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مقدمه. 1
بررسی پیشینه بانکداري و تحوالتی کـه بـه تأسـیس بانـک مرکـزي در کشـورهاي       

ل و قواعد حاکم بر روابـط  دهد که در تحلیل اصونشان می،استشدهمنجرمختلف
بانکی باید در برخی از موارد میان بانکداري در مفهـوم تجـاري آن و بانـک مرکـزي     

،نـد امستقیم بـا مـردم در ارتبـاط   طوربهیی که هابانکشد. در مقایسه با قائلتفاوت
توان آنهـا را بـا وظـایف معمـول بـراي      بانک مرکزي وظایفی را برعهده دارد که نمی

مقایسه کرد.)رسدگونه که در نگاه اول به ذهن میآن(هابانک
ها، ناشی از آن است که باید نهاد یا نهادهـایی بـه صـورت تخصصـی،     این تفاوت

دار شـوند. چنـین   ل پـولی و مـالی کشـور را عهـده    ئمدیریت و نظارت عالی بـر مسـا  
رکن ضـروري  زیرا،یا شعب منتخب آنها واگذار کردهابانکتوان به اختیاراتی را نمی

آید.شمار میطرفی و استقالل، الزمه مدیریت و نظارت سالم بهبی
با درنظرگرفتن همین حقایق، قانون پولی و بانکی کشور، بانـک مرکـزي را داراي   

وظایف و اختیـاراتی را بـراي آن   طور انحصاريبهشخصیت حقوقی مستقل دانسته و
ول ئبانک مرکزي ایران مسـ «ون مذکور، قان10شمارد. مطابق با بند (الف) ماده برمی

تنظیم و اجراي سیاست پولی و اعتباري بر اسـاس سیاسـت کلـی اقتصـادي کشـور      
و هـا بانـک همچنین وظایفی همچون انتشار اسکناس و سکه، نظـارت بـر   ». باشدمی

ق.پ.ب.ك) و اقـدام  11مؤسسات مالی و اعتباري، نظارت بر معـامالت ارزي (مـاده   
ق.پ.ب.ك)، نقـش بانـک مرکـزي را در زمینـه     12ر دولـت (مـاده   بانکـدا عنـوان به

ي بانکی برجسته ساخته و بررسی آن را در یک بخـش مسـتقل ضـروري    هاپرداخت
نماید.می

ي بانکی در سه گفتـار جداگانـه مـورد بررسـی     هاپرداختنقش بانک مرکزي در 
گیرد.قرار می
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یکی از طرفین پرداختعنوانبهبانک مرکزي . 2
و بانکـدار دولـت اسـت. ایـن دو     هـا بانکگفته شد بانک مرکزي، بانک طور که نهما

یکی از طرفین پرداخت (بانـک  عنوانبهشود در مواردي بانک مذکور نقش باعث می
) ظاهر شود.نفعذيصادرکننده یا بانک 

هابانکبانک مرکزي به مثابه بانک .1ـ2

هـا بانکیا بانک هابانکمادر عنوانبهک موقعیت بانک مرکزي اقتضا دارد که این بان
و هـا بانکتواند براي نجات لقب گیرد. در حقوق کشورهاي مختلف، بانک مرکزي می

مؤسسات مالی از ورطه ورشکستگی بـه آنهـا وام بدهـد. همچنـین در مـواردي کـه       
شرایط پولی و مالی کشور به نحوي باشد که سـقوط یـک بانـک، نظـام بـانکی را در      

تواند به تقبل تعهدات بانک در معرض خطر خطر قرار دهد، بانک مرکزي میمعرض 
1اقدام نماید.

که قدرت پرداخـت بـانکی بـه خطـر     در صورتی2ق.پ.ب.ك،39مطابق با ماده 
بیفتد یا سلب شود، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزي و تأیید شوراي پول و اعتبار 

ه آن بانک به بانک مرکزي واگذار شـده یـا   و تصویب هیأت مذکور در ماده فوق، ادار
شـود.  ترتیب دیگري براي اداره آن در نظر گرفته شده یا اجازه تأسیس بانک لغو می

ي تحـت نظـارت آن،   هـا بانـک با توجه به جدایی شخصیت حقوقی بانـک مرکـزي و   
برعهـده بانـک مرکـزي قـرار     )که در موعـد ایفـا نشـود   در صورتی(هابانکتعهدات 

د و اقدام بانک اخیر به تسهیل پرداخت این تعهدات یا مـدیریت دیـون یـک    گیرنمی
آید و شمار میبانک به منظور پیشگیري از ورشکستگی آن، یک اقدام صالحدیدي به

بانک مرکزي مکلف به انجام آن نیست.
هـا بانـک کـدام از  اقتضا دارد کـه هـر  هابانکبانک عنوانبهجایگاه بانک مرکزي 

باشـند. وجـود   داشتهي بانکی مشخص و فعالی نزد بانک مرکزيهاابحسحساب یا 
این حساب از جهات متعدد ضرورت دارد. از جمله اینکه توزیـع اولیـه وجـه نقـد یـا      

1- Cranston, Ross, 1997, p. 117.

قانون پولی و بانکی کشور.-2
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از طریـق بانـک مرکـزي انجـام     هـا بانـک چک) در میان ایرانمعادل آن (براي مثال
بـانکی  ي بـین هـا داختپردر » تسویه«نهاد عنوانبهگیرد. همچنین بانک مرکزي می

کند و این تسویه از طریق برداشت همزمـان بـا تـراکنش یـا بـدهکارکردن      عمل می
انجـام  نفـع ذيحساب صادرکننده و واریز همزمان یا بسـتانکارکردن حسـاب بانـک    

شود. امروزه با توجه به محوریت بانک مرکزي، وجـود حسـاب تسـویه نـزد ایـن      می
آید. در کشـورهاي  شمار میبههابانکحساب میان یهبانک، تنها راه قانونی براي تسو

و هـا بانکپیشرفته که روند وصول مالیات منظم و گریزناپذیر است، پرداخت مالیات 
کـدام از  آیـد کـه هـر   مشتریان آنها به دولت از طریق حساب مشخصی به عمل مـی 

کنند.نزد بانک مرکزي افتتاح میهابانک
عنـوان بـه سـاتنا، بانـک مرکـزي    نامهموافقت28ده در حقوق ایران، مطابق با ما

گر در سامانه تسویه ناخالص آنی، تنها مرجع افتتاح یا تعیـین حسـاب جـاري    تسویه
شـود. همچنـین، بـدهکار یـا     ي عضـو در سـاتنا محسـوب مـی    هـا بانـک کدام از هر

یی کـه از  هـا پرداخـت ي عضو بر اساس دسـتور  هابانکبستانکارکردن حساب تسویه 
آیـد. بانـک   شود، توسط بانک مرکـزي بـه عمـل مـی    کدام از آنها صادر میهرسوي 

افـزار مخصـوص و در   مرکزي، پس از انجام تسویه، نتیجه نهایی آن را از طریـق نـرم  
گـزارش  نفعذيي صادرکننده و هابانککدام از قالب استاندارد (متحدالشکل) به هر

دهد.می
بیشـتر جلـوه پیـدا    هـا بانکبانک وانعنبهدر عرصه دیگري، نقش بانک مرکزي 

براي دریافت اسکناس و سکه بـه بانـک مرکـزي نیازمنـد     هابانکزمانی که ،کندمی
تنها مرجع مجاز براي انتشار اسکناس و سـکه رایـج   عنوانبههستند و بانک مرکزي 

آیند. توزیع پول میـان  همانند مشتریان بانک مرکزي به حساب میهابانکباشد، می
ي پولی هر بانک، نیاز بـازار و  هافعالیتاز سوي بانک مرکزي، بسته به حجم هاانکب

