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 شناسي نظام بانكيآسيب

 مقام ناظر ها و مسئله اقتدارنظارت مؤثر بر بانك .17

 

 

 

 

 

 

 

 چكيده

مختلف شد مسئله های شوركزی در كمرهای كبان یگيرلكباعث ش هكترین موضوعاتی ی از اصلیكی

مختلفی بدین ی هاشاخصجهت حفظ ثبات این نظام بود. قوانين و نياز به نظارت بر مؤسسات مالی 

هم خوردن ثبات این نظام جلوگيری شود.  منظور تدوین شد تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از بر

 سایر قوانين نيازمند نظارت بر اجرا و برخورد با متخلفينمانند به قوانين و مقررات نظام مالی نيزاجرای 

حساسيت مسئله ثبات مالی باید در امر دليل به هكشيوع تخلف است. با این تفاوت جلوگيری از منظور به

 تر به اجرا درآورد.دقيقصورت به دقت بيشتری داشت و اصول بازدارندگی را هابانكنظارت بر 

بسياری از مقررات نظارتی در ه كدهد می نشانها كرد بانكعملی هاشاخصی مالی و هاصورتبررسی 

 مهم وی هابخشی از ك. یشودرار میكو این تخلفات در بسياری موارد، هرساله ت شودرعایت نمی هابانك

 بازدارندگی ادبياتجلوگيری از شيوع تخلف است. منظور به اقدام به مجازات متخلفين ،نظارتگذار تأثير

توانند می ،و سرعت در اعمال مجازات مجازات های شدت مجازات، قطعيتویژگی دهدنشان می هامجازات

 یكبا توجه به شيوع تخلف در نظام بانو اساس اینبر باعث ایجاد بازدارندگی و جلوگيری از وقوع جرم شوند.

 ایجاد این شرایط شده است. ور باعثكمذهای از ویژگی كیدامكه عدم تحقق كباید بررسی شود  ایران،

نظام حقوقی  ی،كه بانكزی بر شبكمر كادبيات موضوع نظارت بان در گزارش حاضر پس از بررسی

ميتی مرتبط با كو ساختار و وظایف نهادهای صنفی و حا در ایران زیكمر كم بر موضوع نظارت بانكحا

ی كنظام باندرخصوص  بازدارندگی مجازات،، ميزان رعایت محورهای اصلی نظریه هابانكامر نظارت بر 

ه كهای موجود دهد مهمترین آسيبها نشان میایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی

 ی شده است، عبارتند از:كاهش اقتدار مقام ناظر بانكو  هامجازاتمنجر به عدم بازدارندگی 

 ،برای پنهان نمودن و عدم افشای تخلفات هابانكزی به كمر كبانازسوی  اعطای مجوز .1

 ،هابانكزی برای برخورد با تخلفات كمر كمحدود بودن اختيارات معاونت نظارت بان .2

 ،هابانكانتظامی  هيئتهای تخلف به فقدان شاخص و معيار مشخص برای ارجاع پرونده .3

 ،هابانكانتظامی  هيئتو تصميمات اتخاذ شده در فرآیند  عدم شفافيت .4

 ،هابانكدرپی برای ایت و استيناف پیكان شكرسيدگی به تخلفات و امفرآیند  نی بودنطوال .5

ی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصالح رفتار كزی از ابزارهای انگيزشی بانكمر كعدم استفاده بان .6

 ،های قانونی در این خصوصو برخی محدودیت هابانك
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 ،هيئتی در این كه بانكنفعانی از شبو حضور ذی هابانكانتظامی  هيئتيب كتر .7

 .فقدان بسترهای قانونی الزمدليل به هابانكستگی كاثر بودن تهدید به انحالل و ورشبی .8

 نونی و افزایشكرفت از وضعيت برونمنظور به شناسی فوق، پيشنهادهاییآسيببراساس  در پایان و

 كدر حيطه اختيارات بان از این پيشنهادهاه شده است. برخی نظارت و اقتدار مقام ناظر ارائكارآیی 

و برخی دیگر نياز به  رای پول و اعتبار قابل اصالح استزی است، برخی با اصالح مصوبات شوكمر

 ی دارد.كاصالحات قانونی در سطح قوانين پولی و بان

 

 مقدمه

مختلف شد مسئله های شوركزی در كمرهای كبان یگيرلكباعث ش هكموضوعاتی ترین ی از اصلیكی

مختلفی بدین ی هاشاخصنياز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بود. قوانين و 

هم خوردن ثبات این نظام جلوگيری شود.  منظور تدوین شد تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از بر

 نظارت بر اجرا و برخورد با متخلفينمانند سایر قوانين نيازمند وانين و مقررات نظام مالی نيز بهاجرای ق

حساسيت مسئله ثبات مالی باید در امر دليل به هكجلوگيری از شيوع تخلف است. با این تفاوت منظور به

 به اجرا درآورد.تر دقيقصورت به دقت بيشتری داشت و اصول بازدارندگی را هابانكنظارت بر 

متمركز بر اصالح مقررات عمدتاً  بحران مالی اخير،جمله ی اقتصادی، ازهابحرانمعموالً پاسخ به 

برای كاهش انواع هایی چارچوب )نظير مقررات مربوط به سرمایه، نقدینگی و ذخایر بانك( و تدوین

تنها زمانی واقع در شود. امابحث می« نظارت»چگونگی و الزامات خود درخصوص  و كمتر استهریسك

ه ابعاد مختلف كانجام شده برای اصالح مقررات اميدوار بود، های كارآیی تالش توان به اثربخشی ومی

 1نظارت تقویت شود.

زی كمر كزیر سازمان یافته است: بخش نخست به بررسی ادبيات نظارت بانصورت به گزارش حاضر

زی، كمر كی اختصاص دارد. در این بخش ضمن بررسی هدف، ساختار و انواع نظارت بانكه بانكبر شب

های شود. همچنين مؤلفهالمللی ارائه میمطالعات بينبراساس  اهميت اقتدار مقام ناظر و ابعاد مختلف آن

ه منجر به ك هامجازاتالمللی پول معرفی و اصول بازدارندگی از منظر صندوق بين« خوب»ی كنظارت بان

ه به در بخش دوم، با مراجعگردد، بيان خواهد شد. اهش تخلفات میكافزایش اقتدار مقام ناظر و 

ی ارائه كاز مقررات پولی و بان هابانكی مختلف، شواهد متعددی از تخلفات هابانكی مالی هاصورت

 ی است. كی و سطح نازل اقتدار مقام ناظر بانكه بانكدهنده گسترش تخلفات در شبه نشانكگردد می

زی، ابزارهای در اختيار كمر كرت بانم بر موضوع نظاكی سوم تا پنجم، نظام حقوقی حاهابخشدر 

ی در كميتی مرتبط با امر نظارت بانكو نهادهای صنفی و حا هابانكنظارت مؤثر بر منظور به این نهاد

                                                 

1  . “The Making of Good Supervision: Learning to Say “No”” , Jose Viñals and Jonathan Fiechte , 

Inernational Monetary Fund, May 18, 2010. 



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

3 

ی و اعمال مجازات در ایران، با توجه كنونی نظارت بانكفرآیند  گيرد.ایران مورد بررسی و تحليل قرار می

 د. شواختصار تبيين می ر بخش ششم بهی پيشين و دهابخشبه 

نظارت و اقتدار مقام ناظر در ایران اختصاص یافته كارآیی  شناسیبندی آسيببخش هفتم به جمع

ای گونهی بهكم بر امر نظارت بانكنونی حاكه ساختارها و مقررات كشود است. در این بخش نشان داده می

شود. علل )شدت، قطعيت و سرعت مجازات( رعایت نمی هامجازاتاز اصول بازدارندگی  كیه هيچكاست 

شناسی فوق، در های عدم رعایت اصول فوق در این بخش تبيين شده است. با توجه به آسيبو ریشه

ه نظارت و اقتدار مقام ناظر در ایران ارائكارآیی  ارتقایمنظور به پيشنهاد اصالحی 6بخش هشتم، 

رای زی است، برخی با اصالح مصوبات شوكمر كحيطه اختيارات بان در گردد. برخی از این پيشنهادهامی

 ی دارد.كو برخی دیگر نياز به اصالحات قانونی در سطح قوانين پولی و بان پول و اعتبار قابل اصالح است

 

 يكه بانكزي بر شبكمر كنظارت بان. ادبيات 1

 كهدف و ساختار نظارت بانی شامل كه بانكزی بر شبكمر كدر این بخش ادبيات نظری نظارت بان

مورد  هامجازاتو بازدارندگی « خوب»ی كهای نظارت بانی، مؤلفهكزی، ابعاد اقتدار مقام ناظر بانكمر

 گيرد.بررسی و تحليل قرار می

 

 زي كمر كنظارت بان و ساختارهدف . 1-1

های ی ویژگیكفعاليت بانی است. ك، حفظ سالمت و ثبات نظام بانهابانكدليل نظارت بر مهمترین  اولين و

گسترش  هابانكسرعت به دیگر تواند بهمی كبان كل یا اخالل در یكه در صورت بروز مشكخاصی دارد 

یا خطر  كشور مربوطه را تحت تأثير قرار دهد. به چنين رخدادی ریسكنظام مالی و اقتصادی  یابد و نهایتاً

ی كنباید هدف ناظران بان كبان كستگی یكاز ورش جلوگيری ،ميته بالكطبق گزارش  1گویند.می سيستمی

 باشد.سوء آن  آثارو  كبان كستگی یكاهش احتمال ورشك باید ناظراناصلی هدف  هك. بل2باشد

دار رهای مختلف از اهميت زیادی برخوشوركی، نهاد ناظر در كدليل اهميت نظارت بر نظام بانبه

زی و معاون كمر كل بانكشورها نظير بلغارستان، شيوه معرفی و سطح انتخاب رئيس كاست. در برخی 

 شوند.جمهور و تصویب مجلس انتخاب میو هر دو با معرفی رئيس سان استكنظارتی ی

راحی شده است. البته این زی طكمر كمجزا از بانصورت به یكشورها نيز، نهاد ناظر بانكدر برخی 

دهد اجماع است و بررسی ادبيات موضوع نشان میروبرو  التیكدهنده آخر با مشوامعلت نياز به ایده به

صورت به این مأموریت كيكزی یا تفكمر كی در بانكدام مدل )ادغام نظارت بانكه كایندرخصوص  خاصی

 ارآمدتر است، وجود ندارد.كی مفيدتر و كزی( برای نظارت بر نظام بانكمر كنهادی مستقل از بان

                                                 

 پولی و بانکی. وهشکدهاجرا، پژهای ها و شیوهنظارت بر بانک ،پورنوشین اسدی. 1

 .2006ر کمیته بال،ثؤگانه براي نظارت بانکي م2۵اصول  .2
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 زيكمر كانواع نظارت بان. 1-2

 كریسبر مبتنی توان به دو دسته نظارت تطبيقی و نظارتمی نظارت راها، بندیطبق برخی از دسته

ی با ضوابط كل، عبارت است از تطبيق عمليات بانكرد. نظارت تطبيقی، یا بررسی خالصه دفتر كبندی دسته

و واحدهای تابعه آن است.  كرعایت مقررات توسط بانعبارتی ی و بهكو مقررات تعيين شده برای فعاليت بان

و همچنين ارزیابی موقعيت مالی آنها، با  هابانكيفيت مدیریت ك، بر بررسی كریسبر مبتنی شيوه نظارتی

 1گردد.می رد باال به پایين معرفیكرویعنوان به يد دارد وكتأ هانسبتاستفاده از تجزیه و تحليل 

ی مالی هاشاخصگذاری و نظارت بر توان در مراحل قاعدهمی ات مالی رامؤسسو  هابانكنظارت بر 

، در مرحله چگونگی برخورد با نهاد هابانكدر انواع نظارت بر  كته مشتركمهم مورد توجه قرار داد. ن

رار كاصالح و جلوگيری از تمنظور به شف تخلفكها، پس از از انواع نظارت كه در هر یكمتخلف است 

 شود.می به اجرا گذاشته ،هابانكسایر  و چه توسط توسط متخلف ، چهفتخل

ی كبندی است. طبق اصل شانزدهم از اصول محوری نظارت باناز منظر دیگری نيز قابل دسته هابانكنظارت بر 

 باشد.می )نظارت بر موقعيت مالی( 4حضوریغيرو نظارت  3ل از نظارت حضوریكمتش هابانكنظارت بر  2،مؤثر

 حضوريغيرنظارت . 1-2-1

تجزیه و تحليل اطالعات ارائه شده زودهنگام براساس  دهندهسيستم هشدار كحضوری، یغيرنظارت 

ی مالی تهيه هاصورتها و است. در این نوع از نظارت به بررسی و تجزیه و تحليل گزارشهبانكتوسط 

 شود.با توجه به مقررات احتياطی پرداخته می هابانكتعيين موقعيت مالی منظور به ،هابانكازسوی  شده

 كو جلوگيری از ریس هابانكالت كمشزودهنگام  حضوری، شناختغيرهدف اصلی نظارت 

به اطالعات و عمدتاً  ،هابانكهای خود از موقعيت مالی حضوری در ارزیابیغيرسيستمی است. ناظرین 

حاضر در اداره نظارت بر موقعيت درحال  حضوریرغيوابسته هستند. نظارت  هابانكگزارشات دریافتی از 

 5.شودزی انجام میكمر كبان ، ذیل معاونت نظارتهابانكمالی 

 نظارت حضوري. 1-2-2

گيرد. در این نوع از نظارت، ناظرین صورت می هابانكهای بازرسی به نظارت حضوری، از طریق اعزام تيم

توانند ضمن تأیيد ، میتوليد آنهافرآیند  و جزئيات اطالعات ارائه شده رز بكو تمر هابانكبا حضور در 

تری از وضعيت مالی )اعم از وضعيت جاری ، قضاوت دقيقهابانكصحت و سقم اطالعات ارائه شده توسط 

های حاصل شده در فناوری اطالعات و البته با استفاده از پيشرفت 6.رد آتی آنها( ارائه دهندكو عمل

 .دكرتر تر و دقيقرا سریع هابانكتوان دستيابی به اطالعات می ،پارچهكداری یكاستفاده از سيستم بان

                                                 

 وهشکده پولی و بانکی. اجرا، پژهای ها و شیوهنظارت بر بانک ،پورنوشین اسدی. 1

 .2006ثر کمیته بال،گانه براي نظارت بانکي مؤ2۵اصول  . 2

3. On-site 

4. Off-site 

 وهشکده پولی و بانکی. های اجرا، پژها و شیوهبانکنظارت بر  ،پورنوشین اسدی .5

 .همان .6



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

5 

 يكاقتدار مقام ناظر بانابعاد . 1-3

شور از سال ك 180ي در كبانگذاري و نظارت مقررات»ای با عنوان در مقاله( 2013اران )كبارت و هم

 رده بودند به بررسی مسئلهك آوریجمعجهانی  كه برای بانك، با استفاده از اطالعاتی «2011تا  1999

ی از مسائل مطرح شده در این ك. یاندشور مختلف پرداختهك 180در  هابانكگذاری و نظارت بر مقررات

 باشد.می یكمقاله قدرت و اقتدار مقام ناظر بان

ه در این كتي سؤاالبرخي از آوری شده است. جمعای پرسشنامه های این مقاله به روشداده

 زیر است:شرح به نندكمي ي را تعيينكمقاله، شاخص اقتدار مقام ناظر بان

 كحسابرس بيرونی بانهای وتاهیكقانونی عليه های العملعكس توانندمی آیا مقامات نظارتی 

 داشته باشند؟

  نند؟كرا ملزم به تغيير ساختار درونی خود  كتوانند بانمی مقامات نظارتیآیا 

 ار است؟كآیا اقالم زیرخط ترازنامه برای مقامات نظارتی آش 

 را ملزم به ایجاد مقررات پوشش ضرر  كیا مدیر بانمدیره هيئت توانندمی آیا مقامات نظارتی

 نند؟كبالقوه 

 تقسيم سود سهام، پرداخت پاداش یا در زمينه مدیره هيئت امكاحتوانند می آیا مقامات نظارتی

 نند؟ك را تعليق مدیریتیهای هزینه

 نند؟كرا اعالم  كبان كستگی یكتوانند ورشمی آیا مقامات نظارتی 

 ند؟كان را تعليق كهمه یا برخی از حقوق مال تواندمی آیا مقام نظارتی 

 نار یا كعامل را برو مدیرمدیره هيئت داران بشود،انشين حقوق سهامتواند جمی آیا مقام نظارتی

 ند؟كجایگزین 

شور، مقام ناظر به محض اطالع از عدم رعایت قوانين ك 127ه در كی از آن است كنتایج این مطالعه حا

پذیرد. ه این اقدام صورت نمیكشور است ك 11نماید و تنها در می احتياطی، اقدام به اعالم این موضوع

  1.دهدمی ار قراركشف تخلف، اقدامات اجباری را در دستور كشور، مقام ناظر پس از ك 051همچنين در 

نمایش داده  1نتایج حاصل از این مطالعه و درجه اقتدار مقام ناظر در كشورهای مذكور در شكل 

 ذكر است كه كشور ایران در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است. شایان شده.

