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  خالصه مدیریتی

در . شودمیادی تلقی ابزارهای حکمرانی و توسعه اقتص نیتریضرورو  ترینمهمجهان امروز، از در  نظام بانکی

و  محدودیت رینبا کمت هابانکداری نیست و ایجاد آن توسط بانک هایسامانهارقامی در جز پول حاضر  حال

ذاران در جهان گسیاست توجه مورددر این اثنا آنچه که همواره  .است ریپذامکاندر فرآیند خلق پول مدرن 

ی کنترلی مقام رهاابزاجمله از شفافیت است.  هابانکاعتبار یعنی پول و بوده، تحدید و کنترل رفتار خالقان 

 .محسوب می شود ی نظارتیابزارها نیتربرجستهکه از است  ناظر در این موضوع

، حوزهاین ت و مقررا تمرکز بر قوانینو ، با محوریت بررسی ابعاد شفافیت در نظام بانکی پیش رو گزارشدر 

به  یاکتابخانه از کارشناسان حوزه بانک و حقوق بانکی و نیز با استفاده از مطالعات تعدادیضمن مصاحبه با 

 یهایکاستو همچنین نقائص و  هاتیظرف، هاستهیبادنبال تبیین و تنویر جایگاه حقوقی و اجرایی، الزامات و 

مطروحه  یهاپرسشفصل مجزا، سعی بر پاسخ به  پنج و در این راستا در استشفافیت در نظام بانکی کشور 

 دارد. 

در  ادامه دارد. ال حاضر در اقسام و مراتب گوناگونآغاز شد و تا ح 80در ایران موضوع شفافیت از اواخر دهه 

 تصویببه می توسط مجلس شورای اسالدسترسی آزاد به اطالعات  انتشار و قانون بارنخستینبرای  87سال 

 .عمومی ملزم به افشای کلیه اطالعات خود بودند مؤسساتهمه رسید که 

در ست. ابانکی تاکید کرده  یهاسامانهبر اهمیت شفافیت و تشکیل توسعه  و ششم انون برنامه پنجمق

 یهانهیزمدر  خصوصاًاقتصاد  یسازسالمو  یسازشفاف بهدر قالب دو بند  نیزکلی اقتصاد مقاومتی  هایسیاست

 .اشاره شده استپولی و ارزی 

ل سامانهیمکجاد و تینحوه ا ضوابطدو مصوبه تحت عناوین نیز در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 

 اندازیراهلزوم  بر ،یپیشگیری از انباشت مطالبات غیرجار نامهآیینو همچنین  یکه بانکدر شب یکیترونکال یها

 هایدستگاهسایر  بانک مرکزی و توسط ،سامانه مختلف است جامع بانکی که بالغ بر ده هایسامانهو استقرار 

نهادهای  یریکارگبهدر قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی بر لزوم ایجاد و  نیهمچن .تاکید داشته استمرتبط 

 ه است.شدتاکید  اعتبارسنجیو  بندیرتبهجدید مالی از قبیل بانک جامع اطالعات 

 هابانکحفظ سالمت و ثبات شبکه بانکی کشور و پیشگیری از تبدیل  به جهت 1382 ماهبهمنبانک مرکزی در 

را تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط  نامهآیینها، با آنمالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط  نیتأمبه منبع 

فهرست اشخاص فصلی اطالعاتی از  صورتبهاعتباری مکلف هستند  مؤسساتنامه در این آیین بالغ کرد.ا
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مدت بازپرداخت،  الت و تعهدات اعطا شده به آنها، نرخ سود و کارمزد،یزان تسهیها، ممرتبط، نوع ارتباط آن

 قرار دهند. بانک مرکزیرا در اختیار  الت و تعهدات مزبوریقه و دوره تنفس تسهینوع وث

اطالعات مربوط  یمامتاعتباری را موظف کرده است  مؤسساتو  هابانکتسهیالت و تعهدات کالن نیز  نامهآیین

 ند. یگزارش نمامرکزی به بانک « ماهانه» یدر مقاطع زمان راالت و تعهدات کالن یبه تسه

از اطالعات  یاپارهمتعدد قانونی بر شبکه بانکی و بانک مرکزی مبنی بر شفافیت  فیوظااما پس از تکالیف و 

عمومی  ، فقدان یک ضابطه مشخص و منسجم که با چارچوبی مشخص نسبت به شفافیت و افشاهابانکمالی 

 ح بود. بسیار واض ،پرداخته باشداطالعات مالی شبکه بانکی 

مومی اطالعات به ع، ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار بارنخستینبرای  1393در تیرماه 

 نامهآییناین  سال 3بود. پس از  االجراالزمخصوصی  هایبانکبرای  صرفاً کهتصویب شورای پول و اعتبار رسید 

