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 اشاره

ستای    شتاا  اقتصتا  قاتاتقتن بت     هتا  کیتن امتا     سیاستت  (91)بند کید أتبه  تیعنا با

 ر  هتا  لاتا یا   یقینته  هتا ت  ستای  ن  ت لیتیری   ای اقتداقافع لیامیتت     ت ستام   اقتصا 

قیضتی  ب رستن قیااتج الت ا  امتارف بت        قاانتد ن ع   ت ها  پیمنع تجتار ع اری   حییه

ایت ا  ت  ر بتیک کشتیرها     سیاست قتککیر  ر  ( 91)سیات  بااکن کشیر  ر ال ا  بند 

 لها  کشیرها  تماقن راستا همیکقثالً  ر  .کندرت اهمیت ییا   پیدا قنقختیف پیش

 خی  بایارها   ر را ها  قامنبح ا  بیضاً ت هاایسا  تیسیهع ت پیش لت ای سطحن ه  با

طمینتاان  ااا قامن  ر بایارها  هابااک اث رکار به ااش تیله با اق  ایک .اادک  ه احااس

 کته  اتار   کشیرهاین ب ا  حتن ایک ب  عالته .است  اشته پن  ر را هابااک  ر بخش

 قاتال   ت اقت تی   تغییت   پت   قحتی   ااتدع اشده ایز قامن ها بح ا  یا ت قامن  ها ایسا 

 انتیک   ر .استت  امتی ه   یااپتک  التناب را کشیرها بااکن ساختار  ر تغیی  لدید پیش تع

 ستاختارع  ااتشع   رقتیر   را قهمتن  سؤاالف اقتصا   لیاال  ت رکارا ش ایطن سیاست

 بتیک  قتاابت   به ارتباطتاف  امبته ت اادامی ه قط ح بااکدار  ب  صنیت امارف ت قا راف

  ر قامن بایارها  شاالیت ت ثباف اهمیت . اراد اذعا  ها  قامنسیات  ت بااکن صنیت

 عمیک   مزت  قامنع حییه لیاال   یگ  ب  ها ن  بامایه قتااب  ت اث  ت ها بااک ها لیامیت

 تأکید قیر  را قتید  ها شیك ت ا محمه اث اف  ترای به ت صحیح قای    ر ها بااک

 . هدقن ق ار

 ت شتیرا  استالقن   تیس  قجیس بااکن قیاایک اصالح الیحه ت ها ط ح اراله به تیله با

 ب خن بااکدار  قیاایک ب  تأکید با بااکن ت قامن امارف سیات  تحیالف ب رسن  تمتع

رتزار     ر .رستد قن به ام  ض تر   ایاع تج بیاف ای ری  به ه ت لها  ای کشیرها 

 همچنتیک  ت نق یکتا  ت ااگیاتتا ع قتامز    ژاپکع کشیرها  بااکن امارف سیات  حاض ع
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 کشتیرها  ایتک   ر قتامن  خدقاف ت بااکدار  قیاایک .است ق ارر لته نقیر ب رس عای ا 

 بااک ب خیر  کشیرها قث  نق یکاع ط یاه ب خن قاای  . اراد باه  ل اتاان ها تااتف

 ای  یگت   ب ختن  قاای  اقا کندعقن قشخص قاص  ت لزلن طیر به را هابااک با ق کز 

 قیتیک  نطتیرکی  به را هایا بااک ت ق کز  بااک اختیاراف ت ژاپک تظایف امی  کشیرها

 قیاایک ااگیاتتا ع  .شی امن هابااک با ق کز  بااک رلتار احیه لزلیاف تار  ت کندقن

 لزلیتاف  تار  کمت  ت کندقن قشخص  قیق طیر به را امارتن سایقا  اهدا  ت ساختار

 قثت   امارف ها رت  به ا تیژه تیله نق یکا قیاایک که رحامن .شی قن عمیک   ن 

 نق یکا ت ااگیاتا  ژاپکع کشیرها   ر .ار   احتیاطن ها اابت اایا  ت بح ا  نیقی 

 یک ت ق کز  بااک ب عهده بااکن امارف تظیاه استع ت پیچیده ها ن  قامن سیات  که

 .است قاتا  سایقا  اند یا

ها  امتارتن ت حتاکمیتن ت ارتاتا  ستطح     قأقیریت ت قائیمیت ب  تأکیدحاض  با  ایشته

امگیها  قختیف کشیرها  پیشت ت  ر یقینته   ری   ای است تا با به هصد   ر عها ننراه

ت  ستای  اقتصتا    شتاا    ر راستتا   عهتا  امتارتن بت  شتبکه بتااکن کشتیر      ااش سیات 

ها  پیمنع   ر حییه ها  لاا یا یقینه ها ت سای  ن  ت لییری   ای اقداقافع لیامیت سام 

 .را  ب  اشته شی  تجار ع اری 

 

 های سالمت اداری و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش
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 مقدمه .1

ت قؤسااف قامنع قیضتی  لدیتد  ابتی ه ت  ها بااکت امارف ب  عمیک     رکار قاای 

ت   رتکار  قتاای  حاکن ای تیسیه قباحث ق بتیط بتته   نخیب بهف ایک حییهع ب رسن ا بیا

 ر ایک  شده کیتدت قت  ر کتب ت قااالف  .باشد نقت قؤسااف قامن  ها بااکامارف ب  

 کتته قاتتاهی  ت قیضتتیعاف قختیاتتن  ر ایتتک رابطتته طتت ح        هتتد نقتتحتتییهع اشتتا   

ع کته همت اه بتا ها بااکق کز  ب   بااک ااهیلی قداخیهامیاه امارف  عنیا  به .اادر  یده

ع  ر تیتار  بتا قییارهتا  حاکمیتت شت کتن      هاستت  ن کنتت ل ت ترت   ر اقیر  اخین 

ای ستی   یگت  قباحتث لتایگزینن  ر      .ق ار ر لته شده استت  قیر اادت مکا  شده قط ح

تیلته کارشناستا  را    ع8002بیتد ای تقتی  بح ا  قامن سال  خصیص بهاند سال اخی  ت 

یکتن ای ایتک قیار  قائیه امارف احتیاطن است کته هتدلن  .خی  لیب امتی ه استت به

امتارف   رستد  نقت بته امت     .ت قؤساتاف قتامن اتدار     هتا  بااتک ستالقت قتامن  کیتأقلتز 

کتاهش ااتیا     گت  ی  عبتارف  بته ع تم کتتز ختتی  را بتت  پیشتگی   ت     هتا  بااکاحتیاطن ب  

شتاق  ریاتک   ) باشتند  نقت بتا ن  قیالته   ت قؤساتاف قتامن    هتا  بااتک کته   ینهتا  اکیر

ع قثتال  عنتیا   بته  . هتد قت ار قتن   ع ( قنتد  اما اادینگنع اعتبار ع بایارع عمییاتن ت ریاک 

 ر امتا  بتااکنع    هتا  بااتک لییری   ای ااتاال ریاک یتتک بااتتک بتته ستتای       قنمیر به

 ر  ها بااکبه ایک قینا که الی  است  .پیدا ک  ه استا  ضدا خهس قایه بااکن قاهیت 

 تره رتاق به ذخی ه س قایه بپ  ایاد تا  ر  تره رکتی  بتیاانتتد ای ایتک ست قایه استتاا ه      

 .کنند

ستای    شتاا  اقتصتا  قاتاتقتن بت     هتا  کیتن امتا     سیاست (91)به اینکه بند  تیعنا با 

ها  قختیف اقتصتا      ر ع صهیا لاا  سای  ن  ت لییری   ای اقداقاف م ت سا اقتصا 
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 کتارا  ت قؤث  صیرف به تیااد نق یقاان ها بااک ب  امارف سیات  .یا نتر  امی ه است

 کتاقالً  بتااکن  امتارف  اقت    ر  رری  تاحدها  اهدا  ت ها تیقائیمکه  اماید لیامیت

 .استت  اهمیتت  حتالز  باتیار  ایتز  قامن ثباف  یدراه ای امارف بااکن ابیا  .باشد شاا 

 تلتی   بته عتد    تیا  نق که شی  نق بح ا  ب تی قتید   قیلب عیاق  امارتن ایام 

 هتا  ریاتک  بته بت تی   قنج  که ایحد شیب اادینگن قناسبع اگهدار  س قایه کاایت

 قیلتب  قتککیر  عیاقت   قجمتی   .کت    اشاره ع...ت تطابق س رسیدها عد  شی ع قتید 

 تتنش   اتار  را قبتا الف  قیمیل رتاد ت شده لیاال  بایار اعتما   رله ب  ار تأثی رک

 عتد   رتکارا ع بته ست قایه   هنگاتت  هتا  تحمی  ییا  ای  ییاابار  اث اف ت دیاما نق

 ت قؤساتاف  قتامن  تتأقیک   ر ریاکع ضیف قدی یت ت کنت ل سایتکارها  به اعتما 

ختارلن   هتا  ست قایه  خصتیص  به)ایه س ق بایار ای هاس قایه خ تج عن ه اعتبار تیقف

  .(9910 لزای  ع) ار   ابال به را(  ....ت

 بُیتد   ر هت   قتامن  امتارف  به ا تیژه تیله اخی ع ها  هه  ر قامن ها بح ا  تقی  با

 رات   ت ایجا  با همزقا  ت ر لت صیرف لها   ر سطح عمین بُید  ر ه  ت ام  

  ر جیتتدر  بته  قتامنع  بختش  امتارف بت    نهیریق  اممیینبیک ها هماهنگن ت سایتکارها

 ر  .کت    پیتدا  تکاقت   قتامن  بخش  ر امارتن ها سیات  ت قیاایک کشیرهاع ای بایار 

 ختدقاف  ت بااکتدار   قتیاایک  بته  ق بیط تحیل ها ع صه کیت  قه  ای یکن قیا ع ایک

 .باشدقن کشیرها قامن

 قجیس قیر تیله کشیر اکنبا ت پیمن حییه قیاایک اصالح قیضی  اخی  ها سال  ر

 ایک  ر میایحن ت هاط ح ت ر لته ق ار ای ا  اسالقن لمهیر   تمت اسالقن ت شیرا 

 ای یکن امارف بخش ر لتهع صیرف ها شناسننسیب ب اساس .است شده اراله راستا
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 ام  به ض ترف .است ای ا   ر قیاایک بااکن اصالح ب ا  ض تر  ها بخش کیت  قه 

 ب رسن رزار  به ایک  ر قا رافع ت قیاایک اصالح  ر  یگ  کشیرها  بهتج  به تیله

  ر ت شتده  پ  اخته لها  کشیرها  ای ب خن بااکدار  قیاایک ت بااکن امارف سیات 

 ر لتته  قت ار  ب رستن  قیر  ه  قامن امارف سیات  تحیالف تاریخن سی  ب خن قیار ع

 ت یالتهتیسیه کشیرها  ه  ها ن  ر  که اادشده ااتخاب  ا ریاه به کشیرها ایک .است

 .است قتااتف ها ن   ر امارتن پیچیدرن سیات  ت  ار  تلی  تیسیه  رحال کشیر ه 

 شده نتر ه یی  بخش به ت تیب اند  ر کشیرها ای ه یک  رقیر  شده قط ح قطامب

 :است

 بااکن امارف سیات  تحیل ت ایجا  ای ا تاریخچه .9

 "بااکن مارفا سیات  ساختار"ن یقیااج ال ا .8

 بااکن امارف ها ب ااقه .9

 امتارف  سیاتت   "نیقیااج ال ا با ق تب   ها بخش) بااکن قیاایک ب  ق تر  .4

 ("بااکن

 بند لمج .5

 "بتااکن  امتارف  سیاتت   "نیت قیااتج ال ا  قیتا   کیتن  ا قاایاته  ضتمک  نخ  بخش  ر

  .است شده اراله ها ن  قیاایک بااکدار   رقیر  تحییین کشیرهاع
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 در مبانی نظریسیری .1

بیتا   اشتت کته ارالته یتک تی یتف        انتیک  تتیا  قتن   ر حییه بااکن  ر قاهی  امارف

 ع ییت ا امتارف بتااکن  ر ب ری اتده     ایاتت   یپتک  اقکتا   نستا ر  بهقشخص  ر ایک یقینه 

تیتاریف   .باشتد  نقت  ر لهتا  اقت تی    هتا  بااتک ها  پیچیتده  ها  قختیان ای لیامیتیقینه

