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چکیده
گیرد کـه  ي مختلف از طریق نهادهایی انجام میهابانکو عملکرد هافعالیتنظارت بر 

انــد. در کشــورهاي مختلــف، ایــن نهادهــا بــه ســه نــوع مشــخص شــده» قــانون«در 
شوند که هر یک کارکرد و اهداف خـاص خـود را دارد. اول، نظـارت و    بندي میدسته

بـراي صـیانت از پـول ملـی و     راهبري یک نهـاد عـالی (اغلـب، بانـک مرکـزي) کـه       
سـازمانی بـر   ي کـالن اقتصـادي کشـور، ضـرورت دارد. دوم، نظـارت درون     هاسیاست

مـدیره و بازرسـان بـه    هیـأت و مؤسسات مالی که از طریق مجـامع عمـومی،   هابانک
و سـهامداران آن، انجـام   » شـخص حقـوقی  «منظور حفـظ حقـوق بانـک بـه عنـوان      

ي غیردولتی که به موجب الیحـه قـانونی   هابانکر گیرد. سوم، نظارت سهامداران بمی
ل مهـم، سـهامداران بانـک    ئ، در مسـا 1347اصالح قسمتی از قانون تجـارت مصـوب   

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،m_elsan@sbu.ac.ir
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توانند از طریـق دعـوت مجمـع عمـومی صـاحبان سـهام و تصـمیماتی کـه ایـن          می
مـدیره  هیأتي بانک، اعضاي هافعالیتگیرد، العاده ـ می مجمع ـ به طور عادي یا فوق 

مدیرعامل آن را کنترل کنند.و 
گیرد آن است که بـراي  آنچه که در این مقاله، به طور خاص مورد بررسی قرار می

اعمال وظایف و اختیارات قانونی نهادهاي نظارت، قانون چـه ابزارهـایی را بـراي آنهـا     
، بـه تنهـایی مفیـد ایـن     »بودن نهادها و ابزارهاي نظارتقانونی«فراهم ساخته است. 

» پاسـخگو «ت که باید نهادهاي نظارت در قبال وظـایف کـالن و جزئـی خـود     معناس
و نتـایج حاصـل از   را داشـته باشـند  الزم» شفافیت و دقت«هاي نظارت ؛ شیوهباشند

نظـارت،  قانون برخوردار باشد. به عـالوه، هرگـاه نتیجـه   » پشتیبانی«اعمال نظارت از 
» سازوکارهاي قـانونی و متناسـب  «ید مؤسسه مالی باشد، بایاحاکی از تخلف بانک و

ولیت مـدنی، کیفـري یـا اداري    ئبراي تضمین درستی عملکـرد و حسـب مـورد، مسـ    
موقع و بدون تبعیض به اجرا به» اجراي صریحِ قانونیضمانت«خاطیان فراهم باشد و 

گذاشته شود.
دارد. این مقاله به بحث درباره اقتدار قانونی نهاد نظارتی در بانکـداري اختصـاص   

هاي مختلف موضوع از منظر حقوق تطبیقی مورد مطالعـه قـرار   در این بررسی، جنبه
شود.میارائهگرفته و راهکارهاي اجرایی براي نظام نظارتی ایران 

، بانک مرکـزي، مطالعـه تطبیقـی، ابزارهـاي     هابانکنظارت بر کلیدي: هاي هواژ
هاي نظارتنظارت، تضمین

JEL:E59, E5, E58بندي طبقه
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مقدمه
ل پولی و بانکی با اقتصاد ملی ـ در مفهوم خـرد و کـالن آن ـ و نیـز       ئارتباط مسا

در جریان است، باعث طرح جدي این هابانککه همیشه در » پول«اي به نام وسوسه
هابانکها را براي نظارت بر سازوکارتوان بهترین ابزارها و موضوع شده که چگونه می

اقتـدار نهـاد   ار گرفت. مطالعات کلی مبین آن اسـت کـه میـان    و مؤسسات مالی به ک
هـاي مـالی و اقتصـادي رابطـه     و پیشـگیري از بسـیاري از بحـران   ناظر بر بانکـداري 

عالوه، بانک مرکزي در فرایند نظارت، داراي نقش و جایگـاهی  مستقیم وجود دارد. به
ن آنها انتظار داشت.و سهامداراهابانکتوان آن را از ناظرین داخلی است که نمی

کس پوشـیده نیسـت. در کشـورمان کـه بخـش      بر هیچهابانکاهمیت نظارت بر 
اي از این نظارت به بانک مرکزي محول شده، باید نقش و جایگـاه ایـن نهـاد را    عمده

عالوه، چنین نیست که در همه کشورهاي جهان، نظارت بـر  در نظارت بازشناخت. به
رو، مطالعه انک مرکزي یا معادل آن سپرده شده باشد. از اینبه نهادي به نام بهابانک

تطبیقی نحوه نظارت بر بانکداري از حیث آگاهی نسـبت بـه موضـع دیگـر کشـورها      
رسد.ضروري به نظر می

اهمیـت  شـود:  مباحث این مقاله در قالب شش گفتار به ایـن شـرح بررسـی مـی    
بطه اسـتقالل و اقتـدار نهـاد نـاظر     هاي اصلی آن (گفتار اول)، رانظارت بانکی و مؤلفه

(گفتار دوم)، تعدد نهادهاي نظارتی و محدوده اختیارات و وظایف آنها (گفتـار سـوم)،   
بانک (گفتار چهـارم)، اختیـارات، وظـایف و    تأسیستسري تمهیدات نظارتی به زمان 

(گفتـار پـنجم) و تعیـین تخلفـات مشـمول نظـارت و       هـا بانکتعهدات در نظارت بر 
.  جراي آنها (گفتار ششم)اضمانت

هاي اصلی آنبانکی و مؤلفهگفتار اول. اهمیت نظارت 
اي بـه وجـود آمـده،    دهد که هر جا بحران اقتصادي پیچیـده تجربه تاریخی نشان می
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سـازوکار اقتصاددانان به نهاد ناظر خیره شده و تمام یا بخشـی از مشـکل را متوجـه    
,Englert(انـد نظارت بر بانکداري نموده 1978-1979, p. همچنـین بررسـی   .)1659
که تحوالت عمیق در قوانین و مقـررات راجـع بـه بانکـداري     تاریخی بیانگر این است

هاي مالی شدید که منتهی به نوسان نرخ تـورم یـا بحـران در بـازار ارز     پس از بحران
ویـژه در اقتصـادهاي آزاد ـ ماننـد ایـاالت متحـده ـ         بـه شـده، تحقـق یافتـه اسـت.    

در گل ورشکستگی، شمشیر اتهام را بـه سـوي نهـاد یـا     هابانکنشستن برخی از فرو
شـود کـه   تیزتر کرده است. به عنوان مثال عینی، گفتـه مـی  هابانکنهادهاي ناظر بر 

وقتی یک بانک در حال خرابکاري در بازار ارز یا طالست، باید نهاد نـاظر بـه سـرعت    
طق را به حداقل ممکن برساند.مناین ورود بیتأثیرواکنش نشان داده و 

نیازمند همکـاري و  بوده وو مؤسسات مالی یک امر چندوجهی هابانکنظارت بر 
هـاي  یتمسـئول . هرکدام از ایـن نهادهـا، وظـایف و    باشدمیدخالت نهادهاي مختلف 

تـوان میـان فراینـد نظـارت     کنند. به نحوي که میخاصی را در فرایند نظارت ایفا می
ل به تفکیک شد.ئیسه با نظارت بیرونی قاداخلی در مقا

» نهـاد نظـارتی  «س چنین ساختاري، نهاد یا نهادهایی قرار دارند که به آنها أدر ر
شود. این نهادها، در بسیاري از کشورها بانـک مرکـزي و در برخـی دیگـر،     اطالق می

اي دیگر اسـت. بـراي مثـال، در اتـریش، مرجـع بـازار       بانک مرکزي به همراه مؤسسه
را بر عهده دارند.هابانکامر نظارت بر 2در کنار بانک مرکزي این کشور1مالی

ین مرجع تجهیـز و تخصـیص منـابع مـالی هسـتند،      ترمهمهابانکدر هر کشور، 
خواهد بـود.  مؤثربنابراین نحوه نظارت بر آنها به طور مستقیم در اقتصاد کالن کشور 

رتباط دارد: وجـود مقـررات دقیـق بـراي     کیفیت نظارت به طور مستقیم به دو عامل ا
عمل.نظارت بانکی و اجراي دقیق آن مقررات در

تحقق کامل اهداف نظارتی هم با متغیرهاي مختلفی در ارتبـاط اسـت؛ از جملـه    
هاي اقتصادي و مـالی  اینکه نهاد ناظر تا چه حد استقالل دارد و تا چه میزان واقعیت

1- Austrian Financial Market Authority
2- Österreichische Nationalbank
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کند.نظارتی ایفاي نقش میداخلی در تنظیم و اجراي راهبردهاي 
موضوع مهم دیگر آن است که نهاد ناظر، تا چه حد در صدور، تعلیق یا لغو مجـوز  