  

                                                 

1  . James R. Barth, Gerard Caprio, Jr., Ross Levine, Bank Regulation and Supervision in 180 

Countries from 1999 to 2011,2013. 
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 شورهاي مورد بررسيكوضعيت اقتدار مقام ناظر در  . 1ل كش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Bank Regulation and Supervision in 180 Countries from 1999 to 2011,2013. 
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 «خوب»ي كهاي نظارت بانمؤلفه. 1-4

های بحران و مطالعه ميزان آموزهدرخصوص  شدههای انجام بررسیبراساس  المللی پولصندوق بين

)در حوزه نظام « نظارت خوب»عناصر كليدي انطباق كشورهای مختلف بر استانداردهای مالی، 

ها رار دانستهكه این موارد، تكيد دارد كتأ IMFزیر استخراج نموده است. البته صورت به رابانكي و مالي( 

 1ها در ساختار ملی است.سازی این مؤلفهچگونگی نهادینهو چالش اساسی،  شف جدیدك كاست، نه ی

مبنای اطالعات مخفی و محرمانه اشخاص نظارت نظارت باید بر 2:سرزده و فضوالنه بودن .1

قرار  (offsite) بر موقعيت مالي ز خود را بر نظارتكمقام ناظر نباید بخش عمده تمرانجام شود. 

 . ه باید همواره حاضر احساس شودكناظر منفصل نگریسته شود، بل كیعنوان به دهد و

و تردید به نهادهای تحت نظارت  كمقام ناظر باید همواره با ش 3:همراه با تردید و دیرباوري .2

گيری مقام ناظر باید بيشتر باشد. به و وجود رونق در صنعت، سخت« های خوبزمان»ه در كبنگرد. بل

ه كارزش نظارت دقيقاً در زماني «. داشته باشد 4ليكرفتاري ضدسي نظارت باید»بيان دیگر، 

 شود، بيش از هميشه است.براي آن ميارزشگذاري  مترینك

ه قطار از ریل كول به زمانی باشد كاقدام مقام ناظر نباید مو 5:دستانه بودنفعاالنه و پيش .3

لي بودن شدت نظارت، براي كضدسيه بيان شد، كدستی در نظارت و چنانه پيشكخارج شده است. بل

 اهش مخاطرات ضروري است.ك

ه در محيط مقرراتی رخ كهایی مقام ناظر باید همواره نسبت به پدیده 6:جامعيت و فراگيري .4

توجه به نهادهاي های جدید گردد، هوشيار باشد. بدین منظور كتواند منجر به ایجاد ریسدهد و میمی

، در توجه به ساختار و اجزاي زیرخط ترازنامه نهادهاي ماليو نيز  ه تحت نظارت نيستندكمالي 

 ها ضروری است.بررسی

تغيير و مملو از نوآوری درحال  صنعت دائماً كبخش مالی ی 7:با قابليت تطبيق و انطباق .5

یادگيري این تغييرات درحال  مقام ناظر باید خود را با این روندها منطبق نماید و دائماًاست. لذا 

مالی ار نهادهاي كوسبكهاي جدید( و تحوالت مدل كبازارها، خدمات و ریس )محصوالت،

 باشد، تا بتواند مقررات نظارتی را با این تحوالت تطبيق دهد.

                                                 

1. “The Making of Good Supervision: Learning to Say “No”” , Jose Viñals and Jonathan Fiechte , 

Inernational Monetary Fund, May 18, 2010. 

2. Intrusive 

3. Skeptical 

4. Countercyclical 

5. Proactive 

6. Comprehensive 

7. Adaptive 
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ه توسط مقام ناظر در نهادهای مالی تحت نظارت كمسائلی  1:قاطعانه و منتهي به نتيجه بودن .6

شف شده در بازرسي تا مرحله كتخلفات پيگيری  دنبال شوند.نظارتی فرآیند  شود، باید تا انتهایشناسایی می

 .باشداري دشوار، پرزحمت و غيرجذاب است، اما در بلندمدت بسيار حياتي ميكجریمه نهایي، 

كه مستلزم منابع، اختيارات و  2،«توانایي براي اقدام»ها، باید دستيابی به این مؤلفه منظوربه

 همراه باشد.  3«تمایل به اقدام»است، با هسازمان ساختار مناسب همراه با روابط كاری سازنده با سایر

 عبارتند از: «توانایي اقدام»هاي مهمترین مؤلفه

 جرائم،اختيارات و قدرت قانونی برای وضع مقررات و اعمال  .1

 ،offsiteو  onsiteافی برای نظارت كداشتن منابع  .2

 ،داشتن استراتژی روشن در امر نظارت .3

 ،ساختار سازمانی داخلی پایدار و پاسخگو .4

 ،المللیاری مؤثر با سایر نهادهای ملی و بينكروابط  .5

ه مستلزم موارد كمراتب دشوارتر است اری بهك، در نهاد ناظر« تمایل به اقدام»ایجاد و توسعه 

 ذیل برای مقام ناظر است: 

 اهداف، اختيارات و وظایف روشن؛داشتن  .1

 استقالل عملياتی از نهادهای سياسی و نيز از بخش مالی تحت نظارت؛  .2

 پذیری و پاسخگویی به عموم مردم در مورد منابع، تصميمات و اثربخشی نظارت؛مسئوليت .3

 نان متخصص و باتجربه،كاركداشتن  .4

 شود، 4«مصادره مقررات»ع ننده عدم وقوكه تضمينكنوعی از رابطه با صنعت تحت نظارت  .5

 .اولين الیه مسئول در برابر تصميمات نهادهای مالیعنوان مدیره بههيئت اری باكهم .6

 

 هامسئله بازدارندگي مجازات. 1-5

 یعنی جرم است، هيزاهش انگك یآن برا یاجـرا یـابـه مجازات  ی، تهدیدبـازدارندگ یدگاهد یاصل ياستس

 هيزانگ یلك لكشـ بـه يزو ن شده مجرمازسوی  رار جرمكه مانع تك یابازدارندهعنوان به اسـتفاده از مـجازات

مـحور هنجار ردیكیدر رو یه بازدارندگكمـعنا  بـدین 5.اهش دهدكاب هـمان جرم كارت یرا برا یگراند

بخش به مجازات متوسل شده و در بـخش  كیراستا در  يناست و در هم ينمعهایی ارزش یتخـواستار تقو

                                                 

1. Conclusive 

2. Ability to Act 

3. Will to Act 

4. Regulatory Capture 

 .بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرمآقایی،  سارا دادبان،حسن  .5
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ه ترس از كمحوری ارعاب این است ایده لذا 1.بـه مـجازات مـتخلف است یددست به دامان تهد یـگرد

 2.نمایداب جـرم منصرف میكيفری، مجرمان را از ارتـك اجرای ضمانت دستگيری و اعمال

شـده به مجرمان احتمالی هشدار  دسـتگير مجرمان ردنك جامعه با مجازات در مسير بازدارندگی،

انتظار آنان نيز خواهد بود و  در سـرنوشت هـمين زیرا نند،كدر ه اب جرم را از سر بكر ارتكه فكدهد می

 همراهه محصول طالیی پيشگيری از جـرم را با خود به ك عمومی است، این همان معنای بازدارندگی

ب كه هرگاه در آینده بـاز هـم مرتكخواهد شـد  متوجه مجازات تحمل باخود مجرم نيز عالوه به دارد،

 3.و حتی شدیدتر از آن در انتظار اوست سرنوشت همين جرم شود،

دیگر بار چه  ه به وقوع پيوسته،كند تا جرمی ك كـمكه مجازات بـاید كآن خواهد بود  نتيجه پس

ه كدر این دیدگاه هدف آن است  بنابراین، 4ار نشودركت توسط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان،

جلوگيری شود  جرم وقوع از ،يفرها و نيز استفاده از ارعابكبينی يفری عادالنه و با پيشكنظام  ایجادبا 

 5.نگر استرد آیندهكو این همان روی

 يدكتأ هامجازاتقطعيت و سرعت اجراي  صفات شدت، بر ،نظریه بازدارندگي مجازات

ارعابي  تصویرننده كاسباب ترسيم ،جرماین عوامل در پي زیانبار ساختن  زیرا فـراوان دارد،

 .دارد جرائمدر پيـشگيري از  بـرجسته ه جایگاهيكتصویري  هستند، هامجازات

 شدت مجازات .1

 اجـتماعی،تب فایده كم چارچوبو در  6روشن مفهوم سودمندی در قالب نهضت اصالت فایده طرح بنتام با

فزونی رنج  به متمایل دليل همين بان جرم است و بهكمرت همآباناقتصاد هروحـي از جوییبـهره خواستار

موجبات زیان  تا با توسل به اصل حسابگری جزایی، باشد،حاصله در قـياس بـا سود برآمده از جرم می

 7.دفراهم آور ـاهش نرخ جرم راكایت بيشتر مـجرم و در نـه

 حتميت و قطعيت مجازات .2

همانا حتميت و قطعيت یا  ـيفرهاست،ك هچه ضامن نقش پيشگيرانآن رد بازدارندگی مجازات،كاز دید روی

القوانين روح در يوكنتساریا با پيروی از اندیشه مكب. ستهامجازات اجرای از به عبارتی اطمينان جامعه

ه حتمی و قطعی بودن مجازات است كبل ند،كپيشگيری می ه از جرمكيفر نيست كاین شدت » نویسد:می

را در گـروی  جرائمنيز پيشگيری از  بنتام راستا ر هميند8«ندكآینده جلوگيری  هایجرم از توانده میك

 .داندمـی هامجازاتبودن  حتمی افزایش درجه

                                                 

 .پور بناب، انتشارات آستان قدس رضویآرانی و عسگر قهرمانطالبی اللّهروح ازدارندگی،ب فریدمن،الرنس  .1

 .ه فقه و حقوقو محسن برهانی،مجل باطنی راهیم،اب«فلسفه مجازات»کاتینگهام،جان  .2

 .دانش انتشارات گنج عمومی،حقوق جزای  دوره ی،محسنمرتضي  .3

 .انتشارات مجد تهران،، آبادیابرند حسین نجفیعلی بکیفرشناسی، بولک،برنار  .4

 .کبیرانتشارات امیر تهران، عـدالت جـزایی در حقوق اسالمی، مبانی ظفری،محمدرضا . 5

6. Utilitarian (Movement) 

 .در پیشگیری از جرم بازدارندگی و نقش آن ، سارا آقایی،دادبان . حسن7

 .کبیراکبر مهتدی، انـتشارات امـیرالقوانین،علیروح منتسکیو،بارن  .8
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 سرعت اجراي مجازات .3

 جرم باشيم، آماج برابر در مؤثرمانعی عنوان به يفركاربرد كخواهان كه در صورتی ،بازدارندگی هنظری طبق

 غير در زیرا باشد، ای از نظر زمانی نداشتهيفری باید بـا وقـوع جـرم چندان فاصلهكاعمال این نهاد 

قابل  و پيـوند و ارتباط ميان آن دو 1گـرائيده سستی يفر در اذهان بهكصورت تصور الزم ميان جرم و این

ه موجبات وقفه مـيان جـرم و مـجازات را فراهم كدادرسی فرآیند  هلذا اطال و لمس نخواهد بود، كدر

 2.است اریكبزه مشوق ه خود،كبل برد،يفرها را از ميان میكارعابی  نقش نه تنها آورد،می

 

 شواهدي از عدم نظارت مؤثر بانك مركزي بر شبكه بانكي. 2

 كبانهای العملدستور عدم رعایت قوانين و، یكه بانكرد شبكعملدرخصوص  منتشر شده هایطبق آمار

دهد، ارائه می كبانساله یك ردكه تصویری از عملكمهمترین سند مالی  زی به وضوح مشخص است.كمر

ی مالی، تنها پس از هاصورتاست. اطمينان از صحت مندرجات این هبانكانه يی مالی سالهاصورت

 ن است. كحسابرسی و تأیيد حسابرسان رسمی یا سازمان حسابرسی مم

شواهدی به بررسی ، هابانكی مالی حسابرسی شده هاصورتبر این اساس در این بخش با مراجعه به 

فایت سرمایه، كی مالی یعنی نسبت هانسبتی از مهمترین كپردازیم. در ابتدا یمی هابانكاز تخلفات 

های توضيحی حسابرس و گيرد، سپس با مراجعه به یادداشتسال متوالی مورد بررسی قرار می پنجطی 

گردد، شواهد متعددی از درج می هابانكی مالی حسابرسی شده هاصورته در ابتدای كبازرس قانونی 

 د.شوزی ارائه میكمر كاز مقررات بان هابانكتخلفات 

 

 فایت سرمایهكنسبت . 2-1

برحسب  كی موزون شده به ضرایب ریسهاداراییفایت سرمایه حاصل تقسيم سرمایه پایه به مجموع كنسبت 

ليه كفایت سرمایه برای ك، حداقل نسبت 25/11/1382فایت سرمایه مصوب ك نامهآیينطبق  3.باشدمی صددر

زی جمهوری اسالمی كمر ك. بانشده است درصد تعيين 8و مؤسسات اعتباری )اعم از دولتی و غيردولتی(،  هابانك

ات اعتباری اقتضا مؤسسو  هابانكی یا ضرورت حفظ سالمت المللبينهای ه استانداردكتواند در مواردی می ایران

ه كالبته باید توجه داشت د. ات اعتباری تعيين كنمؤسسو  هابانكنماید حدود باالتری را برای تمام یا برخی از 

 10فایت سرمایه طی كميته بال در بازنگری مقررات كاعالم شده است.  1با استناد به مقررات بال درصد 8نسبت 

فایت كه از آن جمله، افزایش حداقل نسبت كاعمال نموده  هابانكسال اخير، تغييرات مهمی در مقررات سرمایه 

 باشد. ل زیر میكمنتشر شده وضعيت رعایت این شاخص به ش طبق آمارهای سرمایه است.

                                                 

 .، نشر میزانعلی اردبیلیها،محمدم و مجازاتئرساله جرا بکاریا،سزار  .1

 .بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، حسن دادبان، سارا آقایی .2

 .2۵/11/1382مصوب  ،نامه کفایت سرمایهآیین. 3
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)اعالم شده در سال( و  1 مربوط به مقررات بال درصد 8مبنای بررسی را همان نسبت كه در صورتی

ي هابانكتعداد زیادي از  ،شودمشاهده میه كگونه همانقرار دهيم،  1382فایت سرمایه مصوب كنامه آیين

شيوه  .اندردهكفایت سرمایه را رعایت نكحداقل نسبت ي مختلف هاسالدر  دولتي و خصوصي

 ه در ادامه گزارش به آن پرداخته خواهد شد.كبسيار مهمی است  مسئلهبرخورد مقام ناظر با این تخلفات 

 

 نظرات حسابرس مستقل و بازرس قانوني. 2-2

ارزیابی شور مورد كل كیا سازمان حسابرسی  ان رسمیساله توسط حسابرسهرها كی مالی بانهاصورت

براساس  گيرد.میقرار  كی بانطی گزارشی در اختيار مجمع عموم هانتایج این ارزیابی گرفته وقرار 

)ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای  02/05/1393بانك مركزی مورخ  120293/93بخشنامه شماره

ی هابانكی مالی حسابرسی شده هاصورتشفافيت و انتشار عمومی اطالعات توسط مؤسسات اعتباری(، 

ی هابانكلی حسابرسی شده ی ماهاصورتعمومی منتشر شود، اما متأسفانه صورت به غيردولتی باید

  دولتی قابل دسترسی عمومی نيست.