، هـا بانـک گیرد. توزیع پول میان در صورت لزوم با رویکرد کنترل نقدینگی انجام می
گـردد. هـر یـک از    پرداخت به مفهومی که موجب سقوط تعهد شود، محسوب نمـی 

چـک و..) از  شکل (اسکناس، سکه، ایرانبسته به میزان وجه نقدي که به هرهابانک
ولیت دارنـد و بایـد   ئکننـد، در قبـال بانـک مرکـزي مسـ     بانک مرکزي دریافـت مـی  

مـنظم بـه بانـک    طوربهي مربوط به نحوه به جریان انداختن پول جدید را هاحساب
به بانک مرکزي مراجعه کـرده  هابانکمرکزي گزارش نمایند. در صورت نیاز به پول، 

) را تبدیل به سکه غیرهر خود (طال، ارز، موجودي حساب نزد بانک مرکزي وو ذخای
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هـا بانـک نمایند تا پاسخگوي نیازهاي مشتریان خود باشند. همچنین، و اسکناس می
1کنند.گذاري میسکه و اسکناس اضافی خود را در بانک مرکزي سپرده

ی را هم براي آن درپی یهامحدودیت، هابانکبانک عنوانبهجایگاه بانک مرکزي 
مستقیم با مـردم در  طوربهي تجاري هابانکدارد. از جمله اینکه این بانک، برخالف 

دهد. بـه عبـارت دیگـر،    ارتباط نیست و از آنها سپرده قبول نکرده یا به آنها وام نمی
رابطه دریافت و پرداخت میان بانک مرکزي و شـهروندان وجـود نـدارد. ایـن بانـک،      

، هـا بانـک رمستقیم از طریق کنترل اعتبارات، تأمین نیازهاي پولی و مـالی  غیطوربه
)، تعیـین  هـا وامها و سیاستگذاري پولی و ارزي، تعیین نرخ سود بانکی (براي سپرده

و تعیـین حـداقل و   هـا بانـک ه از سـوي  ئـ حداقل و حداکثر تسهیالت بانکی قابل ارا
با مردم در ارتباط است.2حداکثر نرخ کارمزد

هـا  ق.پ.ب.ك، بانک مرکزي اقدام به تنزیل مجدد برات13ماده 4مطابق با بند 
مدت نموده و با دریافت تأمین کافی، در صورت صالحدید بـه  و اسناد بازرگانی کوتاه
نزد بانک مرکزي نگهداري هابانککند. با توجه به اینکه ذخایر آنها اعطاي اعتبار می

شود.ی براي دادن اعتبار به آنها محسوب میشود، این ذخایر وثیقه مطمئنمی
آخـرین  عنـوان بـه هـا بانـک سرانجام اینکـه بانـک مرکـزي بـا پرداخـت وام بـه       

طـور بـه هاي بانک مرکـزي، از حیـث پرداخـت    شود. اسکناسمیدهنده ظاهر قرض
ترین مرجـع پرداخـت   همین امر نهاد مذکور را به عالیو3شوندنامحدود پذیرفته می

توانـد از گـردش هـر نـوع     سازد. در مقابل، بانک مرکزي میشور بدل میدر سطح ک
هاي مسافرتی) به جاي وجـه نقـد جلـوگیري کـرده یـا      ورقه بهاداري (از جمله چک

را در استفاده از چنین اسنادي محدود سازد.هابانکاختیار 

بانکدار دولتعنوانبهبانک مرکزي . 2ـ2
ي هـا پرداخـت تعهدات و اختیاراتی را درخصوص بانکدار دولت،عنوانبهعمل کردن 

ارائـه شود. بانک مرکزي، براي دولت خدماتی را بانکی براي بانک مرکزي موجب می

. 139ـ140ص ، ص1386فرجی، یوسف -1
هیأت 17/12/1362نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب نک: آیین-2

وزیران.
.169فرجی، پیشین، ص -3
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هـا بانـک کند که اغلب آنها براي مشتریان عادي داراي حساب جـاري، در سـایر   می
سـاعدت  مالی به دولت و ممشاورهرائهااست. دریافت و پرداخت از بانک و ارائهقابل 

1آید.شمار میي بانکی، از جمله این خدمات بههاحسابدر زمینه استفاده از 

بانکدار دولت بـه  عنوانبهصراحت جایگاه بانک مرکزي را ق.پ.ب.ك، به12ماده 
نهد. در اینجا تنها به مـواردي کـه بـا    شناسد و وظایفی را برعهده آن میرسمیت می

شود:، اشاره مییابدي بانکی ارتباط میهاپرداخت
هـا و مؤسسـات دولتـی و وابسـته بـه دولـت و       ي وزارتخانههاحسابنگهداري ـ 
ها و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخـل و خـارج  ي دولتی و شهرداريهاشرکت

باشـد کـه بانـک    کشور. عملیات دریافت و پرداخت در زمـره عملیـات بـانکی مـی    از
دهد.مرکزي براي دولت انجام می

فروش و بازپرداخـت اصـل و بهـره انـواع اوراق قرضـه دولتـی و اسـناد خزانـه         ـ
عامل دولت و واگذاري این عاملیت به افراد یا مؤسسات دیگر.عنوانبه

پرداخت در اجراي قراردادهـاي پـولی و مـالی و بازرگـانی و     نامهموافقتانعقاد ـ 
ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

کند کـه وجـوه خـود را    یه مؤسسات دولتی را مکلف میق.پ.ب.ك، کل12ماده 
نمـوده و کلیـه عملیـات بـانکی خـود را      نگهـداري منحصراً نزد بانک مرکزي ایـران  

توانند با تأییـد  منحصراً در بانک مرکزي ایران انجام دهند. البته مؤسسات دولتی می
ر انجـام  ي دیگـ هـا بانـک بانک مرکزي تمام یا بخشی از عملیـات بـانکی خـود را در    

2دهند.

بانکدار دولت، تعهدات و اختیاراتی را بـه نفـع دولـت و مؤسسـات     عنوانبهعمل 
کنـد. ایـن مـوارد در حـوزه     هـا، بـراي بانـک مرکـزي ایجـاد مـی      دولتی و شهرداري

ند از:اي بانکی عبارتهاپرداخت
ها و مؤسسـات دولتـی بـا مجـوز قـانونی. البتـه      دادن وام و اعتبار به وزارتخانهـ 

اعطاي هرگونه وام و اعتبار به این نهادها، باید در قبـال دریافـت تـأمین کـافی و بـا      
قـرارداد منعقـده، هماننـد سـایر قراردادهـاي بـانکی از       3.رعایت مقررات انجام گیرد

1- Cranston, op. cit, pp. 118-119.
.30/1/1355ق.پ.ب.ك، مصوب 12) ماده 2قانون طرز استفاده از تبصره (-2
اداره حقوقی دادگستري.3/10/1369ـ3671/7نظریه شماره -3
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طریق اجراي ثبت بر علیه مؤسسه دولتی قابل اجراست.
ي دولتـی و  هـا تشـرک دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی بـه  ـ 

هـا پـس از دریافـت    ها و همچنین مؤسسات وابسته به دولـت و شـهرداري  شهرداري
تأمین کافی.