و مؤسسات مالی نقـش دارد و تـا چـه حـد، تخلـف از ضـوابط و دسـتورهاي        هابانک
شود؟رو میه(کارآمد) روبمؤثرهاي فوري، قاطع و نظارتی با تضمین

و اهداف کالنی که در اقتصاد هر کشـور پیگیـري   هماهنگی میان مقررات نظارتی 
شود، از موضوعات مهم دیگري است که باید مورد توجه قرار گیرد.می

، از دیگر لوازم نظارت بانکی جامع است. بنـابراین  هابانکداشتن ارتباط نزدیک با 
کننـد،  ظارت بانک مرکزي فعالیـت مـی  نیی که تحت هابانکنظارت هرگز نباید براي 

ی کـه  مسئولهمواره نهاد ناظر را به عنوان ها بایدبانکي سوئی داشته باشد بلکه معنا
در کنار آنها حضور دارد، احساس کنند. در این راستا، بانک مرکزي اطالعـات و آمـار   

کند، در اختیار آوري میمربوط به اقتصاد خرد و کالن را که حسب وظیفه خود جمع
صورت لزوم اقـدامات احتیـاطی را بـراي مـدیریت     دهد. همچنین، درقرار میهابانک

ي در هـا بانـک داده و تـا حـد امکـان از    ارائههابانکهاي مالی به مخاطرات یا بحران
کند.معرض خطر پشتیبانی می
شـود کـه بـه    ، اغلب در قوانین و مقرراتی تعیین مـی هابانکچهارچوب نظارت بر 

مانند اتریش، بـه دلیـل تعـدد مراجـع     بانکداري اختصاص دارند. در برخی از کشورها 
نظارتی، این قوانین هم متعدد هستند. در کشورمان، عناوین و اهداف اصـلی نظـارت   

در قانون پولی و بانکی کشور مشخص شده است.هابانکبر 
در کشورهایی که تعدد ناظر وجود دارد، برقراري هماهنگی میـان ایـن نهادهـا از    

نحوي که تشریفات نظارت به دلیـل تعـدد نـاظرین    به .اهمیت خاصی برخوردار است
، تداخل یـا اشـکالی پـیش    هابانکافزایش پیدا نکند یا در برقراري رابطه و امر و نهی 

شود، امـا در  مواجهدر هر حال، تعدد نظارتی ممکن است در عمل با مشکالتی .نیاید
رتی، مورد شدن وظایف نظابرخی از کشورها به جهت پیشگیري از انحصار و تخصصی

حمایت قرار گرفته است.
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گفتار دوم. رابطه استقالل و اقتدار نهاد ناظر  
نظـر از اینکـه   اقتدار نهاد ناظر بر بانکداري با عوامل متعددي در ارتباط اسـت. صـرف  

به بانک مرکزي سپرده شـود یـا نهـاد دیگـري متصـدي آن باشـد؛       هابانکنظارت بر 
اهمیت است. این استقالل از جمله بسیار حائز هاانکباستقالل این نهاد از دولت و از 

تا حـدود زیـادي تضـمین شـود. البتـه صـالحیت       » اصل حاکمیت قانون«تواند با می
ضروري است.بودن مقررات مربوط به نظارت هم تخصصی قانونگذار یا تخصصی

بند اول. عوامل مؤثر در استقالل بانک مرکزي

نـاظر در قـانون، بـراي اقتـدار واقعـی آن کفایـت       بینی استقالل و اقتـدار نهـاد  پیش
، درجـه هـا بانـک کند. شرایط اقتصادي و سیاسی حاکم بر کشور، وضعیت مـالی  نمی

و مؤسسات مالی به دولت و حتی اوضاع و احـوال حـاکم بـر روابـط     هابانکوابستگی 
نـاظر  تجاري کشور با کشورهاي دیگر، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اقتدار نهـاد  

دهد که دولت بـه مفهـوم قـوه مجریـه ـ کـه       عالوه، تجربه عملی نشان میمؤثرند. به
ترین مقام بانک مرکزي و دیگران مقامـات عـالی آن را دارد   اغلب اختیار انتخاب عالی

رتبه پـولی و بـانکی، نوعـاً ایـن     ـ در انتخاب رئیس بانک مرکزي و سایر مقامات عالی
هـاي ـ بعضـاً    دهد که تا چه حد این مقامـات، خواسـته  میموضوع را مورد توجه قرار 

ـ دولت را عملی خواهند کرد یا بر تخلف دولت از مقرراتی که بانک مرکزي فراقانونی
مجري یا ناظر آن است، تا حد امکان سرپوش خواهند گذاشت.

رفتـه را بـه   اند تا اقتدار ازدسـت وجود قوانین متعدد که در طول زمان تالش کرده
رتبـه پـولی و بـانکی در    انک مرکزي برگردانند یا تغییـرات مکـرر در مقامـات عـالی    ب

اي بر عدم ثبات اوضاع پولی و فقـدان یـا ضـعف    کشورهاي در حال گذار، دلیل عمده
98شدید استقالل براي بانکداري مرکزي آنهاست. وقتـی بـراي مثـال، بنـد ج مـاده      

بر نظارتتقویتدر جهتمرکزيبانکساختاراصالح«قانون برنامه پنجم توسعه از 
سخن به میـان  » کشوراهداف کالن اقتصاديتحققمنظوربهمالیوپولینهادهاي
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آورد؛ یعنی اینکه ساختار فعلی بانک مرکزي براي انجام وظایف قانونی آن، توانایی می
(و استقالل) الزم را نـدارد و در وضـعیت موجـود، بانـک مرکـزي اختیـار، اقتـدار یـا         

در اختیار ندارد.هابانکامکانات الزم را براي نظارت مطلوب بر 
قوانین برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم، همگی ارکـان بانـک مرکـزي را مـورد     

اند؛ تصریح به اینکه اعضاي شوراي پول و اعتبار چه اشخاصی هسـتند  توجه قرار داده
دهـد کـه تـا    نیست، نشان میو (تلویحاً) تأکید بر اینکه رئیس جمهور عضو این شورا

تواند از طریق مداخله در ارکان بانک مرکزي، دستگاه پـولی و  چه حد قوه مجریه می
ها و اقدامات دلخواه خود قرار دهد. برنامهتأثیربانکی کشور را تحت 

بند دوم. استقالل نهاد نظارتی

د، استقالل ایـن  باشیکی از وظایف بانک مرکزي میهابانکبا این فرض که نظارت بر 
نهاد در کشورهاي مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. از اریتـره تـا مالـت، فرانسـه،     
قزاقستان، نیوزیلند و انگلیس تا شیلی در دو دهـه اخیـر مقرراتـی را بـراي تضـمین      

.اندنمودهاستقالل بانک مرکزي وضع کرده یا قوانین موجود خود را اصالح 
کشـور از پـنج قـاره جهـان در ایـن      30، حـداقل  1995تـا  1990هاي بین سال

,Maxfield(اندخصوص به وضع قاعده پرداخته 1997, p.3(    با ایـن اوصـاف امـروزه .
شود که اسـتقالل  کمتر کسی در ضرورت استقالل بانک مرکزي تردید دارد. گفته می

ادي هـاي اقتصـ  دهد که در برابر بحـران بانک مرکزي این امکان را به بانک مذکور می
دهد، بهتـرین تصـمیم را بـا لحـاظ     المللی روي میمختلف که در سطح داخلی یا بین

ویـژه قـوه مجریـه نباشـد    منافع عمومی اتخاذ کند و تحت نفـوذ سیاسـتمداران و بـه   
)Arner and et al., 2010-2011, p.16.(

ممکن است استقالل بانک مرکزي در مقررات مربـوط بـه تشـکیالت ایـن بانـک      
اساسـنامه بانـک   17اتفاقی که در آلمان افتاده است. به موجب بنـد  ؛شودبینیپیش

مرکزي آلمان، این نهاد در انجام وظایفی که در صـالحیت آن قـرار دارد، مسـتقل از    
، 1994آگوست 4کند. به همین نحو، در فرانسه، قانون مصوب دولت فدرال عمل می
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ــ   ــا هــر شــخص دیگ ــت ی ــک فرانســه از دول ــر اســتقالل بان ــیب ــدري تصــریح م کن
)Cranston, 1997, p.122(که در رویکرد سنتی، استقالل این بانک جزئـی  . در حالی

تجربه ناگوار ناشی تأثیرآید که در طول زمان و تحت از ساختار ذاتی آن به شمار می
شکل گرفته است. بنابراین، امري بدیهی بوده و نیازي بـه تصـریح   هادولتاز دخالت 

ارد.قانونگذار ند
از حیـث بـه رسـمیت شـناختن اسـتقالل بانـک       قانون پولی و بـانکی کشـورمان  

توان بـه ایـن اسـتنباط    ندارد. هر چند از مواد متعدد آن میصراحت الزم را، مرکزي
رسید که بانک مذکور داراي اختیارات و وظایفی است که در انحصـار آن قـرار دارد و   

این قـانون  10د. براي مثال، بند الف ماده باشقابل واگذاري به هیچ نهاد دیگري نمی
ي پـولی و  هـا سیاستتنظیم و اجراي مسئولبانک مرکزي ایران «کند که تصریح می
بـا توجـه بـه اهمیـت     ». باشـد اساس سیاست کلی اقتصـادي کشـور مـی   اعتباري بر

و نقـض آن  قانون پولی و بـانکی بینی صریح آن دراستقالل بانک مرکزي، عدم پیش
ایـن موضـوع بایـد در    محـل انتقـاد اسـت و   ن عملیات بانکی بدون ربا (بهره)قانودر 

اصالحات آتی قوانین پولی، مورد توجه قرار گیرد.
رویکرد سوم و بهترین وضعیت ممکن آن اسـت کـه اسـتقالل بانـک مرکـزي در      

بینی شود. از آن جهت که قانون اساسی بر قـانون عـادي تـرجیح    قانون اساسی پیش
گیرنـد،  رد و قوانین اساسی به ندرت در معرض اصالح و تغییر قـرار مـی  (حکومت) دا

مـی و بالتردیـد را بـراي اسـتقالل بانـک      ئتواند تضـمین قـانونی دا  بینی میاین پیش
مرکزي موجب شود.

