

 ریال؛ میلیارد پنج تا

 معین؛ دوره زمانی یك برای نظارت تحت اشخاص امور از بخشی یا تمام در مدیران از برخی مداخله منع -5

 .نظارت شخص تحت مجوز لغو برای گیری تصمیم جهت بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته به ارجاع -6

چنین به منظور تسریع در روند اجرای مجازات متخلفین، در این طرح نیز تدابیر خاصی اندیشیده شده است. هم

ایم. از اشکاالت اساسی آن فاصله زمانی زیاد تخلف و توضیح داده 4روند فعلی اجرای مجازات ها را كه در بخش 

دهد. اما در طرح بانکداری این ف و مجازات متخلف هست كه بازدارندگی مجازاتها را بسیار كاهش میكشف تخل

فاصله را بسیار كاهش دادند. اولین اقدام واگذاری برخی از اقدامات تنبیهی به خود سازمان بدون دستور هیات 

 انتظامی كه در باال توضیح دادیم و اقدام بعدی بهشرح زیر است.

 طرح بانکداری: 141ماده 

 توانندمی نظارت تحت اشخاص اعتباری، مؤسسات بدوی انتظامی هیأت توسط ماده این مجازات اعمال درصورت

 موظف انتظامی نمایند. دبیر هیأت دریافت رسید و تسلیم هیأت دبیرخانه به را خود اعتراض روز ده ظرف حداكثر

 تجدیدنظر هیات نظر و تشکیل دهد وارده اعتراض بررسی برای را تجدیدنظر هیات جلسه كاری روز پنج ظرف است

 مجازات اعمال هیأت تجدیدنظر كه زمانی تا است. درهرحال، قطعی تجدیدنظر هیأت كند. حکم اعالم رسماا را

 .االجراستالزم زمینه آن در هیأت انتظامی دستور و باقی خود قوت به مزبور مجازات باشد، نکرده لغو را عنها معترض

 طرح بانکداری: 142ماده 

 صرفا نظارت تحت مورد اشخاص در سازمان یا انتظامی هیأت عالی، هیأت سوی از صادره مصوبات و احکام نقض 

 است. دیوان مجاز رعایت قانون، عدم یا اختیارات حدود از تجاوز اثبات صورت در و اداری عدالت دیوان توسط

 اعتباری مؤسسات انتظامی هیأت های سوی از صادره آراء به نسبت تواندنمی دیگر، قضائی مرجع هر یا اداری عدالت

 .نماید صادر توقف حکم

 آمده است: طرح بانکداری 24ماده  ۸تبصرهیا در 

 علیه شکایات واصله به رسیدگی از قبل قضایی االجراست. مراجع الزم و قطعی تجدیدنظر انتظامی هیأت آراء

 را مزبور های -هیأت مصوبات اجرای توقف حکم توانندنمی قطعی، حکم صدور و انتظامی هایهیأت این مصوبات

 .كنند صادر
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دهد و هم حتمیت اجرای مجازات میدر مجموع باید گفت كه این اقدامات هم سرعت اجرای مجازات را افزایش 

 ها می شود.برد. و باعث افزایش بازدارندگی مجازاترا باال می

 انتظامی تهیئ ترکیب اصالح -4/7

 متهم یا نماینده متهم كه است این ها،حوزه كلیه در منافع تعارض كنترل به منظور شده پذیرفته بدیهی اصل یك

 تركیب .شود ایجاد برقراری عدالت امکان تا باشد مستقل كامالا باید قاضی گیرد. درواقع قرار قاضی جایگاه در نباید

 پول شورای نماینده كشور، كل نماینده دادستان مركزی، بانك كل )دبیر نفر 4 از مركب كه انتظامی، هیئت فعلی

 هیئت، این در بانکها نماینده عضویت نماید. درواقعنقض می را اصل این عمل در است، بانکها( نماینده اعتبار، و