زیربخش  )در «مستقل و بازرس قانونی گزارش حسابرس» ی مالی و در بخشهاصورت ابتدایدر 

بر طبق وظيفه خود ميزان رعایت قوانين و مقررات مرتبط به  «(گزارش درباره سایر وظایف بازرس قانونی»

و مقررات  قوانينزی، كمر كهای بانها و دستورالعملی، بخشنامهكپولی و بان تجارت، قانون مانند قانون كبان

  ند.كر میكدهد و موارد عدم رعایت قوانين را ذمی را مورد بررسی قرارربوط به بورس اوراق بهادار و... م

است و در موارد هبانكمنبع بسيار مناسبي براي مطالعه تخلفات  نظرات حسابرسان

برخی از موارد  ،. در ادامهباشدمي هابانكم رعایت قوانين و مقررات در دهنده عدمتعدد نشان

ه مورد تأیيد مؤسسات حسابرسی یا سازمان كزی كمر كهای باننامهو بخشها ض دستورالعملنق

 شود.می ركذ است، به اختصار شور قرار گرفتهكل كحسابرسی 

ویژه، طور به) هابانكدر مورد بسياري از  نظرات حسابرسمتأسفانه در ه كاست  شایان ذكر

اي به ميزان انحراف لي درج شده و اشارهكامالً كصورت به كبان، موارد تخلف ي خصوصي(هابانك

 . در گزارش حاضر نيز، ناگزیر از نظرات حسابرس نقل قول شده است.ي مقرر نشده استهانسبتاز  كبان

 ي خصوصيهابانك. مصادیقي از تخلفات 2-2-1

 شود.میارائه  هابانكدر این بخش برخی از مصادیق تخلفات 

 1پاسارگاد كبانالف( 

  :1392زی در سال مالی كمر كبانهای و بخشنامهدستورالعمل  برخی از موارد عدم رعایت

  (هیسرما درصد 10از  یقيدرصد سهام اشخاص حق یفزون) 87928/90بخشنامه،  

                                                 

 .بانک پاسارگاد 1392گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سال مالی  .1
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  و تعهدات اشخاص مرتبط(، التيتسه نامهآیين) 173772/89بخشنامه 

 ی(افتیشده از بابت مبالغ در ديسررس التياصل و فرع وجه التزام تسه هینحوه تسو) 56920/90 بخشنامه، 

 یحسابرس یمال یهاصورت)ارائه  یدر مناطق آزاد تجار یكو بان یپول اتيعمل یاجرا دستورالعمل 

 .(یشده جداگانه شعب مناطق آزاد تجار

 1پارسيان كبانب( 

 :1392زی در سال مالی كمر كبانهای و بخشنامهدستورالعمل  برخی از موارد عدم رعایت

 ی(باز ارز تيحد مجاز وضع تیرعا) 1345 مب/ بخشنامه، 

 ی(ات اعتبارمؤسسمطالبات  رهيالعمل نحوه محاسبه ذخدستور) 2823مب/ بخشنامه،  

 ی(ات اعتبارمؤسس یگذارهیدستورالعمل سرما) (6)و ( 3)، مواد 2946مب/ بخشنامه، 

 (كواسطه بانیباواسطه و ب یهایگذارهیسرما یهانصابحد) 183مب/ همبخشنا، 

 (واحدذینفع  سهام توسط كسقف مجاز تمل) 7038/88 مهبخشنا، 

 (به اشخاص مرتبط التيتسه یفرد حد) 173772/89خشنامه ب. 

 2انصار كبانج( 

 زیر است:شرح به 1392در سال مالی برخی موارد تخلف مندرج در نظرات حسابرس 

  قیوثاعالوه به ثابت یهادارایی صخال هكنیادرخصوص  یزكمر كبان 25728مفاد بخشنامه 

 درصد 30ثر از كحدا دینبا ،نشده یسر سود انباشته و سود قطعكبه حقوق صاحبان سهام پس از  یليمكت

 نشده است. تیرعا د،یتجاوز نما

 منظور به یگذارهیسرمادرخصوص  182دستورالعمل شماره  «3-6»و  «3-5» یبندها مفاد

 .نشده است تیمزبور رعا یمندرج در اساسنامه شخص حقوق هیسرما درصد 20ثر تا كسب سود، حداك

 ثر خالص مجموع كحدا هكایندرخصوص  173772/89شماره  نامهآیين (2-4)ماده  مفاد

ه مؤسسپرداخت شده و اندوخته  هیمجموع سرما درصد 25از  دیو تعهدات به اشخاص مرتبط نبا التيتسه

 .نشده است تیرعا ،دینماتجاوز  یاعتبار

 و تعهدات به هر  التيثر خالص تسهكحدا هكنیا برمبنیور كنامه مذنیيآ «4-1»ماده  مفاد

 ،دیتجاوز نما یه اعتبارمؤسسده و اندوخته شپرداخت  هیدرصد مجموع سرما 43/1از  دینبا مرتبطشخص 

 نشده است. تیرعا

 3سامان كانبد( 

مندرج در نظرات حسابرس در زی، كمر كهای بانها و بخشنامهالعملدستوراز  كبرخی موارد تخلف بان

 زیر است:شرح به 1392سال مالی 

                                                 

  .بانک پارسیان 1392گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سال مالی . 1

 .بانک انصار 1392گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سال مالی  .2

 بانک سامان 1392سال مالی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،  .3
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  یهادارایینسبت خالص  نييتعدرخصوص  یزكمر كبان 257248/89مفاد بخشنامه شماره 

ثر به كنشده حدا یسر سود انباشته و سود قطعكبه حقوق سهام پس از  یكيتمل قیوثاعالوه به ثابت

 درصد بوده است. 100.771 ،1391 یسال مال انینسبت در پا نیانشده است.  تیرعا ،درصد 70 زانيم

 یو اعتبار یسهام مؤسسات مال تيكمالم بر كحا یهاحد نصاب تیرعا عدم. 

 1سينا كبان( ـه

 :1392زی در سال مالی كمر كهای بانها و بخشنامهالعملبرخی از موارد عدم رعایت دستور

  زی كمر كالن بانكو تعهدات  تسهيالت نامهآیين (6)ماده 

  ونی و اخذ كمس كملهرگونه  ممنوعيت خریددرخصوص  زیكمر كبان 5072مفاد بخشنامه

 6ثر ظرف كبرداری حداآماده بهرهی هاداراییمجوز جهت خرید ساختمان اداری و همچنين واگذاری 

 رعایت نگردیده است. ،ماه

 ق ضمانت وپرداخت و منظور نمودن حق عضویت در صنددرخصوص  مفاد مصوبه هيئت وزیران

 رعایت نشده است. هاسپرده

 2قوامين كبانو( 

 :1392زی در سال مالی كمر كبانهای و بخشنامه هاالعملرعایت دستوربرخی از موارد عدم 

  (بوده است درصد 1/6 قوامين كبرای باننسبت این ) درصد 8 هیسرما تیفاك نسبتحداقل، 

  یاز متقاض یافتیدر یمال یهاصورتنسخه از  كیارسال درخصوص  7769/91بخشنامه 

 ،یاتيبه اداره امور مال التيتسه

 و  ميمستقطور بهسهام  كسقف مجاز تمل برمبنی كبان اساسنامه( 5)ماده  «2» تبصره

 ،یاشخاص حقوق ریسا یبرا ميمستقريغ

  و تعهدات اشخاص مرتبط التيتسهبا موضوع  173772/89بخشنامه،  

 یات اعتبارمؤسس رهيدستورالعمل نحوه محاسبه ذخدرخصوص  21270/91 بخشنامه، 

 یكبان التيفرم عقود تسه یسازنواختكیدرخصوص  یزكمر كبان 206546/92 بخشنامه 

 ،یت مدنكقرارداد مشار

 242553/92الن بخشنامه شماره كو تعهدات  التيتسه نامهآیين، 

 درخصوص  شورك یكبان و یقانون پول( 34)ماده  لیتبصره ذ یدستورالعمل اجرا (1)ماده  مفاد

 ،قیوثا خیسال از تار دوظرف مدت  یكيتمل قیجهت فروش وثا یریزبرنامه

 
 

                                                 

 .بانک سینا 1392گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سال مالی  .1

 .بانک قوامین 1392گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سال مالی  .2
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 ي غيردولتي )خصوصي شده(هابانك. مصادیقي از تخلفات 2-2-2

 1تجارت كبانالف( 

 :1392زی در سال مالی كمر كبانهای و بخشنامه هادستورالعمل نقضبرخی از موارد 

  یات اعتبارمؤسسو  هابانك یهاشركت هيلك یموضوع واگذار 337251/91بخشنامه 

 ،ماه 6ظرف مدت  یزكمر كمجوز از بان یدارا موارداستثنای به

 تجارت  یاال براكو فروش  دیخر تيممنوع ،یكو بان یقانون پول( 34)ماده  «2» و« 1» یبندها

 ،منقولغيرو انجام معامالت 

  به  یكيق تملیوثا عالوهبهثابت های یینسبت مانده خالص دارا برمبنی 333502بخشنامه

 نیا) درصد 30 زانيثر به مكنشده حدا یسر سود انباشته و سود قطعكحقوق صاحبان سهام پس از 

  ،(بوده است درصد 81 تجارت كدر بان 1392نسبت در سال 

  جهت  هیپا هیدرصد سرما 20سقف  برمبنیالن كپرداخت تسهيالت  نامهآیينبرخی از مواد

 ،التيتسه یاعطا

  كوصول از دفاتر بان رقابليحذف مطالبات غبا موضوع  85257/88بخشنامه، 

  كبانواسطه بی باواسطه وهای یگذارسرمایهتجاوز عدم  برمبنی 183ه مب/مبخشنا (3)ماده 

 ،مقرر یهانصاباز حد

 ماده ) طبو تعهدات مربوط به هر شخص و اشخاص مرت التيثر خالص تسهكعدم تجاوز حدا

 ،173772/89شماره  نامهآیين (2-4)

   منقول مازاد و غيرو اموال  یكياموال تمل هيلكفروش  برمبنی 5072بخشنامه  (7)و ( 4)مواد

 ،آن یمجمع و افشا بیاز دفاتر با تصو یفاقد ارزش مادی هاداراییخارج نمودن 

  153965 تصویبنامه (17)ماده  «1»تبصره  یزكمر كبه بان انگارسهلنان كاركارسال فهرست 

 260140/93موضوع بخشنامه  نگیو هلد یگذارسرمایه یهاشركتبه  التيتسه یاعطا تيممنوع، 

 زانيحداقل به م یالیر الحسنهقرض یهااز محل منابع سپرده الحسنهقرض التيتسه یاعطا 

 .(بوده است درصد 68 تجارت كر باننسبت د نیا) منابع درصد 95

 2رفاه كبانب( 

 زیر است:شرح به 1392در سال مالی  برخی موارد تخلف مندرج در نظرات حسابرس

 التيل مانده تسهكاز  درصد 61معادل و  الیر ارديليم 5.489مبلغ  ،یزكمر كبرخالف بخشنامه بان 

 .است دهیگرد نيالحسنه تأمقرض یها، از محل سپردهكبانمدیره هيئت نان وكاركبه  یپرداخت الحسنهقرض

 ل مطالبات )بدون احتساب مطالبات استمهال شده( كبه  كبان یجارغيرخالص مطالبات  نسبت

                                                 

 .بانک تجارت 1392گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سال مالی  .1

 .بانک رفاه 1392ال مالی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، س .2
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 شده است. ینگینقد كسینامتعارف ر شیامر موجب افزا نیه اك دهیدرصد بالغ گرد 14به حدود 

 :عبارتند از یزكمر كبانازسوی  صادره یكبان اتير بر عملظنا یهاخشنامهب تیموارد عدم رعابرخی از همچنين 

  زكمتمر یداركامل نظام بانك یازاندراهدرخصوص  260818/90بخشنامه  (1) مادهتبصره، 

 ثابت به یهاداراییمانده خالص »نسبت درخصوص  یزكمر كبان 332502/91 بخشنامه 

 ،«نشده یسر سود انباشته و سود قطعكحقوق صاحبان سهام پس از 

  و تعهدات به اشخاص مرتبط التيتسه یحد جمعدرخصوص  173772/89بخشنامه ( 4)ماده، 

  وصول مطالبات نامهآیين( 17)و ( 7)مواد  «1»و تبصره  (23)، (6)مواد، 

  به  ییاعطا التيتسهدرخصوص  شده نييدر مورد سقف تع 1965بخشنامه مب/( 2)ماده

 ،كدرصد سهام بان كیاز  شيب كداران مالسهام

 الوصول در كوكجهت مطالبات مش یسود تعهد ییعدم شناسادرخصوص  772مب/ بخشنامه

 ،مضاربه، سلف و جعاله ،یت مدنكارتباط با عقود مشار

 در  یزكمر كبان 183بخشنامه شماره مب/( 3)ماده  «6» و« 5»، «2»، «1»های مفاد بند

 ،در اوراق بهادار كبانواسطه بی با واسطه و التيارتباط با سقف مجموع تسه

 التيتسه قیمجدد وثا یابیارزدرخصوص  یزكمر كبان «2-2-6»و  «2-2-4» یابنده مفاد 

 ،سالهدر هر دوره سه

 ارائه درخصوص  یصنعت-یدر مناطق آزاد تجار یكو بان یولپ اتيعمل یاجرا دستورالعمل

 .یشده جداگانه شعب مناطق آزاد تجار یحسابرس یمال یهاصورت

 1صادرات كانبج( 

 :1392زی در سال مالی كمر كهای بانبخشنامهها و العملبرخی از موارد عدم رعایت دستور

  یهادارایینسبت خالص  نييتعدرخصوص  یزكمر كبان 257248/89شماره  بخشنامهمفاد 

ثر به كنشده حدا یسر سود انباشته و سود قطعكبه حقوق سهام پس از  یكيتمل قیوثاعالوه به ثابت

 بوده است. درصد 101حدود  1391 یسال مال انینسبت در پا نیانشده است.  تیرعا ،درصد 70 زانيم

 ،بوده درصد 89برابر  1392در پایان سال مالی  كاین نسبت برای این بان

  درصد سرمایه  20ثر كسب سود، حداكمنظور به یگذارسرمایه برمبنی 183مب/ بخشنامه

 ،گذارسرمایهمندرج در اساسنامه شخص حقوقی 

  یاز متقاض یافتیدر یمال یهاصورتنسخه از  كیارسال درخصوص  7769/91بخشنامه 

 ،یاتيبه اداره امور مال التيتسه

  رعایت سقف تسهيالت سرمایه در گردش اعطاییبا موضوع  262713/90بخشنامه، 

                                                 

 .بانک صادرات 1392گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سال مالی  .1
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 173772/89موضوع بخشنامه  اشخاص مرتبط عدم رعایت حد فردی، 

 (4)ماده  - طعدم رعایت حد جمعی نسبت مجموع خالص تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتب 

این  تجاوز نماید. كرداخت شده و اندوخته بانپسرمایه  درصد 25نباید از ه ك - 173772/89بخشنامه 

 باشد.می درصد 64 كنسبت برای این بان

 ي دولتيهابانك. مصادیقي از تخلفات 2-2-3

 1كبانپستالف( 

 :1392زی در سال مالی كمر كهای بانها و بخشنامهالعملبرخی از موارد عدم رعایت دستور

  كنسبت در بان نیادرصد،  8 زانيبه م كبان هیسرما تیفاكبه حداقل نسبت  یابيدستعدم 

 ،باشدمی درصد 38/5

  كبان دیجدهای شعبه تأسيسجهت  یزكمر كمجوز از بان اخذعدم، 

  منقول مازادغيری هادارایی یواگذارعدم، 

  هیپا هیبرابر سرما 8 یالن اعتباركو تعهدات  التيثر مجموع تسهكسقف حدا تیرعاعدم، 

  ارت مرابحهكسقف اعتبار  تیرعاعدم، 

  یطيتقس یتكاستفاده از عقود مشار تيممنوععدم. 