که بانک رزرو ایـن  استدر آفریقاي جنوبی، به موجب قانون اساسی تصریح شده
ات نرخ بهره را در راستاي رشد اقتصـادي  یت حفظ ارزش پول ملی و ثبمسئولکشور، 

بر عهده دارد. براي نیل به این اهداف، بانک مذکور باید، اختیـارات خـود را بـه طـور     
بانـک  از استقالل برخوردار باشـد. رزرو  یشهافعالیتمستقل اعمال کند و در اجراي 

مشـورت  در امور مـالی داخلـی  مسئولآفریقاي جنوبی، به تصریح قانون تنها از وزیر 
قـانون اساسـی   197ي این بانک، بند هافعالیتگیرد. در تعیین حدود اختیارات و می
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کند که این موارد با درنظرگرفتن اختیارات و اقداماتی که به آفریقاي جنوبی بیان می
,Leaped(شودطور مرسوم در صالحیت بانک مرکزي است، تعیین می 1995, p.2(.

شـود. از ل بانک مرکزي در اتحادیه اروپا هم دیده میاین نحو از حمایت از استقال
ي عضو اتحادیه به موجب معاهده اتحادیه اروپا مکلف به احترام هادولتآن جهت که 

دارد:معاهده مذکور اظهار می107اند. ماده به این استقالل شده
و به هنگام اعمال اختیارات و انجام وظایف و تکالیفی که به موجب این معاهـده «

ي مرکزي اتحادیه به آنها اعطا شده، نه بانک مرکزي اروپـا،  هابانکمقررات مربوط به 
اعضـاي نهادهـاي   ازي عضو) و نـه هـر یـک   هادولتنه بانک مرکزي ملی (هر یک از 

یا نهادهاي اتحادیـه،  هاسازمانگیرنده در آنها، نباید در پی گرفتن دستوري از تصمیم
هر نهاد دیگري باشند و یا از دستورهاي چنین نهادهـا و  ي عضو یا هادولتهر یک از 

و نهادهاي اتحادیه و هاسازماناشخاصی تبعیت کنند. در راستاي اجراي این وظایف، 
ند به این اصل احترام بگذارند و درصدد اعمال نفوذ بر اعضاي اي عضو موظفهادولت

».ا برنیایندي مرکزي کشورههابانکگیر در بانک مرکزي اروپا یا تصمیم
عامل بانک براي مدت هیأتاین استقالل، با انتخاب رئیس، نایب رئیس و اعضاي 

هشت سال تکمیل گردیده است. همچنین، اعضاي مذکور تنها با حکم دیوان اروپایی 
معاهده اروپا و پروتکـل  109ب ماده 2الف، شوند (جزءدادگستري کنار گذاشته می

ه بر این، باید توجه داشت که اصـالح عهدنامـه فراملـی    ). عالو11-4و 11ـ2، مواد 3
باشد.همچون معاهده اروپا، بسیار دشوارتر از اصالح قانون اساسی کشورها می

دهد که استقالل بانـک مرکـزي از دولـت ـ حتـی اگـر واقعـاً        ها نشان میبررسی
مکـن اسـت   مزیـرا محقق شود ـ لزوماً به معناي اقتدار نهاد ناظر بر بانکداري نیست.  
شـدت ـ و گـاهی    نهاد ناظر تحت نفوذ رکن سیاستگذاري بانک مرکزي باشـد یـا بـه   

و بانکداري متأثر شود.هابانکناخواسته ـ از وضعیت حاکم بر 
هـا بانـک بنابراین، با این فرض که رکنی از بانک مرکزي به عنوان نهـاد نـاظر بـر    

نونی آن در انجـام وظـایف و   محسوب گردد، باید استقالل آن در نظارت و حاکمیت قا
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آنکـه بایـد بـه موجـب قـانون،      تـر مهـم بینـی شـود.   اختیارات خود در قـانون پـیش  
هاي کافی براي اعمال استقالل و حاکمیت نهاد یا ارکان نظارتی فراهم گردد.تضمین

گفتار سوم. تعدد نهادهـاي نظـارتی و محـدوده اختیـارات و     
وظایف آنها

تنهـا توسـط یـک نهـاد انجـام      هـا بانـک که نظارت بـر  دهدتر نشان میبررسی دقیق
ند. پس از بررسی این موضـوع،  اشود و نهادها و عوامل مختلفی در این امر دخیلنمی

یک از نهادها و ارکان نظارتی بررسی خواهد شد.محدوده اختیارات و وظایف هر

بند اول. تعدد نهادهاي ناظر بر بانکداري

رسـد  شود، اولین نهادي کـه بـه ذهـن مـی    مطرح میهابانکوقتی بحث از نظارت بر 
رزرو در امریکــا یــا بانــک ملــی بانــک مرکــزي (یــا نهــادي معــادل آن ماننــد فــدرال

) است. در واقع، این تصور وجود دارد که بانک مرکزي تنهـا  بانک) در سوئیس(نشنال
شود؛ حال آنکه چنین نیست.  محسوب میهابانکین ناظر بر ترمهمیا 

گیرد ي مختلف از طریق نهادهایی انجام میهابانکو عملکرد هافعالیترت بر نظا
انـد. در کشـورهاي مختلـف، ایـن نهادهـا بـه سـه نـوع         مشخص شده» قانون«که در 
شوند که هر یک کارکرد و اهداف خـاص خـود را دارد. اول، نظـارت و    بندي میدسته

صـیانت از پـول ملـی و    راهبري یک نهـاد عـالی (اغلـب، بانـک مرکـزي) کـه بـراي       
سـازمانی بـر   ي کـالن اقتصـادي کشـور، ضـرورت دارد. دوم، نظـارت درون     هاسیاست

مـدیره و بازرسـان بـه    هیـأت و مؤسسات مالی که از طریق مجـامع عمـومی،   هابانک
و سـهامداران آن، انجـام   » شـخص حقـوقی  «منظور حفـظ حقـوق بانـک بـه عنـوان      

ي غیردولتی که به موجب الیحـه قـانونی   هانکباگیرد. سوم، نظارت سهامداران بر می
ل مهـم، سـهامداران بانـک    ئ، در مسـا 1347اصالح قسمتی از قانون تجـارت مصـوب   

توانند از طریق دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام و تصمیماتی که ایـن مجمـع   می
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مـدیره و  هیـأت ي بانـک، اعضـاي   هـا فعالیـت گیرد، العاده ـ می ـ به طور عادي یا فوق
عامل آن را کنترل کنند.مدیر

وجود این نهادهاي نظارتی که هرکدام، حسب مورد به موجب قوانین، مقررات یـا  
وظایف خاص خود را دارند، تضمین کافی براي اجراي دقیق هابانکاساسنامه داخلی 

، سهامداران و مشتریان هابانکي پولی و بانکی از یک طرف و حفظ حقوق هاسیاست
ي دولتـی، از آن  هـا بانـک نماید. واضح است که در مورد فراهم میآنها از سوي دیگر

ممکـن اسـت نهادهـاي    در مفهوم قانون تجـارت وجـود نـدارد،   » سهامدار«جهت که 
بانکی نظارت تحت نفوذ دولت (قوه مجریه) تضعیف شوند و اقتدار کافی را براي درون

کـه در کشـورهاي   انجام وظایف قانونی یـا تشـکیالتی نداشـته باشـند. از آن جهـت     
اي از بازار پولی و بانکی کشور را در اختیـار  ي دولتی سهم عمدههابانکنیافته، توسعه

تواند سایر نهادهاي بانکی و مالی و در نهایـت اقتصـاد   دارند، ضعف نظارت بر آنها می
قرار دهد.تأثیرکشور را تحت 

کی هم باید به طـور  بانکه اقتدار ناظران درونشوداز آنچه گفته شد، مشخص می
خــاص مــورد توجــه قانونگــذار قــرار گیــرد. در کشــورهاي مختلــف اســتقالل اداري  

، هـا بانـک دولت به رسمیت شناخته شده است و در مورد سويهاي تجاري ازشرکت
جز در راستاي اهداف کالن اقتصادي و در چهارچوب قوانین و مقررات موجود، دولت 