 .شود هاگیریتصمیم در انصاف نقض به تواند منتجمی كه است منافع تعارض پدیده از مصداقی

 تخلفات كه كشف كننده هیئت، این در مركزی بانك نظارت معاونت از اینماینده عضویت عدم نیز، دیگر ازسوی

 این در قانون اصالح به نیاز است كه دیگری خأل است، متخلف بانکهای به نسبت دقیق اطالعات دارای و بانکها

 .سازدمی ضروری را خصوص

 صورت زیر آمده است: اصالح هیات انتظامی در طرح بانکداری به

 طرح بانکداری: 24ماده 

 و بدوی انتظامی های هیأت آنها، برای انتظامی احکام صدور و نظارت تحت اشخاص تخلفات به رسیدگی جهت

 پنج از متشکل مؤسسات اعتباری بدوی انتظامی شود. هیأتمی تشکیل سازمان در اعتباری مؤسسات تجدیدنظر

 :از عبارتند كه باشدمی نفر

 قضائیه؛ قوه رئیس انتخاب به بانکی امور در كافی شناخت با خبره قاضی دو -2

 پیشنهاد رئیس به نفر ودو كلرئیس پیشنهاد به نفر یك عالی، هیأت تأیید مورد بانکی خبره كارشناس سه -2

 .سازمان

 :است زیر شرح به نفر پنج از متشکل اعتباری مؤسسات تجدیدنظر انتظامی هیأت چنینهم

 مركزی؛ بانك كل رئیس -1

 . 7ب ماده بند 6تا  3 بندهای اجرائی غیر اعضای -2

 و بدون شودمی تعیین اعتباری مؤسسات انتظامی دادستان به عنوان مسؤولیت، حفظ با سازمان رئیس : 1 تبصره

 .كندمی شركت اعتباری مؤسسات انتظامی هیأت جلسات در رأی حق
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 .شركت نماید اعتباری مؤسسات انتظامی هیأت جلسات در رأی حق بدون تواندمی بانکها كانون رییس :2 تبصره

 بانکی ناظر مقام پاسخگویی و شفافیت الزام  -5/7

 نظارت به كشور موظف اعتباری و پولی نظام تنظیم كننده به عنوان مركزی بانك بانکی و پولی قانون 11 ماده طبق

 عملکرد به نسبت بانك پاسخگویی این برای سازوكاری قانون این در اماباشد. می اعتباری مؤسسات و بانکها بر

 بهبود و اختیارات، از بهینه استفاده منجر به تواندمی پاسخگویی، زمینه است. ایجاد نشده طراحی بانکها بر نظارت

 .گردد مركزی بانك نظارتی عملکرد

 مجازاتها اعمال یا عدم اعمال معیارهای كردن شفاف و بانکها بندیرتبه چنینهم نظارتی نهادهای فعالیت شفافیت

 قرار استفاده مورد مركزی نظارت بانك كارآیی افزایش و پاسخگویی ایجاد جهت مناسبی ابزار عنوان به تواندمی

 بانك پاسخگویی سمت به بتوان كه انتظار داشت توانمی مركزی بانك نظارتی فعالیت فرآیند شدن شفاف گیرد. با

 ابزارهای از استفاده و اعمال نحوه و فرآیند كه وقتی كرد. زیرا تا حركت نیز نظارت نتایج و خروجی به نسبت مركزی

 قضاوت مركزی بانك كوتاهی عدم یا كوتاهی مورد در نتایج با بررسی تنها تواننمی نباشند روشن و مشخص نظارتی

 .كرد

 محرمانگی، با قید و ایدوره و مستمر به صورت انتظامی هیئت عملکرد گزارش ارسال زمینه، این در اقدام حداقل

 .است الزامی صالحیت صاحب نهادهای سایر و قوا رؤسای برای

 های زیر را در نظر گرفتند:بانکی برنامه ناظر مقام پاسخگویی و شفافیت در طرح بانکداری بمنظور الزام