اب ای امی  که حاظ  تیا  نقبایار قتید  است تمن به ل أف  قیر بحث نهی ریققیلی  

 لصت  رتکارا ع  ع تبییت ای قا راف ت حاتظ قنتالج ستپ  ه   ثباف ت سالقت قؤسااف قامن

پیچیده بی   بالت قؤسااف قامن قدر  ت ایای  به ام  .باشندقشت ك تیاریف قیلی  قن

بتتداعافع ابیتتب اتقتتاف همیشتتگن بتته تطبیتتق اتتارایبن قتتاایان بتتا تغییتت اف بنیتتاان ت ا 

ع قدرف قحدت    ر یقینه تدتیک قات راف بته قاتئیمیک امتارف ت تنمتی       رکارا  قاای 

 .امایندقؤسااف قامن اعطا قن  ها تیلیام

ت قؤسااف قامن تاس  قیا   ها بااکای ناجاست که  قیر بحثهمیت امارف  ر یقینه ا

ااتدای  ر  قنابج پتس  نطیرکی به اهاین قنابج قامن یا کنندرا  قص  ت  کنندرا  اادای پس

    اراتده اصتین    تنهتا  اته شتیب ختی     قیت ط  ای هتا  بااتک  گت  ی  عبتارف  به .باشندلاقیه قن

هتا  ر اقتصتا  هاتتندع    رتکار  خصیصن ت کااال اتمیه اعتبار ت س قایه ها  بخشسپ  ه

 ر ضتمک   .شتیاد ها  لاقیه ایز قحاتیب قتن  پ  اخت سایتکارکننده عمده بیکه تنمی 

هتا  ها رت  ع ضه قنابج پیمن ت اعتبار  کشیر تأثی  قاتای   ار ع ییت ا بااتک  یک لیامیتا

لیتیری   ای   .اعطا  تاهیالف را  اراتد  قیایط قؤسااتن هاتند که قدرف ایجا  پیل 

هتا   یگت  لاقیته ای    ها بته بختش  ها  بااکقشکالف ت اارسالن بار ا ییس ایت اث اف 

 ر ایتک رابطته    .ستای  تت  قتن  ها را رتشکارف ب  بااک یگ  قیار   است که اهمیت ام

کنت ل کال  اقتصا   قاانتد   قیایط ها همیاره لهت ای  به اهدا  سیاست پیمنع بااک
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هتا  قاتتای  ت تاتهیالف    هتا  اعتبتار ع کنتت ل   ها  به هع سافعمییاف بایار بایع ا خ

اس سته رت  ذیت    ب است  هتا  بااتک ها  امتارف بت    رت  .شیادتنزی  قجد ع کنت ل قن

 :شی  نقبااک ق کز  اعمال  قیایط 

 (بایرسن  ر قح )رت  امارف قاتای  .9

کمیتتته عتتامن   قیتتایط بایرستتن ختتارج ای قحتت   )رت  امتتارف بی قاتتتای   .8

 (.....کمیته بال ت ایلمیهامارف بااکن  ناممیی کیب

 امارف  ها رت سای   .9

 

 نظارت بانکی یالملل نیبکمیته عالی .2.1

ایتک کمیتته    .استت ( بتایل  )کمیتته بتال    ع رری  امتارف بتااکن   ناممیی کیباها   کیت  نعام

ق کز  تیدا   ای کشیرها  عمتده صتنیتن     ها بااکق کب است ای امایندرا  ارشد 

کااتا ا ت   عستیلدع ژاپتک   عاق یکتاع ستییس   عایتامیاع ل اااته  عااگیاتا  عنمما  : ایلمیه ایا 

 عنتیا   بته  ناممیی کیب  ها هیتایتیس  بااک ه  سه قاه یک بار  قیمیالًمیکزاقبیرگ که 

تشتکی  لیاتاف     یت  م بته  .رت     نقت ن   ر شه  بایل ستییس تشتکی     ن الم بی خااه 

کمیتته بتایل  ارا     .قککیر  ر شه  بایل ایک کمیته به کمیته بتایل قیت ت  شتده استت    

ضتمنن قیظتف بته الت ا       طتیر  بته مکتک اکثت  کشتیرها  عضتی      عقدرف قاایان ایات

  هتا  بااتک قتییتق بته    (BIS) ناممییت  کیبت   هتا  هیتایر اه بااک .ن  هاتند  اه هیتیص

 قیر استتاا ه ق کز   ایا است ت ساختما  ن  لهت ب رزار  لیاتاف کمیتته قتککیر    
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ع مکتک لتدا  ای قیزبتاان لیاتاف ت اقتیر تتدارکاتن ت  بی خااته بااتک           یت ر نقت ق ار 

 9.بال ادار کمیته   ها استیسااشن  ر ل یا  تیییک  عقیر اشاره

 

 اقدامات مهم کمیته بال

ت  قتؤث  ت  کتارا اقداقاف کمیته بال تهیه ت ااتشار اصیل پایه  ر امارف بااکن  کیت  قه ای 

 هتا  بااکحاض  شییه امارف ب    رحال .همچنیک قا راف ق بیط به کاایت س قایه است

دیک محتا   بت  .استت  التته ی ییتغ ر لها  ای امارف تطبیان به امتارف قبتنتن بت  ریاتک     

را با استاا ه ای ب رستن   ها بااکقاتای  خی  ب    ها امارفق کز  بایرسن ت   ها بااک

بدیک ت تیب امارف قاتم  ب   .کنند نققبتنن ب  امارف بی حضیر  اعمال   ها رزار 

 قیقج بهشناساین  قنمیر به ها ن تحیی  اطالعاف  ریالتن ای  قیایط  ها بااکقیقییت قامن 

قامن احتمامن ت ااجا  اقداقاف اصتالحن لهتت     ها بح ا ای تقی     یر شیپ عریاک

 .  یر نقای  به اهدا  امارتن صیرف 

با رتیک   ریاک  ر قااطج لصین ت  ها بااکامارف بی حضیر  اقکا  ارییابن قاتم   

بت  پایته    تت   کیتتاه امتارف  ر لیاصت     گت  ی  عبتارف  بته  .کنتد  نقت حتن قاهااته را لت اه    

یک  عنیا  به تیااد نق ها بااکقامن ت سای  اطالعاف تاصیه ای   ها صیرف  یتتحی هیتجز

 ر ایتک حامتت بایرستا      .عم  کند  ار قائیه  ها بااک  رخصیصسیات  هشدار س یج 

ااتبت بته تهیته ب ااقته       تت   رتشتک امارف قاتای  با اطال  ای اااط ضیف ت با  یتدراه  

که  ینها حییهت اا ژ  خی  را به ب رسن بایرسن ت حضیر  ر بااک اقدا  ت عمده تقت 

با عضییت  9195کمیته بایل  ر سال  .قیاله با قشک  لد  هاتند قتم کز خیاهند ک  

                                                           
1. Federal Financial Supervisory Authority 
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 ابال ترشکاته شد  اند بااک بتزرگ  ر اثت     ت به (G-10) کشیر بزرگ اقتصا   90

کت    ها  قتید   قنتش    ر ایک تاریخ کمیته بایل تیهدااقه .قشکالف اری  تشکی  شد

هتا بته اقضتا     هتا  ختارلن بااتک    که بیک کشیرها  قیهما  ت قیزبا  ب ا  امارف شتیبه 

 .9ااد رسیده

 ابال اکیل کشیرها  نق یکا  لنیبن اتمیک قدل باتیار ستا ه    به 9122 ر سال  :9بایل 

قنمیر ت هتد  ای کاایتت ست قایه ایتک      .پیشنها  شد 9کاایت س قایه تحت عنیا  بایل 

ها  احتمامن ست قایه  اشتته باشتد ت  ر     د کالن ب ا  قاابیه با بح ا است که بااک به ح

قا راتتن بت ا     9119به قت تر یقتا  تتا ستال      .ش ای  تیطیین ت ترشکاتگن ق ار اگی  

ع قحاستبه ریاتک بتایار ت التایه استتاا ه ای      نبتااک  کیبت ذخی ه قطامبتاف قیتی ع تاتییه    

هتا ضت یب ریاتک     ا  ااتیا   ارایتن  کمیته بتایل بت    .ها اراله شد ها   اخین بااک قدل

قییت  شده بته ریاتک     ها ین اراا  را اعال  ت قاهی   بایار سا ه حال کی رعخاص ت 

هتا  پ خطت  ضت یب ریاتک بتاالت   ر لتنتد ت         ر ایتک قتدلع  ارایتن    .را قی لن ک  

 ر ایتک   . رصد را رعایت کننتد  2ها  قییت  شده  ها باید اابت س قایه به  اراین بااک

ها  پ خط  هدایت کندع قخ ج  ها  خی  را به سمت  اراین ار  یک بااک  اراین قدل

اابت کاایت س قایه کت    جهی راتیابد ت  ها  قییت  شده الزایش قن کا ؛ یینن  اراین

 رصتد بشتی  یتا بایتد ست قایه بااتک را        2ار  اابت کاایتت ست قایه کمتت  ای     .شی  قن

شتناخته   9ایک قات راف تحتت عنتیا  بتایل      .ک  ها را ک   الزایش  ا  یا ریاک  اراین

هتا   هما  قدمن است که اق تی ب ا  قحاسبه کاایت ست قایه بااتک   باًیتا شیاد ت ایک   قن

 .ری   ق ار قن قیر استاا ه ر ای ا  

                                                           
1. Basel Committee on Banking Supervision(2012) 
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ریز  لدید  بت ا  کنتت ل    ب ااقه 9119-9112 ابال بح ا  قامن نسیا  ر سال  به :8بایل 

ر ایک بح ا  کشیرها  قتید  نسیاین با قشک  خ تج س یج   .ها نبای شد ریاک بااک

هایشا  ستایط کت      یا  تمت بیضاًرت شداد ت  قنابج ت الت شدید اری  پیل  اخین رتبه

ستال   6ریز  کمیتته بتایل    ب ااقه .یا اصالحاف اساسن  ر اما  بااکن خی  صیرف  ا اد

هاع سه رکتک   یاف ت ارییابنبید ای قکاک اف طیالان ت قطام 8004طیل کشید تا  ر سال 

رکتک ست قایه بتا تم کتز رت  تاتهیالف       .اصین س قایهع امارف ت شاالیت تی یف شتد 

 8006 ر ا اقته  ر ستال    .بند  قشتت یا   ر امت  ر لتت    هاین را ب ا  رتبه بااکنع قشی 

هتا  تجتار  ت ایتای کاایتت      رتکار   سای  قحاسبه ریاک س قایه قا راتن ب ا  یکاا 

ا   همچنتیک تی یتف ستا ه    .قحتدت  تی یتف شتد    صیرف بهها  ریاه کار ایکس قایه ب ا  

تی یتف ست قایه قیر ایتای     .ها  عمییاتن تی یف شتد  ب ا  کاایت س قایه  ر اث  ریاک

ا  بی  ب ا  لب ا  ک  شد  کاایتت ست قایه    ها  عمییاتن  ر حایات بهااه ب ا  ریاک

شیاد ت  شناخته قن 8ت عنیا  بایل ایک قا راف تح .ها   اخین اعتبارسنجن  ر اث  قدل

شاالیت اطالعاف ت مزت  حاکمیت ش کتن ت قتدی یت ریاتک بتا     ایام تااتف اساسن 

بایار  ای قطامب ق بیط به امتارفع حاکمیتت شت کتن ت      رقیر  9بایل  . اراد 9بایل 

ها  قشخصن ادار  ت لا  به اهمیت  اشتک  قدی یت ریاک ساکت استع  ستیرامیم 

ارکا  ق بتیط بته     رقیر کاایت س قایه  ب  عالته 8بایل  . هد یطه هشدار قنارکا  ق ب

تتیاای  اقتدا  بااتک     قتن  .هتا  قاصتین  ار    شاالیت ت حاکمیتت شت کتن  ستتیرامیم    

 8ق کز  ب ا  امزا  اراله اطالعاف شاا  بااکن را اتمیک قد  بت ا  همتاهنگن بتا بتایل     

 .ب نتر  کنی 
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هتا  ییتا   ااتبت بته مغتی       ع اگ اان8009-8002 ا  قامن حتن قب  ای تقی  بح :9بایل 

 . اشت تلی  بااکن بی قتداتل  ها  ها  تجار  به لیامیت قیاایک قمنیعیت ترت  بااک

 هتا   لیامیتت  ریاتک  کنتت ل  بت ا   قا راتتن  تتدتیک   رحتال  هان  بایلع کمیته راته به