ؤسسات مالی مداخله نماید. به عالوه، بانـک مرکـزي بـه    و مهابانکتواند در امور نمی
شده است.مکلفدر جهت بهبود و کارآمدي نظارتهابانکتعامل با 
بازرسـی  هیـأت از قـانون پـولی و مـالی،    70ـ214رانسه به موجب ماده ال. ـدر ف

هـر اقـدام   تواند براي کنترل و بازرسـی بانـک در تمـام طـول سـال     داخلی بانک می
بـه  موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خودهیأتا به عمل آورد. این ضروري ر

از مدیران بانک گزارش بخواهـد و یـا بـه مجمـع عمـومی      د،گزارش دههیأت مدیره
قـانون بانـک مرکـزي    40نماید. در حقوق مالزي، به موجب مـاده  ارائهبانک گزارش 

نهادهاي نظارتی همکاري ، بانک مرکزي این کشور ملزم است با سایر )2009(مالزي
و اطالعات ضروري براي نظارت و بازرسی را با آنها مبادله نماید.  باشدو تعامل داشته
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قانون تجـارت مصـوب کمیسـیون قضـایی و     258در حقوق ایران به موجب ماده 
بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف و یا تقصیر مدیر یا مدیران و «1حقوقی مجلس،
نجام وظایف مربوط به شـرکت را بـه اولـین مجمـع عمـومی گـزارش       مدیرعامل در ا

».  کنند
(به عنوان شـرکت)  هابانکعالوه بر بانک مرکزي یا نهاد معادل آن و نیز بازرسان 

حـق  ،ي سهامی، نهادهاي دیگري نیـز هسـتند کـه در مـواردي    هابانکو سهامداران 
هیـأت شوراي اسـالمی،  بینی شده است. مجلسنظارت آنها نسبت به بانکداري پیش

در صـورت لـزوم بـه    وبر حسب مورد،دولت و وزارت امور اقتصادي و دارایی هرکدام
هیـأت قانونگذاري مردم یا در مقام اجراي قانون یا بـر حسـب دسـتور    عنوان نماینده

اعمـال نماینـد.   هـا بانـک هـاي خاصـی را بـر    ها یا محدودیتتوانند نظارتدولت، می
ن اقـدام از طریـق بانـک مرکـزي و در صـورت لـزوم بـا صـدور         طبیعی است کـه ایـ  

ارائـه توانـد  گیرد. براي مثال، مجلس میهاي الزم انجام میها و دستورالعملبخشنامه
خدمات بانکی به کشور معین یا معامالت ارزي مشخصی را ممنوع اعالم نماید که در 

ملزم به تبعیت خواهند بود.هابانکآن صورت 
یطی، اقتدار قانونی این نهادهاي نظارتی که حسب مورد در طول یـا  در چنین شرا

شود که اوالً، حدود اختیارات و تعهـدات  عرض هم قرار دارند، زمانی واقعاً تضمین می
و واقعـاً (در عمـل) نیـز چنـین حـدودي      باشـد هرکدام به موجب قانون تعیین شده

ود وظـایف و اختیـارات   دـ در حتا حد امکانو نهادهارعایت شود. ثانیاً، این اشخاص
نشـده مقامـات عـالی و    بینـی مورد و پیشخود ـ استقالل عمل داشته و از دخالت بی 

اجرایی در امان باشند.

بند دوم. تعیین محدوده براي نهادهاي نظارتی
تر گفته شد که در عمل، بانکداري تحت نظارت یک نهاد قـرار نـدارد. در واقـع،    پیش

و در استبه تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده1390ماه این قانون در دي-1
باشد.میحال طی مراحل نهایی (موافقت مجلس با اجراي آزمایشی و تأیید شوراي نگهبان)
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وري یک ناظر اصلی (براي مثال، بانک مرکـزي) و چنـدین نـاظر    بانکداري در هر کش
تر از بانک مرکـزي بـوده یـا    فرعی دارد که حسب مورد داراي موقعیتی باالتر یا پایین

کنند. اقتدار هر یک در مقایسه با بانک مرکزي، اهداف متفاوتی را از نظارت دنبال می
ارات و وظایف هرکدام بـه موجـب   شود که حدود اختیاز این نهادها، زمانی تأمین می

هاي عملی الزم براي اجراي قانون اندیشیده شود. و تضمینگرددقانون تعریف 
ها پیش نیاید، الزم است کـه یـک نهـاد    براي اینکه خأل نظارتی در برخی از حوزه

طرفـی  ناظر در مرکزیت ساختار نظارتی پذیرفته شود. بدین معنا کـه بایـد نـاظر بـی    
هاي الزم، اجتناب و پیشگیري از بزهکاري و حمایـت  صول فنی، احتیاطبراي رعایت ا

م و ئرسد که جـز در مـورد جـرا   کنندگان اندیشیده شود و به نظر میاز حقوق مصرف
یابد، بانک مرکزي گزینـه خـوبی   تخلفات که به نهادهاي انتظامی و قضایی ارتباط می

گردد.براي نظارت محسوب می
که نظارت بانک مرکزي بر بانکداري، تنها بـه طـور کلـی و    البته باید توجه داشت 
تـوان  گیرد که این نهاد بر عهده دارد؛ به همین دلیل، نمیدر جهت اهدافی انجام می

بپـردازد. ثبـات   هـا بانـک تـک  از بانک مرکزي انتظار داشت کـه بـه حسـابداري تـک    
ن دولـت از طریـق   ها، تعیین نرخ سود بانکی و نظارت بر اجراي راهبردهاي کالقیمت
آنهاست ـ از جمله ایـن وظـایف    ـ آنجا که اجراي آنها به حکم قانون بر عهدههابانک

,Schooner(آیدبه شمار می 1999, p. 431(.
هـاي  مشـی پارلمان به عنوان نماینده افکار عمومی در قانونگذاري، تنها بایـد خـط  

تـا حـد امکـان بـه همـان نهـاد       و اجراي آنهـا را  نمایدکلی (کالن) نظارتی را تدوین 
ناظري که در مرکزیت قرار دارد، محول کند. قوانین پارلمان بایـد تـا حـد امکـان بـا      

» بینـی قابـل پـیش  «و بـه اصـطالح   باشندوضعیت اقتصادي کشور هماهنگی داشته
یی دارنـد و  اباشند. براي تحقق این هدف، پارلمان باید راهبردهایی را که در عمل کار

یـا نهـاد نـاظر بـه آن مرجـع مـنعکس       سیاسـتگذاري پـولی و بـانکی و   از سوي نهاد
آور تنظـیم و بـراي   هاي الزم ـ در قالب قـانون الـزام   شوند ـ پس از جرح و تعدیل می

اجرا ابالغ نماید.
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پارلمان در انجام چنین اموري، نباید از حـدودي کـه بـه اقتصـاد کشـور مربـوط       
ر نظارتی شود که به طور مستقل از سـوي  و وارد آن بخش از اموکندشود، تعدي می

تواننـد فراینـد   مـی ،خـود هـا بانکبانک مرکزي (نهاد ناظر) قابل انجام است یا اینکه 
دار شوند.بازرسی و نظارت داخلی بر آن را عهده

1999رزرو به موجـب قـانون مصـوب    به لحاظ تطبیقی، در ایاالت متحده، فدرال
)Gramm-Leach-Bliley Act of ــر مســئول، )1999 سیاســتگذاري و مــدیریت ب

خدمات چندگانه مالی اعم از بیمـه و بانکـداري شـده اسـت. در عـین حـال، حـدود        
رزرو باشـد. از حیـث سـاختار اداري، فـدرال    اختیارات و وظایف آن کامالً مشخص می

شود. از آن جهت که از یک سـو دولـت در انتخـاب    دولتی محسوب مییک نهاد شبه
هـا  نقش دارد و از سوي دیگر، اشخاص خصوصی متعددي در کمیتهآنهیأت مدیره
گذار هستند.تأثیرو در تصمیمات آن به شدت رندهاي آن عضویت داو کمیسیون

هیـأت مـدیره  شود. رزرو نهادي مستقل از دولت محسوب میدر عین حال، فدرال
مسئولرئیسههیأتند به طور منظم به مجلس سنا گزارش بدهند. همچنین اموظف
و به موجب قـانون  1913باشد. چنین ساختاري از سال ي پولی میهاسیاستتنظیم 
رزرو ایجاد شده است.فدرال

رزرو بر نظارت بر سه چیز استوار است: اطمینـان از اجـراي صـحیح    تمرکز فدرال
خـدمات سـالم   ارائه، آگاهی نسبت به هابانکي پولی و بانکی در هاسیاستمقررات و 

خـدمات  هـا بانـک و سرانجام اطمینان از این امر که تمـامی  هابانک) از سوي (قانونی
تـوان ضـرورت   دهند. بـه ایـن اهـداف مـی    میارائهمنصفانه و مناسبی را به مشتریان 

حفـظ  ،معیارهاي احتیاطی براي کنتـرل اوضـاع مـالی و در نهایـت    ارائهتنظیم بازار، 
اضافه کرد.نیزثبات اقتصاد کالن کشور را

رزرو بر بانکداري و سایر خدمات مالی در ایاالت متحـده بـه معنـاي    نظارت فدرال
ي مختلفی در این امر به هاسازمانانحصار این نهاد در این زمینه نیست. در حقیقت، 

آي (سازمان تحقیقات فدرال) هم در حـدود  بی.کنند. حتی اف.رزرو کمک میفدرال
دهنده خدمات مـالی نظـارت دارد.   ارائههاي اختیارات و وظایف خود بر اعمال شرکت
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زیـرا  رزرو اسـت.  اما آنچه که اهمیت دارد این است که در نهایت، زمام امور با فـدرال 
هاي سهامی مالی در امریکا سیاسـتگذاري  این نهاد، بر اکثریت قریب به اتفاق شرکت

و نظارت کامل دارد.