 طرح بانکداری:  12بند پ ماده

 شورای اسالمی مجلس آبان و اردیبهشت هایماه علنی جلسه اولین در موظفند سازمان رئیس و كل رئیس. پ

 مركزی، های بانكبرنامه و عملکرد گزارش عالی، هیأت طرف از نمایندگی به كل رئیس جلسه، این در. یابند حضور

 از هدف متغیرهایاحتمالی  انحراف دالیل اقتصادی، تحوالت بانکی، نظارت ارزی، و پولی هایسیاست بر مشتمل

 نمایندگان را به اقتصاد آینده وضعیت از كلی بینیپیش و كل رئیس قبلی گزارش در شده ارائه هایبینیپیش

 ارائه بانکی ثبات نظام و سالمت وضعیت از گزارشی سازمان، رئیس چنینهم. دهدمی ارائه اسالمی شورای مجلس

 گیرد قرار اختیار نمایندگان در كاری روز دو از قبل حداقل باید سازمان رئیس و كل رئیس مکتوب گزارش.كندمی

 .گردد منتشر عموم اطالع برای آن محرمانه غیر هایبخش و

 در خصوص اسالمی، شورای مجلس اقتصادی كمیسیون در حضور با هستند، مکلف سازمان رئیس و كل رئیس .ت

 .باشند پاسخگو سازمان و مركزی بانك عملکرد
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 نظارت مکلفند تحت اشخاص و غیردولتی عمومی نهادهای و دولتی هایشركت و موسسات ها،وزارتخانه كلیه .ث

 اسالمی مجلس شورای به سازمان رییس و كل رییس هایگزارش تهیه برای عالی هیأت تشخیص به كه را اطالعاتی

 مدت به خدمت حداقل از انفصال به و شده شناخته مجرم مستنکف،. دهند قرار مركزی بانك اختیار در است، الزم

 به نادرست ارائه اطالعات یا اطالعات ارائه از نظارت تحت اشخاص استنکاف همچنین .شودمی محکوم سال یك

 عامل هیأت و مدیره اعضای هیأت از یك هر و مرتکب و شودمی محسوب جرم مردم عموم یا سازمان مركزی، بانك

 .شوندمی محکوم حبس دو سال حداكثر تحمل به باشد، شده محرز مزبور جرم ارتکاب در آنها تقصیر یا قصور كه

 مالی صورتهای در بانکی، و پولی مقررات از تخلفات افشای به بانکها الزام -6/7

 تخلفات گزارش نمودن به مکلف حسابرسی ،(بانکها ازجمله) شركتها كلیه مالی صورتهای حسابرسی مرحله در

 خاص، به طور) بانکها بسیاری از اخیر هایسال در شد، بیان چنانکه. است شمول تحت مقررات و قوانین از شركت

 وضعیت این .شدندمی خود افشای تخلفات عدم و نمودن پنهان به مجاز مركزی بانك ازسوی (خصوصی بانکهای

 بازرس و حسابرس بانکها، كلیه شده مالی حسابرسی صورتهای در تقریباا كه شد فراگیر ایگونهبه 1393 سال در

 بانك مجوز به مستظهر را اقدام این و نموده استنکاف بانك مركزی مقررات از بانك تخلفات دهیگزارش از قانونی

 .نمود اعالم مركزی

 تدریجی ضمن افزایش و دهدمی كاهش متخلفین برای را تخلفات انجام هزینه مجوزهایی، چنین كه است طبیعی

 متخلفین به دادن درواقع جایزه دست این از مجوزهایی .گرددمی افول دچار نیز ناظر مقام اقتدار بانکها، تخلفات

 بانکها برخی به مجوزهایی متمادی چنین سالهای در حقوقی، و اقتصادی منطق چه با كه نیست مشخص و است

 ناظر، مقام اقتدار افزایش و مركزی بانك كارآیی نظارت افزایش به منظور الزم اقدامات از یکی قطعاا. است شده اعطا