راف قمنیعیتت ترت   قات   9181بحت ا  بتااکن     ابتال  بته  .ااتد  بتی ه  هتا  بااتک  بی قتداتل

 90بیتد ای رکشتت    .رکار  تضتج شتداد   ها  س قایه ها  تجار  به حییه لیامیت بااک

ها  طیمن اکشید که با پاییک نقد  ا خ به ه .سال  تمت نق یکا ایک قمنیعیت را مغی ک  

رتتکارا  ختت  ع   قتتامن ت حتتتن ستت قایه   قؤساتتافپتتکی    ت التتزایش  رلتته ریاتتک  

خصتیص اترا  بتا پشتتیااه     بته  پ خط  ر اایا  اترا  ق ضه  قحابا ها  بن رکار  س قایه

با تیقف رشد قیمت قاکک  8002تا  8009 ر لاصیه بیک  .ها  قاکک بایار باال رلت تا 

طتیالان ر لتتار     باستاباه رتکار    ت الزایش اکیل  ر اترا  قاککع اند ش کت س قایه

ارا  قجبتیر بته اعتال     بت ا  حاتظ ختی   ر قاابت  طیبکت      کمبی  اادینگن شداد ت عمالً

 9.ترشکاتگن شداد

 ر ارتباط با تاییض اختیتار بته    9959با تیله به قاای  پیمن ت بااکن کشیر قصیب سال 

 عبااک ق کز  لمهیر  اسالقن ای ا  ب ا  قداخیه ت امارف ب  قاتال  بتااکن ت پتیمن   

 85/99/9928قصتیبه یتتک هتتزار ت اهتار همیک لیاتته قتتیرخ    ب استتاسبااتک قتتککیر  

بخشتناقه   .ابالغ ک  ه است ها بااکرا به « کاایت س قایه  ااقه کیین»ا  پیل ت اعتبار شیر

 قؤساتاف ت  هتا  بااتک قدی یت کت  امتارف بت      81/99/9929قیرخ  9166/ب/شماره  

اابت کاایت س قایه حاص  تاای  س قایه  امکک  لی  ااقه کیین 9قا ه  قیلب بهاعتبار  

                                                           
1. Bulgaria, Detailed Assessment of Observance, Basel Core Principles for 

Effective Banking Supervision, 2015 



 زارش پژوهشیگ       11  

قتییت     هتا  یتن  اراق بیط به س قایه پایه به قجمی   قهاا کیین ر  شده ارالهطبق تی یف 

 .است ااقه کیین 5 ر قا ه  شده اراله رصد طبق تی یف  ب حابشده به ض ایب ریاک 

 ر یک بخش ای بااک ق کز  قتم کز  امکک  لی   ها رت  ر ب خن ای کشیرها ااجا  

سته تظیاته  ر   ق کتز ع قاانتد بااتک ق کتز  ژاپتک ایتک         ها بااکاست میکک  ر اکث  

 .(9926 عحاک ری یزع ت عین قالد ع)ر    نققختیف ای یکدیگ  قتمایز   ها بخش
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 نظارت بانکی در ژاپن.1

  ها بح ا  تقی  ای پس .است بااکن امارف حییه  ر پیشگا  کشیرها  ای یکن ژاپک

 احتیتاطن  قات راف  تلتی   ت شتد  نبتای  امارتن قا راف تحیالف 9110  هه  ر بااکن

 ستام   ژاپتک  قامن بخش لهاانع قامن  ر بح ا  که شد قیلب قامن قؤسااف  رقیر 

 .بمااد باقن

است که با همکار  بااتک  ( FSA)9قائیل امارف بااکن  ر ژاپکع نژااس خدقاف قامن

 ر ایتک رابطته    . هتد  نقت اقیر ق بتیط بته امتارف بتااکن را ااجتا       ( BOJ)8ق کز  ژاپک

 .ه  ااتش قهمتن  اراتد   ( DICJ) 4ژاپک ت ش کت ضماات سپ  ه( MOF) 9تیارف قامن

 ب ق ارشتده ها ب رزار  لیااف قختیف قیا  ن  قیایط  ب  ه اا همکار  قیا  اها ها  

ب تی  تاسطه به قیال   9120تا  9160  ها  ههاقتصا   ژاپک  ر  باال رشد  رب  به .است

بته طتیل    تار  رکی  قزقنن شتد کته  ت  هته    قیال   9110بح ا  بااکن  ر ابتدا   هه 

عی  تقی  ایک بح ا  رات  ه ت تاکنش قااقاف اقتصتا   ایتک کشتیرع حتات       .ااجاقید

قه  رتاتد  کته     ها نژریتیکن ای  .قاید  ب ا  سای  کشیرهاست تجاربت  ها  رس

بح ا   تلص  ح ژاپک  ر ایک بح ا  تج به ک  ع ااتیاان قااقاف اقتصا   ایک کشیر  ر 

اقتصا  ژاپک به حد  ای ایتک اتاتا     .د رت به رشد رکشته بی ت بایر  ااد  اقتصا  به رتا

تاکنی  اتیاااته است بته رشتد اقتصتا       9110پس ای   ها سالمطمه خیر  که  ر تما  

  . ست پیدا کند   رصد پنج

                                                           
1. Financial Services Agency (FSA) 

2. Bank Of Japan (BOJ) 

3. Ministry Of Finance (MOF) 

4. Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ) 
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 تحوالت تاریخی سیستم نظارت مالی در ژاپن.1.3

کته سیاتتت    رت     نب قت  9299شت ت  بااکتدار  بته شتک  اتییک ن   ر ژاپتتک بته ستال        

بتا ن ع  ایت ه بااکتدار   ر تیارف قتامن      یقتا   ه بااکدار  قین  ر ن  شک  ر لت ت 

قاای  بااکن ژاپک تصییب شتد ت   9189 ر سال  .تظیاه بایرسن بااکن را به عهده ر لت

 9112تتا ستال    هت   ن پتس ای   .شتد  سیتأست بخش بایرسن قاتا  قامن  ر تیارف قامن 

 .تیارف قامن بی  عهده  بهمچنا  تظیاه امارف بااکن 

 ر سیاتت  امتارف قتامن ژاپتک بته تلتی  نقتدع نژااتس          9112با اصالحاتن که  ر سال 

ت قاتتا  ای     یت تی اخاتت ایک سایقا  یی  ام   لتت    .شد سیتأس( FSA)9امارف قامن

 ع هتتا بااتتکتیارف قتتامن لیامیتتت کتت  ه ت تظتتایف  ا   قجتتییع بایرستتن ت امتتارف بتت   

 قالف اترا  بهتا ار کته پتیش ای ن  تیست  تیارف قتامن ااجتا        ها  بیمه ت قیتا ش کت

  .شدع به ایک سایقا  قحیل شدقن

ت یتک ا اره لدیتد    شده ا با ها  بااکدار  ت اترا  بها ار باه   ر تیارف قامنع ا اره

 عهتده  بت  ریز  سیات  قتامن را  ریز  قامن تشکی  شد که قائیمیت ب ااقهبا عنیا  ب ااقه

ک شیرا  امارف بیرس ت اترا  بها ار ای تیارف قامن به نژااس امتارف  همچنی . اشت

بخش  یگ   ای تحتیل سیاتت  امتارف قتامن بته اصتالحاف ضتماات         .8قامن قنتا  شد

پایته قتامن    9112 ر ستال   هتا  ستپ  ه ق بیط بی  پس ای اصتالح قتاای  ضتماات     ها سپ  ه

 .  ق ضه ه  به ن   ا ه شتد ت الایه ااتشار اترا شده تیتایش کت ضماات سپ  ه ژاپک 

کماتیی  بایستای  قتامن ت شت کت       هتا  عنتیا   بتا همچنیک  ر ایک سال  ت اها  لدید 

                                                           
1. Financial Supervisory Agency (FSA) 

2. Financial Policy and System Division (2013), BankSupervisionGudlines, (G1), 

SEAZA Lecture, Bank of Japan. 
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   یتی اخاتکمایی  بایسای  قامن یی  ام   لت   .شد سیتأس (RCC)9تاییه ت تصیل

 عهتده  بت  قامن را با استاا ه ای بی لته عمتیقن    قؤساافت قائیمیت احیا   شده سیتأس

-ت لمج ی ه بح ا  قؤساافبد   ها تا اییه ت تصیل ه  تظیاه خ ید ش کت ت . اشت

 ر ا اقته رتاتد اصتالحاف     .ها را ب  عهده ر لتن   ها ین ارانتر  تثایق ت قدی یت 

لتایگزیک نژااتس امتارف     8000 ر سیات  امارف قامنع نژااس خدقاف قامن  ر ستال  

نژااتس   عهتده  بت  متارتن کته   قامن قبین شد ت تظایف  ا   قجییع بایرسن ت اقداقاف ا

-ریز  قامن کته قتبالً تیست  ا اره ب ااقته    قائیمیت ب ااقه عالته بهامارف قامن قبین بی ع 

قائیمیت کمک  8009 ر سال  .ر لت عهده ب را  شد نقریز  قامن تیارف قامن ااجا  

ع به بی  (FRC) 8عهده ب ت قدی یت بح ا  قامن ایز که پیش ای ن   ی ه بح ا   ها بااکبه 

 .9نژااس امارف قامن قحیل شد

بایرستن  ر  )ای سته ط یتق رت  امتارف قاتتای      ها بااک ب امارف احتیاطن   ها رت 

امتارف    هتا  رت ت ستای   ( بایرستن ختارج ای قحت    ) ی قاتتا یبرت  امارف  ع(قح 

 :شی  نقذی  ااجا   صیرف به

 4(بایرسن  ر قح )رت  امارف قاتای ( امف

 بااتک  از یتک  ای کته    یپتک  نقت  صتیرف  بایرستن   هتا   یت قیمیالً تیس  رت  ایک

 هتا  ن  کارکنا  با قصاحبه یا  لات ع ای تاصیه اطالعاف ارییابن را لهت شیاده نبایرس

 ب استاس  تیااتد  نقت  بایرستن  قتدف  طیل یا بایرسا  تیدا  . هند نق ق ار ب رسن تحت

                                                           
1. Resolution and Collection Corporation (RCC) 

2. Financial Reconstruction Commission (FRC) 

3. Bank of Japan -2012 

4.On-site Inspection 
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 قنابج که ین رلا لقثا عنیا  به باشد بایرسن قتااتف ط ح ت قؤساه پیچیدرن ت اادایه

 بایرستن  قیر  را هاینلیامیت یا است قؤسااف قمکک بایرسیک باشدع قحدت  بایرسن

 همت اه  بته  بایرستن  تحتت  ت بااک بااکن شبکه ب ا  را ریاک بیشت یک که  هند ق ار

 ای ب ختن   ر .قتاتاتف استت    یگت   کشیر به کشیر  ای قاتای  امارف اهدا  . ار 

  ر کته    یت ر نقت  ام   ر را قا راف ای ر ته ن  ال ا  اًص ل قاتای  امارف کشیرها

 ایتک  .ااتد  ر لتته  قت ار   تت   نل عت  ق اح   ر یا شده نپیش اش  ثباف ت اقنیت ای ها ن 

 خیر  نق اش  به سابق سیسیامیاتن  کشیرها اکث   ر بااکن امارف افیعمی ای امیاه

 ت کییتد    ها ط ح به اعتبار تخصیص لهت کااامن صیرف به تهیه اتل  ر ها بااک ت

 9.باشند نققط ح  تیمید   ها بخش

 صیرف شده کییتی پیش ای ب ااقه صیرف به قاتای  امارف اعمال شییه کشیرها اکث   ر

 شتیب  ااتختاب  ت اتاتاقن  صتیرف  بته  قاتتای   امارف اعمال ن ع ای ت رکشته پکی  قن

 ای ق احیتن   اتده ی رب ر قاتای   ها امارف ابیب .باشد نقرایج  ایز قیر   صیرف به

 تضییت ب رسن ن ع به ق بیط اطالعاف کمک  ریالت به بااک قدی یت ارییابن :قبی 

 ب رسن بااکنع عمییاف کیایت افع ب رسنتیهد ایاا  ت  یی  پ  اخت  ر بااک قامن

 .باشد نق ها ن ارال ب رسن کیایت ت ها اکیر اایا  با رتیارتین  ر بااک عمیک  

 8(بایرسن خارج ای قح ) یتا قایبرت  امارف ( ب

 اطالعاتن ها ه ا  قنم   ریالت ای قتااتتن  رلاف ب  قتکن امارتن  ها ات یس همه

 به باته اطالعاف ایک ای  .هاتند بایرسن تحت قؤسااف قامن عمیک   ب  ب ا  امارف

                                                           
1. Japan’s financial regulatory responses to the global financial crisis, Kimie 

Harada, 2015. 