بانکیستأسگفتار چهارم. تسري تمهیدات نظارتی به زمان 
یابـد کـه ایـن نظـارت از     اقتدار نهاد ناظر بر بانکداري، زمانی به طور کامل تحقق می

اي مؤسس مطـرح  یک بانک در ذهن عدهتأسیسهمان ابتدا، یعنی زمانی که اندیشه 
است، اعمال شود. در حقیقت، ساختارهاي غلط پولی و بانکی که بدون مجوز از بانک 

نوعی مجبور بـه اعطـاي مجـوز بـه آنهـا      ک مرکزي بهشوند یا بانمیتأسیسمرکزي 
اند.آفرین بودهشود، همواره مشکلمی

شـود.  آن شروع میتأسیسدر ایاالت متحده، نظارت بر بانکداري از زمان اقدام به 
اشخاص را به موجب قانون ملزم کرده که براي ورود بـه  ،به این معنا که دولت فدرال

ین مقـرره  ترمهم1را احراز نمایند. قانون بانکداري ملیعرصه بانکداري شرایط خاصی 
در این خصوص است. 

اول، :دندو دسـته از معیارهـا رعایـت شـو    بایـد مجوز، به طور معمولجهت اخذ
منطبـق بـا قـانون    2موازین دولت فدرال از طریق تقـدیم تقاضـا بـه اداره عـالی پـول     

قرار است اقامتگاه اصلی بانـک در  دوم، هماهنگی با مقررات ایالتی که؛بانکداري ملی
نظر از محلی که قرار اسـت بانـک در آنجـا دایـر شـود، داشـتن       آنجا دایر شود. صرف

است. تقاضا بایـد بـه همـراه    الزمبانکتأسیسحداقل یک میلیارد دالر سرمایه اولیه 
وکار) شفاف تقدیم شود؛ به نحوي که مبین صـالحیت بانـک در   برنامه تجاري (کسب

، منتهـی بـه تحصـیل سـود     اشـد ساختن نیازهاي تجاري و خدمات مشتریان بمحقق
د.  نخوشنام باشنیز(پیشنهادي)هیأت مدیرهو ود کافی ش

1- National Banking Act
2- Office of the Comptroller of the Currency
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قید گـردد، شـامل مـوارد زیـر     تأسیسدر اساسنامه بانک در شرف بایدآنچه که
، تصـریح بـه   هیأت مـدیره هاي اصلی است: منابع تجهیز منابع بانک در آینده، ویژگی

بلغ یک میلیارد دالر به عنوان حداقل سرمایه، هماهنگی با شرایط و اسـتانداردهاي  م
اتحادیه تخصصی (با توجه به تخصص بانک)، ذکر پیشینه و شرایط بانک و هماهنگی 
با قانون بانکداري ملی. اگر درخواست ثبت (بـه عنـوان) بانـک رد شـود، نقـض ایـن       

اعـالم شـد کـه    1ر است. در یـک پرونـده  پذیتصمیم از طریق دادگاه به سختی امکان
شـیدن ایـن موضـوع نـدارد کـه آیـا       کچـالش ابزارهاي قانونی الزم را براي بـه ،دادگاه

متزلـزل؟ وثبـات یا بیاندمستبدانه،هاي الزامی براي ثبت بانکشرطمعیارها و پیش
ره به موجـب قـانون بـه ادا   » بانکتأسیس«در این پرونده اعالم شد که احراز شرایط 

توانـد در مـورد اینکـه آیـا     عالی پول واگذار شده و در نتیجه دادگاه یا پارلمـان نمـی  
یـا نـه، اظهـارنظر کنـد. زیـرا موضـوع در       استشخص خاصی حائز این شرایط شده

اي، محمـل قـانونی و   تخصص همان نهاد است و ورود غیرمتخصص بـه چنـان حـوزه   
منطقی ندارد.

المللـی  بـه وسـیله بانـک تسـویه بـین     که2مؤثردر اصول بنیادین براي بانکداري 
منتشر گردیده، تصریح شده که باید نهادي براي اعطاي مجوز وجـود داشـته باشـد و    

و اداره تأسـیس این نهاد، باید اختیار تعیین معیارهاي حداقلی بـراي اعطـاي مجـوز،    
ابی . به عنوان حـداقل لـوازم، فراینـد اعطـاي مجـوز شـامل ارزیـ       داشته باشدبانک را 

ساختار مالکیت و نحوه مدیریت چنین مؤسساتی است. براي مثال، احراز این موضوع 
که نهادي که درخواست ثبت به عنوان بانک را دارد، آیـا حـداقل سـرمایه الزم بـراي     

آن، شرایط مدیریت یک بانـک را دارد  هیأت مدیرهبودن را داراست و نیز، اینکه بانک
یا خیر؟ 

اي حداقلی، امروزه داشتن برنامـه عملیـاتی، سـازمان مـنظم     عالوه بر این معیاره
بازرسی و نظارت داخلی، مدیریت ریسک و سازماندهی هدفمند منابع بانک از جملـه  

1- Camp v. Pitts, 411 US 138 - 1973
2- Core Principles for Effective Banking Supervision
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ي خـارجی،  هـا بانکآیند. در مورد لوازم صدور و استمرار مجوز یک بانک به شمار می
اعطـاي مجـوز   رضایت ناظر در کشورهاي متبوع آن بانـک، از جملـه لـوازم حـداقلی    

شود.محسوب می
)، ایـن نهـاد   2011از اصول بال (14به موجب معیارهاي اساسی مقرر براي اصل 

و مدیر عامل نسبت به ساختار عملیـاتی و  هیأت مدیرهکند، ناظر است که تعیین می
کند، آگـاهی کـافی دارنـد یـا خیـر.      هایی که بانک یا گروه بانکی را تهدید میریسک

توانـد، در صـورتی کـه الزم باشـد، تعیـین کنـد کـه چنـین         اظر مـی همچنین نهاد ن
اند.ي مدیریت شده یا کاهش یافتهمؤثراي به نحو مخاطره

از يو مدیر عامل پیشـنهاد هیأت مدیرهنهاد مجوزدهنده، به منظور صدور مجوز، 
سوي بانک را از حیث تخصص و صالحیت و اینکه آیا با بانک تعارض منـافع دارد یـا   

دهد. معیارهاي احراز صالحیت با همان معیارهایی کـه نهـاد   مورد ارزیابی قرار مینه، 
و د، مشترك هستند و شامل داشتن مهارت و تجربه الزمهدناظر مورد توجه قرار می

باشـد کـه   ثر یا تصمیمات نظارتی مغـایر مـی  ؤنداشتن سابقه سوء کیفري مهمچنین
ســازد. نهــاد کفایــت مـی بـی هـاي مهمــی در بانــک، شـخص را بــراي چنـین ســمت  

در مجوزدهنده، در مورد دانش کافی مدیران بانک درخصوص موضـوعاتی کـه بانـک   
کند.  فعالیت دارد نیز، اظهارنظر میزمینه آنها

نهاد مجوزدهنده، برنامه عملیاتی و راهبردي پیشـنهادي از سـوي بانـک را مـورد     
مناسـبی  سـازوکار اسـت کـه آیـا    دهد. این ارزیابی، شامل تعیین اینارزیابی قرار می

هاي سـازوکار هـاي داخلـی (شـامل    براي مدیریت شرکتی، مدیریت ریسک و کنتـرل 
ارائـه شده)، سپاريي مجرمانه و بازرسی عملیاتی برونهافعالیتکشف و پیشگیري از 

شده است یا خیر. در ساختار عملیاتی الزم است برآوردي از امکان تحقـق عملیـات و   
ر بانک به عمل آمده باشد.موضوعات مد نظ

هاي مالی و برآوردهاي مالی بانـک در  نویس اظهارنامهنهاد مجوزدهنده باید پیش
را مورد ارزیابی قرار دهد. ایـن ارزیـابی، شـامل بررسـی ایـن موضـوع       تأسیسشرف 

باشد که آیا توان مالی بانک در حدي است که برنامه راهبردي (استراتژیک) آن را می
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همچنین اطالعات مالی سهامداران اصلی بانک مـورد بررسـی   ؟د یا خیرپشتیبانی کن
گیرد.قرار می

شعبه در داخـل کشـور باشـد،    تأسیسدر مواردي که یک بانک خارجی در صدد 
پیش از صدور مجوز، نهاد ناظر در کشور میهمان (محل شعبه) بایـد ایـن موضـوع را    

(کشوري که بانک خارجی در آنجـا  احراز کند که از سوي نهاد ناظر در کشور میزبان 
ثبت شده)، هیچ نوع اعتراض یا اظهارنامه اعتراضی ابراز نشده است.