 .است (شده حسابرسی صورتهای مالی در) تخلفات افشای به متخلف بانکهای الزام

در طرح بانکداری جدید با توجه به ساختار نظارتی جدید و با توجه به الزام شفافیت و پاسخگویی بانك مركزی در 

ها تشکیل شود، ساس  این قانون باید در بانكهای تخصصی كه براقبال اعمال نظارتی خودش و با توجه به كمیته

 یابد.احتمال وقوع چنین اقداماتی بسیار كاهش می

 هادسترسی سریع به اطالعات بانک -7/7

 شود سامانه جامع بانکی است. در قوانین قبلی ازها مییکی از مواردی كه باعث كشف سریع تخلفات توسط بانك

ها كه باعث دلیل كشف بعضی از تخلفات و یا كشف فعالیت برخی از بانكاین موضوع غافل شده است و به همین 

ها به بر بود. اما در طرح بانکداری بمنظور دسترسی همه بانكشود، بسیار زمانبه خطر انداختن ثبات مالی می

 سامانه جامع بانکی قوانین زیر در نظر گرفته شده است:
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 طرح بانکداری: ۸7ماده

 هایتراكنش عملیات، خدمات، به مربوط اطالعات كلیه به برخط دسترسی برای الزم رهایبست است موظف سازمان

 هایبدهی به اطالعات مربوط جمله، از نظارت تحت اشخاص بر نظارت برای نیاز مورد اطالعات سایر و بانکی

 .نماید بروزرسانی و ایجاد را ... و وثایق غیرجاری،

  طرح بانکداری: ۸۸ماده

 هرگونه كه كنند مدیریت و تنظیم ای گونه به را خود بانکی خدمات و عملیات یکپارچه سامانه موظفند بانکها كلیه

 و مركزی بانك عامل، اعضای هیئت مدیره، هیئت اعضای برای بالفاصله و برخط صورت به زیر متغیرهای در تغییر

 كنند تنظیم ایگونه به را های بانكفعالیت موظفند مدیره هیئت و عامل هیئت اعضای. باشد مشاهده قابل سازمان

 سازمان، و مركزی بانك توسط های صادرهدستورالعمل یا قانون توسط شده تعیین حدود از مزبور متغیرهای كه

 به نسبت جهل ادعای و هستند متضامناا مسئول خصوص این در مدیره هیئت و عامل هیئت اعضای. نکند تجاوز

 :نیست مسموع آنان از زیر موارد

 سپرده؛ انواع تفکیك به ها، سپرده مانده -1

 تسهیالت؛ انواع تفکیك به اعطائی، تسهیالت مانده -2

 اشخاص؛ نفع به شده پذیرفته تعهدات مانده -3

 امهال و الوصول معوق، مشکوک سررسیدگذشته، جاری، تفکیك به كالن، اعطائی تسهیالت و كالن تعهد مانده -4

 شده؛

 امهال و الوصول مشکوک معوق، گذشته، سررسید تسهیالت و كالن تسهیالت كالن، تعهد تعریف :تبصره

 .شودمی ابالغ بانکها به و رسیده بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته تصویب به شده

 جاری، به تفکیك آنان، به شده اعطا تسهیالت و بانك با مرتبط اشخاص نفع به شده پذیرفته تعهدات مانده -5

 شده؛ امهال و الوصول مشکوک معوق، سررسیدگذشته،

 

 .شودابالغ می بانکها به و رسیده بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته تصویب به مرتبط، اشخاص تعریف :تبصره

 جاری، تفکیك كشوری به خدمات قانون 5 ماده موضوع اجرائی هایدستگاه و دولت به اعطائی تسهیالت مانده -6

 شده؛ امهال و الوصول مشکوک معوق، سررسیدگذشته،
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 جاری، به تفکیك فوق ردیف سه در مذكور اشخاص مصادیق به اعطائی تسهیالت مانده تفصیلی صورت -7