یی کـه در  هـا پرداخـت ي دولتی براي تسهیل روند دریافت و هاسازماندر عمل، 
یی غیـر از بانـک   هـا بانـک ي مشخصی را در هاحسابدهند، رابطه با مردم انجام می

حسـاب  نگهـداري از این جهت، نهادهاي دولتی به افتتاح و کنند. مرکزي افتتاح می
تواننـد از خـدمات   مـی هـا سـازمان اند. بنابراین، ایـن  ي دولتی ملزم نشدههابانکدر 

ي خصوصی استفاده کنند.هابانک
اي بانکدار دولت، بـر مبنـاي رابطـه   عنوانبهدر همه موارد، عملکرد بانک مرکزي 

کنند، قابل تحلیل نیست. ا مشتریان خود برقرار میي تجاري و تخصصی بهابانککه 
کنـد کـه بـه یـک     بانک مرکزي اعمالی را براي دولت انجام، مدیریت یا نظـارت مـی  

نیستند. انتشار اوراق قرضه دولتی و تضمین بازپرداخت آنها ارائهمشتري عادي قابل 
جملـه ایـن   و مدیریت دریافت وجوه از خریدارانِ انـواع مختلـف اوراق مشـارکت، از   

نهـادي  عنـوان بـه شود. بنابراین، از بانک مرکزي ممکن اسـت  محسوب میهافعالیت
هاي دولت استفاده شود.ها یا بدهیبراي مدیریت بخشی از دارایی

اي کـه بانـک مرکـزي بـا دولـت دارد، نـافی       ي فوق و رابطـه هافعالیتها و نقش
رکزي رکنی از ارکان حکومـت  استقالل بانک مرکزي نیست. به عبارت دیگر، بانک م

از جمله آثار ایـن اصـل آن   1شود.باشد و نهادي مستقل محسوب مییک کشور نمی
هـاي دولـت   جز در مواردي که متعهد اصلی یا ضامن بـدهی (است که بانک مرکزي 

ها در داخـل و  ي دولتی و شهرداريهاشرکتدیون دولت، مؤسسات و مسئول)باشد
عـدم ایفـاي   دلیـل تـوان بانـک مرکـزي را بـه    نتیجه نمیدر 2خارج از کشور نیست.

هـاي آن را در داخـل یـا    تعهدات دولتی مورد بازخواست قرار داد یا امـوال و دارایـی  
خارج از کشور توقیف کرد.

آیـد کـه   هاي دولت، در هر مورد به موجب قراردادي به عمل مـی مدیریت بدهی
شـود. بـر مبنـاي همـین     عقـد مـی  میان بانک مرکزي و نهاد دولتی طرف قرارداد من

1- Trendtex Trading Corp. Ltd. v. Central Bank of Nigeria [1977] 1 QB 529 (CA).
2-Blair, William, 1998, pp. 376-377.



1389پاییز، 5فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 158

مـدت را در اختیـار   مدت یا میـان ي کوتاههاوامقرارداد، بانک مرکزي در صورت لزوم 
العـاده ماننـد جنـگ و قحطـی، بانـک مرکـزي       دهد. در شـرایط فـوق  دولت قرار می

کـدام از ایـن مـوارد بـه     کند اما هـیچ میارائهاي را به دولت العادههاي فوقمساعدت
ش و اعطاي بالعوض به دولت نیست. اسـتقالل بانـک مرکـزي از دولـت     معناي بخش

،اقتضا دارد که دیون و تعهدات دولت به بانک مرکـزي در سررسـید آنهـا ایفـا شـود     
ماند.معمول، دولت همیشه به بانک مرکزي بدهکار میطوربهاگرچه 

ي پرداختهانظامراهبري و نظارت بر .3
ي پرداخت، مفاهیم جدا اما وابسته بـه هـم   هانظامراهبري و نظارت بانک مرکزي بر

انحصـاري برعهـده بانـک    طـور بهجهت که امتیاز انتشار پول ایند. از نآیشمار میبه
طبیعی است که مدیریت و کنترل نحـوه گـردش پـول و وظـایفی     ،مرکزي قرار دارد

همچون پیشگیري از گردش ابزارهاي غیرمجـاز پرداخـت، تـأمین پـول مـورد نیـاز      
جامعه و حتی کنترل ارز بر عهده بانک مرکزي باشد.

ي پرداختهانظامراهبري .1ـ3

باشـد. از  ي پرداخت به معناي مدیریت عالی آنها مـی هانظامراهبري بانک مرکزي بر 
نیسـت و بیشـتر در   هـا بانـک رو، این راهبري به معناي مداخله در امـور داخلـی   این

گیرد. راهبري بانک مرکـزي  بانکی انجام میینجهت نظارت بر جریان پول و روابط ب
بینی شـده یـا بـه موجـب     تنها از طریق ابزارهایی قابل انجام است که در قانون پیش

شـود، مـورد   ي زیرنظر آن منعقد مـی هابانکاي که میان بانک مرکزي و نامهموافقت
توافق طرفین قرار گرفته باشد.

هـاي فلـزي رایـج    نتشار اسـکناس و سـکه  قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ا
کشور، تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار، نظارت بر معامالت طـال و ارز و  

قوانین و مقررات از وظایف نظـام  چارچوبهاي پولی و اعتباري را در اعمال سیاست
م انحصاري توسط بانک مرکزي انجاطوربهشمارد. وظایفی که اعمال آنها بانکی برمی

ق.پ.ب.ك هـم، بانـک   11گرفته یا با مدیریت عـالی آن قابـل تحقـق اسـت. مـاده      
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کند کننده نظام پولی و اعتباري کشور، ملزم به وظایفی میتنظیمعنوانبهمرکزي را 
ي تجاري یا تخصصی نیست.هابانککه قابل واگذاري به 

ی، ارتبـاط  در تمامی کشورها اهمیت پول، احتمال اشتباه یا تقلـب نیـروي انسـان   
هاي دریافت و پرداخـت،  ل پولی با اقتصاد ملی و لزوم دقت در عملیاتئمستقیم مسا

بانـک  1694مدیریت عـالی بانکـداري را اقتضـا نمـوده اسـت. در انگلـیس از سـال        
دار گردیـده و تنهـا در   را عهدههابانکانگلیس، نقش سیاستگذاري پولی و نظارت بر 

را از دسـت داده اسـت. بانـک مـذکور از سـال      هاکباناختیار نظارت بر 1998سال 
حق انحصاري انتشار پول و کنتـرل وجـوه در جریـان را بـه دسـت آورد و در      1696
داري واگـذار  ملی اعالم گردید و سهامداران آن حقوق خود را بـه خزانـه  1946سال 

1کردند.

کـی از  بودن بانک مرکزي و عدم وابستگی آن به قشر خاصی از شـهروندان، ی ملی
باشـد.  ي پرداخت از سوي این بانک میهانظامهاي امکان راهبري صحیح شرطپیش

این راهبري، عالوه بر انتشـار اسـکناس و سـکه و نظـارت بـر گـردش آن، از طریـق        
گیـرد. راهبـري تسـویه    بانکی (از جمله تسـویه) انجـام مـی   مدیریت روابط پولی بین

زي اسـت کـه افتتـاح و مـدیریت حسـاب      بانکی از آن جهت در اختیار بانک مرکبین
طرفـی انجـام گیـرد کـه ضـمن      باید نزد مرجـع بـی  هابانکجاري از سوي هریک از 

گري، اختالف، خطا یا تأخیر و ناهماهنگی به حـداقل ممکـن   کنترل و تصدي تسویه
برسد.