2. Off-site Inspection 
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 پیشش تحت  ها تیلیام با ارتباط  ر باألخص ت قککیر قؤسااف ت قشخصاف تیدا 

 .است غی قت ها ن 

 ای کشتیرها  اکثت   :  یت ر نب قت   ر را عمییاف ای تسیین قحدت ه رت ع ایک ای استاا ه

 ت ( ..ت قاهااته  هاتگتنع )   ترهتا   هتا  رتزار   ارالته  ب استاس  قیر بحتث  سیاتت  

 .9کنند نق استاا ه (ییا  ت سی  صیرتحااب ت ایااقه ت )قااند  ساالاه  ها رزار 

ت   یت تحی را قتککیر  نقتار  ت اطالعتاف  ق کز ع اکبا ااظ یک امارفع ای رت  ایک  ر

 تهیته  ق کتز   بااتک   هتا    یت ر  یتصتم  بت ا   را الی   هتا  رتزار   ت امی ه ارییابن

 ت قیقتج  بته  ارستال  ت هتا بااک عمییاف بی   قکاایزه  ی م به هااکث  کشیر  ر .ندیاما نق

 هتا    یت ر  یتصتم  تیت  راها ت اتتایج  اایکتاس  ت هتا   یت تحیع ها ن  تیس  هانقار ق تب

 بی ه الزایش به رت ق تباً امارف ای رت  ایک کارب   رت کیایا .  یپک نق ااجا  س عت به

 .شی  نقبیشت   رتی رتیبه کشیرها همه  ر ت

 امتی    قحتدت   عاطالعتاف  نشکارستای   بی قاتتای   امتارف  رت  اصتین  اهتدا  

 عاییت قیر ا ااتدینگن  ریاتک  کنتت ل  ععمییتاف   ر تغییت   ب  کنت ل تجار ع  ها تیلیام

 .باشد نق اشت اك ت هماهنگن س قایهع کاایت ب  امارف عها ن ارالکیایت  ب  امارف

  امارف  ها رت  سای ( ج

 ل اریت   انتدا   کته   ار  تلتی   ایتز   یگت     هتا  رت  عذک شده  ها یهیش ب  عالته

 .استت  ر  یده حاص  ایز قاید  اتایج ت  اشته کارب   قیار   اریبا  ر میکک ایاتع

                                                           
1. Deutsche Bundesbank(2012), Development of Bank Supervision after the Second 

Worsdwar, Banking Act of the Federal Republic of Germany and Bank of Japan, 

Special series, NO 2. 
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 بایار  که باشد نق لمیه ایک ای ها بااک قدی ا  ت راهنماین قشیرف یا اخالقن  بیبت

 .دکنناستاا ه قن ن  ای ق کز   ها بااک ای

 

 ساختار نظارت بانکی در ژاپن .2.3

 ر سطح  .است شده فیتی اارایب قاایان ب ا  امارف بااکن  ر ژاپک  ر اهار سطح 

 ستیراف کابینته  ر الت ا  قتاای  بااکتدار ع  ر      اتلع قاای  بااکدار ع  ر سطح  ت ع

نژااس امارف قامن  ر ال ا  قاای  بااکدار  ت  ر ستطح    ها  ستیرامیم سطح سی ع 

بایرستن تیست  نژااتس      هتا   ستتیرامیم  اهار ع ایجا  ت ااتشار راهنماها  امتارتن ت  

نژااتس  بایرستن تیست      هتا   ستتیرامیم  امارف قامن است که راهنماها  امتارتن ت  

بایرستن بته ت تیتب  ر      هتا   ستتیرامیم  امارف قامن استت کته راهنماهتا  امتارتن ت     

 ااتد  قیظتف ه   ها بااک .شی  نقر لته  کار بهامارف خارج قح  ت قحین تیس  ااظ ا  

 .به ایجا  یک سیات  کنت ل  اخین اقدا  کنند ها  ستیرامیم ایک راهنماها ت  ب اساسکه 

است که قاتئیمیت     یتی اخاتقا   تمتن یی  ام   لت  نژااس خدقاف قامن یک سای

 باهتد  امارف یکپاراه ب  بایار قامن شاق  بااکع بیمه ت بایار قیاقالف اترا  بها ار را 

 ر اترا  بهتا ار ب عهتده    رتکارا   ستپ  ه تضمیک ثباف سیات  قامن ت قحالمت ای قنتالج  

 :یی  است ایک اها  شاق  قیار   ها تیلیام اقنه تظایف ت . ار 

 سیات  قامن  رقیر ت تنمی  قا راف   رکار استیسع  زیر ب ااقه.9

  هتا  شت کت ع ها بااکقامن بخش خصیصن شاق   قؤساافبایرسن ت امارف ب  .8

 ابزارها  قامن دتل ت یخ  قؤساافبیمه ت 

 ایجا  استاادار ها  حاابدار  ت سای  قیار  ق بیط به اقیر قامن.9
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 حااب سن قجای  ها ش کتعمیقن ت امارف ب  حاابدارا  .4

 تلاابتته ت   هتتا  همکتتارت  ناممییتت کیبتت  هتتا ستتایقا   هتتا تیتتلیامقشتتارکت  ر .5

 ناممیی کیبتیسیه قدی یت قامن هماهنگ  باهد  ر قیضیعاف قامن  اندلاابه

تحت امت  نژااتس امتارف قتامن قت ار       (SESC)9کمیایی  امارف بیرس ت اترا  بها ار

 قاتال  اترا  بهتا ار ت ب رستن     هتا  شت کت ت بایرستن قحیتن    اشته ت تظیاته امتارف   

 قتأقیر ایتک کمیاتیی  قتشتک  ای رلتیس ت  ت      . ار  عهتده  بت  قیلی   ر ایتک حتییه را   

ایک کمایی   ارا  اختیاراف  .شیاد نققنصیب   یتی اخاتاست که ای سی   رتبه نعام

ی  امتارف  کمیاتی  تیصتیه   رصتیرف قداخیه ت قجایاف ابی ه ت نژااتس امتارف قتامن    

هیئتتت امتتارف حاتتابدار  ت   .بتتیرس ت اترا  بهتتا ار اختیتتار انتتیک اقتتداقاتن را  ار   

 قؤساته ه   ر نژااس امارف قامن تشکی  شده ت تظیاه امتارف بت     8حااب سن رسمن

امبتته هیئتت امتارف حاتابدار  ت حااب ستن       .حاابدارا  رسمن ژاپتک را ب عهتده  ار   

تیصتیه بته    تیااتد  نقت س ت اترا  بهتا ار لات    رسمن ایز همااند کمیاتیی  امتارف بتیر   

 ت حاابدار  امارف تیصیه هیئت  رصیرفاقداقاف تنبیهن کند ت نژااس امارف قامن 

عالته ب  قیار  ااقب  هع ساختار سایقاان  .رسمن اختیار انیک اقداقاتن را  ار  حااب سن

ن ت ا اره امارف ت ت هماهنگنع ا اره بایرس  زیر ب ااقهنژااس امارف قامن شاق  ا اره 

 9همچنتیک شتیرا  سیاتت  قتامن     .یک بخش حایقن ب ا  تیییک قجایاف قتخیاا  است

(FSC)  ریاتاری   ر نژااتس امتارف قتامن استت کته بته          ها تهیکمشیراین قتشک  ای

  هتا  بحثنژااس امارف قامن ت یا تیی  قامنع  رتبه نعام قأقیرع  یتی اخات رخیاست 

                                                           
1. Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC) 

2. Certified Public Accounting and Auditing Oversight Board (CPAAOB) 

3. Financial System Council (FSC) 
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را  رباره  ینها رزار ت ایک شیرا  شی  نققامن  ر ن  قط ح سیات    رقیر   ا رات  ه

 . هد نقاراله  بیندقدفت  قدف ا یق  ها دراهی سیات  قامن ای 

سیاتت  قتامن ت ارالته رتزار  ن  را       ها اکیربااک ژاپک قائیمیت تحیی  ت ارییابن 

 طتیر  کیهمت  ار  که ب ا  ایک کار ای امارف قحیتن ت کنتت ل ختارج ای قحت  ت      ب عهده

ت 9 ژاپک بااک اقداقاف رات  ه .کند نقاستاا ه  ناممیی کیب اخین ت   نارهایسمت  ها بحث

تضییت قطییب ت ثباف را  ر بختش قتامن ژاپتک ایجتا        رقجمی نژااس امارف قامن 

 .ک  ه است

قدی یت سیات  ضماات ستپ  ه ت حمایتت    قیایط همچنیک ش کت ضماات سپ  ه ژاپک 

ایتک شت کت التایه     .کنتد  نقت ایجا  ثباف قامن تتال     رلهتترشکاتهع   ها بااکای 

 (MOF) 8ااتشار اترا  ق ضه را  ر بایارها با قیالات نژااس امارف قامن ت تیارف قتامن 

 .ای بااک ژاپک تااضا  اادینگن اضط ار  کند تیااد نق اراست ت همچنیک 

ای بااتک ژاپتک    اانتد تی نقت تیی  قامن   یتی اخاتقاای  بااک ژاپکع ( 92)قا ه  ب اساس

قتامن   قؤساتاف بخیاهند که ب ا  حاظ ثباف سیات  قامن  ر ش ای  ض تر  ای ب ختن  

اعطا  تا  حمایت کند  ر ش ای  بح اان که قداخیته  تمتت   ر سیاتت  قتامن      قیایط 

ع  بی   یتی اخاتکه شاق   شی  نقض تر  باشدع شیرا  قدی یت سیات  قامن تشکی  

بااک ژاپک  سیرلخدقاف قامن ت  رتبه نعام قأقیرمنع تیی  قامنع تیی  خدقاف قا عکابینه

 .است

 

                                                           
1. Bank Of Japan (BOJ) 

2. Ministry Of Finance (MOF) 
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 برنامه نظارت بانکی در ژاپن.3.3

کته شتاق  بایرستن قاتتای ع      شی  نقر لته  کار به ر امارف بااکن ت کیبن  ای اقداقاف 

ت ااجتا  ت تحییت     هتا  بااتک ارسال شده ای   ها رزار حااب سن ت   ها رزار تحیی  

که  کند نققامن را قیز   قؤساافاارایب امارتن  ر ژاپکع  .است س است  ها نیقی 

کنتت ل ایتک    .ل ایندها  کنت ل  اخین را ب ا  شناخت ت پیشتش ریاتک ایجتا  اماینتد    

امارف قحین ت کنتت ل ختارج ای قحت  تیست  بااتک ژاپتک ت نژااتس         قیایط  ندهایل ا

 .  یر نقامارف قامن صیرف 

  هتا  نبایرسامن باه  امارف قاتم  بااکن را با استاا ه ای بااک ژاپک ت نژااس امارف ق

 .کنند نقتحت امارف  ابال  قؤساافقحین ت کنت ل خارلن ت رتاب  قنم  با قائیال  

ارستال    رخیاستت  تیااتد  نقت قاای  بااک ژاپکع نژااس امارف قامن ( 44)قا ه  ب اساس

  هتا   یت تحی  رقتیر   .دقامن ای بااتک ژاپتک بنمایت    قؤساافبایرسن قحین   ها رزار 

تلتی    هتا  ن قیتا     تت   قنم قدی یت ارشدع تبا ل اطالعاف  سطحخارج ای قح  ت  ر 

قحیتن ت تیتدا  بایرستا  قشتارکت       ها نبایرسه  ت اها   ر تیییک تیدا  ت  اقنه  . ار 

 . هد نققحین را ااتشار   ها نبایرساتایج  ه سامه اراد همچنیک بااک ژاپک 

است که ای اهارهاته قب  ای  صیرف کیاقامن به  قؤساافبایرسن قحین رتیه استاادار  

بته بااتک ژاپتکع     قؤساته ع اعتال  نقتا رن   قؤساته بایرسن به ت تیب اعال  بایرستن بته   