 شده؛ امهال و الوصول مشکوک معوق، سررسیدگذشته،

 غیرجاری نسبت مطالبات و الوصول مشکوک معوق، سررسیدگذشته، جاری، تفکیك به غیرجاری مطالبات جمع -8

 بانك؛ (npl) مطالبات كل به

 شده؛ )امهال( جاری غیرجاریِ مطالبات جمع -9

 عناوین؛ سایر و برداشت اضافه اعتباری، خط تفکیك به مركزی بانك به بدهی مانده -10

 مركزی؛ بانك از طلب مانده -11

 شده؛ تفکیك و سرجمع صورت به اعتباری، مؤسسات سایر به بدهی مانده  -12

 شده؛ تفکیك و سرجمع صورت به ها، بانك سایر از طلب مانده -13

 گذشته؛ روز سی در بانکی بین تهاتر اتاق در بانك وضعیت آخرین -14

 روز؛ برآورد قیمت و دفتری قیمت به سائر و مستغالت سهام، تفکیك به بانك مالی غیر هایدارائی جمع -15

 سرفصل؛ تفکیك به سهام صاحبان حقوق جمع-16

 بانك؛ سهامداری تركیب -17

 تفکیك؛ به اقتصادی هایبنگاه سایر در بانك سهامداری -18

 بانك؛ سرمایه كفایت نسبت -19

 مركزی؛ بانك موردنظر زمانی مقاطع و انواع تفکیك به بانك نقدینگی هاینسبت -20

 ها؛ سپرده ضمانت صندوق به بانك بدهی -21

 گذاران سپرده به شده پرداخت الحساب علی سود نرخ باالترین و میانگین -22

 بانك؛ موردنظر آن زمانی مقاطع در مركزی بانك اعالمی نرخهای با آن مقایسه و آنان نفع به شده تعهد -23

 آن مقایسه تسهیالت و گیرندگان از شده تعهدگرفته یا شده دریافت تسهیالت سود نرخ باالترین و میانگین -24

 بانك؛ آن موردنظر مقاطع در مركزی بانك اعالمی هاینرخ با

 .سازمان مركزی یا بانك بانك، مدیره هیئت اعالم و تشخیص به مدیریتی یا عملکردی شاخصهای سایر -25
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اگر این موارد روشن و مشخص باشد و سازمان هر لحضه دسترسی به این اطالعات داشته باشد تخلف برخی از 

تواند قبل از اینکه این تخلفات بانك را در نقطه بحرانی قرار دهد هم میشود و سازمان میها خیلی زود كشف بانك

 اقدامات اصالحی را در پیش بگیرد.

 های کشوراجرای  اصول حاکمیت شرکتی در بانک -8/7

های كشور را توضیحاتی در خصوص اصول حاكمیت شركتی ارائه شده است. نبود این اصول در بانك 4در بخش 

های كشور برقرار باشد كار گذار در ضعف نظارت بانك مركزی بیان كردیم. اگر این اصول در بانكیکی از علل تاثیر

 شود.تر میها بسیار آساننظارت بر بانك

ها، به بخشی از این اصول توجه شده است كه البته به طور كامل همین بخشها را در قوانین فعلی مربوط به بانك

 توجهی شده است.های دیگر مربوط به اصول حاكمیت شركتی بیری از بخشنیز پوشش نداده است. و به بسیا

در طرح بانکداری به این موضوع توجه شده است و یکی از وظایف سازمان مقررات را نظارت بر اجرای اصول 

 ها كرده است.حاكمیت شركتی برشمرده است. و هیئت مدیره را ملزم به ایجاد این ساختار مطلوب در بانك

 طرح بانکداری: ۸5ماده

 حسابرسی، كمیته جمله از داخلی كنترل و شركتی حاكمیت به مربوط هایكمیته است موظف بانك مدیره هیأت

 ضروری هایسایر كمیته و مقررات و قوانین تطبیق كمیته خدمات، جبران كمیته ریسك، مدیریت عالی كمیته