بـانکی نیازمنـد تعریـف اسـتانداردها و معیارهـاي      همچنین، راهبري تسویه بـین 
ه معمول براي تسویه در سطح جهانی است. با توجه به اینکـه امـروزه   منطبق با شیو

گیـرد،  یـا اینترنتـی انجـام مـی    بانکی به صـورت الکترونیکـی و  پایاپاي و تسویه بین
تواند نظر در استانداردهاي بانکی مقرر براي تسویه میانگاري یا اختالفهرگونه سهل

رض دسترسـی غیرمجـاز و در نتیجـه    نظام بانکی کشور در مفهوم کالن آن را در مع
هاي الکترونیکی یـا اخـتالل و قطعـی    جابجایی بدون مجوز وجه نقد از طریق سامانه

موقت قرار دهد.
ي عضـو  هابانکمدیریت عالی بر سامانه تسویه و پایاپاي بانکی نیازمند امر و نهی 

به وسیله بانـک  باشد که هاي اجرایی میها، استانداردها و رویهاز طریق دستورالعمل

1-Ellinger, EP, Eva Lomnicka, Richard Hooley, 2007, pp. 29-31.
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هـایی  یی کـه از چنـین سـامانه   هابانکشود. روز میمرکزي تهیه و در صورت لزوم به
کنند، مکلف هستند خود را در مهلـت مقـرر از سـوي بانـک مرکـزي بـا       استفاده می

روزشده آنها تطبیق دهند.هاي بهمقررات و استانداردهاي مذکور و نیز نسخه
مواد متعددي را به تشریح نحوه راهبري ساتنا از ساتنانامهموافقتدر کشورمان، 

، بانـک  نامـه موافقـت این 29سوي بانک مرکزي اختصاص داده است. مطابق با ماده 
هاي زیر را در سامانه مذکور برعهده دارد:راهبر ساتنا نقشعنوانبهمرکزي 

ـ       ه راهبري عملیات روزانه ساتنا، تعیین و اعـالم روزهـا و سـاعات کـاري سـاتنا ب
روزکـردن اسـتانداردهاي فنـی    ي عضو و اعالم قبلی تغییرات آن، تعیین و بـه هابانک

هاي داخلی روزرسانی الزامات و شرایط فنی اتصال سیستمراهبري ساتنا، تعیین و به
و هـا بانـک تهیـه صورتحسـاب عملیـات    ،روزکـردن کارمزدهـا  به ساتنا، تعیین و بـه 

کارمزدهاي مربوط به ساتنا.
حق تغییر یـا اصـالح مشخصـات و اسـتانداردهاي     «تبصره همان ماده، مطابق با

بـه سـاتنا،   هـا بانـک هاي داخلی راهبري ساتنا، الزامات و شرایط فنی اتصال سیستم
هاي مرتبط و روزها و ساعات کـاري عملیـات   هاي ایمنی و حفاظتی سامانهمشخصه

نـد  ااعضـا نیـز مکلـف   ،ساتنا با اعالم قبلی به اعضا براي بانک مرکزي محفوظ اسـت 
».شده اقدام نمایندشده نسبت به تطابق با موارد اصالحظرف مهلت تعیین

بانکی (شتاب) نیز بر عهده بانک مرکزي قـرار  مدیریت شبکه تبادل اطالعات بین
و مؤسسـات مـالی   هابانکتنها 1مقررات حاکم بر مرکز شتاب،6دارد. مطابق با ماده 

توانند در شتاب عضو شوند و عضـویت آنهـا   نک مرکزي میو اعتباري تحت نظارت با
در این شبکه باید با اجازه بانک مرکزي باشد. ساعات کاري مرکز شتاب توسط بانک 

شود. تغییر ساعات کاري نیز در صـورت صـالحدید همـین بانـک     مرکزي تعیین می
3اده خواهـد رسـید (مـ   هـا بانـک پذیر است که در این صورت قبالً به اطـالع  امکان

مقررات مرکز شتاب).
افزارهـا و  هـاي امنیتـی تبـادل داده، نـرم    ي عضـو شـتاب در قبـال رویـه    هابانک

هاي فنی مرکز شتاب امانتدار بوده و جز با اجـازه کتبـی بانـک مرکـزي     دستورالعمل
مقررات مرکز شـتاب).  11توانند اقدام به توزیع و انتشار این موارد نمایند (ماده نمی

شـود (تبصـره   ت تسویه روزانه در شبکه از سوي بانک مرکزي تعیین مـی تعداد دفعا

توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران منتشر شده است.1381این مقررات، در خردادماه -1
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ي هـا حسـاب همان مقـررات). تسـویه از طریـق بـدهکار و بسـتانکارکردن      34ماده 
انـد.  ي عضو از پیش به بانک مرکزي معرفی کردههابانکگیرد که اي انجام میتسویه

گیرد.در حال حاضر، تسویه مرکز شتاب از طریق ساتنا انجام می
تواند هاي تابعه بانک مرکزي مییکی از سامانهعنوانبهدر موارد زیر مرکز شتاب 

موقت به حال تعلیق درآورده یـا از ایشـان سـلب عضـویت     طوربهرا هابانکعضویت 
کند:

که به حکم دادگاه یا تصمیم بانک مرکزي مجوز فعالیت بانک عضـو  در صورتیـ 
بانک به حالت تعلیق درآمده باشد.وانعنبهابطال شده یا فعالیت آن 

در مواردي که بانـک در حسـاب تسـویه خـود نقـدینگی الزم بـراي پرداخـت        ـ 
نداشته باشد.راي عضوهابانکتعهدات دیگر 

اي دیگر اعضاي مرکز شتاب خرابکاري یـا  هاي رایانهاگر بانک عضو در سیستمـ 
رخنه کرده یا زمینه آن را فراهم نماید.

ها و استانداردهایی کـه  رت تخلف از مقررات مرکز شتاب یا دستورالعملدر صوـ 
شود.از سوي بانک مرکزي ابالغ می

در مواردي که بانک مرکزي، مجوز بانک عضو را درخصوص کارت پرداخت لغو ـ 
نماید.

تواند در وهله اول یا با وجود لغو یا تعلیق عضویت یک بانـک در  بانک مرکزي می
اي آن جریمه تعیین کند. اصـل و میـزان جریمـه بایـد بـه تصـویب       مرکز شتاب، بر

خروج از وضعیت تعلیق «مقررات مرکز شتاب). 45شوراي پول و اعتبار برسد (ماده 
و فعالیت مجدد عضو، منوط به رفـع موجبـات تعلیـق بـه تشـخیص بانـک مرکـزي        

همان مقررات).47(ماده » باشدمی
هاي داخلی خود را ر نوع اختالل در سامانهدر مورد ساتنا، عضو آن مکلف است ه

راهبر سـامانه،  عنوانبهدر اسرع وقت رفع کرده و مراتب را بالفاصله به بانک مرکزي 
نامـه موافقـت ساتنا). در مواردي که عضو از مفـاد  نامهموافقت40گزارش کند (ماده 

انـک مرکـزي   هاي مـرتبط بـا آن تخلـف نمایـد، ب    ها و دستورالعملساتنا یا بخشنامه
تواند از تدابیري همچون اخطار شفاهی، اخطار کتبی، تعلیق موقت و یا اخراج یـا  می

کـه  سـاتنا). در صـورتی  نامهموافقت46سایر اقدامات انضباطی استفاده نماید (ماده 
ي عضو سـاتنا یـا   هابانکتخلف عضو منجر به ورود خسارت به راهبر (بانک مرکزي) 
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، بانک (عضو) متخلف مکلف به جبران کلیـه خسـارات وارده   مشتریان آنها شده باشد
خواهد بود. میزان این خسارت و نحوه جبران آن توسط هیـأت داوري کـه جزئیـات    

47سـاتنا بیـان شـده، تعیـین خواهـد شـد (مـاده        نامهموافقت45ـ42آن در مواد 
ساتنا).نامهموافقت
چنـین  ارائـه و کیفیـت  هـا بانـک ت پایاپاي و تسویه انجـام شـده در میـان    کمی

المللی، یکـی از معیارهـاي مهـم در تعیـین اعتبـار و      خدماتی در سطح داخلی و بین
رو، کشورهایی که بخواهند در مراکز مالی نفوذ بانک مرکزي هر کشوري است. از این

ي پرداخت خود را از هر حیث بهبـود و توسـعه   هانظامنقش ایفا کنند، باید عملکرد 
ي پرداخت بانک مرکزي براي ایجاد هانظامهایی که اداره مان، گامدر کشور1بخشند.