 2سپه كبانب( 

 :1392زی در سال مالی كمر كبان هایها و بخشنامهالعملدستوربرخی از موارد عدم رعایت 

  نشده  یسر سود انباشته و سود قطعكثابت به حقوق صاحبان سهام پس از  یهادارایینسبت مانده خالص

 .(باشدمی درصد 88/2 كبان ینسبت برا نیا) درصد 8معادل  هیسرما تیفاك و نسبت حداقل درصد 30ثر كحد ا

 255194/92  ثر معادل كواحد، حدا نفعیو تعهدات به هر ذ التينسبت مجموع تسهدرخصوص

 دیو تعهدات جد التيتسههرگونه  ینمودن از اعطا یدارو خود یه اعتبارمؤسس هیپا هیسرما درصد 20

 ،شده نييخود با حدود تع قيمزبور تا زمان تطب نفعیبه ذ

 /با واسطه و التيدر ارتباط با سقف مجموع تسه یزكمر كبان 183بخشنامه شماره مب 

 ،كبانواسطه بی

  و تعهدات  التيتسه یحد جمعدرخصوص  173772/89بخشنامه  (7) یال (4)مفاد مواد

 ،اشخاص مرتبط

  137593/90 بخشنامه یرعاملیپست مد یجهت تصد یزكمر كمجوز باندریافت، 

  یاز متقاض یافتیدر یمال یهاصورتنسخه از  كیارسال درخصوص  7769/91بخشنامه 

 .یاتيبه اداره امور مال التيتسه

                                                 

 .بانکپست 1392بازرس قانونی، سال مالی گزارش حسابرس مستقل و  .1

 .بانک سپه 1392گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سال مالی  2



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________________ 

 

 

18 

 1نكمس كبانج( 

برخالف  .بوده است الیر ارديليم 10.343ن معادل كمس كنزد بان یالیر الحسنهقرضهای سپرده مجموع

ترازنامه  خیرداخت شده تا تارپ الحسنهقرض التيطبق اطالعات موجود، مانده تسه یزكمر كنامه بانبخش

 3/54معادل  الیر ارديليم 5.621ور شامل كباشد. منابع مذمی درصد 6/81معادل  الیر ارديليم 44/8مبلغ 

 باشد.می اشخاص ریبه سا یرداختپ التيتسه الیر ارديليم 2.823نان و كاركبه  ییاعطا التيسهدرصد ت

 :1392زی در سال مالی كمر كبانهای و بخشنامهدستورالعمل  برخی از موارد عدم رعایت

  یهادارایینسبت خالص  نييتعدرخصوص  یزكمر كبان 257248/89مفاد بخشنامه شماره 

ثر به كنشده حدا یسر سود انباشته و سود قطعكبه حقوق سهام پس از  یكيتمل قیوثاعالوه به ثابت

 درصد بوده است. 100.771 ،1391 یسال مال انینسبت در پا نیانشده است.  تیدرصد رعا 70 زانيم

 بوده است. درصد 139برابر  1392در پایان سال مالی  كاین نسبت برای این بان

 فروش مازاد درخصوص  یات اعتبارمؤسس یگذارسرمایهدستورالعمل  ،182 /مب

 نیا( كبان هیپا هیسرما درصد 5ثر معادل كا)حد خارج از بورس یدر سهام اشخاص حقوق یگذارسرمایه

 است. درصد 15 كنسبت در بان

  باشدمی 34/5 كبانبرای  نسبتاین . درصد 8 هیسرما تیفاك نسبتحداقل. 

 ت كجهت انجام مشار هیدیياخذ تأ برمبنی یزكمر كبان 227295/89نامه شماره بخش مفاد

 نانیآفرشهیوطن، اندگستر مهرتجارت یهاشركتسهام  درصد 100 یگذارسرمایهدر رابطه با  یوققح

 . نور و... ريفراز س یخدمات جهانگرد ان،يآگاه پارس

اعتنایی سيستم بیزی با كمر كنظرات حسابرسان روشن است بسياری از مقررات باناز ه كگونه همان

بسياری از  .شده است هابانكقاعده و هنجار در رفتار  كتخلف تبدیل به یست و ا روبی روكبان

ه این خود دليلی بر كرار شده است كی مختلف تهاسالر در توضيحات حسابرس در كالذتخلفات فوق

 .ی استكهنجار شدن تخلفات و از بين رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بان

، ذیل توضيحات هابانكو در مورد برخی  هاسالدر برخی  هكاین است  مهم دیگر بسيار تهكن

 زی، عبارتی مشابه عبارت زیر درج شده است:كمر كاز مقررات بان كتخلفات باندرخصوص  حسابرس

انطباق عمليات بانك با قوانين پولی و بانكی و عمليات بانكی بدون ربا  موارد عدم»

االجرا در ناظر بر عمليات بانكی و مصوبات الزم ی بانك مركزیهابخشنامه و مفاد

طی نامه  ،طبق دستور بانك مركزیمربوط به سال مورد گزارش، سيستم بانكی 

 «.شده است / خواهد شداعالم  ای به آن بانكجداگانه

 

                                                 

 .بانک مسکن 1392مالی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سال  .1
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 را هابانكآنها خواسته است تا تخلفات  زی ازكمر كه بانكاند ردهكبرخی از حسابرسان ادعا  درواقع

ی مالی و گزارش ارائه شده به هاصورتزی گزارش دهند و از ارائه آن در كمر كجداگانه به بانصورت به

تشویق واقع در ،هابانكتمان تخلفات به ك اجازهه كبدیهی است نند. كمجمع عمومی خودداری 

مقام ناظر، عنوان به زيكمر كبانازسوي  مليمتخلف است و نباید انتظار داشت با چنين تعا

 زي محترم شمرده شود.كمر كاهش یابد و مقررات بانكي كه بانكتخلفات در شب

 كمثال بانعنوان به ی مختلف متفاوت بوده است.هابانكدر  این رویهه كته جالب توجه آن است كن

از ارائه موارد تخلف از  كاین بانرده است و حسابرس كاین رویه را شروع  1385اقتصاد نوین از سال 

ی خصوصی نيز هابانكبرخی دیگر از  ی مالی معاف شده است.هاصورتزی در متن كمر كمقررات بان

درآمده  به اجرا هابانكثر كاین رویه برای ا 1393در سال مالی  در اتخاذ این رویه سابقه زیادی دارند.

زی طبق درخواست این كمر كبانهای از دستورالعمله موارد تخلف كاند است و حسابرسان مدعی شده

 زی ارسال شده است.كمر كجداگانه برای بانصورت به كبان

 

 نظام حقوقي حاكم بر موضوع نظارت بانك مركزي. 3

 كی بر آن و دستورهای بانكهای متنامهلفند مقررات این قانون و آیينكم هابانكی، كبنابر قانون پولی و بان

شود و همچنين مقررات اساسنامه می ی بر آن صادركمت هاینامهاین قانون یا آیينموجب به هكزی ایران را كمر

زی ایران كمر كهای آن و دستورات باننامهی و آیينكو تخلف از قانون پولی و بان 1نندكمصوب خود را رعایت 

 ی انتظامی زیر خواهد بود:هامجازاتشود موجب می های آن صادرنامهاین قانون یا آیينموجب به هك

 تبی به مدیران یا متصدیان متخلف.كر كتذ .1

 برای ایام تخلف. 2ثر دویست ميليون ریالكپرداخت مبلغی روزانه تا حدا .2

 موقت یا دائم.طور بهی كی از انجام بعضی امور بانكبانغيریا مؤسسه اعتباری  كممنوع ساختن بان .3

 هابانكانتظامی  هيئت ی انتظامی،هامجازاتم به كر شده و صدور حكذ رسيدگی به تخلفاتمرجع 

 3.خواهد بود

 

 نظارت در مرحله قبل از اعطاي مجوز. 1-3

ی توسط كاشتغال به عمليات بان» :1382مصوب  ل پولیكمتشغيرقانون تنظيم بازار  (1)بنابر ماده 

ی، كل برای انجام عمليات بانكو ثبت هرگونه تش تأسيساشخاص حقيقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و 

                                                 

 .13۵1مصوب  ،بانکی ( قانون پولی و37ماده ). 1

( 44ماده ) «2»مبلغ مندرج در بند (: »1389ساله پنجم توسعه )مصوب ( قانون برنامه پنج96ماده )« 3» ر.ک. به ذيل تبصره. 2

سال یک بار براساس رشد شاخص  یابد و هر سهبه دویست میلیون ریال افزایش می 1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب 
 .«گرددتوسط هیئت وزیران تعدیل می رسمی به پیشنهاد بانک مرکزیصورت به بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی

 .13۵1مصوب  ،قانون پولی و بانکی (44ماده ) .3
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  زی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است.كمر كبدون دریافت مجوز از بان

زی، ادامه فعاليت این قبيل اشخاص توسط كمر كدر صورت عدم دریافت مجوز، بنابه درخواست بان

 جمهوری اسالمی ایران متوقف خواهد شد.نيروی انتظامی 

 كمجاز اشتغال دارند در صورت درخواست بانغيری كه به عمليات بانكاشخاص حقيقی یا حقوقی 

 «.وم خواهند شدكماه مح 6حبس تا  ی صالحيتدار به مجازاتزی، از طریق مقامات قضایكمر

ایجاد و ثبت نهادهای پولی و »قانون برنامه پنجم توسعه،  (96)ماده  «1»همچنين مطابق تبصره 

ها و الحسنه، صرافیقرضهای اعتبار، صندوقهای ، مؤسسات اعتباری، تعاونیهابانكاعتباری از قبيل 

مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك های ها( و همچنين ثبت تغييرات نهادواسپاری )ليزینگهای شركت

 «.پذیر استركزی جمهوری اسالمی ایران امكانم

 

 كبان تأسيسنظارت در مرحله . 2-3

ول به تصویب اساسنامه آن به وسيله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از كدر ایران مو كبان تأسيس

در ایران به  ی راكبان تأسيستوانند تقاضای نمی هاشركتزی ایران است و مراجع ثبت كمر كطرف بان

ه به تصویب كشده اساسنامه مربوط زی ایران و رونوشت گواهیكمر كنامه بانه اجازهكثبت برسانند مگر آن

 1.شورای پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضای ثبت باشد

ه كهایی و صندوق هابانك، «ل پولیكمتشغيرتنظيم بازار »ماده اول قانون  «1»البته بنابر تبصره 

 قوانين ادامه فعاليت خواهند داد.مفاد همان اند براساس شده تأسيسقوانين خاص موجب به قبالً

بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. نحوه ایجاد یا  نيز هابانكگونه تغيير در اساسنامه هر

مصوب شورای پول  نامهآیينشور نيز طبق كدر داخل یا خارج  هابانكشعبه یا باجه یا نمایندگی  یتعطيل

 2.گرددو اعتبار مشخص می

بار، بنابر ماده تنامه آن توسط شورای پول و اعبه تصویب اساس كبان تأسيسمشروط بودن  برعالوه

زی كمر كه بانكدر مواردی » 1393دولتی مصوب غيرات مؤسسو اداره  تأسيسنحوه  نامهآیين (8)

و  تأسيسو یا قادر به انجام تعهدات الزم و یا  اندين تعهدات الزم را انجام ندادهمؤسستشخيص دهد 

، باید ضمن صدور اخطاریه برای انده اعتباری نيستند و یا اطالعات ناقص ارائه نمودهمؤسسازی اندراه

ور و در كين، مهلتی دو ماهه را برای انجام تعهدات آنها تعيين نماید. پس از انقضای مهلت مذمؤسس

ن تلقی كان لم یكده، ين برای ایفای تعهداتشان، تقاضای تسليم شمؤسسازسوی  صورت عدم اقدام الزم

 «.شودمی صادره لغوهای نامههو تمامی اجاز

 

                                                 

 .13۵1مصوب  ،( قانون پولی و بانکی30ماده ) .1
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 نظارت در مرحله فعاليت بانك  .3-3

ه در این بخش به ك، بسيار متعدد هستند كقوانين و مقررات مربوط به نظارت در مرحله فعاليت بان

ی هانسبتزی، ابزارهای مختلف نظارتی، كمر كشود. شئون مختلف نظارت بانمهمترین آنها اشاره می

زی در برخورد با كمر كو اختيارات بان به آنها ضروری است كه نظارت بر تعهد بانكمالی مختلفی 

 متخلفان، در این مقررات به تفصيل بيان شده است.

امور  در زیرشرح به تواندشور میكزی ایران در حسن اجرای نظام پولی كمر كبانی كطبق قانون پولی و بان

 ند:كی، پس از تصویب شورای پول و اعتبار دخالت و نظارت كبانغيری همچنين مؤسسات اعتباری كپولی و بان

اسناد  حسب نوع وام و اوراق ون است بركه ممكها تعيين نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام. 1

 ی مختلف تعيين شود.هانرخ

حسب نوع های آنها بریا به انواع بدهی هاداراییليه كبه  هابانكی آنی هاداراییتعيين نسبت . 2

 زی ایران.كمر كیا سایر ضوابط به تشخيص بان هابانكفعاليت 

حسب ن است بركه ممكزی ایران كمر كنزد بان هابانكتعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی . 3

 10ولی در هرحال این نسبت از برای آن تعيين گردد  ی متفاوتیهانسبت هابانكيب و نوع فعاليت كتر

 درصد بيشتر نخواهد بود. 30متر و از كدرصد 

 .هابانكارمزد دریافتی و پرداختی كثر بهره و كتعيين ميزان حداقل و حدا. 4

 .هاداراییبه انواع  هابانكتعيين نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته . 5

های صادر نامهظهرنویسی یا ضمانتـ  افتتاح اعتبار اسنادیثر نسبی تعهدات ناشی از كتعيين حدا. 6

 قبيل تعهدات. و نوع و ميزان وثيقه این هابانكاز طرف 

 شود.تأمين می هابانكه اعتبار آن از طرف كتعيين شرایط معامالت اقساطی . 7

 .هاحسابانداز و سایر تعيين مقررات افتتاح حساب جاری و پس. 8

انداز از های جاری یا پسه برای جلب سپردهكامتياز دیگری هرگونه  ز وميزان جوایتعيين نوع و . 9

 این مورد. در هابانكبرای تبليغات  گردد و تعيين ضوابطعرضه می هابانكطرف 

اطالعات و آمار از هرگونه  و اخذ هابانك كو اسناد و مدار هاحسابرسيدگی به عمليات و . 10

 ای.زوم حفظ اسرار حرفهبا توجه به ل هابانك

 موقت یا دائم.طور بههای مربوط یا چند نوع از فعاليت كبه انجام ی هابانكردن كمحدود . 11

 .هابانكهای مشابه نزد انداز و سپردههای پستعيين نحوه مصرف وجوه سپرده. 12

 های مختلف.رشته از كلی یا در هر یكطور به هابانكها و اعتبارات ثر مجموع وامكتعيين حدا. 13

 1از اشخاص و صدور گواهی سپرده. هابانكلی اخذ وام كتعيين شرایط . 14

                                                 

 .13۵1مصوب  ،( قانون پولی و بانکی14ماده ) .1
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 باشند،است بيرونی هستند نيازمند نظارت میسي كه یكبسياری از موارد یاد شده از آن جهت 

عنوان به رد.كابزاری برای جریمه متخلفين نيز استفاده عنوان به توان از آنهامی در برخی مواردهمچنين و 

 زیكمر كاز اختيارات بان یا چند فعاليت خاص كبه انجام ی هابانكردن كه محدود كنمونه از آنجایی 

 متخلف استفاده نماید.های كتواند از این اختيار برای تنبيه بانمی زیكمر كبان باشد،می

 بر حسن نظارتنيز  پولی لكمتشغيرقانون تنظيم بازار ( 2) ماده ی،كقانون پولی و بان برعالوه

 یجمهور یزكمر كبان اعتبار و دستورات و پول یشورا مصوبات ،یو اعتبار یپول یهاتاسيس یاجرا

 ف به ارائهلكمرا  نهيزم نیدر ا فعال و اشخاص مؤسساتزی دانسته و كمر كرا وظيفه بان رانیا یاسالم

 زی نموده است. كمر كبان بازرسانبه  الزم اطالعات

 یاسالم یجمهور یزكمر كبان توسط و احراز تخلف گزارش ارائه در صورت»این ماده  «1»طبق تبصره 

 یانتظام یرويموارد، ن نیا . دردینما اقدام متخلف مجوز مؤسسات قيتعل به نسبت تواندیم كبان نیا ،رانیا