 و قانون این چهارچوب مقررات در را آنها فعالیت به مربوط ضوابط و داده تشکیل را مركزی بانك اعالم حسب

 بانك داخلی هایو كنترل شركتی حاكمیت مناسب نظام. گذارد اجراء مورد به مركزی بانك هایدستورالعمل

 و جلسات برگزاری وظایف، نحوه اختیارات، اعضاء، عضویت مدت و شرایط ها،كمیته از یك هر تركیب بر مشتمل

 تصویب به سازمان به پیشنهاد بنا كه بود خواهد دستورالعملی چهارچوب در مربوط ضوابط سایر و اعضا الزحمهحق

 رسد.می بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته

عامل،  هیئت مدیره، هیئت روابط بر ناظر فرآیندهای و ساختارها از ایمجموعه شركتی حاكمیت : 1 تبصره

 شبکه سالمت و ثبات حفظ ذینفعان، حقوق تأمین بانك، اهداف تحقق برای كه است ذینفعان سایر و دارانسهام

و  شده تدوین بانك مدیره هیأت توسط قانون، چارچوب در حداكثری، شفافیت ایجاد و منافع تضاد كنترل بانکی،

 هایبخش از هریك هایمسئولیت و اختیارات توزیع نحوه .رسدمی بانکی نظارت و مقرراتگذاری كمیته تأیید به

حاكمیت  به مربوط الزامات رعایت است موظف مدیره هیأت. خواهدشد تعیین شركتی حاكمیت چارچوب در بانك،

واحدهای  و (داخلی كنترل و شركتی حاكمیت هایكمیته) مدیره هیأت به وابسته هایكمیته طریق از را شركتی

 هیئت مدیره.نماید اتخاذ مقتضی تصمیم تخلف، احراز صورت در و داده قرار دائمی پایش مورد ها، آن با مرتبط
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 2 در تبصره مذكور دستورالعمل چارچوب در را زیر موارد شركتی، حاكمیت استقرار منظور به است موظف بانك

 :كند سازمان ارسال به بانکی نظارت و مقرراتگذاری كمیته در تأیید برای و نموده، روزرسانیبه یا تدوین ماده، این

 ریسك؛ مدیریت جامع نظام -1

 آن؛ نظایر و داخلی هایكنترل تطبیق، الزامات سرمایه، كفایت با ارتباط در كلیدی هایسیاست -2

 بانك؛ خدمات و عملیات در شرعی ضوابط و اصول -3

 دستمزد؛ و حقوق تعیین ضوابط و انتصابات -4

 مربوط؛ تضاد منافع و ریسکها كنترل و وابسته و تابعه مؤسسات یا مادر شركت شامل بانك گروهی ساختار -5

 .عامل هیأت به اجرایی امور تفویض نحوه و بانك داخلی مدیریت نامه آیین -6

 برای استقرار الزم هایدستورالعمل قانون، این ابالغ از پس ماه سه مدت ظرف است موظف سازمان : 2 تبصره

 هایدستورالعمل .برساند بانکی نظارت و گذاری مقررات كمیته تصویب به و تهیه را بانکها در شركتی حاكمیت

 شود. روزرسانیشركتی، به حاكمیت حوزه در بانکداری صنعت هاینوآوری و تحوالت با متناسب باید یادشده

 زمان هیات مدیره و مدیرعاملعدم تصدی هم -9/7

مدیره و مدیرعامل هیئتزمان ها بوده است. تصدی همیکی از مواردی كه  باعث ضعف سیستم نظارتی در بانك

بودن در یك بانك است. در واقع مدیرعامل نماینده هیات مدیره در امور است و باید به آن پاسخگو باشد ولی اگر 

مدیر عامل خود از هیات مدیره باشد و یا اینکه اعضای هیات مدیره از معاونین مدیرعامل شوند. در اینجا بحث 

های دولتی رایج ها مخصوصا بانكشود. این روش كه در برخی از بانكتل مینظارتی هیات مدیره بر مدیرعامل مخ