هـا و  مراکز شتاب، ساتنا، سامانه پایاپاي الکترونیکی (پایا) و پایاپاي الکترونیکی چک
مندي و اقدام عملی براي پیشرفت و تحـول  دیگر اسناد بانکی برداشته، نشانگر عالقه

باشد.می
راهبـر، راهبـري   عنوانبهنیکی (پایا)، بانک مرکزي در مورد سامانه پایاپاي الکترو

و هـا بانـک عملیات روزانه، تعیین ساعات فعالیت آن و تهیـه صورتحسـاب عملیـات    
ــه  ــه پایــا را برعهــده دارد. ب حــق تغییــر یــا اصــالح «عــالوه، کارمزدهــاي مربــوط ب

و هاي اجرایی، مشخصات و اسـتانداردهاي فنـی راهبـري پایـا، الزامـات      دستورالعمل
هاي ایمنی و حفـاظتی  به پایا، مشخصههابانکهاي داخلی شرایط فنی اتصال سامانه

هاي مرتبط و روزها و ساعات کاري عملیات پایا با اعالم قبلی بـه اعضـا بـراي    سامانه
شـده نسـبت بـه    ند ظرف مهلـت تعیـین  ااعضا نیز مکلف،بانک مرکزي محفوظ است

پایا).نامهموافقت42(ماده » ندشده اقدام نمایتطابق با موارد اصالح

ي پرداختهانظامنظارت بر .2ـ3

شـود. ابتـدا   ي پرداخت، در قالب سه فراز بررسی مـی هانظامنظارت بانک مرکزي بر 
دالیل قانونی اختیار بانک مرکزي بر این نظارت، سپس مطالعه تطبیقـی نظـارت بـر    

در قـوانین و مقـررات مـورد    ي پرداخت و در بند (ج)، مصادیق نظارت بانکی هانظام
گیرد.مطالعه قرار می

1-Summers, Bruce J, 1991, p. 86.
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الف. دالیل قانونی اختیار بانک مرکزي در نظارت بانکی
1در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران،

وظایف بانک مرکزي که در ق.پ.ب.ك مقرر شده، مورد تأیید و تأکیـد دوبـاره قـرار    
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران  «قانون مذکور، 92بق با ماده گرفته است. مطا

و گسترش بازارهاي مالی و تشویق هابانکموظف است جهت افزایش شرایط رقابتی 
و واحدهاي اعتبـاري  هاسازمانانداز داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع مؤسسات، پس

اعمــال نمایــد و از فعالیــت بــانکی (غیردولتــی) را فــراهم و نظــارت الزم بــر آنهــا را 
بانک مرکـزي  «همچنین تأکید شده که ». عمل آوردمؤسسات غیرمجاز جلوگیري به

و مؤسسـات،  هـا بانـک جمهوري اسالمی ایران موظف است بر حسـن جریـان امـور    
و واحدهاي اعتباري غیربانکی (غیردولتی) بر اساس ضوابط مصوب نظارت هاسازمان

».نماید
و مؤسسات اعتباري را بـر طبـق   هابانک.پ.ب.ك، نظارت بر ق11بند (ب) ماده 

شمارد. در بندهاي بعدي همان قانون از جمله وظایف و اختیارات بانک مرکزي برمی
ماده، نظارت بر معامالت پول و ارز هم برعهده همین بانک نهاده شده است.

ی کشور در حسن اجراي نظام پولبانک مرکزي ایران«ق.پ.ب.ك، 14بنابر ماده 
شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:هتواند بمی

که ممکن است بر حسب نوع وام هاوامتعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره . 1
هاي مختلف تعیین شودنرخ،و اوراق و اسناد

هابانک. تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی 4
اسـنادي، ظهرنویسـی یـا    حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار تعیین. 6

نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهداتوهابانکهاي صادر از طرف نامهضمانت
شود  تأمین میهابانک. تعیین شرایط معامالت اقساطی که اعتبار آن از طرف 7
هاحسابانداز و سایر جاري و پسین مقررات افتتاح حساب. تعی8

هـاي مشـابه نـزد    انـداز و سـپرده  هاي پـس تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده. 12
هابانک

یـک از  طور کلی یا در هرهبهابانکو اعتبارات هاوام. تعیین حداکثر مجموع 13

.17/1/1379مصوب -1
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مختلف  هاي رشته
»از اشخاص و صدور گواهی سپردههابانکخذ وام أ. تعیین شرایط کلی 14

و قـانون  1ي غیردولتـی هـا بانـک واحده قانون اجـازه تأسـیس   از بند (الف) ماده
توان دریافـت کـه وظـایف بانـک     می،2قانون برنامه سوم توسعه92استفساریه ماده 

ي بـانکی)،  هاپرداختجمله (ازهابانکي هافعالیتمرکزي در امر نظارت بر اعمال و 
ه هیچ نهاد یـا سـازمان   باشد و در نتیجه قابل واگذاري باز اعمال حاکمیت دولت می

دیگري اعم از دولتی و غیردولتی نیست. مطابق با بند (الـف) قـانون اجـازه تأسـیس     
ي غیردولتی، سیاستگذاري پولی، اعتباري، ارزي، چاپ اسکناس، ضرب سکه، هابانک

، صدور مجوز فعالیـت بـانکی در قلمـرو وظـایف     هابانکحفظ ذخایر ارزي، نظارت بر 
ماند.مال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی میدولت بوده و جهت اع

ي پرداختهانظام. مطالعه تطبیقی نظارت بر ب
یت مسـئول ،3به لحاظ تطبیقی، در حقوق انگلیس بـه موجـب قـانون بانـک انگلـیس     

بانک مرکزي این کشور گرفته شده و بـه  عنوانبهاز بانک انگلیس هابانکنظارت بر 
1998ر شده اسـت. ایـن انتقـال وظیفـه از یکـم ژوئـن       واگذا4سازمان خدمات مالی

محقق گردید. در ابتدا سازمان مذکور براي اعمال نظارت خود بر مبناي قانون بانکی 
کرد. این تبعیت نشانگر آن بود که بـا وجـود تغییـر نـاظر، قواعـد و      عمل می1987

است. البتـه  ي بانکی بدون تغییر ماندههافعالیتتشریفات حاکم بر نظارت نسبت به 
سازمان خـدمات مـالی اختیـار   5با تصویب قانون خدمات مالی و بازار،2000از سال 

تصویب و اجراي مقررات و تشریفات مفصل را براي اعمال وظایف خـود درخصـوص   
خدمات مالی یافته است.