 یجمهور یزكمر كبا بان الزم یاركو هم نيمتخلف تيفعال ادامه از یريجلوگ به لفكم رانیا یاسالم یجمهور

 .«دینما مراجعه قضایی ذیصالح مراجع به تواندیم ی، متقاضاعتراض صورت . درباشدیم رانیا یاسالم

اسالمی ایران زی جمهوری كمر كبان» قانون برنامه پنجم توسعه، (96)ماده  «3»تبصره همچنين مطابق 

وميت متخلفين فعال در حوزه پولی كای و لغو مجوز و محبراساس مقررات قانونی، اختيار سلب صالحيت حرفه

و  هابانكو مدیران عامل مدیره هيئت یای، اعضاالحيت حرفهبه پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب ص

گردند. ادامه وليت مربوطه منفصل میئمسزی جمهوری اسالمی ایران از كمر كمؤسسات اعتباری توسط بان

 «.شودم دخل و تصرف غيرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میكتصدی مدیران مربوطه در ح

ی و كی برخالف قانون پولی و بانكبانكه در صورتی یكطبق قانون پولی و بان هكر است كذشایان 

ی كمتهای نامهاین قانون یا آیينموجب به هكزی ایران كمر كی بر آن و دستورات بانكهای متنامهآیين

 رئيسن است بنا به پيشنهاد كمم شود و یا برخالف اساسنامه مصوب خود عمل نمایدبر آن صادر می

وزیر امور  ،جمهوررئيسب از كی مرهيئتزی ایران و تأیيد شورای پول و اعتبار و تصویب كمر كل بانك

زی ایران واگذار شود یا ترتيب كمر كبانعهده به ك، اداره امور بانقضائيه وهقاقتصادی و دارایی و رئيس 

 1.لغو شود كبان تأسيساجازه داده شود یا  كدیگری برای اداره بان

نيز ابزارهای نظارتی بيشتری در  1393دولتی مصوب غيرات مؤسسو اداره  تأسيسنحوه  نامهآیين

 .اندبه این موضوع پرداخته (101)و  (96)، (95)، (70)، (65) مواد .زی قرارداده استكمر كاختيار بان

درصد ميزان مقرر شورای پول و اعتبار  50ه اعتباری از مؤسسفایت سرمایه كچنانچه نسبت » 

صاحبان سهام العاده فوق ه اعتباری موظف است بالفاصله مجمع عمومیمؤسست مدیره ئيمتر شود، هك

 از موارد ذیل اتخاذ تصميم شود؛ی كیدرخصوص  را دعوت نماید تا

                                                 

 .13۵1مصوب  ،( قانون پولی و بانکی39ماده ) .1
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 افزایش سرمایه. .1

 1«.زیكمر كليم تقاضای انحالل به بانتس .2

ه مؤسسو فعاليت  تأسيسمتر از حداقل سرمایه مورد نياز برای كباری نباید ته اعمؤسسسرمایه »

از  اعتباری بر اثر زیان واردهه مؤسسه سرمایه باشد. چنانچ نامهآیين( این 18اعتباری موضوع ماده )

را دعوت العاده فوق موظف است بالفاصله مجمع عمومیمدیره هيئت متر شود،كور كاقل سرمایه مذحد

 ی از موارد ذیل اتخاذ تصميم شود:كیدرخصوص  نماید تا

 شور.كی ك( قانون پولی و بان33ماده ) «ب»موضوع بند  نامهآیينبراساس  ميل سرمایهكت .1

ه كزی كمر كات اعتباری تحت نظارت بانمؤسسی دیگر از انواع كتداوم فعاليت در قالب ی .2

 متری نياز دارد.كو فعاليت آن به سرمایه  تأسيس

 2«زیكمر كتسليم تقاضای انحالل به بان .3

مقام مدیره، مدیرعامل و قائمهيئتای اعضای به سلب صالحيت حرفه تواند نسبتمی زیكمر كبان»

ه اعتباری مؤسسه از قوانين و مقررات مربوط و همچنين مفاد اساسنامه كه اعتباری مؤسسمدیر عامل 

 3«.ندكتخطی نمایند، اقدام 

متر شود كه اعتباری از حد نصاب مقرر مؤسسمدیره به هر دليل، تعداد اعضای هيئتكه در صورتی»

ه مؤسسان ذیصالح كارازسوی مدیره هيئت ميل اعضایكو برای مدت بيش از سه ماه، اقدامی برای ت

ه اعتباری، برای مؤسسمدیره هيئت زی باید ضمن سلب صالحيت اعضایكمر كاعتباری انجام نشود، بان

ه اعتباری و تمهيد مقدمات برگزاری مجمع عمومی، فردی را از ميان خبرگان و مؤسساداره امور 

مدیره هيئت ه اختياراتليكسرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای عنوان به یكمتخصصين امور بان

ثر ظرف هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای كه اعتباری بوده و موظف است حدامؤسس

سرپرست تعيين شده توسط مسئوليت  اقدام نماید. در هر حال، مدتمدیره هيئت انتخاب اعضای جدید

 زی تعيينكمر كه بانك سال نخواهد بود. جبران خدمات سرپرست، به ميزانی كزی بيش از یكمر كبان

 4«.ه اعتباری استمؤسسبرعهده  نماید،می

شور و كی كجمله قانون پولی و بانچارچوب قوانين و مقررات مربوط ازتواند در می زیكمر كبان»

ه مؤسس تأسيس نامهاجاره ل پولی و مقررات شورای پول و اعتبار، نسبت به لغوكمتشغيرقانون تنظيم بازار 

، تأسيسشود، از تاریخ الغای اجازه می آن لغو تأسيسنامه اجاره هكه اعتباری مؤسساعتباری اقدام نماید. 

 5«.نمایدمی زی عملكمر كمنحل شده و تا خاتمه تصفيه و آگهی آن، طبق دستور بان

                                                 

 .1393مصوب  ،دولتینحوه تأسیس و اداره مؤسسات غیرنامه ( آیین6۵)ماده  1

 .همان (70)ماده  .2

 .همان (9۵)ماده  .3

 .1393مصوب  ،دولتیه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات غیرنام( آیین96)ماده  .4

 .همان (101)ماده  .5
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زی در كمر كنده دیگری در سایر قوانين درباره شئون نظارتی بانك، مواد پراوركمواد مذ برعالوه

 قانون رفع موانع توليد آمده است: (17)جمله در ماده ر شده است. ازكمرحله فعاليت ذ

یا  كزیر نسبت به بانی هامجازات 1،( این قانون16اليف موضوع ماده )كدر صورت عدم انجام ت»

 :شودمی مؤسسه اعتباری متخلف اعمال

قانونی ی هامجازاتزی جمهوری اسالمی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال كمر كبان (الف

 .ندكمی و اصالحات بعدی آن اقدام 18/4/1351شور مصوب كی ك( قانون پولی و بان44جمله ماده )از

ی شامل بنگاهداری و نگهداری كغيربانهای ه منشأ آن فعاليتكو مؤسسات اعتباری  هابانكسود  (ب

شود. پس از آن، می ( مشمول مالياتدرصد 28هشت درصد )وبا نرخ بيست 1395در سال  ام باشدسه

 .( برسددرصد 55درصد ) پنجوشود تا به پنجاهمی ور افزودهكهر سال سه واحد به درصد نرخ مذ

و مؤسسات اعتباری شامل زمين، مستغالت، سرقفلی و ها كغيرمنقول مازاد بان كعایدی امال ج(

شود. پس از می ( مشمول مالياتدرصد 28) هشت درصدوبا نرخ بيست 1395ن در سال مشابه آاموال 

( برسد. درصد 55پنج درصد )وشود تا به پنجاهمی ور اضافهكآن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذ

و انتهای سال مالی است و  در ابتدا كالتفاوت قيمت بازاری ملمابه در این ماده كمنظور از عایدی امال

به بعد،  1395ند موظف است از سال كمی ه دارایی غيرمنقول مازاد نگهداریكیا مؤسسه اعتباری  كبان

خود  كساله ماليات بر عایدی دارایی غيرمنقول مازاد تحت تملمقرر در این ماده، همهی هانرخبراساس 

زی كمر كه توسط بانكاجرایی است  نامهآیينمطابق  را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده،

ماه از تاریخ ابالغ این شود و ظرف مدت سهمی شور تهيهكجمهوری اسالمی ایران و سازمان امور مالياتی 

 .رسدمی وزیران هيئتقانون به تصویب 

 «1»دالیلی جز موارد تبصره ه بهكو مؤسسات اعتباری ها كبانمدیره هيئت مدیر عامل و اعضای د(

( این قانون، اقدام به 16عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده ) برمبنیم قضایی كو یا ح این ماده

و نيز تصدی سمت مدیر عاملی مدیره هيئت م ننمایند به مدت پنج سال از عضویت دركاجرای این ح

                                                 

 :سال شدن این قانون تا مدت سهاالجرا الزم و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخها کلیه بانک (ـ16)ماده  .1

( اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و %33سه درصد )وقل سیانه حدایسال (الف
باشد، می تبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مازادتشخیص شورای پول و اع های تابعه آنها درآمده است و بهشرکت

صورت مستقیم یا و مؤسسات اعتباری بهها هایی هستند که بانکهای تابعه مذکور، شرکتواگذار کنند. منظور از شرکت

 .مدیره آن را تعیین کنندهیئت ( سهام آن باشند یا اکثریت اعضای۵0%درصد ) غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه

دهند، می غیربانکی انجامهای هایی که فعالیتهای تابعه خود را در بنگاهسهام تحت تملک خود و شرکت (ب
، هاکه بانکهایی بودن فعالیت بنگاه« غیربانکی»تابعه واگذار کنند. تشخیص های تمام شرکتنیمههای استثنای طرحبه

 .ایران است ری اسالمیمرکزی جمهو ار آنها هستند، برعهده بانکتابعه، سهامدهای مؤسسات اعتباری و شرکت

های دولتی نسبت به مبلغ های مازاد بانکالتفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی( مابه100%معادل صد درصد ) ـ«1» تبصره
کشور واریز و جهت افزایش سرمایه داری کل گذاران، به خزانههای فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپردهقیمت دفتری و هزینه

 .شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف استهمان بانک تخصیص داده می

( قانون اساسی مصوب 44چهارم )وهای کلی اصل چهلکلی و قانون اجرای سیاستهای با رعایت سیاستـ «2»تبصره 
مشمول واگذاری مطابق های و بیمهها وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکو اصالحات بعدی آن،  2۵/3/1387

ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی رایی، سازمان مدیریت و برنامهبا دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دا

 .یابدمی دولتی اختصاصهای بانک سنواتی به افزایش سرمایههای رسد، در قالب بودجهمی ایران

در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به  ـ«۳»تبصره 

 .های دولتی اقدام کندرسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکها میتصویب مجمع عمومی بانک
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 .شوندمی و مؤسسات مالی و یا اعتباری محرومها كبان

ه در مجلس به تصویب رسيد ولی با ك« شوركهای توسعه ام دائمی برنامهكاح»اخيراً نيز در الیحه 

زی و كمر كمخالفت شورای نگهبان روبرو شد، مواد مختلفی در راستای افزایش ابزارهای نظارتی بان

 د:كرتوان به مواد زیر اشاره له میجمبينی شده بود. ازپيش كتبع افزایش اقتدار آن بانبه

 الیحه: (23)ماده  «ب»بند 

داران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال زی در جهت منافع سهامكمر كاگر نقض مقررات بان»

و حبس درجه پنج یا شش برای تا دو برابر زیان وارده  كی، جزای نقدی از یكدائم از خدمات دولتی و بان

جرم مصداق اخالل در نظام  هكگردد، مگر به حدی گسترده باشد آمران، مباشران و معاونان جرم می

قانون مجازات اسالمی خواهد بود. در این  (286)م ماده كصورت مشمول حشور شود، در اینك یاقتصاد

عامل بر زیرمجموعه( رئيس شعبه یا مدیرر نظارت مباالتی داحتياطی یا بیبا تقصير )بیكه در صورتیمورد 

نان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به ميزان خسارت وارده، انفصال كاركجرم فوق توسط  كبان

 «.شودوم میكمح كدائم از خدمات دولتی و بان

 آمده است:نيز در همين راستا ام مورد نياز اجرای برنامه ششم كالیحه اح «23»همچنين در بند 

ساماندهی  ی و اعتباری وكات پولی، بانمؤسسزی بر بازار و كمر كامل و فراگير بانكرای اعمال نظارت ب»

اهش نسبت مطالبات كل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافيت و سالمت و كمتشغيرات و بازارهای مؤسس

ه به تصویب شورای پول و اعتبار كتواند در چارچوب ضوابطی زی میكمر كبان، غيرجاری به تسهيالت

یا چند مورد از  كشور، حسب مورد یكی كاختيارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بان برعالوهرسد، می

 :ی متخلف اعمال نمایدكبانغيرات اعتباری مؤسسو  هابانكاقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نيز در قبال 

ه مؤسسیا  كدرصد آخرین سرمایه ثبت شده بان كثر یكحدااعمال جریمه نقدی تا سقف  (الف

 ،دارانی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سود سهامكاعتباری غيربان

داران و یا پرداخت پاداش و ها و سهاماعمال محدودیت یا ممنوعيت توزیع سود و اندوخته (ب

 ،مزایای مدیران

موقت؛ سلب حق تقدم خرید طور بهداران ی تمام یا برخی از سهامأسلب حق رحسب مورد، ( ج

سهام در  كداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعيت تملسهام تمام یا برخی از سهام

 ،یكبانغيرات اعتباری مؤسسو  هابانك

 ،لغو مجوز فعاليت (د

 ،مدیرههيئتای مدیران عامل و اعضای ( سلب صالحيت حرفهـه

 هيئتم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، كمرجع رسيدگی به تخلفات و صدور ح

 .«خواهد بود هابانكانتظامی 
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 هابانكدر اختيار بانك مركزي براي نظارت مؤثر بر هاي ابزار. 4

ابزارهای نظارتی مناسب باید  یكميته بال، ناظرین بانكاز اصول محوری نظارت  ودومبيستطبق اصل 

از مقررات و یا  هابانكدر اختيار داشته باشند تا در صورت عدم بر آوردن الزامات احتياطی و یا تخطی 

ان در معرض خطر قرار گيرند، نسبت به انجام به موقع اقدامات اصالحی گذارسپردهه كبه هر طریق دیگر 

بانك  مورد استفاده تواند، میت و برخورد با متخلفيناعمال نظارمنظور به اقدام نمایند. ابزارهایی كه

انگيزشی  ی، ابزارهایكبانهای : ابزاردكربندی توان دستهقرار گيرد، در چهار گروه زیر می مركزی

 انتظامی و كيفری.های حقوقی، ابزارهای ، ابزاراقتصادی

 

 بانكي  انگيزشيهاي ابزار. 1-4

ه كردن آنها از خدماتي است كمتخلف، محروم هاي بانكزي با كمر كي از ابزارهاي برخورد بانكی

های ز سامانهكپس از تمرواقع در .)خصوصاً خدمات مربوط به نظام پرداخت( ندكمي زي ارائهكمر كبان

ی هابانكه سطح دسترسی كوجود آمده هان برای مقام ناظر بكزی، این امكمر كی در بانكمختلف نظام بان

ی متخلف را قطع نماید. هابانكرسانی به ها را تنظيم نموده و در مواردی، خدمتمختلف به این قبيل سامانه

حروميت ، مكاوك: محروميت استفاده از سامانه چدتوان به موارد ذیل اشاره كری میاین ابزارهای نظارت جملهاز

 . شتاب برای بانك متخلف و... ساتنا یا با سامانه كقطع ارتباط بان، LCنامه و گشایش از صدور ضمانت

ی است، قطع كه بانكبه شب كی، اتصال بانكه الزمه قطعی انجام بسياری از عمليات بانكبا توجه به آن

سرعت و هم به قابليت اجرای بسيار سریع را دارده هم كاین ارتباطات توسط مقام ناظر، مجازاتی است 

این قبيل ابزارهاي نظارتي، از گردد. به همين دليل اثرگذار می كرد، وجهه و سودآوری بانكبر عمل

 ترین و مؤثرترین ابزارهاي نظارتي هستند. ترین، سریعهزینهمكمهمترین، 

حاضر، درحال  ی اخير گسترش یافته وهاسالهای نظام پرداخت در خوشبختانه این نوع نگاه به سامانه

ی متخلف با سامانه هابانكاز حدود مقرر برای ذخيره قانونی، ارتباط  هابانكزی در صورت تخلف كمر كبان

 شده است. هابانكاهش نسبی اضافه برداشت كنماید. این امر موجب یا ساتنا را قطع می كاوكچ

زی قرار دارد. كمر كی متعدد دیگری نيز در اختيار بانكهای نظام پرداخت، ابزارهای بانسامانه برعالوه

 توانندهمگي مي ازه تأسيس شعب، نرخ ذخيره قانوني و...زي، اجكمر كيالت باننرخ تسه

ار گرفته كي متخلف بههابانكي متعهد یا تنبيه هابانكابزارهاي نظارتي براي تشویق عنوان به

نماید و  بندیرتبهرا  هابانك، استفاده صحيح از این ابزارهامنظور به تواندمی بانك مركزیواقع در .شوند

این البته  .ار گيردكهابزارهای فوق را برای تشویق یا تنبيه ب متناسب با رتبه اعتباری و عملكرد سالم بانك،

در  گيریتصميمفرآیند  شدن مندنظامو همچنين  هابانك بندیرتبهتعيين ضوابط شفاف برای امر نيازمند 
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 زی واگذار شده است.كمر كی به بانكبانقانون پولی و  (14)ه طبق ماده كمورد اختياراتی است 

 

 ابزارهاي انگيزشي اقتصاديسایر . 2-4

ابزارهای  برعالوهه در بخش قبلی مطرح شد نيز، جنبه انگيزشی و اقتصادی دارند، اما كهرچند ابزارهایی 

برای تخلف تأثيرگذار باشد.  هابانكتواند بر انگيزه ه میكی، ابزارهای اقتصادی دیگری نيز وجود دارد كبان

جمله این مودن توزیع سود یا پاداش و... ازوضع ماليات مشروط، جریمه نقدي، مشروط ن

 ابزارهاي اقتصادي است. 