 كند.ها را با مشکل مواجه میاست سیستم كنترل و نظارت داخلی بانك

 طرح بانکداری: ۹7و  ۹6ماده 

 میان از عامل هیأت اعضای انتخاب یا و شخص یك توسط عامل مدیر و مدیره هیات ریاست زمانهم تصدی -

 .است ممنوع بانکها كلیه در مدیره هیات اعضای

 .شودمی نیز دولتی هایبانك شامل فصل این در مقرر احکام -
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 ایجاد محدودیت در رابطه نیروی انسانی بانک مرکزی و شبکه بانکی -10/7

در  به طور مفصل شرح دادیم. ابتدا باید ببینیم 4وابستگی نیروی انسانی بانك مركزی و شبکه بانکی را در بخش 

 قوانین فعلی در ارتباط نیروی انسانی بانك مركزی و شبکه بانکی محدودیت وجود دارد یا خیر.

 خدمت حین در هایمحدوديت -

 و نمایندگان وزرا مداخله منع قانون مشمول خود تصدی دوران در مركزی بانك نظار هیئت و عامل هیئت اعضای

 .باشند خصوصی مؤسسات اعتباری یا بانکها سهم صاحب نباید و هستند كشوری و دولتی معامالت در كارمندان و

 باشند. قبول دارا موظفی خصوصی سمت یا دولتی دستگاههای در توانندنمی خود تصدی دوران در افراد این

 در عالی آموزش مؤسسات یا هادر دانشگاه تدریس و اجتماعی و خیریه مؤسسات در فقط غیرموظف هایسمت

 هیئت اعضای سایر مورد در و عمومی مجمع ایران باتصویب مركزی بانك كل رئیس مقامقائم و كل رئیس مورد

 قانون پولی و بانکی( 23و  20) مواد .بود ایران ممکن خواهد مركزی بانك كل رئیس موافقت با عامل

 كار به شروع ازقبل  نظار هیئت اعضای و بانك معاونان و كل دبیر كل، رئیس مقامقائم بانك، كل رئیس چنینهم

 احسن نحو به را خود وظایف قانونی و نمایند حفظ بانك را اسرار كه خورد خواهند یاد سوگند عمومی مجمع در

 .دهند انجام

 هیچ به بانك مركزی مدیران فعالیت بر نظارت برای سوگند از استفاده كه است ضروری نکته این این ذكر البته

 كلیه شفافیت است، آنچه ضروری .ندارد را نظر مورد اهداف به مركزی بانك رسیدن جهت الزم بازدارندگی وجه

 است. دیگر ازسوی مركزی بانك ارتباطات مدیران و عملکرد بر ناظر نهاد وجود و طرف یك از مالی تعامالت

 1393  غیردولتی مصوب اعتباری مؤسسات اداره و تأسیس نحوه نامهآیین 51 ماده تبصره مطابق همچنین

 باشد، با دولت سهام نماینده به عنوان كه صورتی در اعتباری، مؤسسه مدیره هیئت در دولت كارمندان عضویت»

 جمله از) دولت كارمندان از هریك كه بر این اساس درصورتی«. باشدمی مجاز مربوط، مقررات و قوانین رعایت

 خالف باشند، اعتباری مؤسسات از هریك مدیره هیئت دولت، عضو سهام نماینده از غیر عنوانی با (مركزی بانك

 .بود خواهد الذكرفوق مقررات

 خدمت از پس هایمحدوديت - 

 در نظارتی مناصب مركزی و بانك در شاغل انسانی نیروی خدمت از پس فعالیت برای محدودیتی كشور قوانین در

 حالی در این. نیست شفاف و واضحخصوصی  بخش به افراد این خروج و ورود همچنین .است نشده گرفته نظر

 بازنشستگان میان آزاد كامالا ارتباط بال، گانه كمیته 29 اصول همچنین و الذكرفوق هایاستدالل اساس بر كه است
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 سایر تجربه مطالعه با است الزم لذا. سازد دارخدشه ناظر را مقام استقالل تواندمی بانکی شبکه و مركزی بانك