هیأت امناي 1999،6سازي خدمات مالی مصوب مریکا به موجب قانون نوینآدر 
مرجع عـالی بـراي مـدیریت خـدمات     عنوانبهتأسیس گردید که 7ورزرنظام فدرال

.21/1/1379مصوب -1
.4/2/1379مصوب -2

3-Bank of England Act 1998.
4-Financial Service Authority.
5-Financial Services and Markets Act 2000.
6-Gramm-Leach-Bliley Act of 1999 (Financial Services Modernization Act).
7-Board of Governors of the Federal Reserve System.
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گردد. در اتحادیه اروپا، بانک مرکزي اتحادیـه بـه همـراه    مالی آن کشور محسوب می
کدام از کشورهاي عضو اتحادیه بر امر بانکـداري در درون کشـورها   بانک مرکزي هر

اتحادیه ارتباط داشـته  نظارت دارد. البته زمانی که موضوع به سیاستگذاري مالی در
بودن منافع سایر کشورها، عمالً ملـزم  مطرحدلیلبههاي عضو، باشد، هریک از دولت

شوند.به تبعیت از حقوق اتحادیه می
کلی در مورد نحـوه مـدیریت و نظـارت بـر بانکـداري، دو رویکـرد نسـبتاً        طوربه

نظـارت مسـتقل. در   متفاوت در سطح جهان وجود دارد. نظام نظارت ادغامی و نظام 
)جمله بانکداري، بیمه و بازار بـورس از(نظام ادغامی، نظارت بر تمامی خدمات مالی 

گیرد. در استرالیا، اتریش، فنالند، آلمان، ایسلند و ژاپـن  توسط نهاد واحدي انجام می
حال آنکه در سوئیس، فرانسـه  ،شودنظارت ادغامی بر تمامی خدمات مالی اعمال می

ارتبـاط میـان   دلیـل بـه اسـت کـه   اینین نیست. مزیت نظام ادغامی در و ایران چن
هاي کلی متعـارض یـا   هاي متفاوت یا از سیاستگذاريگیريخدمات مالی، از تصمیم

شود. در حقیقت، نظام ادغامی همانند چتـري اسـت کـه همـه     موازي پیشگیري می
1دهد.خدمات مالی را تحت پوشش قرار می

خاص، سازمان واحدي که بر تمامی خدمات طوربهبانکی يهاپرداختدر زمینه 
هاي مختلف خدمات مالی تخصص ندارد و همـین  مالی نظارت دارد، عموماً در شاخه

سیاسـتگذار  عنوانبهعالوه، با وجود بانک مرکزي تواند موجب اشکال شود. بهامر می
ـ    ي هـا پرداخـت ر پولی و ارزي، وجود نهاد ناظر در حوزه تعیین مقـررات و نظـارت ب

رو سـازد.  هبانکی، ممکن است اعمال وظایف و اختیارات بانک مرکزي را با مشکل روب
بنابراین، در کشورمان با توجه به جدایی تاریخی خدمات مالی (بانک، بیمه، بورس و

صرفه ) از همدیگر، اندیشه ادغام آنها یا تعیین ناظر واحدي براي این خدمات بهغیره
ي بیمه حق ندارند خارج از موضوع و تخصـص خـود،   هاشرکتو هاکبانزیرا،نیست

سایر خدمات مالی نمایند.ارائهاقدام به 
کدام از خدمات مالی اسـتوار اسـت.   رویکرد دوم بر نظارت جداگانه نسبت به هر

، بیمـه  هابانکناظر عنوانبهبر طبق این سازوکار، براي مثال در ایران، بانک مرکزي 
ي بیمه و سازمان بورس اوراق بهادار در مقـام  هاشرکتنهاد ناظر بر وانعنبهمرکزي 

کـدام از ایـن نهادهـا از مقـررات مسـتقلی در      گردد. هـر ناظر بر بورس محسوب می

1-Schooner, Heidi Mandanis, 2002-2003, p. 412.
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کنند. در کشورمان نظارت بانک مرکزي بر اعمال وظایف و اختیارات خود تبعیت می
شـود.  اعمـال مـی  » هـا بانـک ت بـر  اداره نظار«از طریق نهادي به نام هابانکفعالیت 

و هـا بانـک هدف از تأسیس این اداره، حصول اطمینان از برقـراري ثبـات و سـالمت    
باشـد.  مؤسسات اعتباري از طریق نظارت حضوري به صورت ادواري یـا مـوردي مـی   

ي پرداخت بانک مرکزي، نسبت به رعایـت مقـررات و مـوازین    هانظامعالوه، اداره به
آورد.، نظارت الزم را به عمل میهابانکي بانکی در هاپرداختراجع به 

ي بانکی در قوانین و مقرراتهاپرداخت. مصادیق نظارت بر ج

تـوان مصـادیق   ي بانکی از سوي بانک مرکزي، مـی هاپرداختخصوص نظارت بر در
2این نظارت را در قوانین و مقررات متعدد مورد بررسی قـرار داد. مطـابق بـا مـاده     

لعمل پرداخــت و انتقــال، در زمینــه انتقــال وجــوه و پــردازش دســتورهاي  دســتورا
جمله وظایف زیر را بر عهده دارد:پرداخت، بانک مرکزي از

حساب تسویه مؤسسات مالینگهداريـ 
ي تسویههاحساببانکی از طریق اعمال در انجام تسویه بینـ 
نظارت و کنترل عملکرد مراکز پایاپاي مؤسسات مالیـ 
ظارت بر نحوه عملکرد مؤسسات مالی در زمینه پردازش دستورهاي پرداخـت  نـ 

هاو انتقال
نظارت و کنترل میزان نقدینگی الزم مؤسسات مالی جهت انجام تسویهـ 
هاي مربوط به شیوه انجام الکترونیکی تبادالت و انتقـاالت،  تدوین دستورالعملـ 

جاد بستر امـن بـراي تبـادل    هاي مالی ارسالی و ایکنترل اصالت و صحت پیام
هاها و پیامداده

40بانکی، مطابق بـا مـاده   در زمینه تشکیل مراکز پایاپاي براي انتقال وجوه بین
تشکیل مراکز پایاپاي مؤسسات مـالی بایـد پـس از    «دستورالعمل پرداخت و انتقال، 

مراکز اداره امور«از طرف دیگر، ». تأیید و کسب مجوز از بانک مرکزي صورت پذیرد
دستورالعمل پرداخـت  41(ماده » گیردپایاپاي تحت نظارت بانک مرکزي صورت می

همان دستورالعمل، بانک مرکزي تنهـا نهـاد   45و انتقال). همچنین، به تصریح ماده 
ي تسـویه  هاحسابباشد و به همین دلیل کلیه بانکی میهاي بینگر در انتقالتسویه

ه و تحت مدیریت و نظارت آن باشد.باید نزد بانک مرکزي افتتاح شد
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میـان خـود، اقـدام    نامهموافقتتوانند با انعقاد نمیهابانکمنظور انجام تسویه، به
بانکی نمایند. بلکه باید به سـامانه تسـویه   به افتتاح حساب تسویه و انجام تسویه بین

به تصریح کند، وصل شوند. نظر بانک مرکزي فعالیت میناخالص آنی (ساتنا) که زیر
مراکز پایاپاي یا مؤسسات مالی عضـو آنهـا   «دستورالعمل پرداخت و انتقال، 43ماده 

مراکـز پایاپـاي   منظـور بدینبانکی را نداشته وحق افتتاح حساب و انجام تسویه بین
».باید مستقیماً به سیستم تسویه ناخالص و بالدرنگ (ساتنا) متصل گردند

توان به مقررات ساتنا بانکی میدر تسویه بیندر مورد نقش نظارتی بانک مرکزي
نـاظر سـاتنا   عنـوان بـه ساتنا، بانک مرکـزي  نامهموافقت30مراجعه کرد. بنابر ماده 

باشد:وظایف و اختیاراتی را به شرح زیر دارا می
هاي عملیاتی ساتنا و اعـالم آن بـه   ها و رویهروزرسانی دستورالعملتعیین و بهـ 
ت مالی عضوو مؤسساهابانک

هـاي داخلـی   اعمال نظارت به صورت حضوري و غیرحضوري و کنترل سیستمـ 
هـا و اسـتانداردهاي   منظور حصول اطمینان از تطابق آنها بـا دسـتورالعمل  بههابانک

اعالم شده
نظارت بر جریان نقدینگی و نقـل و انتقـال وجـوه در سـاتنا، ناشـی از صـدور       ـ 