ییدیه مجـوز از ایـن امـر اطمینـان     أنهاد ناظر، ضوابطی دارد که با تطبیق آنها با ت
یابد که آیا به هنگام صدور مجوز، لوازم نظارتی بـه درسـتی صـدور مجـوز، مـورد      می

از اصول بنیادین براي بانکداري مؤثر).5خیر؟ (اصل ست یا توجه قرار گرفته ا

هابانکگفتار پنجم. اختیارات، وظایف و تعهدات در نظارت بر 
هـاي هـر  یتمسئولشودکه حدود اختیارات، وظایف و نظارت مطلوب زمانی انجام می

در قبال و مدیران و کارکنان آن و نیز نهاد ناظر و عوامل و بازرسان آن هابانکیک از 
ل ئهـاي ایـن مبحـث بـه مسـا     نظارت و اقدامات نظارتی مشخص شده باشد. بررسـی 

مذکور پرداخته است.

بند اول. اختیارات قانونی نهاد ناظر بر بانکداري

صحیح، سریع و کارآمد، نهاد نـاظر بـر بانکـداري بایـد داراي     تدر جهت تحقق نظار
اختیارات زیر باشد:

و مؤسسـات مـالی و نیـز شـعب و     هـا انکبدسترسی به اسناد و مدارك - 
مورین نهاد ناظر مدرکی دال بر أهاي آنها. تنها با این قید که منمایندگی

نمایند و در روزها و ساعات کـاري حاضـر شـوند.    ارائهاحراز هویت خود 
بر طبیعت کار یـا ماهیـت و نـوع    هاي دیگري که بنا ز باید محدودیتنی

قانون بانـک  57در بند دوم ماده ردد.یابد، رعایت گبازرسی ضرورت می
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بـه  بانک روسیه مرکزي جمهوري فدراتیو روسیه، این حق صراحتاً براي 
رسمیت شناخته شده است.

نامه مالی، اطالعـات  کردن بر مبناي هر نوع اظهارعملاجراگذاشتن یابه- 
توانـد در  حسابرسی یا عملیات و به طور کلی هر نوع اطالعاتی کـه مـی  

باشد.مؤثراقدامات مرتبط با بازرسی و نظارت، تحقیقات و
مؤسسـات وهـا بانـک کلیه«قانون برنامه پنجم توسعه 90به موجب تبصره ماده 

مـورد  آمـار واطالعـات نـد اموظـف مادهایندرمذکوراجراییهايدستگاهواعتباري
وآمـار ياحرفـه اسراردهند. حفظقراربانکآناختیاردررامرکزيبانکدرخواست

در سوئیس، به ».استایراناسالمیجمهوريمرکزيعهده بانکبردریافتیاطالعات
ـ به عنـوان بانـک مرکـزي ایـن     قانون بانک ملی سوئیس، این بانک14موجب ماده 

هت تمهیـد  ـآوري کنـد و در جـ  ـ باید اطالعـات و آمـار مـورد نیـاز را جمـع     شورـک
قرار دهد.1رجع نظارت بر بازار مالی سوئیسهاي نظارت صحیح در اختیار ماندیشه

تعهدات و حقوق مؤسسات تحت نظارت،بند دوم. وظایف

و دیگر نهادهاي مالی تحت نظارت بانک مرکزي باید هر نوع اطالعاتی را کـه  هابانک
باشد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتبـاط  در اختیار آنها یا کارکنان ایشان می

نـد  ارا در اختیار بازرسان بانک مرکزي قرار دهند. همچنین آنها موظفاستبا نظارت 
شرایط کاري الزم را براي بازرسان فراهم کنند و به بازرسان اجازه دهند هـر اقـدامی   

باشد را در حوزه تحت مدیریت یـا  که به لحاظ اداري براي مقاصد نظارتی ضروري می
موریت آنها انجام دهند.أم

مـوارد  ارائـه موظف بـه  هابانکازامل اهداف نظارتی، هر یکدر راستاي تحقق ک
باشند:زیر می

اظهارنامه مالی مؤسسات مالی به صورت ادواري (منظم)- 

1- Swiss Financial Market Supervisory Authority
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ي اعطاییهاوامتوضیحات ضروري درخصوص - 
هاي تجهیز منابعها و روشتحلیل سپرده- 
هاها و بازپرداختتوزیع سررسید پرداخت- 
هانواع سپردهتوضیحات مربوط به نرخ بهره ا- 
وضعیت ارزهاي خارجی- 
وضعیت سپرده احتیاطی- 
از دیدگاه نهاد ناظر، ضروري باشد.ارائه آنهاسایر اطالعاتی که- 

و مؤسسات مـالی بـه اقتضـاي وظـایفی کـه بـه       هابانکتمامی مدیران و بازرسان 
نـد گـزارش   اموجب مقررات اساسنامه درخصوص نظارت بر بانک خود دارند، موظـف 

دهند.ارائهآنها ناظرا به بازرسانالزم ر
اطالعـات الزم  ارائـه هر بانکی در حال افزایش سرمایه اختیاري است، موظف بـه  

گرفتـه در ایـن خصـوص و نیـز وضـعیت      درخصوص میزان پیشرفت اقدامات صـورت 
باشد.سهامداران قبلی یا جدید در این زمینه می

شـود،  ي بانک مرکزي تعیین میند به نحوي که جزئیات آن از سواموظفهابانک
مشارکت نمایند.هابانکمین هزینه نظارت و بازرسی در تأ

ند، بالفاصله پس از دریافت گـزارش  او مؤسسات مالی تحت بازرسی مکلفهابانک
نهاد ناظر، آن را به سمع و نظر باالترین مقام در مؤسسه خود برسانند. این مقـام نیـز   

ت به گـزارش، اثباتـاً یـا نفیـاً بـه همـراه توضـیحات        موظف است که نظر خود را نسب
موري کـه از سـوي ایـن نهـاد     أروز به نهاد ناظر یا م30ضروري، حداکثر ظرف مدت 

بـوده و بـه امضـاي    مکتـوب ي بایـد  اظهـارنظر شود، تحویل دهد. هرگونـه  تعیین می
بایـد  صورت مخالفت با گـزارش،  باالترین مقام بانک یا مؤسسه مالی رسیده باشد. در

ــود       ــمیمه شـ ــی ضـ ــارنظر کتبـ ــه اظهـ ــت بـ ــن مخالفـ ــدارك ایـ ــل و مـ دالیـ
)Cuba: Regulations on Banking Supervision, Article 28(.

گزارش نهاد ناظر، پس از بررسی اظهارنظر بانک یا مؤسسه مالی، مجدداً (با جـرح  
یی هابانکشود. این گزارش، از روز ابالغ براي بانک یاهاي ضروري) اعالم میو تعدیل
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محتـواي آن را  اندموظفهابانکآور است. به این معنا که که مخاط آن هستند، الزام
از حیث اصالح یا تجدیدنظر در سازمان خود به نحوي که در گزارش مقرر شـده، بـه   

مورد اجرا گذارند.
، اسـت ي تحت بازرسـی مقـرر شـده   هابانکتعهدات و وظایفی که براي در مقابل

. ایـن  نیـز دارنـد  حقـوق و اختیـاراتی  ،در زمینه بازرسی و اعمال بازرسانهاقاعدتاً آن
توان به شرح زیر خالصه کرد:حقوق و اختیارات را می

، ممیزانی خـارج از بانـک   هابانکهاي مالی اگر در فرایند تصدیق اظهارنامه- 
ییـد بانـک   أمرکزي دخالت کرده باشند، ایـن مؤسسـات حـق دارنـد کـه ت     

هایی درخواست کنند.چنین گزارشصوصدرخمرکزي را 
تواننـد از بازرسـان بخواهنـد مـدرکی را کـه      و مؤسسات مالی مـی هابانک- 

در انجام اقدامات نظارتی راداللت بر وابستگی آنها به نهاد ناظر دارد و آنها
نمایند.ارائه،سازدو بازرسی مجاز می

نظمی یا زرسی یا بیو مؤسسات مالی حق دارند تخلف از مقررات باهابانک- 
احترامی در اجراي چنین مقرراتی از سوي بازرسان را به مرجع یا مقـام  بی

مجاز در بانک مرکزي گزارش دهند.
این مؤسسات حق دارند که مخالفت خود را با نتایج بازرسی یـا مجـازات و   - 

ضمانت اجرایی که بر اساس گزارش بازرسی براي آنها تعیین شـده، اعـالم   
هایی بایـد بـه موجـب قـانون یـا      جع رسیدگی به چنین شکایتنمایند. مر

سایر مقررات تعیین شود.
و مؤسسات مالی حق دارند کـه در صـورت مداخلـه موقـت بانـک      هابانک- 

هـا و  مرکزي در مورد مؤسسه (تحت نظـارت)، فهرسـت دقیقـی از دارایـی    
را مطالبه نمایند.باشدمدارکی که نشانگر وضعیت مالی مؤسسه 

ت اعاده وضعیت سابق بانـک یـا مؤسسـه مـالی (پـس از اعمـال ضـمانت        در صور
اجراهاي مقرر)، بانک مرکزي موظف است به هنگام بازگرداندن آن بـه حالـت عـادي   

نماید.ارائهمدرکی را دال بر صورت وضعیت بانک یا مؤسسه مالی 
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اجراي آنهاگفتار ششم. تعیین تخلفات مشمول نظارت و ضمانت 

باشند، به تفکیک ضمانتادیق تخلفات بانکی که مشمول نظارت میتعیین دقیق مص
اجرایی که براي هرکدام وجود دارد و اینکه بررسی و احراز هرکدام از این تخلفات بـه  

کردن اقتـدار نهـاد نظـارتی از    نهادینهسازوکارشود، در کدام بخش نظارتی مربوط می
تر از همه در جمهـوري  ـ ملموساهمیت خاصی برخوردار است. در برخی از کشورها  

خلق چین و کوبا ـ مقررات راجع به نظارت بر بانکداري، مصادیق اعمال و اقداماتی را  
اند. ضـمانت اجـراي   شوند، مورد تصریح قرار دادهکه جزء تخلفات بانکی محسوب می

تخلف از مقررات نظارتی هم، موضوع مهمی است که نیاز به بررسی جداگانه دارد.