 اکتاف  کت     قشتخص  ت قؤساه  ایسی شده ارالهت اسنا   ها رزار  ریالت ت تحیی  

 تا  ت طن قحین بایرسن . شی نق قحین ااجا  بایرسن  ر ها ن  رت  تم کز ب ا  قه 

 عهتا  یتن  ارا ارییتابن  با قدی ا ع قصاحبه قدفع ایک طیل  ر که شی  نق ااجا  هاته سه

 قدی ا  ام اف با تبا ل ت قؤساه  لات  بایرسن ریاکع قدی یت سیات  کاراین کنت ل
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 ت اتتایج  رتزار   اراله ه  بایرسن ای پس هاته سه تا  ت .  یر نق صیرف کارکنا  ت

  ار قدف  ها رزار   رخیاست ت بهبی  ب ا  اکاتن بیا  قؤساهع قدی یت   بهبایخیر

 .9  یر نق صیرف قاال  قیلی  بهبی  ب ا  بید 

نژااتس   اها  .است ژاپک  ر بااکن قا راف ای بخشن ه  است س ها نیقی  ااجا  مزت 

 است س سنارییها  ب اساس سال ای لص  ه   ر که قیز  ک  ه را ها بااکامارف قامن 

 . هنتد  ارالته  ن  اتتایج  ت رت  رزارشتن ای  ت  ا ه ااجتا   را است س  ها نیقی  خی ع

ادهنتدع نژااتس    اشتا   هتا  بااتک  بت ا   را قناسبن تضییت ها نیقی  اتایج که ن رصیرت

 .کند نق ریاک قدی یت سیات  بهبی  ت س قایه الزایش به قیز  را ها ن امارف قامن 

 تیست   ریاتک  قتدی یت  ابتزار  یتک  عنتیا   بته  کته   خ  است س  ها نیقی  عالته ب 

 سیاتت   کت   بت ا   را کال  است س  ها نیقی  ه  ژاپک ع بااکشی  نق ااجا  ها بااک

  هتا  ستال   ر اتی   ایتک  ای نیقتی   اتمتیک  . هتد  نق ااجا  قختیف سنارییها   ر بااکن

صتندت    همکتار   بتا  بااتک ژاپتک ت نژااتس امتارف قتامن ت      تیست  ( 8098-8099)

 قؤساتاف  ن ع اتتایج  ب استاس  ت شتد  ااجتا   قختیف سناریی  اهار  ر پیل نمییام کیب

 کتالن  س قایه ای ت ک  ه عم  خیب ت قاات  سناریی اهار ه   رقجمی   ر ژاپک قامن

 ت قاتال   ای ب ختن   هنتده اشتا   اتتایجع  امبتته  .هاتند ب خیر ار ها شیك با قاابیه ب ا 

 ااجتا   ژاپتک  بااک تیس  8094 سال  ر ید ب نیقی  .بی  قامن سیات  ب ا  ها ناگ اا

 .بی  قطییب ه  ن  اتایج ت شد

 

                                                           
1. Japan’s financial regulatory responses to the global financial crisis, Kimie Harada, 

2015. 
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 قانون بانکداری ژاپن.4.3

 بتااکن  امتارف  حتییه   ر اها هتا  کین قائیمیت  رباره بیشت  ژاپک بااکدار  قاای   ر

  هتا  تیقائیم به بااکن امارف حییه  ر قاای  ایک قیا  ای بایار  .است شده صحبت

 ت هتا  ن  عمتده   ارا  ستها   ت هیتدینگ   هتا  شت کت قتامنع   ساتاف قؤ اایا  عها بااک

 ای ا خالصته  بته  امیاه عنیا  به . ار  اختصاص ها ن  ب ا  تنبیهن ت اصالحن اقداقاف

 :کنید تیله قاای  ایک 4 لص  ای (81)تا (84) قیا 

 (84) قا ه

 تکار کاب قدی یت بی   قناسب ای اطمینا  ب ا  ایای  رصیرف تیااد نق  یتی اخات

 تکتار  کاب تضییت  رقیر   یگ   قیار  یا رزار  اراله به را قیز  ن  بااکع یک

 .کند اقیال یا

 (85) قا ه

 .ها بااک قحین بایرسن ب ا  ال ا   ل ستا   ب ا   یتی اخات اختیار

 (86) قا ه

  هد اراله خی  یا را تضییت بهبی  ط ح یک که بخیاهد بااک ای تیااد نق  یتی اخات

 یا ت  هد تغیی  یقاان قحدت ه تیییک ت قیا  الزت   با را شده  ا ه ط ح که بخیاهد یا ت

  ستتیر  یتا  ت کند صا ر را بااک ای لیامیت بخشن یا تما  تیییق  ستیر مزت   رصیرف

 .اماید صا ر را امارف ب ا  الی  اقداقاف سای  یا ت بااک  ها ین ارا ر لتک

 (89) قا ه

 یتا  اساستناقه  یا قا راف ت قیاایک ای بااک یک تخیف رف رصی تیااد نق  یتی اخات

 عمتیقن  قنتالج  بته  کته  عمیتن  ااجتا   یتا  قا راف ت قیاایک ب اساس  یتی اخات خیاسته
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 یتا  ت امایتد  صتا ر  را بااتک  لیامیتت  ای یتا بخشتن   تما  تیییق  ستیر عرسااد نق نسیب

 قجیی یا ت کند را ب کنار ش کت حااب س یا حاابدار ع قشاتر ال اینع قدی  رلیسع

 .اماید مغی (9) بند (4) قا ه قطابق را بااک

 (82) قا ه

 قبینع قا ه  ت ب اساس بااک یک لیامیت ای بخشن یا تما  تیییق  رصیرف  یتی اخات

 .اماید مغی (9) بند (4) قا ه قطابق را بااک قجیی مزت   رصیرف تیااد نق

 (81) قا ه

 قتیار   ستای   ت رتکارا   ستپ  ه  ای حالمتت ق ب ا  مزت   رصیرف تیااد نق  یتی اخات

 بتا  را ختی    هتا  یتن  ارا ای بخشتن  تتا   هتد   ستتیر  بته بااتک   عمیقن قنالج ب ا  الی 

 بت ا   لتی   قتیار   قشابه .کند اگهدار  ژاپک  ر کابینهع  ستیر بنات  ت کابینه تشخیص

  ر قتاای   هتا  ن  عمتده  ستهاقدارا   ت هیدینگ  ها ش کت قامنع قؤسااف اایا  سای 

  یت تی اخاتت  بته  امتارف  اختیاراف تما  قیا ع ایک تما   ر .است نقده ژاپک بااکدار 

 امتارتن  اختیتاراف  تما  باید  یتی اخات هشت ع لص  ای (51) قا ه ب اساست  شده  ا ه

 تیلته  قابت   اکاف ای یکن .کند نژااس امارف قامن تارکار رتبه نعام قأقیر به را خی 

 شتده  فیت تی  هتا  بااک عمده ب ا  سهاقدارا  که است خاصن سایتکار قاای ع ایک  ر

 :است

 .ن  ش ای  ت بااک عمده سهاقدار ب ا  قجیی اخک مزت  :(58-90) قا ه ت (58-1) قا ه

 .بااک عمده سهاقدار ای قاتنداف ت رزار   رخیاست اختیار :(58-99)  قا ه

 عمتده  سهاقدار به قتییق که  یگ   لا  ه  ت  لت  ای بایرسن اختیار :(58-98)  قا ه

 .باشد بااک
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 یتا  ت بااتک  عمتده  ستهاقدار  ای تضتییت  بهبی  ط ح  رخیاست اختیار :(58-94) قا ه

 .ن  اصالح  ستیر

 9.بااک عمده سهاقدار قجیی مغی اختیار :(58-95)  قا ه

 قتاای   ایتک  اهت   لص   ر ها ن  به ق بیط قجایاف ت بااکن تخیااف اایا   راهایتع ت

 ژاپتکع  بااتک  قتاای    ر بتااکن  امتارف  قات راف  ت قتیاایک  ای ست  .استت  شتده   ا یت ب

 ت امتارتن  نژااتس امتارف قتامن ت راهنماهتا       ستی  ای صا رشتده  هتا   ستتیرامیم  

 شتده  رنجااتده  عشی  نق نژااس امارف قامن قنتش  تیس  که بایرسن ها  ستیرامیم 

 .است

 بااتک  ر همکتا  بتا  کته  استت  قتامن  ختدقاف  نژااتس  ژاپکع  ر بااکن امارف قائیل

 بت   امتارف  احتیه  ت اختیتاراف  . هتد  نق ااجا  را بااکن به امارف ق بیط اقیر ق کز 

  ر قجزا طیر به ها ن  عمده  ارا سها  هیدینگ ت ها ش کت قامنع قؤسااف هاعبااک

 ت قتامن  نژااتس ختدقاف   قشتت ك  همکار  .است شده قشخص ژاپک بااکدار  قاای 

 کشتیر  ایتک   ر بااکن امارف که شده قیلب عبااکن قاتم  امارف  ر ق کز  بااک

 .شی  ااجا  قؤث   ت قطییب صیرف به

 ب استاس  ر ژاپک امارف ب  شبکه بتااکن  ر قامتب امتارف حضتیر  ت بی حضتیر  ت      

 ر امتارف حضتیر ع ای    .شی  شده ساالاه ب ا  ایک تظیاه ااجا  قن ها  تی یف  سیاست

کنند ت ب  ایک اساس باید  ر بایه  ریالت قنا  ب ا  بایرسن   ها اطالعیه قدتن قب  بااک

ستپس   .بااک ق کز  را لت اه  کننتد   اییقیر اها   یقاان قشخصنع قدارك ت رزار 

هتا ت اترا  بهتا ارع    ها قاانتد تا   ها  بااک ها   ریالتنع کیایت  اراین رزار  ب اساس

                                                           
1. Law on Banks, https://www.microfinancegateway.org, 2012. 
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ستن  احیه قدی یت ریاک بااک ت قیار   یگ   ر شتیب  اخت  ت ختارج ای کشتیر ب ر    

 ار  ر سه ر ته قتااتف  ها  قائیه ها  پ  اختنع تا  تا  نهی ریقع قثال عنیا  به .شی  قن

ری اده  ر قبتال پ  اختت تا ع ستختن تصتیل ت      ع ای  رلتار تا نشیادر ااد ام  ایااطه

 .شیاد بند  قن باییالت تا  ت اهدا  قص   تا  اعطاینع تاای 

شدهع بایرسا ع با قدی ا  ت   ها   رخیاست  نتر  اطالعاف اتمیه ای رزار پس ای لمج

ااات ا   لیاته ب رتزار کت  ه ت بتا پ ستش پی اقتی  احتیه          صتیرف  بته ها  رتسا  بااک

تکتار ت قتدی یت ت همچنتیک قیتزا        ر کاتب  هتا  ن قدی یت ریاک ت اعتبارع راهبت    

پتس ای   . هنتد   ر ااجا  تظایف را قتیر  ارییتابن قت ار قتن     ها ن شایاتگن ت صالحیت 

هتا لهتت لیتیری   ای     هاع اراله  ستیراف اصالحن بته قتدی ا  بااتک    ااجا  ایک ب رسن

 ق ارر لتته  قیر تیله( ت یا ض ترف اتخاذ راهب   لایگزیک)ها ای راهب    ااح ا  بااک

 .شی  ت ب  کیایت ااجا  ن  تیس  قدی ا  ارشدع امارف قن

شتی ع   ااه ااجا  قنصیرف رتی امارف حضیر  به ب خال  ر امارف بی حضیر ع که 

 ر  هتا  ن هتا    هتاع لیامیتت   رتیااه ب  قیزا  اادینگن بااک« ا اره قدی یت ت اعتبار بایار»

 ر اقال  یی خ  ت بی ه امارف امتی ه ت   ها ن اممیینع قدی یت بدهنع عمیک    بایار بیک

 .کند ها اراله قن تلی  اخاللع پیشنها ها  اصالحن خی  را به بااک  رصیرف

ااکتار استت ت  ر ایتک      قابت  یباک ق کز   ر ااجا  ایک حج  امارف رات  هع ااش با

 .ها  قختیف امارتن بااک ق کز  همکار  تنگاتنگن تلتی   ار   خصیص بیک بخش

ارالته     حضتیر یبنقارها به بایرسا  بخش امتارف   کیرتیت  بهطبق  نقده  ست بهاتایج 

حتن  ر بایار  ای قیار  ب ا   .نتر  شی  ت قبنا  امارف نتن ایک بخش را ل اه  قن قن
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سهیمت ت ال ا  امارف بهت ع کارکنا  بخش امارف بی حضیر   ر امارف حضیر  