نجام تکالیف مندرج در ملزم به پایبندی و ارا شبکه بانکی  تمام ودولتی ابالغ شد  یهابانکبرای تمامی  مجدداً

الت و یتسه اتیزئج، یافتیدر بانکیبینالت یتسه، ییالت اعطایخالص تسهمواردی نظیر  نمود. نامهیینآ

از جمله و...  یاسناد اتاعتبار انواع ،هانامهضمانت انواع ،الت و تعهدات کالنیتسه، تعهدات اشخاص مرتبط

 است.بوده  نامهآییناطالعات تعیین شده در این 

ات کالن و و تعهد التیاطالعات تسه بارنینخستبرای  زین 1401قانون بودجه سال  1۶در تبصره  نیچنهم

  منتشر شود. و عمومی یصورت فصلبه یتوسط بانک مرکز بایستمیاشخاص مرتبط 

ررسی وضعیت پایبندی بسنجه مناسبی برای  کهیکی از گزارشاتی  عنوانبه هابانک یقیتلفمالی  هایصورت

. مطابق بررسی حلیل هستند، منابع مناسبی برای بررسی و تمی باشند الذکرفوقهای نامهآیینشبکه بانکی به 

 نیترضابطهیبد شمالی، مشخص  هایصورتانتشار  برای 99الی  93سال  7بانک طی  29 های مالیصورت

برخوردار  مناسبی خصوصی نیز از وضعیت هایبانک برخی همچنین دولتی هستند و یهابانک عمدتاً هابانک

 .اندنبوده

ی هاگیری از سامانه، بهرهشودمی وقوع تخلف در نظام بانکی یکی دیگر از ابزارهای نظارتی که تا حدی مانع

سال  درتعهدات ه متمرکز اطالعات تسهیالت و سامان است. گریکدیبا ها های این سامانهاطالعاتی و تقاطع داده

از جزئیات تسهیالت اعطایی  یادادهگاهیپا عنوانبهو  بود تحت عنوان سامانه تسهیالت و تعهدات فعال 1383

 آفالینی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی بود. دادهپایگاه. در این مقطع سمات تنها کردمیشبکه بانکی عمل 

 دادهپایگاهبرای سمات منتشر شد، کارکرد این سامانه از صرف یک  1398 خردادماهبا نسخه اصالحی که در 

نوز نتوانسته است نظارت بر خلق پول ه سامانه این ،حالنیا با اما. به یک سامانه جامع نظارتی تغییر یافت
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پنهان  بعضاًو  نیآفال یهاسامانهان همچنکند چراکه  لیو برخط تبد ینیشیبه پ ینیرا از حالت پس هابانک

 .اقدام کرد خارج از ضابطه نسبت به تسهیالت دهیاز آن  توانمیو  ندفعال هست هابانک

عنوان راهکاری جهت افزایش های ذیل بهگام ،های حقوقی و اجرایی فعلیدرحال حاضر و با استفاده از ظرفیت

 شود:بانکی پیشنهاد میشفافیت و بهبود سازوکارهای حاکم بر نظام 

ای ه، دادهیاعتبارسنجسامانه جامع اتصال و توسط بانک مرکزی های سامانه سمات تکمیل داده (أ

 .این سامانهداده یگاهپابه  امور مالیاتیسازمان  و احوالثبتسازمان  و امالک، اسنادثبتسازمان 

امانه سو اتصال  Core Bankingای شبکه بانکی و ایجاد یک الزام بانک مرکزی به اتصال هسته داده (ب

 داده.پایگاهاین نفع واحد به سمات و سامانه ذی

سی کل وسیله مداخله و پیگیری سازمان بازربه 1401قانون بودجه  1۶استفاده از ظرفیت تبصره  (ج

لخصوص ابانک مرکزی در نظارت بر حسن اجرای قانون بودجه علی به همراهکشور و دیوان محاسبات 

 صورت فصلی.به 1۶تبصره « د»بند  2و  1جزء 

 یلای ذقانون اساسی مجلس شورای اسالمی و تشکیل کمیته 90استفاده از ظرفیت کمیسیون اصل  (د

انون ق 1۶تبصره تر کاملهرچه کمیسیون جهت ایجاد مطالبه و پیگیری از بانک مرکزی جهت اجرای 

  شفافیت بانکی.در اجزاء  الخصوصعلی 1401بودجه 

بانکی و بازگشت  تسهیالت کالن بدهکاران رمنقولیمنقول و غ یهاهیسرما یگذارو ارزش ییشناسا (ه

و اشخاص مرتبط با  دیگر افرادبه نام  هاهیسرما نیاز موارد ا یاریدر بس آن به خزانه کل کشور.

 یگذارهیخارج از کشور سرما ،یو خانوادگ یوکالت یهادر قالب شرکت یحت و زده شده استبدهکاران 

 و به خزانه بازگردانده شود. ییشناسا دیموارد با نیشده است که همه ا
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