وصیه به اعضا و انجام اقدامات الزم در مـواقعی کـه   دستورهاي پرداخت و هشدار یا ت
دهد.بانک مرکزي ضروري تشخیص می

نظارت بانک مرکزي بر عملیات ساتنا، به هـیچ وجـه بـه معنـاي قبـول تعهـد از       
بانک مرکـزي درخصـوص   «ي عضو این سامانه نیست. به همین دلیل، هابانکجانب 

یتی نداشته و نسبت به اجراي لمسئوگونه مدیریت نقدینگی حساب تسویه عضو هیچ
ي عضـو کـه در نتیجـه عـدم کفایـت نقـدینگی در حسـاب عضـو         هاپرداختدستور 

30(تبصـره مـاده   » ت، هـیچ تعهـد و یـا تکلیفـی را برعهـده نـدارد      سـ غیرقابل اجرا
ساتنا).نامهموافقت

سیاسـتگذار و نـاظر   عنـوان بـه در سامانه پایاپاي الکترونیکی (پایا)، بانک مرکزي 
شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:ن سامانه محسوب میای

هاي عملیاتی پایا و اعـالم  هاي اجرایی و رویهروزنمودن دستورالعملتعیین و بهـ 
آن به اعضا
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به منظور حصـول  هابانکهاي مرتبط با پایاي کنترل عملکرد سامانهمراقبت وـ 
داردهاي اعالم شده پایاها و استاناطمینان از تطابق آنها با دستورالعمل

هـاي احتمـالی پایـا    کنترل جریان نقدینگی، حجم نقل و انتقال وجوه و سـقف ـ 
و هشدار یا توصیه به اعضا و انجام اقـدامات الزم در  هاپرداختناشی از صدور دستور 

دهدمواقعی که بانک مرکزي ضروري تشخیص می
عضـویت در  نامـه موافقـت 41تشکیل و ریاست بر کارگروه تخصصی پایا (ماده ـ 

سامانه پایاپاي الکترونیکی (پایا))
69الی 65اجرا براي اقدامات نظارتی بانک مرکزي، مواد در مقام تعیین ضمانت

، بانـک مرکـزي در   65پایا اقدام به وضع قاعده کرده است. بر طبق ماده نامهموافقت
طی را علیـه بانـک متخلـف    تواند اقدامات انضبایک از موارد زیر میصورت احراز هر

اعمال نماید:
کلی یـا جزئـی از آن   طوربهعضو شرایط خود را با مقررات پایا تطبیق نداده یا ـ 

تخلف کرده باشد
باشـد (مـاده   شرط عضویت در پایا، عضویت در ساتنا میبا توجه به اینکه پیشـ 

تنا به حالت تعلیق که عضویت بانک عضوِ پایا در سادر صورتی،پایا)نامهموافقت13
درآمده یا بدان خاتمه داده شده باشد

حساب تسویه عضو در ساتنا به هر دلیل مسدود شده باشدـ 
عضو از پایا سوءاستفاده کرده باشدـ 
رأي دادگاه صالح مبنی بر عدم ادامه عملیات عضو صادر شده باشدـ 

از ابزارهاي زیر دوانتن تخلف میابانک مرکزي بسته به نوع و میز«در این موارد، 
استفاده نماید:

ارسال اخطار با مهلت ارسال عملکرد
       أخذ هزینه ناشی از خسارات وارد شـده بـه سـامانه، راهبـر، سـایر اعضـا و

مشتریان
طرفه نمودن وضعیت عضویتیک
غیرفعال نمودن موقتی عضو
تعلیق عضو
پایا)نامهموافقت66(ماده » لغو عضویت و اخراج عضو
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رد تشریفات مطالبه خسارات وارده از سوي عضو به سامانه پایا یا سـاتنا یـا   در مو
رسد مراجعه به دادگستري ضرورتی ندارد و بانـک مرکـزي   بانک مرکزي، به نظر می

نمایـد. ایـن اختیـار از    گیريتواند رأساً درخصوص اصل و میزان خسارت تصمیممی
سایر وظـایف و اختیـارات آن ناشـی    راهبري و نظارت بانک مرکزي بر پایا و ساتنا و 

شود. بدیهی است که در صورت بروز اختالف میان بانک مرکزي و بانک متخلـف  می
با همدیگر، مراجعه به مرجع حل اختالف ضروري خواهد بود. ایـن مرجـع   هابانکیا 

پایـا تعیـین شـده و عبـارت از یـک هیـأت داوري       نامـه موافقت63الی 60در مواد 
.باشدتخصصی می

بـانکی  بانکی ریـالی، دسـتورالعمل اجرایـی عملیـات بـازار بـین      در مورد بازار بین
حاوي مقررات مفصلی است که در آن، از جملـه نقـش راهبـردي و نظـارت     1ریالی،

تفصیل بیان شده است. وظیفه تسویه نهایی معامالت انجـام گرفتـه،   بانک مرکزي به
و مؤسسـات  هـا بانـک انـک مرکـزي و   بر اساس اطالعات دریافتی از واحد عملیاتی ب

باشد. این اعتباري غیربانکیِ عضو بازار، برعهده اداره معامالت ریالی بانک مرکزي می
بـانکی ریـالی بـه ایـن امـر      اداره در چارچوب دستورالعمل تسویه معامالت بازار بـین 

بـانکی  دسـتورالعمل اجرایـی عملیـات بـازار بـین     1ورزد (بند آخر مـاده  مبادرت می
یالی).ر

کننـده بـازار، کلیـه امـور مربـوط بـه       تنظـیم عنـوان بهبانک مرکزي «همچنین، 
ریـزي، سـازماندهی، همـاهنگی، تـدوین مقـررات، نظـارت، کنتـرل و تسـویه         برنامه

نماید. هاي پولی در بازار شرکت میمعامالت را برعهده داشته و جهت اعمال سیاست
باشـد، بانـک مرکـزي    انک مرکزي میدر شرایط اضطراري که تشخیص آن صرفاً با ب

تواند نسبت به تعطیل بازار، محدودنمودن معامالت و یـا اعمـال مقـررات خـاص،     می
همان دستورالعمل).4(متن و تبصره ماده » اقدام نماید

بـانکی ریـالی از سـوي بانـک مرکـزي صـادر       در بازار بـین هابانکمجوز فعالیت 
توانـد از نـرخ   کنترل بازار، بانک مرکزي میدستورالعمل). در جهت 3شود (ماده می

7حمایت کرده یا از اعالم نرخ خودداري نماید (تبصره مـاده  هابانکاعالمی از سوي 
بانک مرکـزي در ابتـداي هـر روز میـانگین مـوزون نـرخ       «دستورالعمل). همچنین، 

نرخ مرجـع بـه   عنوانبهمعامالت در روز کاري قبل را برحسب سررسیدهاي مختلف 

کمیسیون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. 27/10/1383مصوب -1
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رساند. در اولین روز شـروع بـه کـار بـازار، نـرخ مرجـع توسـط اتـاق         طالع اعضا میا
11(مـتن و تبصـره مـاده    » رسـد معامالت بانک مرکزي به اطالع اعضاي بـازار مـی  

دستورالعمل).
و مؤسسات اعتبـاري  هابانکبه منظور تحقق کامل وظایف نظارتی بانک مرکزي، 

لی عضویت دارند، مکلف بـه رعایـت دسـتورالعمل    بانکی ریاغیربانکی که در بازار بین
انـد کـه در صـورت    حاکم بر ایـن بـازار و کلیـه مقـررات نظـارتی و احتیـاطی شـده       

دسـتورالعمل  6مـاده  15شود (بند صالحدید از سوي بانک مرکزي به آنها ابالغ می
بانکی ریالی).اجرایی عملیات بازار بین