 .کنند ایز ش کت قن

با تیله به ناچه قط ح شدع تیصیه سیاستن قاب  پیشنها  ب ا  اما  بااکن کشیر ن  است 

ش امتتارف کتته لهتتت ارتاتتا  ستتاختار امتتارتن بااتتک ق کتتز ع بایتتد کارشناستتا  بختت 

هتا    بی حضیر  ایک بااک ای قهتارف ت تخصتص بتاالین  ر ارییتابن ریاتک لیامیتت      

همچنیکع ارتباط تنگاتنگ کار  بیک  ت بختش   .رتیااه ب خیر ار شیاد صیرف بهبااک 

باید قیلتی  باشتد ت ای پییتاین لیامیتت بختش امتارف          حضیریبامارف حضیر  ت 

 ر  .ت ریاتک اطمینتتا  حاصت  شتتی   استتتاادار ها  رتی قتدی ی  ب استاس    حضتیر یب

بایتد ای تیااتاین شناستاینع قحاستبه ت       ق کز بااکحایات بخش امارف بی حضیر  

هتتا ب ختتیر ار باشتتد؛ ییتت ا  ر بیتت   قتتدی یت ااتتیا  قختیتتف ریاتتک قیلتتی   ر بااتتک

هتا   به بااک قیقج بهع ایک بخش ای تیاااین اراله راهکارها  اصالحن قناسب ت صیرف کیا

 9.یاهد بی ب خیر ار اخ

 

 

 

 

 

                                                           
1. Financial Times Publishing (2013), 'Japan's Crisis Resolution and Bank 

Supervision Structure: Is it Working?', Financial Regulation Report, May, pp.17-19 
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 نظارت بانکی در انگلستان.1

 ت نقتد  به تلی  9191 سال  ر بااکدار  قاای  تصییب با رسمن طیر به بااکن امارف

 بی رسمن طیر به بااک همیک تیس  ه  ن  ای پیش امبته .شد ن  ااگیاتا  قائیل بااک

 بااتک  فامتار  ااتش  9129 سال  ر  یگ   بااکدار  تصییب قاای  با ت شد نق ااجا 

 .بی  پاب لا 9119سال تا قائیمیت ایک ت شد تاییت ااگیاتا 

 ت شتد  تأستیس  (FSA)  قامن خدقاف قائیل قاا  عنیا  با لدید  اها  9119 سال  ر

 ق کتز   بااتک  ع  ار خزااه تیارف اها  سه عهده ب  ااگیاتا   ر قامن قائیمیت ثباف

 سه ایک قیا  تظایف تاای  .شد رکاشته قامن قائیل خدقاف قاا  ت (ااگیاتا  بااک)

 ااگیاتتا    ر قامن امارف اها   اارایب .شد نق قشخص  ا ااقه تااه  ب اساس اها 

 بت   خت    احتیاطن قامن امارف خدقاف قائیل قاا  که بی  صیرف کیا به یقا  ن   ر

 عهتده  ب  تکار کاب امارف طیر کیهم ت  اشت عهده ب  را قامن بایارها  ت قؤسااف

 ت بتی   قتبه   کال  احتیاطن امارف  رقیر ااش نژااس امارف قامن  اقا .بی  اها  ایک

 .بی  اشده فیتی  ااقب  ه اها  سه ای کی چیه ب ا  نخیب بهامارف  ای  ایک اساساً

 طتیر  به ت قامن یی ساخت ب  امارف تنها ااگیاتا  بااک ااش تظایفع  بند  یتاا  ر

 ه  ااگیاتا  قامن ثباف قائیل بااک ایک امبته ت است بی ه پ  اخت  ها ات یسخاص 

 ت باشتد  شتده  قشتخص  ن  بت ا   الی  ل نیندها  ت ابزارها بدت  اینکه عشد نق شم  ه

 بت ا   کیتن  اهتا    ساختار قائیل   ار خزااهتیارف  تظایفع  بند  یتاا  ر باالخ ه

 اشتته اد  یگت   اهتا    ت قبال عمیکت     ر قائیمیتن ت است بی ه قامن قا راف ت قیاایک

 .است
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 ب  امارف قائیمیت که بی  ایک ااگیاتا   ر بااکن امارف سیات  ضیف اااط ای یکن

 ت ابتی ه  قشتخص  اهتا   ه  تظایف قیم ت  قیق ق ی ت بی  شده رکاشته اند اها   ت 

 ن  قاتئیل  اها هتا  ای یتک  کتدا   کته  ابتی   قشخص بح ا   قیااً یک ب تی  رصیرف

 بحت ا   ای پتس   هتا  سال  ر که بااکن ااگیاتا  امارف سیات   یگ  اشکاالف .هاتند

 :است یی  ش ح به عشد نق قط ح

 قاتئیمیت  قتامن  ثباف قبال  ر ااگیاتا  بااک بااکدار ع قاای  قطابق باناکه .9

 .اداشت را خی  اییقیر ا کاب اطالعاف حق اقا  اشتع

 امتارف  بته  لات   احتیتاطنع  امتارف  تظیاته  ااجتا    ر قتامن  ختدقاف  ا اره  .8

 .شد نام انداان تیله کال  احتیاطن قاال  به ت پ  اخت نق   خ احتیاطن

 قیمتت  بته  کته  ک  ه تکار کاب امارف ب  ییا   تأکید قامن خدقاف ا اره .9

 کته  استت  ایتک  قاتئیه  ایتک   می  .شد نق تما  امارف احتیاطن به نتیله ک 

 ب خیر ار بیشت   قدف کیتاهسیاسن  حااسیت ای تکار کاب امارف حییه

 .است

 نژااتس  ای کتال   ت خت    احتیتاطن  امتارف  قاتئیمیت  ااتاتال  ستای  نهییق قیار  یکا همه

 امتارتن  سیاتت   ایتک  ضتیف  ااتاط  بته  تیلته  بتا  .ااگیاتتا  شتد   بااتک  امارف قامن به

 ال ا  ضمک ت شد نبای قامن لهاان بح ا  تقی  ای پس سیات  ایک اصالح عنبخش سه

 کیتت   قهت  ای  یکتن  .ر لتت  قت ار    قیر بتایاگ  بارها قیاایک امارفع بهبی   ها ب ااقه

 نژااس ای احتیاطن امارف تظیاه ااتاال ت کال  احتیاطن امارف به تیله تحیلع قیار 

  ا   ضتمک  8098 سال قامن خدقاف قاای  .بی  بااک ااگیاتا  به (FSA)  امارف قامن

 سیاستت  کمیتته  هتد ع  ایتک  بته  ب ا   ستیابن ااگیاتا ع بااک به قامن ثباف قائیمیت
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9امنق
 (FPC) ا اره ایتکع  ت عتالته بت    کت  ه  ایجتا   بااتک  ایک قدی ا   ییا  ام  یی  را 

ای  ن  اعضتا   اکثت   ت کت  ه  لیامیتت  بااتک  ایتک  ام  یی  ه  (PRA) 8احتیاطن امارف

  ر بتااکن  امتارف  سیاتت    هتا  نژرت یت ای یکن حاض   رحال .هاتند ااگیاتا  بااک

 ااگیاتتا   بااتک  عهتده  بت   امتارف  یتقاتئیم  ای قهمتن  که بختش  است ایک ااگیاتا 

 بااتک  ایتک  ب عهتده  را قتامن  ثبتاف  بااکدار ع تظیاه قاای  که صیرف کیا به عباشد نق

 بااک ایک اارف سایقاان  ر قامن ثباف ت احتیاطن قا راف اقیر قیاتات  ت ت رکاشته

 .هاتند قائیل بااکن امارف قبال  ر که  ار  تلی 

کشتیر  بیتت     عنیا  بهاک اسالقن  ر کشیر ااگیاتا ع با سیتأسب ا   ها تال اخاتیک 

 ار ع  ر   ا ژهیت تتیلهتاف  (به  الی  قختیتف )اسالقن که به تیسیه بااکدار  اسالقن 

 9128بااتک امب کته اتمتیک بتااکن بتی  کته  ر ستال         . هه هشتا  قتیال   نبتای ر  یتد   

اقتا ایتتک تج بتته    .ک   سیتأسبااک اسالقن  ر کشیر ااگیاتا ع شیبه  عنیا  بهقتیال   

 قات راف  کیتتأق عد  تیااتاین  ر    ی م بهانتدا  قیلق ابی  ت پس ای یای ه سال لیامیت ت 

 .قااقاف امارتن ااگیاتا ع تیطی  ر  ید قیر ام 

همیارستتتای    رلهتتتامبتتته ای ن  یقتتا ع همتتیاره قاتتئیمیک پتتیمن ت قتتتامن ااگیاتتتتا   

 ب استاس  .ااتد  ک  هقن  ر کشیر ااگیاتا  تال  قاایان تاییت بااکدار  اسال  ها نهییق

ع بااکدار  اسالقن  ر کشیر ااگیاتا  به تیسیه قناستبن  ستت پیتدا کت  ؛     ها تال ایک 

شتتیبه   80بتیش ای  عاستالقن قیال  ع پنج بااک کتاقالً 8002 ر ابتدا  سال  که  احی به

 صتندت  ع اُته (تکالت  )بی  اسالقنع یتک شت کت بیمته استالقن   ها بااکاسالقن  ر 

                                                           
1. Financial Policy Committee (FPC) 

2. Prudential Regulation Authority (PRA) 



 11       گذری بر موانع اجرای نظارت بر سیستم بانکی                                                           

ت یک صندت  پیشش ریاک اسالقن  ر ااگیاتا  بته لیامیتت قشتتغیل    رکار هیس قا

 .بی اد

 رتکار  قتاای   ر رابطه با قائیه امارف بت  الت ا  صتحیح بااکتدار  استالقنع قااقتتاف       

ااگیاتا ع رلتار یکااان  ر قیالهه با قؤسااف قامن اسالقن ت بی  اسالقن  اراتد ت متکا   

کمیتتته    ااتدای  راهالبار ت امزا  قاایان ب ا  قؤسااف قتامن استتالقن لهتتت    ریاه چیه

هتا   کمیتته  سیتأست بناب ایک قؤساتاف قتتامن استتالقن قجتتای بتته      .ش عن تلی  ادار 

ضتیاب  قتاایان کشتیر ااگیاتتا ع اختیاراف ایک کمیته تنها  ب اساسش ییت هاتتند؛ اقتا 

بت ا  ایتک    تیاانتد  نامت قؤساتتاف قتتامن    رت کیت ایا .ارتن باشتد قشیرتن ت یا امت  تیااد نق

 .قدرف ال این  ر ام  بگی اد ها تهیکم

کتته تمتتاقن ایتتک      هتد  نقت اشتتا    ااگیاتتا  عمیک   پتنج بااتک استالقن قیلتتی   ر     

بااتتک استتالقن   »امیاتته   عنتیا   بته  .ااتد  امتی ه قؤسااف به تشکی  کمیته ش ییت اقدا  

ت  « بااتک منتد  ت خاترقیااتته   »ع اات ه  سته ای کمیته قشتیرتن   «امن ارتپاخااه ق»ت  «ب یتاایا

ریتت    رکار هیس قاش کت » تاًیاهاع ت اهاراا های کمیته قشیرتن  «بااک اسالقن ارتپا»

 .ب اد نقایز ای یک ل   قشاترع به ه  «هیس

ی بایار  ا  رخصیص ر کشتیر ااگیاتتا   رکار قاای الی  به ذک  است ر اه قااقاف 

  یت  م بته قاال  ق تب  با بااکدار  اسالقن  خامتن ادارادع اقا قاتئیه ااتشتار صتتکیكع    

تیارف  کته   احتی  بته  .قنالین که ب ا  ایک کشیر به هم اه  ار ع تضییت قتاتاتتن  ار  

 تأیید قنمیر به عناممیی کیبب  ض ترف تشکی  کمیته لاهتن  ص احتاً ار  ااگیاتا ع خزااه

 قامن امارف . ار  دیتأکاتشار صتکیك تیست   تمتت ااگیاتتا ع امی   ش عن بی   ا
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 هتا   هته   ر ییا   تحیالف  ارا  ت است پیچیده بایار سیاتمن  ارا  ااگیاتا   ر

 9.  یر نق ق ار ب رسن قیر  ا اقه  ر که اخی  بی ه

 