 .گردد تصویب و طراحی خصوص این در الزم هایباثبات، محدودیت و پیشرفته پولی نظام صاحب كشورهای

 ها قوانین زیر آمده است:در طرح بانکداری در باره این محدودیت

 طرح بانکداری: ۹1ماده  6بند

 یا كارشناسی اجرایی، مدیریتی، سمت گونههیچ بانکها: نداشتن عامل هیأت و مدیره هیأت یکی از شرایط اعضای 

 ذی آنها؛ به وابسته هایشركت و دیگر بانکها در نیز و آن، به های وابستهشركت یا بانك آن در زمانهم ایمشاوره

 در زمانهم مسؤولیت نداشتن ها؛ بانك سایر و مؤسسه همان گیرندگان كالن تسهیالت با نبودن واحد نفع

 مصلحت تشخیص مجمع نظیر حاكمیتی نهادهای سایر و گانه سه زیرمجموعه قوای نهادهای و اجرائی هایدستگاه

 غیردولتی عمومی نهادهای مسلح و نیروهای نگهبان، شورای نظام،

 طرح بانکداری: ۸بند چ ماده  3قسمت

 در یا غیرموظف موظف مشاغل زمانهم توانندنمی عالی هیأت اعضای و است وقت تمام عالی هیأت در عضویت

 عضویت یا آموزشی، پژوهشی مشاغل شامل ممنوعیت این. باشند داشته خصوصی یا و عمومی دولتی، نهاد هیچ

 .شودمی هم اجتماعی و خیریه موسسات در

 های در حین خدمت را نیز همانند قوانین فعلی در نظر گرفته است.این دو قانون محدودیت

 قوانین فعلی جای آن خالی است.های بعد خدمت نیز توجه كرده است كه در اما در طرح بانکداری به محدودیت

 :۸بند چ ماده  10قسمت 

 توسط اعضای ها،آن به ایمشاوره خدمات هرگونه ارائه یا نظارت تحت هایگروه در موقت یا دائم به كار اشتغال  

 .است ممنوع سال دو مدت به آنها، عضویت دوره پایان از پس عالی هیأت

نظر گرفته است و فقط مربوط به فعالیت نیروی انسانی بانك مركزی  های پس از خدمت را درتا حدودی محدودیت

بانکی است و عکس آن یعنی فعالیت نیروی انسانی بخش بانکی در بانك مركزی را نادیده  بعد از خدمت در بخش

 گرفته است.

 نظارتی(، بخش در بانکها)خصوصاا و مركزی بانك مدیران گردش نمودن محدود و ساماندهی است، به ذكر الزم

 ناظر نهاد كاركنان و مدیران برای خدمات نظام جبران نمودن فراهم جمله، آن از كه است متعددی الزامات دارای

 خدمات جبران نظام این چنینهم. است خصوصی بانکهای در آنها معادل همطرازان ،(مركزی بانك نظارتی بخش)
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 یا قرنطینه دوره عنوان به كه مشخص زمانی مدت تا حداقل) مذكور اشخاص خدمت اتمام دوره از پس باید

 هااعمال محدودیت دیگر، به عبارت. ندهد رخ  خدمت از پس تداخل مشکل تا یابد ادامه (شودمی شناخته استراحت

 .شود گرفته نظر در معقول مزایای با همراه باید ناظر، مقام كاركنان برای

نظام  را در نظر گرفته است اما در این دوسال وقت استراحتاما در این طرح بانکداری محدودیت پس از خدمت 

 برای آنها در نظر گرفته نشده است.  خدمات جبران

شود اگر اعضای هیات عالی پس از بركناری نتوانستند در شغل دیگری غیر از موارد ممنوعه مشغول شوند، می

 حداقل به مدت یکسال حقوق و دستمزد آنها پابرجا باشد.
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