المللیو بیني کالنهاپرداختنقش بانک مرکزي در .4

گیـرد،  المللی صورت مییی که در سطح بینهاپرداختاعمال نقش بانک مرکزي در 
ویژه در به،در راستاي حمایت از اقتصاد داخلی در مفهوم کالن آن قابل تحلیل است

بـانکی در  المللی نـدارد، معـامالت بـین   کشورهاي جهان سوم که پول آنها اعتبار بین
مریکـا یـا   آهاي خارجی (ارز) معتبر مانند دالر ه از یکی از پولسطح فراملی با استفاد

گیرد. از آن جهت که تحصیل ارز مستلزم صادرات کاال یا معاوضـه آن  یورو انجام می
کشورها اغلب در قـوانین و مقـررات خـود    ،باشدبا پول داخلی (به همراه کارمزد) می

اند.یی براي خروج ارز وضع کردههامحدودیت
تنظیم مقررات مربوط به معامالت ارزي و «ق.پ.ب.ك، 11با بند ج ماده مطابق 

ي ارزي با تصویب شوراي پول و اعتبار و همچنین نظارت هاپرداختتعهد یا تضمین 
باشد. همچنین نگهداري کلیـه ذخـایر   از وظایف بانک مرکزي می» بر معامالت ارزي

ادهاي پولی و مـالی و بازرگـانی و   پرداخت در اجراي قراردنامهموافقتارزي و انعقاد 
عنـوان بانکـدار دولـت   بـه ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها، بر عهده بانک مرکزي

ق.پ.ب.ك).12قرار دارد (بند ج و هـ ماده 
ي خـارج و یـا   هـا بانکحساب جاري نزد نگهداريافتتاح و «عالوه بر موارد فوق، 

د و انجام کلیه عملیات مجاز بـانکی  ي داخل و خارج نزد خوهابانکحساب نگهداري
ي هـا بانـک دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب 

ق.پ.ب.ك).13ماده 7باشد (بند با بانک مرکزي می» داخل
ي بـانکی کـه در سـطح    هـا پرداخـت یکی از کارکردهاي بانک مرکزي در زمینـه  
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ي هـا پرداخـت گیرد، نقـش ایـن بانـک در    ار میالمللی مورد استفاده قرداخلی و بین
ي صـادرکننده  هـا بانـک ي بانکی در هاحسابکالن است. براي مثال، پس از پایاپاي 
ي مختلف حسب مـورد، روزانـه مبـالغ    هابانککارت پرداخت، از طریق مرکز شتاب، 

شـوند. تسـویه خـالص چنـین     کالنی را از همدیگر بستانکار یا بـه هـم بـدهکار مـی    
حسـاب  هـا بانـک آید. بـدین معنـا کـه    عمل میایی از طریق بانک مرکزي بههبدهی

کننـد و بانـک مـذکور بسـته بـه بـدهکار یـا        تسویه نزد بانـک مرکـزي افتتـاح مـی    
، از حساب یکی برداشت کرده و به حساب دیگـري  هابانککدام از بستانکاربودن هر

کند.واریز می
اغلـب بسـیار منعطـف اسـت. بـه      سازوکار پرداخت کالن از طریق بانک مرکـزي 

عـالوه، بانـک   استفاده کرد. بـه هاپرداختتوان از آن براي انواع مختلف نحوي که می
مرکزي ممکن است واسطه پرداخت یا دریافت در رابطه میان دولت و طرف داخلـی  

تواند سازوکار تسویه ناخالص آنی (تسویه یا خارجی باشد. همچنین بانک مرکزي می
همانند آنچه کـه  ،1ي مختلف ترتیب بدهدهابانکانجام تراکنش) را براي همزمان با 

در کشورمان رواج دارد.» ساتنا«امروزه با نام 
المللـی برعهـده   ي کالن و تسـویه بـین  هاپرداختهایی که بانک مرکزي در نقش

ي هـا نظامایجاد ارتباط با «باشد. در واقع، ي دیگر نمیهابانکدارد، قابل واگذاري به 
پـذیر  المللی انحصاراً توسط بانک مرکزي امکانهاي بینتسویه سایر کشورها و شبکه

بوده و کلیه امور فنی و اجرایی مربوط به ارتباطات فوق از طریق بانک مزبور و یـا بـا   
ساتنا). علت ایـن امـر، بـا کنتـرل     نامهموافقت32(ماده » پذیردتأیید آن صورت می

یابـد.  هاي پولی توسـط بانـک مرکـزي، ارتبـاط مـی     ستمعامالت ارزي و اعمال سیا
ي پایاپاي و پرداخت سایر کشـورها و  هانظامهمین استدالل در مورد ایجاد ارتباط با 

بـه نحـوي کـه    ،کنـد المللی موجود در این خصـوص هـم صـدق مـی    هاي بینشبکه
43گیـرد (مـاده   برقراري چنین ارتباطاتی منحصراً توسط بانک مرکزي صـورت مـی  

پایا).نامهوافقتم

نتیجه. 5
گیري اجمالی از دالیل اختیار انحصاري بانـک مرکـزي در نظـارت بـر     در یک نتیجه

1- Summers, op. cit, pp. 88-89.
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سـو، ایـن   توان دریافت کـه از یـک  هاي بانکی میي بانکی و سایر عملیاتهاپرداخت
مســتقیم بــا تحقــق اهــداف کالنــی همچــون حفــظ ارزش پــول و طــوربــهاختیــار 

باشـد، ارتبـاط   که از جمله وظایف اصلی بانک مرکزي میسیاستگذاري پولی و ارزي 
طرفـی بانـک مرکـزي نسـبت بـه      مستقیم دارد. از سوي دیگر، برتري نهـادي و بـی  

یندهایی همچون پایاپاي و تسویه بانکی که تقریبـاً در  ا، از بروز اختالف در فرهابانک
وه، در صـورت  عـال کنـد. بـه  باشد، جلوگیري میروز در جریان میتمام ساعات شبانه

و مؤسسات مالی و اعتباري، جایگـاه برتـر بانـک مرکـزي     هابانکبروز اختالف، میان 
اي در حـل و فصـل اختالفـات مربـوط بـه      شود که این بانک سهم عمـده موجب می

ي بانکی داشته باشد.هاپرداخت
ي پرداخت و ابـالغ راهبردهـاي   هانظامراهبري و نظارت مستمر بانک مرکزي بر 

ي پرداخـت، یکـی از بهتـرین وسـایل بـراي      هـا نظـام ه و اجرایـی بـه اعضـاي    سازند
ها و در نتیجه اختالفات است. وقتی ایـن نقـش   رسانیدن اشتباهات و اخاللحداقلبه
موقـع از  ي مختلف ایفا شود و بانک مرکزي بـه هابانکخوبی و بدون تبعیض میان به

و هـا بانـک ، استفاده نماید، تکلیف اجراهایی که در اختیار داردانواع مختلف ضمانت
حتی اشخاص متخلف، در اکثر موارد بدون اینکه نیازي براي مراجعه به دادگسـتري  

باشد، تعیین خواهد شد.
هـاي انضـباطی   هاي مختلفی که بانک مرکزي براي اعمال تنبیه و مجـازات شیوه

بدین معنا که ؛ندآیشمار میگیرد، از اختیارات صالحدیدي بانک مرکزي بهکار میبه
هرچند بانک مرکزي باید منطق کافی براي اعمال آنها داشته باشد، امـا اینکـه چـرا    

و مؤسسات مالی ارتباطی نـدارد  هابانکبانک مذکور داراي چنین اختیاراتی است به 
استگذار پولی و نماینده حقوق و منافع عمومی و سیعنوانبهو از نقش بانک مرکزي 

رد.گیارزي نشأت می
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