 انگلستان در مالی نظارت جدید ساختار .1.4

 ستال   ر قتامن  ختدقاف  قاای  تصییب ای پس ااگیاتا   ر قامن امارف لدید ساختار

 امتارف  ا اره ت (FCA) 8قامن هدایت ا اره سایقا  سه ساختار  ر ایک .شد ایجا  8098

 قامن سیاست کمیته ت احتیاطن امارف ا اره .ااش  اراد قامن سیاست کمیته ت احتیاطن

 قاتتا    ستایقا  یک قامن هدایت ا اره ت باشند نق ااگیاتا  بااک  ت یی قجمیعه ه 

 .باشد پاسخگی   ار خزااه تیارف ت به قجیس باید قاتایماً که بی ه

 را قامن امارف قائیمیت باه  قاتا  سایقا  یک هم اه به ق کز  بااک بدیک ت تیب

 امتارف  ا اره ستایقا ع  سته  ایتک  قیتا   امتارتن  تظتایف   بند  یتاا ر  . اراد عهده ب 

 را هاتتند  قه  سیاتمن ایمحا  که ینها اهبنگب   خ   احتیاطن امارف تظیاه احتیاطن

 انتدا   کته  ینهتا  بنگاه احتیاطن ب  امارف قائیمیت قامن هدایت ا اره ت  ار  ب عهده

 ای قحالمتت ) تکتار  کاتب  امارف قائیمیت طیر کیهم ت اداراد اهمیت سیاتمن ایام 

 هعهتد  بت   کتال   احتیتاطن  امارف قائیمیت ت  ار  عهده ب  را (کنندرا  قص   قنالج

 سیاستت  کمیتته  ت احتیاطن امارف ا اره اینکه به تیله با .باشد نققامن  سیاست کمیته

 قائیمیت که رات تیا قن نطیرکی به ااگیاتا  هاتندع بااک یی قجمیعه  ت ه  قامن

 .است ااگیاتا  بااک عهده ب  احتیاطن امارف

                                                           
1. Hall, M.J.B. (1998a), 'Financial Reform in Japan: Redefining the Role of the 

Ministry of Finance', Journal of International Banking Law, 13(5), pp.171-177, 

Sweet and Maxwell Limited. 

2. Financial Conduct Authority (FCA) 
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سپ  ه پتکی ع   قؤسااف  رقیر  قا راف تضج قائیمیت ااگیاتا ع بااکن قاای  ب اساس

 قامن خدقاف هیئتبه  سپس ت بها ار اترا  ت  رکار هیس قا هیئتبه  ااگیاتا  بااک ای

تاحتد   عنتیا   بهقامن  خدقاف هیئت عقامن خدقاف ت بایارها قاای  ب اساس .یالت ااتاال

 9.شد تأسیس بیمه  ها ش کت ت بها ار اترا  عها بااک ب  ااظ 

 قتامن بیشتت    خدقاف هیئت  امارتن به اها ها اتا ااگی ق کز  بااک ای قدرف ااتاال

 ااگیاتا   تمت اگ اان همچنیک ت بایار باتج به ای تها  لکب الزایش کاراینع  ی م به

 .استت  بی ه ن ع قابیمیت ت اعتبار حاظ ت ااگیاتا  ق کز   ر بااک قدرف تم کز ای

 اعتبار حاظ ت  ااگیاتا ق کز  بااک  ر قدرف تم کز لییری   ای است ذک  شایا 

 ات .بتی   شتده  قطت ح  (Goodhart)تیس  ری  هارف  9116 سال  ر بار اتمیک ب ا  ن ع

 الت ا    هتا  تیقاتئیم  بتی     ار عهتده   یت  م بته  ااگیاتتا   ق کتز   بااتک  بتی   قیتاد

 سیاستن  امتا   بت ا  یتک   ایااتدایه  شیبت  هتا  بااتک  بت   امتارف  ت پتیمن   هتا  استت یس

 بتااکن ت  بحت ا   بت تی  شت ای    ر کته  ن  کضتم  .کنتد  نقت  ایجا  قدرف  قیک اتیکع

 ق کتز   بااتک  ارشتد  قتدی ا   تقتت  اعمت   بختش  بتزرگع  بااتک  یتک  ترشکاتگن

 ری هارف شی  نق ن  ای ااشن قشکالف ت بح ا  به رلج ق بیط قاال ص    ااگیاتا 

 قاانتد ) ختی   امتارتن  اهیتظ ااجا   رقیر  ااگیاتا  ق کز  ار  بااک ؛دیاما نق اضاله

 حتتن  ن  اعتبتار  بت   اق  ایک ری  ع ق ار قیر ااتاا  (ها بااکب   امارف الاعم  ر قصیر

 8.رکار  نق  یتأث ایز پیمن سیاست نهی ریق

                                                           
1. Bank of England (1999), 'Will Bank Recapitalisation Boost Domestic Demand in 

Japan?', Financial Stability Review, pp.85-93, June. 
 1931 سال ماه يبهشتارد :تهران "بانکداري صنعت در نظارت سمينار"، حسين تبريزي عبده .1
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 عمتیقن  ت  تمتن  ها سایقا  ای که است ن  تمتیب قاتا  قامن  اها ها خدقاف هیئت

 ربایا  ر لیال قامن قؤسااف ای  ریالتن عیار  ای ن  بی له .کند نام  ریالت تلهن

قتامن را قیتز     ختدقاف  هیئتت قتامنع   ختدقاف  ت بایارها قاای   .شی  نق کیتأق ااگیاتا 

 ارتاتا   ااگیاتتا ع  قتامن  به امتا   عمیقن اعتما  حاظ شاق  اهاررااه امی  که اهدا 

قتامنع   ختدقاف  کنندرا  قص   ت ح است ای حاظ قامنع اما  ای عمیقن  ااش  رك

  هتا  تیقاتئیم  ستیابن بته اهتدا  قتککیرع     ا ب  .اماید تیایب را قامن ل ای  کاهش

قتامنع   قؤساتاف  بت ا   لیامیتت  قجتیی  صدتر :ای ااد عبارفقامن  خدقاف اساسن هیئت

( 9) شتماره  امتی ار  .امتارتن  قامنع به الت ا  رنتر   اقتداقاف   قؤسااف ب کییه امارف

 9. هد نق اشا  را ااگیاتا  قامن اما  امارتن ساختار ذی  
 ر فعلی نظام مالی انگلستانساختا( 1)نمودار

 هیئتبه  ااگیاتا  ق کز  بااک ای ها بااک ب  امارف ااتاال ای بید که قهمن اکاف ای

 ای بته بیضتن   ااگیاتا  ق کز  بااک  ست سن اگیاگن عشی  نق قامن قط ح خدقاف

 رلتج  ب ا  .است کشیر ن  قامن اما  قیف ت ضیف اااط  ر ارییابن امارتن ها  ا ه

 به اایاا  قامن قبا رف خدقاف ت هیئت   ار خزااهع ااگیاتا ق کز   بااک قشک  ایک

                                                           
1. Wasserfallen, F. (2014) ‘Political and Economic Integration in the EU: The Case of 

Failed Tax Harmonization’, Journal of Common Market Studies, 52(2), pp. 420–35. 
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 اصتیل  .ااتد  امتی ه  قتامن  امتا    ر ثبتاف  ت قتاابت   همکتار   نته ی ریقتاتاه    یا  اشت

 پاستخگیین  قاتئیمیتع   ر قبنتا  شتاالیت   بت   لتی   اها هتا  سته  بتیک  قتااب  همکار 

 تحت .است شده تیییک دات اطالعاف ق تبا ل ت قیای  اقداقاف ای لییری   شاخصع

 شتاق  ) قتامن  امتا   ثبتاف کیتن   قائیمیت ااگیاتا  ق کز  بااک تااه ع یا  اشت ایک

 ژهیت ت به قامن تاییت اما  ت تیسیه ب ا  الی   ها  ساختیی امی   ل اه  پیمنع ثباف

 امتا    تر به هت  ناث بخش ایک ب  عالته . ار  به عهده را (سیاتمن ریاک کاهش  ر

 . ار  قدام  اممی  کیب قامب  ر ایز را بااکن

استت     ار خزااه با قا راف کین اارایب تدتیک ت قامن اما   رکار قاای  قائیمیت

 :شاق  قامن ثباف راستا  قامن  ر خدقاف هیئتتظایف   شدع بیا  قبالً که طیر هما  ت

 ت بایارهتا  قتامنع  قؤساتاف  کییته  بت   امتارف  ت قات راف  تدتیک لیامیتع قجیی صدتر

قتامن   ختدقاف  هیئتت سایقاانع  ام  ای اینکه اهایتاً .ااگیاتا ع است تاییه اما  کیان ه 

 ت تاتیی     ار خزااته بته   به اهتدا    ستیابن نهی ریق را خی  ساالاه رزار  اتیبا نق

 9.است قجیسبه  ن  ارالهبه  قیز    ار خزااه

 

 بانکی در انگلستان نظارت برنامه .2.4

 :است یی  تیژرن سه  ارا  (PRA) احتیاطن امارف ارها  قیایط  امارتن رت 

 عمیکت    ستالقت  ت ایمنتن  تییتیک   ر قضتاتف    یکتارر  بته  :قضتاتف قحتیر    .9

 .قامن  ها بنگاه

                                                           
1. UK Government (2015) ‘UK Response to the Commission Green Paper on 

Capital Markets Union: Building a Strong Capital Markets Union’, available at 

https:// ec.europa.eu/eusurvey/files/634a485d-8dd9-41e6-af91-030013307436 
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 بتا  همچنتیک  بیکه لار ع  ها اکیر  رقیر  تنها اه ها بنگاه ارییابن : اگ  ندهین.8

 صتیرف  عشتیاد  نقت  قیالته  هتا  ن  بتا  نینتده   ر هتا  بنگتاه  کته  ینها اکیربه  تیله

 .  یر نق

 قتامن  ثبتاف  قتیلته  را ریاک بیشت یک که ینها بنگاه ت قاال  ب  تم کز :تم کز .9

 .کنند نق قامن سیات 

 قؤساتاف  بت ا   را امتارتن   هتا  ب ااقته  (PRA) احتیتاطن  امتارف  ا اره ایتکع  ب استاس 

 ت ختی    اهت  نابیاری اتایج ای را قؤسااف  هیقد ئتیه ه سامه ت کند نق ال ا ریااری 

 بته  قیتز   را ها ن  ساخته ت قطیج استع رت رتبه ن  با قؤساه ه  که قهمن  ها اکیر

 .کند نق اصالحن اقداقاف ال ا 

 

 انگلستان بانکی قوانین بر مروری.3.4

 امارتن اها ها  کین تظایف ت اهدا  ت ساختار ب  بیشت  امارف حییه  ر قیاایک ایک

 ک  ه قشخص کین صیرف به را اها ها عمیک   دت هقح ت پ  اخته ها ن  قیا  رتاب  ت

 بتا  کته  کنتد  نقت  تارتکار  اها ها خی  به را ت ن  اشده امارف  ها رت  قباحث تار  ت

  .کنند  ابال را امارف کار باه  قشیرف

 است 8000 سال قصیب بایارها ت قامن خدقاف قاای  بااکنع قیاایک کیت  قه  ای یکن

 ا اره تظایف ت اهدا  ساختارع قاای ع ایک اتل لص   ر .شد اصالح 8098سال  ر که

 شده ا یب احتیاطن امارف ا اره تظایف ت اهدا   ت ع ساختارع لص   ر قامن ت هدایت

 شد اصالح 8098 سال  ر که است  8001سال  بااکدار  قاای   یگ ع قه  قاای  .است

 ثبتاف  بهبی  ت المتااگیاتا  قح بااک اهدا  ای یکن قاای ع ایک (892) قا ه ب اساس
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  ر .استت  8098 ستال  قصیب قامن خدقاف قاای   یگ ع قه  قاای  .است قامن سیات 

 .استت  شتده  تییتیک  قتامن  سیاست کمیته تظایف ت اهدا  ساختارع قاای ع ایک( 4) قا ه

 ای قحالمتت  امیت   اهتدالن  کته  استت  ایتک  ااگیاتتا   قتیاایک   ر تیلته  قابت   اکتته 