ی اخير هاسالالوصول و تأثيرگذار خوشبختانه در ابزاری سهلعنوان به اقتصادیهای استفاده از انگيزه

مطرح ها كدهی رفتار باناده از ابزار مالياتی برای سامانمثال استفعنوان به مورد توجه بيشتری قرار گرفته است.

ام دائمی و كباشد. در لوایح پيشنهادی برای احمی ی از این مواردكقانون رفع موانع توليد ی (17)شده در ماده 

 است. ام مورد نياز برای برنامه ششم نيز ابزارهای اقتصادی زیر مورد استفاده قرار گرفته كاح

 تا دو برابر زیان وارده كجزای نقدی از ی، 

 ه اعتباری مؤسسیا  كدرصد آخرین سرمایه ثبت شده بان كثر یكاعمال جریمه نقدی تا سقف حدا

 ،دارانی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سود سهامكغيربان

  یا پرداخت پاداش و مزایای داران و ها و سهاماعمال محدودیت یا ممنوعيت توزیع سود و اندوخته

 .مدیران

 

 اداريهاي ابزار. 3-4

زی تعریف كمر كباننيز برای ابزارهای دیگری  ،یكابزارهای اقتصادی و بان برعالوه در قوانين و لوایح اخير،

 جمله:. ازات مالی بپردازدمؤسسدهی رفتار وسيله آن به سامانتواند بهمی هكاست  شده

 مدیرههيئتای مدیران عامل و اعضای سلب صالحيت حرفه 

 و مؤسسات مالی و یا اعتباری ها كبانمدیره هيئت عاملی و اعضایصدی سمت مدیرممنوعيت ت

 و مؤسسات اعتباری متخلفها كعامل بان انمدیر و نيزمدیره هيئت به مدت پنج سال برای اعضای

 حق تقدم خرید سهام تمام یا موقت؛ سلب طور بهداران ی تمام یا برخی از سهامسلب حق رأ

ات مؤسسو  هابانكسهام در  كداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعيت تملبرخی از سهام

 یكبانغيراعتباری 

 و... كلغو مجوز فعاليت بان 
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 انتظامي و كيفريهاي ابزار. 4-4

. اما گيردمی مورد استفاده قرار هامجازاتردن كتر هرچه بازدارندهمنظور به يفریكابزارهای انتظامی و 

باشد زیرا تر میسختی مطرح شده هامجازاتاز سایر  هامجازاتاین نوع اعمال  هكباید توجه داشت 

 تواندی، در غالب موارد میی، اقتصادی یا اداركبانگيری در مورد اعمال یا عدم اعمال ابزارهای تصميم

نيازمند ساختارهای قضایی  یيفری كهامجازاتن اعمال كل انجام شود،زی كمر كبان با تشخيص صرفاً

يفری با تأخير نسبتاً زیاد پس از وقوع كه استفاده از ابزارهای انتظامی و كشود این امر موجب می .است

 گردد.می هامجازاتبازدارندگی  اهشكموجب  هكتخلف انجام شود 

يفری ك انتظامی وجای خالی ابزارهای ها، ر در سایر حوزهتفاده از این ابزابا توجه به گستردگی اس

ای ام دائمی برنامه ششم توسعه نمونهكالیحه اح (23)در ماده حال با این در قوانين گذشته مشهود است.

 از این ابزارها مورد استفاده قرارگرفته است.

داران و یا مدیران منافع سهامزی در جهت كمر كه اگر نقض مقررات بانكر شده است كذدر این ماده  

گردد، مگر به حدی بنگاه باشد، موجب حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می

م ماده كشور شود، در این صورت مشمول حكه جرم مصداق اخالل در نظام اقتصادی كگسترده باشد 

مباالتی در احتياطی یا بیبا تقصير )بیكه در صورتیقانون مجازات اسالمی خواهد بود. در این مورد  (286)

نان اتفاق افتاده باشد، مقصر كاركجرم فوق توسط  كعامل بانبر زیرمجموعه( رئيس شعبه یا مدیرنظارت 

 شود.وم میكمح كبه جزای نقدی به ميزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بان

 

 هابانكقانوني موجود براي نظارت مؤثر بر هاي نهاد. 5

در سه سطح نظارت داخلی و در  ك، امر نظارت بر بانهابانكهای دليل پيچيدگی و گستردگی فعاليتبه

زی كمر كميتی توسط بانكی و نظارت حاكبانهای لكتی، نظارت صنفی توسط تشكميت شركقالب حا

تی در كميت شركابعاد مختلف نظارت داخلی و حا گيرد.میانجام ذیربط  ميتیكحاهای یا سایر دستگاه

ه تفصيل مورد بحث قرار گرفته ی، بكشناسی نظام بانآسيب های، در دو گزارش از سری گزارشهابانك

 پردازیم.می یكدر نظام بان ميتی و نظارت صنفیكدر ادامه به بررسی وضعيت نظارت حالذا  است،

 

 نهادهاي صنفي بانكي. 1-5

 ،ـاهش خـطر تجارت و سودآوری بيشتركردن عضویت با كطریق مرتبط  از توانندهای صنفی میانجمن

این امر منجر به پيـروی  ل،ئااید سـناریوی كدر یـ های اخـالقی تجارت بـاشند.برای شفافيت و روش نيرویی

 .خواهد شد مجموعه قواعد رفتاری رعایت یا جمله حسابداری شفاف،)داوطلبانه( از از حداقل استانداردها

 نقش داشته باشد، پارچگی و هدایت اخالقیكتوانند در پيشبرد یداوطلبانه میهای تالش اگرچه
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 داوطلبانههای تالش به تجاری تعهد ن است مزایایكمم تضمين شده نيست. وجـه این امر بـه هـيچ

استدالل عمومی  نند.كن است برخی از آنها ضرر كنـباشد و حتی مم مـهم هاشركتبرای تمامی  فسادضد

 مزایای برابر در مدتتاهوكثر رساندن منافع ك)به حدا وجـود دارد مـنافع تضاد ذاتی كه یكاین است 

بيشتر و سب سود كم بـا فساد برای أهای تـورویـه به گوناگونی نيزی هاشركت اما بالقوه(، مدتبلند

 های صنفیانجمن برای باشند، نـداشته فـساد ای برای مقابله بااگر اعضا هيچ عالقه اند.موفقيت وابسته

 .ل خواهد بودكمقابله بـا فـساد بـسيار مش جهت تدابير الزم اتخاذ اعضا، منافع نمایندگانعنوان به

توانند جانشين نـقش می هكاما بدین معنی نيست  داوطلبانه قابل بحث است،های كارآیی تالش بنابراین

 1.ندجامعه باش به سود های نظارتیجهت چارچوب كراتيكدمهای قـانونی دولت

ي دولتي هابانكي، دو نهاد صنفي وجود دارد: شوراي هماهنگي كر در نظام بانضاح درحال

دهد وظيفه شان مين این دو نهاد صنفي مراجعه به اساسنامهي خصوصي. هابانكانون كو 

رد و نحوه فعاليت كاست و عمل نشدهنظارتي در قالب نظارت صنفي براي این نهادها طراحي 

 باشد.نمي این نهادها نيز از شفافيت الزم جهت این امر برخوردار

 دولتيي هابانكشوراي هماهنگي . 5-1-1

( این قانون، شورای عالی 13ماده )براساس  هابانك، مدیران عامل هابانكپس از تصویب قانون اداره امور 

ی و كتسهيل اعطای تسهيالت بان»( قانون 6ماده )موجب به 1386ماه يل دادند. اما در تيركرا تش هابانك

منحل  هابانك، شورای عالی «هابانككارآیی  های توليدی و افزایش منابع مالی وتسریع در اجرای طرح

، محمل هابانكواگذار شد. بدین ترتيب شورای هماهنگی  هابانكره مدیهيئت اعالم و وظایف آن به

 2.دهدقانونی خود را از دست داد. اگرچه این شورا همچنان به فعاليت خود ادامه می

ها ك، حمایت از حقوق، مصالح و منافع بانهابانكنامه داخلی شورای هماهنگی ( آیين4بنابر ماده )

الزم  هيه و تنظيم و ارائه پيشنهادهایی، پولی، مالی و اقتصادی و تكبان نظر در مسائلو بررسی و اظهار

 هاست.كوظایف شورای هماهنگی بان و سایر مراجع ذیربط جزء هابانكبه شورای عالی 

 ي خصوصيهابانكانون ك .5-1-2

ار جمهوری كقانون  (31)با استناد به ماده  1383ات اعتباری خصوصی در سال مؤسسو  هابانكانون ك

ارگری و كی هاسازمانل كوزیران در اداره  هيئت 1371ماه وب دیمص نامهآیيناسالمی ایران و 

ه اعتباری توسعه به ثبت مؤسسآفرین، سامان و نيز اركنوین، پارسيان،  ی اقتصادهابانكفرمایی توسط ارك

ای نامهانون دارای اساسكاین . اندپيوستهانون كبه این  تأسيسی تازه هابانكنون كرسيد و از آن زمان تا

 ات اعتباری خصوصی عضو، مطالعه و تحقيقمؤسسو  هابانكلی است و ایجاد هماهنگی بين كبند  6در 

                                                 

 .۵09ه ، شمارنامه اتاق بازرگانی، مجلهChr Michelsen Instituteسسه کارشناس مؤ مارکوس ویمر .1

 .1394ها، تاریخچه کانون بانک .2
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ه كزی جمهوری اسالمی ایران و شبكمر كی و ارائه پيشنهادهای الزم به بانكمسائل پولی و باندرخصوص 

شور، ارائه نظرات مشورتی كی كداری و گسترش خدمات بانكشور در جهت توسعه و پيشرفت بانكی كبان

شور، دفاع از حقوق و منافع عمومی و صنفی كی هابانكات اعتباری عضو و سایر مؤسسو  هابانكبه 

شور و كانون و تقبل نمایندگی آنها در برابر سایر مراجع كات اعتباری عضو مؤسسو  هابانك كمشتر

ات مؤسسو  هابانكنان كارككارآیی  قای وضع استخدامی و افزایش سطحایجاد هماهنگی الزم در جهت ارت

 1.جمله اهداف در اساسنامه استاعتباری عضو از

 

 ميتيكنهادهاي حا. 2-5

 زيكمر كمعاونت نظارت بان. 5-2-1

كلی برنامه پنجم ابالغی مقام های سياست اد بهنقانون برنامه پنجم توسعه و با است( 97) ماده طبق 

اصالح ساختار بانك مركزی در جهت به  موظفبرنامه ی هاسالطی  شورای پول و اعتبار ،رهبریمعظم 

 شده است. تحقق اهداف كالن اقتصادی كشورمنظور به پولی و مالیهای تقویت نظارت بر نهاد

اقدامات خود در  زی، ایجاد معاونت نظارت و ارتقای اداره كل نظارت به معاونت را جزءكمر كبان

رسمی در صورت به زیكمر ك. به هر صورت، معاونت نظارت بانشمردبر می (97)تای اجرای ماده راس

 .ردكزی شروع به فعاليت كمر كبان یمعاون نظارتعنوان به یشیدرو يمابراهبا انتصاب  1390سال 

شده  یدهد یبانك مركز یمعاونت در چارت سازمان ینا زی،كمر كل سابق بانك رئيس گفته البته به

و  هابانكل نظارت بر كداره تا قبل از این، ا آن در نظر گرفته نشده بود. یبرا ی، شخصآن زماناما تا 

 یزكمر كمقام باننظر قائم یرادارات تحت نظرشان زو  ل مقررات و مجوزهاكو اداره  یات اعتبارمؤسس

 2.شدندمی اداره

  

                                                 

1. http://www.donya-e-eqtesad.com/news/653649/#ixzz3aDFrsJrJ 

2. http://www.donya-e-eqtesad.com/news/426640/#ixzz3r5i7TWUj 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/653649/#ixzz3aDFrsJrJ
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 ساختار معاونت نظارت بانك مركزي .2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .زی جمهوری اسالمی ایرانكمر كوبگاه بان مأخذ:

 

 هابانك هيئت انتظامي. 5-2-2

ی هامجازاتم به كی و صدور حكبان و قانون پولی از هابانك انتظامی مرجع رسيدگی به تخلفات هيئت

نفر از اعضای  كو ی1هابانكنفر از مدیران عامل  كل، یكاز نماینده دادستان هيئتانتظامی است. این 

 را دارد. هيئتسمت دادستان  كل بانكيل شده است و دبير كشورای پول و اعتبار به انتخاب شورا تش

انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و  هيئتام كاح

 2رأی شورا قطعی است.

  

                                                 

افزایش  های تولیدی وطرح يهای طرح و تسریع در اجرازینهبانکی و کاهش هت تسهیال يطا( قانون تسهیل اع6)ماده  1.