ول. تخلفات بانکیِ مشمول نظارتبند ا

تـوان بـه شـرح    انداز نظارت بر بانکداري را مـی تخلفات بانک و مقامات بانکی از چشم
زیر خالصه کرد:

شروع هر نوع عملیات یا فعالیت بانکی، بدون طی تمامی مراحل قـانونی  -1
مربوط به بانک مرکزي یا اداره ثبت؛ به نحوي که هنوز مجوز فعالیت به 

انک براي چنین شخصی صادر نشده باشد.عنوان ب
انجام هر نوع عملیات یا فعالیتی کـه در مجـوز اعطـایی بـه آن تصـریح      -2

نشده یا خارج از اساسنامه تقدیمی براي دریافت مجوز باشد.
انجام هرگونه عملیات یا فعالیت بانکی در خارج از محل استقرار بانک یا -3

اشتن مجـوز صـریح در ایـن    هاي صنعتی بدون ددر مناطق آزاد یا پارك
زمینه.  

اقدام به هر نوع عملیات یا فعالیت بانکی در خارج از محل استقرار بانک -4
هـاي صـنعتی بـدون انجـام     (شعبه مرکـزي) یـا منـاطق آزاد یـا پـارك     

هاي مذکور.تشریفات حسابرسی، آماري و ثبت و غیره در محل
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از سـوي بانـک   و اعالمی تأسیسگرفتن مقررات مندرج در مجوز نادیده-5
مرکزي در فرایند تبلیغات و به طور کلی تخلف از مقرراتـی کـه رعایـت    

اندازي یک بانک یا مؤسسه مالی ضرورت دارد.آنها براي راه
اي در نام تجاري یا عنوان مؤسسه که باعث ایجاد استفاده از هر نوع واژه- 6

هاي زیر شود: شبهه
ي دولتـی فعالیـت   مؤسسه مالی به حسـاب دولـت یـا یکـی از نهادهـا     - 

کند یا به نوعی با دولت یا یکی از نهادهاي دولتی در ارتباط است.می
دهد که در مجوز اعطـایی  هایی انجام میاعمال و فعالیت،مؤسسه مالی- 

به آن مؤسسه، چنین اختیاري به آن داده نشده است.
خودداري از انجام عملیات دریافت و پرداخت به وجـه رایـج داخلـی در    -7

ي که باید با این وجه اقدام شود یا انجام عملیـات بـه وجـه رایـج     موارد
کنـد یـا انجـام    داخلی، مشکلی در فرایند دریافت و پرداخت ایجاد نمـی 

فرایندهاي مذکور ـ به موجب قانون ـ به ارز خارجی ممنوع است.
نقض اقتدار انحصاري بانک مرکزي از طریـق اعمـالی همچـون چـاپ و     -8

یا جعل پول داخلی و خارجی.نشر اسکناس، ضرب سکه 
اعمال فشار یا محدودیت به سهامداران یا هـر یـک از ارکـان بانـک بـه      -9

نکـردن  منظور مجبورساختن آنها به عدم انجام وظایف خود یـا گـزارش  
تخلفات به بانک مرکزي یا هر مرجع قانونی دیگر.

تحت پیگرد بودن هر یک از سهامداران عمده یا مدیران و دیگر مقامـات  -10
تواند اعتبار بانـک  الی بانک به دلیل هرگونه تخلف یا جرم مالی که میم

مذکور یا نظام بانکی را مخدوش سازد.
خودداري بانک از استخدام ایرانیان در شعب مرکزي و داخلـی خـود؛   -11

نبـود مگر اینکه بانک دالیل موجهی براي نیاز به متخصص خارجی و 
نماید.ارائهتخصص وي در ایران 
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ي داخلی یا خـارجی  هابانکتأسیسذاري و داشتن سهم در گسرمایه-12
یا سایر مؤسسات بدون داشتن مجوز الزم از بانک مرکزي.

30تغییر در سرمایه بانک بدون اعالم کتبی به بانک مرکزي، حـداقل  -13
روز پیش از هرگونه اقدامی در این مورد.

ع بـه  هایی که در مقـررات راجـ  تجهیز منابع یا تحصیل اموال به شیوه-14
بینی نشده است.و بانکداري پیشهابانک

اختصاص مبلغی کمتر از آنچه کـه بانـک مرکـزي تعیـین کـرده، بـه       -15
هاي آینده.عنوان اندوخته قانونی براي مخاطرات و خسارت

اعالم، تهاتر یا پرداخت هر نوع سود، پیش از بازگشـت زیـانی کـه بـه     -16
سرمایه بانک وارد شده است.

(میـان سـهامداران) در حـالی کـه ایـن احتمـال       اعالم یا تقسیم سود-17
هـا  به دالیلی همچون رسـیدن سررسـید بـدهی   ،وجود دارد که بانک

از عهده تعهدات خود برنیاید.،پیش از پرداخت سود
زدن به اقداماتی همچون افزایش سرمایه یا گسـترش اعتبـارات؛   دست-18

شده است.که نیاز بانک به حمایت بانک مرکزي قبالً احراز در حالی
خودداري از نگاهداري اصل اسناد، مدارك و قراردادها براي مدتی که -19

به موجب قانون یا دستور بانک مرکزي، نگاهداري آنها الزامی است.
انعقاد قرارداد با حسابرسان یا ممیزانـی کـه در فهرسـت مـورد تأییـد      -20

بانک مرکزي قرار ندارند.
و سـایر نهادهـاي   عدم رعایت مقرراتـی کـه از سـوي بانـک مرکـزي      -21

یا مؤسسات مـالی اعـالم شـده    هابانکبراي تبلیغات صالح قانونیذي
است.

آمیز در اعطاي اعتبار.ي مخاطرههافعالیتانجام -22
اعطاي وام به اشخاص حقیقی یـا حقـوقی کـه بـه طـور مسـتقیم یـا        -23

غیرمستقیم با مدیران بانک یا صاحبان سرمایه آن مرتبط هستند. بـه  
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تر از وامی باشد که بـراي فعالیـت   سباوام بسیار منکه شرایطنحوي
شـود. مگـر اینکـه مقـررات خاصـی      به اشخاص ثالث داده مـی مشابه

اعطاي وام به کارکنـان، قـبالً بـه تصـویب بانـک مرکـزي       درخصوص
رسیده باشد.

ناهمـاهنگی بــا اســتانداردهاي مربــوط بـه کنتــرل ریســک، ســرمایه،   -24
ه، حـداقل اندوختـه، نسـبت    اندوخته مسـتمر، رعایـت نصـاب سـرمای    

نقدینگی، نرخ بهره به وجـه رایـج، کـارمزد انـواع خـدمات، عملیـات       
هاي تجهیز و تخصیص منابع و سـایر اعمـالی کـه    تبدیل ارز، عملیات

براي آنها حدودي در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ندادن اطالعـات  ارائهنکردن با بازرسان و حسابرسان از طریق همکاري-25

رسانی در وقت مقـرر بـه ایشـان یـا نـدادن      آنها، خودداري از اطالعبه 
اجازه دسترسی به تجهیزات و واحدهایی که باید مـورد بازرسـی قـرار    

یا از آنها در بازرسی استفاده شود.گیرند
نکـردن در هـر زمینـه نظـارتی کـه از سـوي بانـک مرکـزي         همکاري-26

شود.ضروري تشخیص داده می
آنهـا بـه سـهامداران،    ارائـه بانـک موظـف بـه    تقلب در اطالعاتی کـه -27

باشد.دارندگان اوراق قرضه، مشتریان و عموم مردم می
نکردن با مجمع عمومی صـاحبان سـهام در مـورد وظـایف و     همکاري-28

قـرار گرفتـه   هیأت مدیرههایی که به موجب قانون بر عهده یتمسئول
است.

سـوي نهادهـاي   ها و دسـتورهایی کـه از   ندادن بانک با توصیهتطبیق-29
شود.نظارتی ابالغ می

ناهماهنگی با دستورات بانک مرکزي در زمینه نحوه تأمین یـا هزینـه   -30
بودجه نظارتی.