از تاریخ تصویب  هاها در مدیریت بانککارآیی و هماهنگی اختیارات و مسئولیت يمنظور ارتقابه هامنابع مالی و کارآیی بانک

 .گرددها واگذار میبانک مدیرهها منحل و وظایف آن به هیئتبانک، شورای عالی ن قانونای

 .1351مصوب  ،قانون پولی و بانکی. 2

 معاونت نظارت 

دیركل نظارت بر م

سسات ها و مؤبانك

 اعتباري

 ها و مؤسسات اعتباريمدیر نظارت بر بانك

 مدیر ارزیابي سالمت نظام بانكي

 مدیر رسيدگي به شكایات و تقاضاها

 مدیر نظارت بر مؤسسات پولي غيربانكي

 مدیر نظارت استاني )محل استقرار تهران(
 

مقررات، كل دیرم

مجوزهاي بانكي و مبارزه 

 با پولشویي

 مدیر مطالعات و مقررات بانكي

 مدیر مجوزهاي بانكي

 مدیر مبارزه با پولشویي
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 هابانكانتظامي  هيئت و اعضاي ساختار . 3شكل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 .1351مصوب  ،یكقانون پولی و بان مأخذ:

 

انتظامي در پيشگيري و مقابله با وقوع تخلف در نظام  هيئتعليرغم اهميت بسيار باالي 

 :بهگردد برميالت كاین نهاد وجود دارد. مهمترین این مشدرخصوص  ايالت عدیدهكي، مشكبان

 انتظامي؛ هيئتيب ك. تر1 

 ؛هيئترد این ك. شفافيت عمل2 

 .هابانكرسيدگي به تخلفات فرآیند  .3

نفر از  كعليرغم عضویت یه كانتظامی، نكته جالب توجه آن است  هيئتيب كخصوص تردر

اي از (، هيچ نمایندههابانكحافظ منافع  عنوانبهانتظامي ) هيئتدر  هابانكمدیران عامل 

را در اختيار  هابانكتخلفات درخصوص  ترین اطالعاته دقيقكزي )كمر كمعاونت نظارت بان

 . حضور ندارد هيئتدارد( در این 

 هيئترسانی نسبت به اقدامات انجام شده توسط و اطالع هيئترد این كهمچنين شفافيت علم

گونه حاضر هيچدرحال  است.همجازاتاهش بازدارندگی كی از عوامل كه یكانتظامی بسيار ضعيف است، 

، توسط هابانكانتظامي  هيئترد كعملدرخصوص  توبكاي )یا حتي موردي( مگزارش دوره

 كبان نده مقاماتكهای پراتنها با مراجعه به خبرها و مصاحبهواقع در شود.زي منتشر نميكمر كبان

 وجود دارد. هيئتو غيردقيق درباره فعاليت این  لیكسب اطالعات بسيار كان كزی، امكمر

، تنها دو پرونده تخلف 1390ي قبل از سال هاسالطي تمام طبق گزارش بانك مركزی، 

. در هيئت انتظامي مورد بررسي قرار گرفته است« مؤسسه اعتباري توسعه»و « پارسيان كبان»

هيئت عامل 

 بانك مركزي

شوراي پول و 

 اعتبار

یك نفر از 

مدیران عامل 

 هابانك

دادستاني 

 كل كشور

 انتظاميت هيئ

 مدیرعامل بانك
نماینده دادستاني 

 كل كشور

نماینده شوراي 

 پول و اعتبار

بير كل بانك مركزي د

 نعنوان دادستابه
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مال تعجب كه با ك ،اجرایي چگونگي فعاليت هيئت انتظامي نامهآیينتصویب  با 1390از سال 

 6سال، تنها پرونده تخلفات ارجاعي  4تا آن زمان مغفول مانده بوده است، نيز در مدت زمان 

 و مؤسسه اعتباري مورد بررسي قرار گرفته است. كبان

شور، موضوع كی كقانون پولی و بان (44)ماده  «2»اجرایی تبصره  نامهآیينذكر است كه حتی  شایان

 رسيد نيز،به تصویب  25/12/1389در  كه جلسه شورای پول و اعتبار 1104در  هابانكانتظامی  هيئت

 باشد.نمی زی موجودكمر كدر سایت بان

 

 و اعمال مجازات زيكمر كنظارت بانفرآیند  .6

سوء آن،  آثارو  هابانكستگی كاحتمال ورشاهش كمنظور به برخورد با متخلفينفرآیند  اولين مرحله

ارسالی توسط ای هزی با استفاده از اطالعات دوركمر كباشد. بانمی هابانكشف تخلف كاقدام جهت 

نماید. این امر در قالب نظارت می اعالم شده را بررسیی هاشاخص، ميزان رعایت اصول و هابانك

بازرسی، ميزان صحت های زی با ارسال گروهكمر كموازی، بانفرآیند  كشود. در یمی حضوری انجامغير

د. بدین ترتيب، طول دوره و تأخير در ارسال كنمی را ارزیابی هابانكو سقم اطالعات ارسالی توسط 

 زی از تخلفات مؤثر خواهد بود. كمر كبر سرعت اطالع بان هابانكاطالعات توسط 

ارزیابی صحت اطالعات ارسال شده منظور به نظارت حضوری، هابانكسوی دیگر با توجه به گسترش فعاليت از

اهش توان بازرسی ك، منجر به هابانكای ههزار شعب 23مبود نيرو و گستره فعاليت كباشد. می روالت زیادی روبكبا مش

انه نيز يسالصورت به حتي زيكمر كبان ن است در برخي مواردكمم هكزی شده است. به نحوی كمر كبان

نياز به تغيير روش سنتي نظارت حضوري و  ،این امر را نداشته باشد. هابانكان بازرسي از برخي كام

اهش توان بررسی كدر هر حال،  .سازددر امر نظارت را ضروري مي يكپارچه بانكیهاي استفاده از سامانه

 شف تخلف خواهد شد.كاهش احتمال كمنجر به  هابانكصحت اطالعات ارسالی توسط 

گزارش این تخلفات و درخواست برخورد ، زیكمر كتوسط معاونت نظارت بان شف تخلفكپس از 

گردد. پس از احراز صحت گزارش در معاونت زی ارسال میكمر كبان معاونت حقوقی متخلف، به كبا بان

طبق  پس از بررسی مسئله، هابانكد. هيئت انتظامی شومیارجاع هيئت انتظامی  بهمسئله  حقوقی،

ند. رأی هيئت انتظامی در صورت مطرح شدن درخواست كمی ام الزم را صادركاختيارات قانونی، اح

رأی شورای پول  البته در شورای پول و اعتبار بررسی مجدد خواهد شد. متخلف، كتوسط بان تجدید نظر

رد متعددی از نقض یا موا قابل استيناف خواهد بود. عدالت اداریدر دیوان  نهایی نبوده و و اعتبار نيز

زی در كمر كدهد بانه نشان میكدر دیوان عدالت اداری وجود دارد  هابانكانتظامی  هيئتتعدیل رأی 

 1این زمينه از اقتدار قانونی الزم برخوردار نيست.

                                                 

 .1394مصاحبه مدیرکل سابق معاونت نظارت بانک مرکزی،  .1
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 نظارت بانك مركزي و برخورد با متخلفين در نظام بانكي فرآیند .4شكل 

 .محققهای یافته مأخذ:

 

بر است و فاصله زمانی بين زمان وقوع تخلف و زمان مجازات فوق بسيار زمانفرآیند  هكواضح است 

ی را شدیداً كدر سيستم بان هامجازاتمختلف، عمالً به چندین سال بالغ خواهد شد. این امر بازدارندگی 

توجه به عدم حضور ه در هر مرحله از بررسی مجدد پرونده و با كاهش داده است. همچنين از آنجا ك

ان تخفيف مجازات یا حتی تبرئه كاند(، امه تخلف اوليه را تشخيص دادهكنمایندگان معاونت نظارت )

 متخلف وجود دارد. كبان

انتظامی، موجب شده است  هيئتيب معيوب كرد و تركنار عدم شفافيت عملكبر، در زمانفرآیند  این

زی كمر كاهش یابد و تخلف از قوانين و مقررات بانكبسيار ی متخلف، هابانكای مقتدرانه با ه برخوردهك

و توسعه  تأسيسقاعده )و نه استثنا( تبدیل شود. این وضعيت خصوصاً پس از  كی به یكه بانكدر شب

واهد آن در گزارش ه برخی شكای افزایش یافته است نندهكل نگرانكی خصوصی به شهابانكفعاليت 

 د.حاضر ارائه ش

 

معاونت 
نظارت

تشخيص تخلف بانك و درخواست معاونت نظارت برای برخورد با متخلف•

معاونت 
حقوقي

بررسی پرونده در معاونت حقوقی و احراز تخلف بانك•

هيئت 
انتظامي

بررسی مسئله در هيئت انتظامی و صدور حكم•

شوراي

رپول و اعتبا

نظربررسی مجدد رأی هيئت انتظامی در شورای پول اعتبار در صورت مطرح شدن درخواست تجدید•

دیوان عدالت 
اداراي 

امكان استيناف رأی شورای پول و اعتبار در دیوان عدالت اداری•
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 اقتدار مقام ناظرشناسي بندي آسيبجمع. 7

كن های نظارتی متنوع، لهای پيشين نشان داده شد كه عليرغم وجود امكانات، ابزارها و روشدر بخش

 شناسیبندی آسيباین بخش به جمعتأثير است. درجه اقتدار مقام ناظر پایين و نظارت مقام ناظر كم

ه كشود نظارت و اقتدار مقام ناظر در ایران اختصاص یافته است. در این بخش نشان داده میكارآیی 

از اصول بازدارندگی  كیه هيچكای است گونهی بهكم بر امر نظارت بانكنونی حاكساختارها و مقررات 

ل فوق های عدم رعایت اصوشود. علل و ریشه)شدت، قطعيت و سرعت مجازات( رعایت نمی هامجازات

 شود.نيز در این بخش تبيين می

 

  هامجازاتعدم رعایت محورهاي اصلي نظریه بازدارندگي . 1-7

 هيزه انگك ابزاریعنوان به اسـتفاده از مـجازاته بيان شد، هدف از مجازات، بازدارندگی است، یعنی كچنان

 كبانی هامجازاتدهد. ميزان بازدارندگی  اهشكهـمان جرم  مجدد ابكارت یرا برا یگراند مجرم و نيز

 مورد بررسی قرار داد. شدت، قطعيت و سرعتتوان در سه حوزه می را یكه بانكدر قبال شب زیكمر

 شدت مجازات. 7-1-1

. دمقایسه كرنافع حاصل از تخلفات را با م هر مجازاتشدت ، باید هامجازاتارزیابی بازدارندگی  منظوربه

ه باعث كی از عواملی است كی، «فزونی زیان حاصله در قـياس بـا سود برآمده از جرم»اصل عدم رعایت 

 . شودقاعده  ، تبدیل بهجای استثنابه در ایران نهادینه شده و هابانكشده است تا تخلف 

ل شدت كام مورد نياز اجرای برنامه ششم تا حدودی مشكام دائمی برنامه ششم و احكالبته لوایح اح

ل كزی به شكمر كرده است و در صورت تصویب این لوایح ابزارهای در اختيار بانكرا برطرف  هامجازات

 رد.كمناسبی توسعه پيدا خواهد 

 حتميت و قطعيت مجازات. 7-1-2

ـيفرهاست، حتميت و قطعيت یا به ك هچه ضامن نقش پيشگيرانآن رد بازدارندگی مجازات،كاز دید روی

و فراگير بودن  دومارائه شده در بخش های با توجه به آمار ست.هامجازات اجرای از عبارتی اطمينان جامعه

 رد نهاد ناظر در برخورد با متخلفان،كنظارت و شفافيت عملفرآیند  های مترتب برات و همچنين آسيبتخلف

فقدان حدنصاب مشخص براي دليل بهواقع در گردد.نمی مشاهده هامجازاتحتميت و قطعيتی در اعمال 

ه تنها تخلفات بسيار كي متخلف پيشاپيش یقين دارند هابانكانتظامي،  هيئتارجاع تخلفات به 

 . شوندتر عمالً مؤاخذه نميكوچكارجاع خواهد شد و در قبال تخلفات  هيئتفاحش به این 

)و  هيئتدر این  هابانكحضور نماینده دليل به نيز، هيئتدر صورت ارجاع تخلفات به این 

وجود دليل به م به مجازات وجود دارد. همچنينكمتخلف(، احتمال عدم صدور ح كدفاع از بان
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انتظامي، شوراي پول و اعتبار، دیوان  هيئتم قطعي براي تخلفات )كمراحل مختلف در صدور ح

 در هر مرحله اميدوار هستند. هامجازاتي متخلف نسبت به تخفيف هابانكعدالت اداري(، 

 هابانكثر كه در پرونده اكشود، به نحوی می هابانكموارد فوق، منجر به فراگير شدن تخلفات 

شناسانه ه در نظریه جرمكطور همان .شودمیرار كه همه ساله نيز تك است تخلفات متعددی درج شده

عالمت بسيار از قانون،  كوچكهاي شود تسامح در برابر تخلفمي يدكتأ «ستهكپنجره ش»

 . دهدمي به مجریان و جامعه مباالتي به قانون،بي مهم و بزرگي براي اپيدمي

 سرعت اجراي مجازات. 7-1-3

جرم باشيم،  آماج برابر در مؤثرمانعی عنوان به يفركاربرد كخواهان كه در صورتیبازدارندگی  هنظری طبق

 غير در زیرا باشد، ای از نظر زمانی نداشتهيفری باید بـا وقـوع جـرم چندان فاصلهكاعمال این نهاد 

قابل و پيـوند و ارتباط ميان آن دو  گـرائيده سستی يفر در اذهان بهكصورت تصور الزم ميان جرم و این

 1و لمس نخواهد بود. كدر

)در  زی مدت زمان زیادیكمر كبررسی تخلفات و مجازات متخلفين در بانفرآیند  با این وجود

درحال  هك هایيپرونده برخي، مثالعنوان به انجامد.می به طول برخی موارد، بيش از چهار سال(

 1391و  1390هاي سال، مربوط به استبررسي و رسيدگي درحال  حاضر در هيئت انتظامي

  .م ننموده استكصدور ح هنوز هيئت انتظامي و است

و  انتظامي در شوراي پول و اعتبار هيئتم كنظر حزمان مربوط به تجدیدكه در صورتي

همچنين استيناف رأي شوراي پول و اعتبار در دیوان عدالت اداري را نيز به دوره زماني قبلي 

سال به طول خواهد انجاميد. این امر موجب  5متخلف، بيش از  كباننيم، یقيناً مجازات كاضافه 

 اهش یابد.كشدت به هامجازاتي شدید، بازدارندگي هامجازاته حتي در صورت وجود كشود مي

 

  هامجازاتعدم رعایت اصول بازدارندگي  هايعلل و ریشه. 2-7

 و احتمال برخورد با متخلفين گيريتصميمنحوه . 7-2-1

ی و صدور كی، مرجع رسيدگی به تخلفات بانكقانون پولی و بان (44)طبق ماده  هابانكهيئت انتظامی 

و بررسی پرونده  طرحفرآیند  باشد. ولی با توجه به طوالنی و دشوار بودنمی مرتبطی هامجازاتام و كاح

تخلفات و اعمال مجازات برای متخلفين، با وجود فراگير بودن تخلف در ایران، مقام ناظر مجبور است 

پرونده از  8انتظامی ارجاع دهد. بررسی تنها  هيئتتنها تخلفات بزرگ را مورد بررسی قرار دهد و به 

ه درصد بسياری كاین است  هدهندنشاناین مطلب و ننده كنون نيز تأیيدكيل هيئت انتظامی تاكزمان تش

                                                 

 .1380، هام و مجازاتسزار بکاریا. رساله جرائ .1
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 1.در هيئت انتظامی بررسی شده است هابانكمی از تخلفات ك

شود. میبنابراین از بين تخلفات صورت گرفته تعداد محدودی انتخاب و به هيئت انتظامی ارجاع 

معيار و شاخصي براي ارجاع یا عدم ارجاع پرونده تخلفات به هيئت حاضر، درحال  متأسفانه

 كمعاونت نظارت بان« تشخيص»هاي تخلف، صرفاً به اهميت پروندهو  وجود ندارد انتظامي

انتظامي، احتمال ارجاع  هيئترد كنار عدم شفافيت عملكاین امر در  .است زي محول شدهكمر

  دهد.اهش ميكانتظامي را  هيئتتخلفات به 

درخواست بررسی مجدد پرونده تخلفات ان كدر صورت ارجاع پرونده به هيئت انتظامی با توجه به ام

م شورای پول و اعتبار در دیوان عدالت اداری، كان استيناف حكدر شورای پول و اعتبار و پس از آن ام

ه توسعه مؤسسنمونه آخرین مورد برخورد با عنوان به یابد.می اهشكاحتمال برخورد با متخلفين نيز 

ور نيز به دیوان عدالت اداری اعتراض كه مذمؤسسو م صادر شده كه حمؤسسه عليه این كبوده است 

 .رده استك

بدین ترتيب با در نظر گرفتن احتمال ارجاع پرونده به هيئت انتظامی و احتمال برخورد با متخلفين، 

زی با متخلفين، به اصل حتميت مجازات توجه نشده كمر كه در طراحی شيوه برخورد بانكروشن است 

 اهش تخلفات شود.كظار داشت این شيوه، منجر به است. بنابراین نباید انت

 شف و برخورد با متخلفينكفرآیند  طوالني بودن. 7-2-2

 سوء آن است. بدین منظور آثارو  هابانكستگی كاهش احتمال ورشك ، افزایش ثبات مالی وهدف ناظران

به سرمایه پایه  هاشركتی در گذارسرمایهفایت سرمایه، سهم كمانند نسبت یی هاشاخصزی، كمر كبان

 هابانكستگی كبه افزایش احتمال ورشت ور،كمذی هاشاخصحدود تخلف از . است ردهكو ... را معرفی 

ی هاشاخصانجامد بنابراین مقام ناظر با استفاده از مجازات متخلفين خواهان جلوگيری از عدم رعایت می

فاصله بين وقوع جرم و برخورد با متخلف ، هامجازاتمطرح شده است. در استفاده از خاصيت بازدارندگی 

 گراید.می سستی مجازات در اذهان به صورت تصور الزم ميان تخلف واین غير در باید به حداقل برسد زیرا

شف تخلفات با كپارچه، كعلت عدم استفاده از سامانه یدر شيوه فعلي طراحي شده، به

م نهایي برخورد، باعث كدیگر انجام مراحل مختلف تا صدور حازسوي  تأخير همراه خواهد بود.

 م شده است.كطوالني شدن مدت زمان مورد نياز جهت صدور ح
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 نظارت بانك مركزي و برخورد با متخلفين در نظام بانكي فرآیند .5شكل 

 

 هاجهت اعمال مجازات اختيارات. 7-2-3

زی در كمر كه جهت اعمال نظارت بانك یاختياراتع مجمو یكقانون پولی و بان (14)و  (44)طبق مواد 

و  ینيز طبق قانون پول جرائم)مرجع اعمال این  ردكبندی زیر دستهصورت به توانمی نظر گرفته شده را

 .انتظامی خواهند بود( هيئتی شورای پول اعتبار یا كبان

 ها(كانتظامی بان هيئت)ر به مدیران یا متصدیان متخلف كتذ 

 ثر دویست ميليون ریال كپرداخت مبلغی روزانه تا حدا :ها(كانتظامی بان هيئت) مه نقدي جری

 برای ایام تخلف. 

  یا مؤسسه  كممنوع ساختن بان :انتظامی، شورای پول و اعتبار( هيئت)ممنوعيت فعاليت

 موقت یا دائمطور بهی كی از انجام بعضی امور بانكبانغيراعتباری 

  تعيين  :شورای پول و اعتبار() هابانكيب و نوع فعاليت كتر حسببر هانسبتتعيين برخي از

. هابانكحسب نوع فعاليت های آنها بریا به انواع بدهی هاداراییليه كبه  هابانكی آنی هادارایینسبت 

حسب ن است بركه ممكزی ایران كمر كنزد بان هابانكتعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی همچنين 

 برای آن تعيين گردد. ی متفاوتیهانسبت هابانكيب و نوع فعاليت كتر

زی ایران و تأیيد كمر كل بانك رئيسدر مرحله نهایی بنا به پيشنهاد  :كبان تأسيسلغو اجازه - 

 قوهوزیر امور اقتصادی و دارایی و رئيس  جمهوررئيسب از كی مرهيئتشورای پول و اعتبار و تصویب 

 كزی ایران واگذار شود یا ترتيب دیگری برای اداره بانكمر كبانعهده به تواندمی كامور بان، اداره قضائيه

 لغو شود. كبان تأسيساجازه داده شود یا 

تواند براي اعمال ه ميك يحاضر، جاي بسياري از ابزارهایدرحال  هكدهد موارد فوق نشان می

بسياری واقع در .گيرد، در قوانين فعلي خالي استي قرار كنظارت مؤثر، در اختيار مقام ناظر بان

متخلف، پيش از انحالل یا  كتواند برای اعمال نظارت و اصالح رفتار بانزی میكمر كه بانكاز مراحلی 

ی كجمله آنها، ابزارهای انگيزشی بانند، در قوانين دیده نشده است. ازكطی  كممنوعيت فعاليت بان

های نظام پرداخت، مجوز توسعه شعب و...( و سایر ابزارهای انگيزشی )محدودیت در استفاده از سامانه

 .ی مشروط، مجوز توزیع سود یا پرداخت پاداش و...(هامالياتاقتصادی )انواع 

كشف تخلف با
توجه به اطالعات
ارسالي دوره اي 

بانك ها

ارجاع تخلف به 
هيئت انتظامي

صدور حكم در 
هيئت انتظامي 

بانك ها

بررسي مجدد 
مسئله در شوراي 

پول و اعتبار

استيناف حكم 
شوراي پول 

اعتبار در دیوان 
عدالت اداري 
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 اصالحيهاي پيشنهاد. 8

كارآیی  ارتقایمنظور به پيشنهاد اصالحی 6شناسی انجام شده، در این بخش با توجه به آسيب

 كدر حيطه اختيارات بان برخی از این پيشنهادهاد. شونظارت و اقتدار مقام ناظر در ایران ارائه می

و برخی دیگر نياز به  رای پول و اعتبار قابل اصالح استزی است، برخی با اصالح مصوبات شوكمر

 ی دارد.كاصالحات قانونی در سطح قوانين پولی و بان

این نياز اساسی برای اثربخشی اصالحی، ذكر این نكته ضروری است كه پيش پيشنهادهای بيان پيش از

های ها و همچنين ارزیابیعملكرد مالی و اعتباری بانكبراساس  است كه بایدهبندی بانكپيشنهادها، رتبه

توسعه ابزارهای نظارتی، ای باید صورت گيرد. ميزان تعهد بانك به اصول و مقررات حرفهدرخصوص  مقام ناظر

ها ها به افشای تخلفات، افزایش اختيارات مقام ناظر در مجازات، ایجاد بستر قانونی ورشكستگی بانكالزام بانك

براساس  هاكامل اثربخش باشند كه بانكطور بهتوانند رسيدگی به تخلفات، همگی زمانی میفرآیند  و اصالح

 ها، متناسب با رتبه آنها باشد.م ناظر با بانكبندی شوند و تعامل مقاعملكرد رتبه

 

 ي و اقتصاديك. استفاده مقام ناظر از ابزارهاي انگيزشي بان1-8

يفری نيست. كی متخلف صرفاً منحصر در ابزارهای اداری، انتظامی و هابانكه بيان شد، برخورد با كچنان

از آنها  هابانكاصالح رفتار منظور به تواندمیزی كمر كه بانكه ابزارهای انگيزشی مختلفی وجود دارد كبل

ی مشروط به تخلف، محدود نمودن مجوزهای مربوط به توسعه شعب، هامالياتند. وضع انواع كاستفاده 

الن و...، همگی كهای مربوط به تسهيالت اشخاص مرتبط و تسهيالت و تعهدات محدودیت در سقف

 نند.كدهی میتخلف یا رعایت مقررات را جهت برای هابانكه انگيزه كابزارهایی هستند 

...( و كاوكهای نظام پرداخت )شتاب، ساتنا، پایا، چهمچنين با توجه به توسعه قابل مالحظه سامانه

نترل كمقام ناظر ازسوی  تواندهای حياتی میبه این سامانه هابانكی اخير، سطح دسترسی هاسالدر 

 كی اخير در بانهاسالرد در كتنظيم گردد. خوشبختانه این روی هابانكشده و متناسب با ميزان تخلفات 

 زی توسعه یافته است.كمر

 

 هازي در اعمال مجازاتكمر كافزایش اختيار معاونت نظارت بان. 2-8

باشد. سپرده شدن اختيارات می نظارتی اختيارات نيازمند هابانكمتولی نظارت بر عنوان به معاونت نظارت

اهش توان نظارتی كانتظامی و عدم عضویت قانونی معاونت نظارت در این هيئت، باعث  تبه هيئـنظارتی 

زی، دارای اختيارات مستقلی برای برخورد و كمر كضروری است معاونت نظارت بانواقع در شده است.

 ی متخلف باشد. هابانكمجازات 
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 ی،كبانانگيزشی ی چهارم، تحت عنوان ابزارهاه در بخش كی نظارتی ابزارهاتر، استفاده از به بيان دقيق

زی قرار كمر كاً در اختيار بانصرف تواندو ابزارهای اداری نام برده شد، می سایر ابزارهای انگيزشی اقتصادی

انتظامی یا شورای پول و اعتبار  هيئتيفری منوط به رأی كو تنها استفاده از ابزارهای انتظامی و  گيرد

انتظامی یا شورای پول و اعتبار، نباید  هيئتی تعيين شده در هامجازاتام صادره و كگردد. همچنين اح

يفری كانتظامی و ی هامجازاتبرای اجرای را داشته باشند. صرفاً  یان استيناف در دیوان عدالت اداركام

 و امكان استيناف برای این آرا را در نظر گرفت. ها را به قوه قضائيه ارجاع نمودپروندهتوان می

درخصوص  ركالذالت فوقكاهش مراحل نظارت و مجازات شده و مشكاین اصالحات منجر به 

 دهد.اهش میكرا تا حدی  هامجازاتقطعيت و سرعت اجرای 

 

 يكمقام ناظر بانپاسخگویي  شفافيت و الزام. 3-8

شور كنظام پولی و اعتباری ننده كتنظيمعنوان به زیكمر كبانی كقانون پولی و بان (11)طبق ماده 

اری برای پاسخگویی كباشد. اما در این قانون سازومی و مؤسسات اعتباری هابانكنظارت بر موظف به 

تواند منجر می طراحی نشده است. ایجاد زمينه پاسخگویی، هابانكرد نظارت بر كنسبت به عمل كاین بان

 زی گردد.كمر كرد نظارتی بانكبهينه از اختيارات، و بهبود عمل به استفاده

ردن معيارهای اعمال یا كو شفاف  هابانك بندیرتبهشفافيت فعاليت نهادهای نظارتی همچنين 

نظارت كارآیی  ابزار مناسبی جهت ایجاد پاسخگویی و افزایشعنوان به تواندمی هامجازاتعدم اعمال 

توان انتظار می زیكمر كفعاليت نظارتی بانفرآیند  . با شفاف شدناستفاده قرار گيردزی مورد كمر كبان

رد. زیرا كت كزی نسبت به خروجی و نتایج نظارت نيز حركمر كه بتوان به سمت پاسخگویی بانكداشت 

ها با توان تنی نظارتی مشخص و روشن نباشند نمیو نحوه اعمال و استفاده از ابزارهافرآیند  هكتا وقتی 

 د.زی قضاوت كركمر كوتاهی بانكوتاهی یا عدم كبررسی نتایج در مورد 

ای و با مستمر و دورهصورت به انتظامی هيئترد كاقدام در این زمينه، ارسال گزارش عملحداقل 

 است. الزامی قيد محرمانگی، برای رؤسای قوا و سایر نهادهای صاحب صالحيت

 

 انتظامي هيئتيب ك. اصالح تر4-8

ه متهم یا كها، این است ليه حوزهكنترل تعارض منافع در كمنظور به اصل بدیهی پذیرفته شده كی

ان برقراری كامالً مستقل باشد تا امكقاضی باید واقع در نماینده متهم نباید در جایگاه قاضی قرار گيرد.

زی، نماینده كمر كل بانكنفر )دبير  4ب از كه مركانتظامی،  هيئتيب فعلی كعدالت ایجاد شود. تر

( است، در عمل این اصل را نقض هابانكشور، نماینده شورای پول و اعتبار، نماینده كل كدادستان 

تواند ه میك، مصداقی از پدیده تعارض منافع است هيئتدر این  هابانكعضویت نماینده واقع در نماید.می
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 ها شود.گيریمنتج به نقض انصاف در تصميم

ه ك، هيئتزی در این كمر كای از معاونت نظارت بانز، عدم عضویت نمایندهسوی دیگر نياز

ی متخلف است، خأل دیگری است هابانكو دارای اطالعات دقيق نسبت به  هابانكننده تخلفات كشفك

 سازد.ه نياز به اصالح قانون در این خصوص را ضروری میك

 

 كبان ستگيكورش ي برايقانون. ایجاد بستر 5-8

زی قرار دارد، انحالل كمر كه طبق قانون در اختيار بانكی از ابزارهای نظارتی مهم كحاضر، ظاهراً ی درحال

قانونی مربوطه است. اما از زمان فرآیندهای  متخلف است. استفاده از این ابزار نيازمند تعریف و تدقيق كبان

انحالل و فرآیند  درخصوص مقرراتیگونه قانون یا نون، هيچك( تا1351ی )كتصویب قانون پولی و بان

ی متخلف، تهدید به انحالل هابانكه كبه تصویب نرسيده است. این امر موجب شده است  كستگی بانكورش

 ی ننموده است.كنند و مقام ناظر نيز هرگز اقدام به انحالل هيچ بانكرا هرگز جدی تلقی ن

باید توجه است اما هبانكام در سایر متخلف شده، ادغ كه در عمل جایگزین انحالل بانكراهبردی 

 كهای جانبی انحالل یا فقدان قانون برای آن، به جای انحالل بانعلت هزینهه بهكهنگامی ه كداشت 

دهد، شویم، این مجازات بازدارندگی خود را از دست میی دیگر میكمتخلف، مجبور به ادغام آن در بان

 متخلف خواهد بود. كبانه این اقدام نوعی جایزه دادن به كچرا 

زی برای مؤسسات مالی متخلف در نظر گرفته است، كمر كه بانكیی هامجازاتی از كه یكتوضيح آن

است. در ادغام مدل ایران، به سهامدار تر و مؤسسات اعتباری بزرگ هابانكادغام این مؤسسات در 

تجهيز و تخصيص منابع، به اصول علم مالی مالی كه در اعطای اعتبارات و ایفای نقش  گریز آن نهادقانون

ای تعلق نگرفته، بلكه پاداش هم داده شده است، او به تنها جریمهو مقررات مقام ناظر متعهد نبوده، نه

مشكلی تبدیل شده است. اگرچه وی سهم مالكيت كمتری در بانك جدید دریافت  سهامدار بانك بدون

زش ریالی سهمش باالتر هم رفته است. البته روشن نشده تر شده، اما خالص اركرده و سهمش كوچك

كه افزوده ثروت او از محل كسب مجوز بانك در ازای چه خدمت صالحی بوده است؟ اگر رفتار با خاطی 

ای برای رعایت مقررات احتياطی و ممارست برای حفظ سالمت مالی چنين باشد، دیگر چه انگيزهاین

 1؟ماندبنگاه باقی می

نظر قرار گيرد، ی مدكه باید در اصالح قانون پولی و بانكی از مهمترین موضوعاتی كساس یبر این ا

ته در الیحه كاست. البته این نفرآیند  و شرایط ورود به این هابانكانحالل و ورشستگی فرآیند  تعریف

 نظر قرار گرفته است.مجلس مدازسوی  زی و نيز طرح ارائه شدهكمر كبانازسوی  ارائه شده

 

                                                 

1. http://www.donya-e-eqtesad.com/news/868128/#ixzz3kVru3Nug 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/868128/#ixzz3kVru3Nug
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/868128/#ixzz3kVru3Nug
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 ي ماليهاصورت، در يكبه افشاي تخلفات از مقررات پولي و بان هابانكالزام . 6-8

لف به گزارش ك(، حسابرسی مهابانكجمله )از هاشركتليه كی مالی هاصورتدر مرحله حسابرسی 

ی اخير بسياری هاساله بيان شد، در كت از قوانين و مقررات تحت شمول است. چنانكنمودن تخلفات شر

زی مجاز به پنهان نمودن و عدم افشای كمر كبانازسوی  ی خصوصی(هابانكخاص، طور به) هابانكاز 

ی مالی هاصورته تقریباً در كای فراگير شد گونهبه 1393شدند. این وضعيت در سال تخلفات خود می

 كرات باناز مقر كدهی تخلفات بان، حسابرس و بازرس قانونی از گزارشهابانكليه كحسابرسی شده 

 زی اعالم نمود.كمر كاف نموده و این اقدام را مستظهر به مجوز بانكزی استنكمر

و ضمن  دهداهش میكه چنين مجوزهایی، هزینه انجام تخلفات را برای متخلفين كطبيعی است 

واقع در گردد. مجوزهایی از این دست، اقتدار مقام ناظر نيز دچار افول میهابانكافزایش تدریجی تخلفات 

ی متمادی هاسالو حقوقی، در اقتصادی  منطقه با چه كجایزه دادن به متخلفين است و مشخص نيست 

كارآیی  افزایشمنظور به ی از اقدامات الزمكاعطا شده است. قطعاً ی هابانكچنين مجوزهایی به برخی 

ی هاصورتی متخلف به افشای تخلفات )در هابانكزی و افزایش اقتدار مقام ناظر، الزام كمر كنظارت بان

 مالی حسابرسی شده( است.
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