نقض مقررات مربوط به حفظ اسرار بانک.-31
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تطبیق بانک در زمینه مبارزه با پولشویی.عدمنکردن یاهمکاري-32
ط مراجع نکردن یا عدم تطبیق بانک با سایر مقرراتی که توسهمکاري-33

گردد.صالح اعالم میذي

بند دوم. ضمانت اجراي تخلف از مقررات نظارتی

رسـد ایـن اسـت کـه چـه ضـمانت       پرسشی که طرح آن در اینجا مناسب به نظر می
اجرایی براي اعمال وظایف نظارتی بانک مرکزي بر بانکـداري وجـود دارد؟ در پاسـخ    

، نسـبت بـه صـحت اقـدامات     رزرولباید اشاره کرد که در ایاالت متحده، بانـک فـدرا  
ها و مؤسسات مالی، مسئولیت مستقیم دارد و بـه همـین   گرفته از سوي شرکتانجام

هاي نظارتی در نهاد مذکور بسیار باالست. متناسـب بـا ایـن مسـئولیت،     دلیل، انگیزه
رزرو از اختیارات بیشتري براي بازرسی و نظارت در مؤسسـات مـالی برخـوردار    فدرال

رزرو بـر مؤسسـات مـذکور،    فـدرال شدن چتر نظارتی بانـک یل مهم گستردهاست. دل
نظارت آن است. حال آنکـه بـراي مثـال، در    هتعریف تشریفات دقیق قانونی براي نحو

ي ایـن کشـور از تشـریفات خاصـی تبعیـت      هـا بانکبریتانیا، نظارت بانک انگلیس بر 
جایگاه نظارتی خود را عملدر که بانک مزبور،استشدهباعثکند و همین امر نمی

.Schooner, op. cit, p(در طول زمان از دست بدهد 621(.
کـه تحـت مـدیریت    » هابانکاداره نظارت بر امور «در کشورمان، عالوه بر وظایف 

قـانون  44توان از ضمانت اجراي مقرر در ماده گیرد، میعالی بانک مرکزي انجام می
هـاي انتظـامی   مجـازات موجـب ررات آن قانون را که تخلف از مقپولی و بانکی کشور

دانسته، استفاده کرد. ضمن مقایسـه بـا نظـام نظـارتی مؤسسـات مـالی در انگلـیس        
توان ادعا کرد که در کشورمان نیـز تشـریفات خاصـی بـراي نظـارت بـر عمکـرد         می

ي پولی و بانکی وجـود نـدارد و در صـورت تخلـف    هاسیاستدر جهت تحقق هابانک
اقداماتی همچون عزل مدیرعامل بانک اگرهاي بانک مرکزي،نامهاز تصویببانک یک

گردد آن انجام گیرد، صرفاً عمل حاکمیتی محسوب میهیأت مدیرهیا تعلیق خدمت 
توان آن را به لحاظ سیاسی و بر مبناي ضـرورت همگـامی مؤسسـات    که هر چند می
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وجیه حقوقی بـراي آن وجـود   ي کالن دولت توجیه کرد، اما هیچ تهاسیاستمالی با 
ندارد.  

براي رفع این خأل، الزم است که ضـمن قـانون، ضـمانت اجـراي تخلـف بانـک از       
دولت به صورت موردي و خاص و در قالـب قـانون   هیأتراهبردهاي بانک مرکزي یا 

خـدمات بـانکی   ارائهویژه در صورتی که مصوب مجلس تعیین گردد. این شفافیت، به
ي خارجی مورد تصویب قـرار گیـرد، از حیـث    هابانکمان از سوي اینترنتی در کشور

بـه آنهـا هـیچ    جوهاي ایشان مبنی بر اعمال ضـمانت اجراهـایی کـه   اجتناب از بهانه
رسد.در قانون نشده، بسیار ضروري به نظر میتصریحی

هرگاه مدیران، مجمع عمومی، سـهامداران، بازرسـان   به عنوان یک قاعده مناسب، 
بانک تحت نظارت (بازرسی) با هم یا به طـور مسـتقل از اجـراي قـوانین،     یا کارکنان

یا آنهـا را بـه طـور نـاقص اجـرا      نمایندمقررات یا دستورهاي بانک مرکزي خودداري 
باشد. این تضـمین از  می» بانک«مستقیم و نهایی چنین تخلفاتی خود مسئولکنند، 

ک شخص حقوقی اسـت کـه   رسد که از یک سو، بانک یآن جهت ضروري به نظر می
شـود. از سـوي دیگـر، اشـخاص     اصوالً از نتیجه عدول از قوانین و مقررات منتفع مـی 

شناسند و از نظر آنها هرگونه تخلفی را می» بانک«ثالث در روابط مالی و اداري خود، 
هاي آن به طور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه اشخاصـی      منتسب به بانک است و زیان

مشتري بانک بوده یا بـه عنـاوین دیگـر بـا بانـک طـرف قـرارداد        شود که تحمیل می
کنـد کـه نتیجـه تخلفـات     طرف اقتضا مـی هستند. از این رو، منافع اشخاص ثالث بی

اعضاي بانک (اعم از مدیران عالی یا کارمندان جزء) از طریق تحمیل ضمانت اجرا بـه  
خلـف و ضـمانت   براي اشخاص ثالث منعکس شود و آنهـا ـ بسـته بـه درجـه ت     بانک،
ـ در صورت لزوم، در روابط خود با بانک تجدیدنظر نموده یا احتیـاط الزم را بـه   اجرا

عمل آورند.
مـاده  3هاي قانونی در کشورمان، به موجب تبصـره  به عنوان یکی از آخرین اراده

مقـررات  اسـاس بـر ایـران اسـالمی جمهـوري مرکزيبانک«قانون برنامه پنجم، 96
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در فعـال متخلفـین و محکومیـت مجـوز لغووايحرفهالحیتصسلبراختیاقانونی،
دارد.  راجریمهپرداختبهپولیحوزه

و هـا بانکعاملمدیرانومدیرهتأهیياعضااي،حرفهصالحیتسلبصورتدر
یت مربوطـه مسـئول ازایـران اسالمیجمهوريمرکزيتوسط بانکاعتباريمؤسسات

گردند.میمنفصل
امـوال  ووجـوه درغیرقـانونی تصرفودخلحکمدرمربوطهمدیرانديتصادامه

».شودمیعمومی محسوب

گیرينتیجه
تحـول در نهـاد یـا نهادهـاي     تـوان دریافـت کـه امـروزه     شده میهاي انجاماز بررسی

تـوان بـدین   شود. دالیل این نیـاز را مـی  نظارتی، نسبت به گذشته بیشتر احساس می
ها و فنون جدید در امور مالی و تغییراتی که در ، ظهور نوآوريشرح خالصه کرد: اول

پیــدایش خــدمات مــالی مخــتلط دوم،اســت.روي دادهســازماندهی خــدمات مــالی 
(آمیخته) همچون بانکداري و بیمه در کنـار هـم کـه تعـدد نهادهـاي نـاظر بـر آنهـا         

باشـد.  مدنظر میتواند در عمل دشوار بوده یا منتهی به اهدافی نشود که از نظارتمی
شود و سـپس بـه نـام تجـاري خـود،      براي مثال، شرکتی که به عنوان بانک ثبت می

تواند از تسهیالت مشتریان بانـک خـود در عملیـات    کند، میمیتأسیسشرکت بیمه 
استفاده کند؛ که این وضعیت ـ بر فـرض مطابقـت بـا قـوانین و      )یا برعکس(اي بیمه

شـود.  مواجـه تواند با اشکاالتی ام نظارت چندگانه میمقررات ـ از حیث نظارت در نظ 
(بـه  هـا ثباتی مالی (در سطح اقتصاد کالن) و ورشکستگی برخـی از شـرکت  سوم، بی

ترشدن نماید. چهارم، پیچیدهطور خاص) که گاه انگشت اتهام را متوجه نهاد ناظر می
ش خـدمات و  باشـد. پـنجم، افـزای   اهدافی که از نظارت بر خدمات مـالی مـدنظر مـی   

نبودن ضوابط و ساختارهاي نظارتی داخلی المللی که منجر به کافیعملیات مالی بین
کند.شود و مقتضیات جدیدي را به قانونگذار و مجري قانون تحمیل می(سنتی) می
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پیشرفت اقتصادي هر کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد و اقتدار نهاد ناظر بـر  
شـود؛ بـراي   داري، تنها یکی از این عوامل محسـوب مـی  خدمات مالی و از جمله بانک

موقع، استقالل از دولـت و اقتـدار در   تحقق واقعی این اقتدار، قانونگذاري صحیح و به
هـاي مناسـب و بـدون تبعـیض     اجراي قوانین و مقررات و نیز وجود و اجراي تضمین

ن معیارهایی، مهـم  تواند ضامن اقتدار نهاد ناظر باشد. با رعایت چنیبراي تخلفات می
نیست نهاد ناظر چه شخص یا اشخاصی باشد: آنچه اهمیت دارد این اسـت کـه یـک    

ایم.  گام به سوي اقتصاد پایدار و قانونمندي واقعی حرکت کرده
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