 قاد  قیار    ر حتن ت قامن ثباف هد  همت ای شتغالا ت رشد رقابتع عکننده قص  

 قصتیب  قتامن  ختدقاف  قاای  ای (9C)  قا ه( 4)  ربند .است شده ر لته ام   ر ن  ب 

 شی  نق قامن ااجا  سیات  ثباف باهد  که اقداقاتن که است شده تص یح 8098 سال

 تضتییف  بیندقدف ت قدف ا یق  ر ااگیاتا  اقتصا  رشد  ر را قامن سیات  ااش اباید

 9.کند

 حتییه   ر ااگیاتتا   بااتک  کته  استت  ایتک  ااگیاتا ع بااکن امارف اارایب تیژرن

 قتیف  ااطته  یتک  . ار  ن   ر قحتیر   ت اساستن  ااش ت کال  خ   احتیاطن امارف

 شتاق   امتارف  قختیتف  ابیتا   بته   ر ن  کته  استت  ایک ااگیاتا  بااکن امارف سیات 

 ت تیلته شتده   تکتار  کاتب  امتارف  ت کتال   ناحتیتاط  امتارف  خ  ع احتیاطن امارف

 احتیتاطن  امتارف  ا اره .استت  شتده  قشخص لدارااه طیر به ها ن  ای ه یک قائیمیت

 ب عهتده  را هاتتند  قه  سیاتمن ایمحا  که ینها بنگاه ب  خ   امارف احتیاطن تظیاه

 ایامت   انتدا   کته  هتاین بنگتاه  ب  احتیاطن امارف قامن قائیمیت هدایت ا اره ت  ار 

 ت  ار  عهتده  بت   را تکتار  کاب قائیمیت امارف طیر کیهم ت اداراد اهمیت سیاتمن

 .است قامن سیاست کمیته عهده ب  کال  احتیاطن امارف قائیمیت

                                                           
1. Schimmelfennig, F. (2016) ‘A differentiated leap forward: spillover, path-

dependency, and graded membership in European banking regulation’, West 

European Politics, 39(30), pp. 483-502. 
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 انیک تیا  نام عها ن  قیا  پیچیده رتاب  ت امارف قتیمن  ها سایقا  تید   ی م به امبته

  ر تأقت   قابت   اکتته  .ق ار ا  کشیر تنامار سیات  امگی  عنیا  به را  ا دهیچیپسیات  

 .شده استت  تیییک بااکن امارف ب ا  که است اهدالن ااگیاتا ع بااکن امارف قیاایک

 ثباف را بااکن امارف اصین هد  که بااکن امارف ا بیاف  ر رایج  یدراه ب خال 

 متقحال امی  اهدالن ااگیاتا  قیاایک  ر عکند نق قی لن ریاک کنت ل قیایط  سیات 

 قتیار     ر حتتن  ت قتامن  ثباف هد  ت ای ه  ت اشتغال رشد رقابتع عکننده قص   ای

 کشیر بااکن امارف قاای   ر تدتیک اینکه اتیجه .است شده ر لته ام   ر ن  ب  قاد 

 امتا   اهدا  کت   با قتناسب عشی  نق امارف ن  ب  که قیار   ت امارف اهدا  باید

 .شی  تص یح ت قشخص اقتصا  
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 آمریکا متحده االتیا در بانکی نظارت .1

 بتی ه  تتاریخن  تحیالف  ارا  ت پیچیده بایار سیاتمن  ارا  نق یکا  ر قامن امارف

 .  یر نق ق ار نقیر ب رس ا اقه  ر ن  امارف بااکن بخش که است

 

 آمریکا در بانکی نظارت تاریخچه .1.5

اما   .است لدرال ت ایامتن اها ها  ق شا  ترااه اماقن نق یکا امارتن ت قا راتن اما 

 ت قا راتتن  لتدرال اها هتا     هتا  ستپ  ه  بیمه ش کت ت پیل کنت ل ا اره لدرال ریرتع

 ایتامتن  بتااکن  نژااتس   ارا  یتک  ایتز  ایتاالف  ای یک ه  ضمناً .هاتند لدرال امارتن

 .9هاتند ایامت ن  امارتن ت قا راتن اها  عنیا  به

 اصتین  امتارتن  اها هتا  کننتده  کیتی تی عها بااک لیامیت قجیی ای   ترااه سیات  ایک  ر

 که است هاینبااک ب  امارف اصین اها ها پیلع کنت ل ا اره قثال عنیا  به .است ها ن 

 ت ایتامتن  قجتیی   ارا  بااکن که ن رصیرت .هاتند قین  ها بااک قجیی لیامیت  ارا 

 اتمییتع به ت تیب ن  امارتن اها ها  صیرف کیا  ر باشدع ریرت عضی لدرال یقا  ه 

 ت بتی   خیاهنتد  عدیت اما نق لیامیت ن   ر که ایامتن بااکن سپس نژااس ت ریرت لدرال

 ایامتت  بتااکن  نژااتس  اباشتدع  ریرت لتدرال  امتا   ایامتنع عضی قجیی  ارا  بااکن ار 

 به ذک  الی  .بی  خیاهند ن  امارتن لدرال اها ها   ها سپ  ه بیمه ش کت ت ق بیطه

 ریرت لدرال قجیی  ارا  اینکه ای اع  نق یکاین  ها بااک  ها سپ  ه  رصد 12 است

به  قیظف اساس قاایااً کیا ب  .ااد شده ا ع بیمهبیمه ها ش کت تیس  باشند ایامتن یا ت

 .است لدرال شده  ها سپ  ه بیمه  ها بااک ب  امارف

                                                           
1. Posner, E. and Véron, N. (2010) ‘The EU and financial regulation: power 

without purpose?’, Journal of European Public Policy, 17(3), pp. 400-15. 
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 س قایه کاایت ت ها اکبا  ها تیلیام  ها اکیر  رقیر  بااکن امارف 9260  هه  ر

  هته   ر .نقتد  بته تلتی    نق یکا  ر قامن سیات  سالقت ت تأقیک ایمنن هد  با ها ن 

 بتااکنع  قات راف  شد  شدید ضمک استیگالع -ریس بااکدار  قاای  تصییب با 9190

 بح ا  اقا .شد  ابال ق   بیات  نخ   هه  ت  ر ینی ا قا راف .شد ایجا  ها سپ  ه بیمه

  ا  ل ااتکع  قتاای   تصییب با 8090 سال  ر ت ک   قیکیس را رتاد ایک لهاان قامن

 سیاتت   بته  هت   سیاتتمن   هتا  اتک یر بت   امتارف  بااکنع امارف قجد  تشدید ضمک

 .شد نق یکا الزت ه امارتن

 

 بانکی در آمریکا نظارت ساختار .2.5

 ارفامت  تحتت  تیااتد قن بااک ه  .است ب ق ار 9 ترااه بااکن سیات  یک نق یکا  ر

 تیست   لدرال اادای پس قؤسااف ت قین  ها بااک قجیی .ایامت  باشد یا لدرال  تمت

8پیمن قمیز  ا اره
 (OCC) ایامتن اادای پس قؤسااف ت ایامتن  ها بااک ت شی  نق صا ر 

 را ختی   قخصیص ت قا راف قیاایک ه یک که هاتند خی  ایامت بااکن ا اره ام  یی 

 امتارف  تحتت   یگت ع  شت ای   ت بتی    ایامتن یا قین ساسب ا ها بااک ای ه یک . اراد

 ضتماات  شت کت  یتا  ت ریرت لتدرال   هیقتد  ئتت یه پیمنع ا اره قمیز   اها ها ای یکن

 . ادیر نق ق ار (FDIC)9لدرال سپ  ه

  یت ب ایتامتن   هتا  بااتک  ت ریرت لدرال عضی ایامتن  ها بااک قینع  ها بااک به ت تیب

 ه یتک  امارتن  ها نهیهز . اراد ق ار ااقب  ه اها  سه تحت امارف ریرت لدرال عضی

                                                           
1. Dual Banking System 

2. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) 

3. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
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 امتارف  تحتت  قؤساتاف  ای کته  ینهتا  امزحمته  حتق  ریالت  قیایط  ااقب  ه اها  سه ای

 .شی  نق  ا ه پیشش عشی  نق  ریالت

9قامن ثباف ب  امارف شیرا  ع8090 سال قصیب ل ااک - ا  قاای  همچنیک
 (FSOC) 

  رت شیپت  تهدیتداف  بتا  قیالهته  بت ا   اتاقب  ه   اها ها قیا  ایجا  هماهنگن ب ا  را

 کنتت ل  ت شناستاین  امیت   ینهتا  تیقاتئیم  شتیرا  ارا   ایتک  .کند نق ایجا  قامن سیات 

 ت بامایه قا راتن  ها شکا تشخیص  قامنع سیات  ک   ر نقده به تلی   ها اکیر

 شتیرا  یتک ا .باشد نق سیاتمن بامایه  ها اکیر با قیالهه  ر ها سایقا  قیا  هماهنگن

 هتا  کمیتته  ایتک  ای یکتن  تلصت   ح  ت قا راف کمیته .است ال این  ها تهیکم  ارا 

 بت ا   الی  قات راف  تنمتی   بت ا   الی   هتا  نهمتاهنگ  ایجتا   تظیاته  است که ال این

 امتارتن   ها سایقا  امارتن عمیک   بهبی  ب ا  ینها هیتیص اراله ت قامن ثباف تاییت

 باتلی   ها اکیر ب ا  کنت ل راهکارهاین اراله ت ساینشنا همچنیک . ار  عهده ب  را

 .است سیاتمن ریاک کمیته عهده ب  قامن سیات   ر نقده

 تیطیت   ن ع عتالته بت    ت استت  تیصتیه  ت قشتیرف  اراله صیرف به بیشت  شیرا عمیک  

 تهدید را قامن سیات  ثباف تیااد نق ریرت لدرال تشخیص به که قامن  ها بنگاه ک   

  .شی  نق ااجا  (شیرا  تسی  اعضا  رأ ) شیرا تصییب با کندع

 قیتا   لهتت همتاهنگن   (FFIEC) 8لدرال قامن قؤسااف بایرسن شیرا  ایکع عالته ب 

 .کند نق لیامیت ها هیرت ت قیاایک  رقیر  امارتن اها ها 

 :شی  نق ب رسن امارتن اها  سه ای ه یک عمیک   ت ساختار ا اقه  ر

                                                           
1. Financial Stability Oversight Council (FSOC) 

2. Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) 
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 بت   امتارف  تظیاته  کته  است   ار خزااه قاتا  سایقا  یک :منپی قمیز  ا اره (امف

 بت   را خارلن  ها بااک شیب طیرهمیک ت لدرال اادایپس قؤسااف ت ها  قینبااک

 تأییتد  ت قشتیرف  بتا  ت لمهیر سیرل تیس  سال پنج سایقا  ه  ایک رلیس . ار  عهده

9اختیاراف ا اره قمیز  پیمن .شی  نق ااتخاب سنا
 (OCC)   است یی  قیار شاق: 

 .تحت امارف قؤساافبایرسن ای  .9

 تغییت اف  ستای   ت س قایه تغیی اف لدیدع شیب ایجا  با قیالات عد  یا قیالات .8

 .بااکن یا ساختار ش کت  ر

 بی سام  اقداقاف یا ت قا راف ت قیاایک رعایت عد  با قاابیه  ر امارتن اقداقاف .9

 یتا  ت هتا  تیت لیام تیقتف  قتدی ا ع  ت اقتاف قا ب کنار  قکاک هع که شاق  قؤساافع

 .باشد نق ااد  ل ای 

 .ق تب  قیار   ر قاایان تااسی  ت ها ستیرامیم  ت قا راف ااتشار .4

 قؤساتاف  پ  اختتن  امزحمته  حتق  قیایط  اتل تهیه  ر (OCC) قمیز  پیمن ا اره هزینه

 قیت یط ا را  رنقتد   ستایقا   ایتک  ن ع بت   عتالته  ت شتی   نقت تتأقیک   ن  امارف تحت

 .نتر  نق  ست به   ار خزااه اترا   ر  رکار هیس قا

 ایتامتن  بااتک  98 ت ریرت لتدرال   هیقتد  ئتت یه شتاق   :ریرت لدرال امارتن سیات  (ب

 کته  استت  ریرت لتدرال  بداته  ای بخشن ریرت لدرال  هیقد ئتیه .باشد نقریرت  لدرال

 بت   امارف تظیاه هیئت ایک .کند نق ااتخاب تأیید سنا با ت لمهیر سیرل را ن  اعضا 

 . ار  عهتده  بت   را ریرت عضتی لتدرال   ایتامتن   ها بااک ت بااکن هیدینگ  ها ش کت

  هتا  ستایقا   صتیرف  بته  قختیتف   هتا  امتت یا  ر ریرت لتدرال   هتا  بااک ن  ب  عالته

                                                           
1. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) 
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 ستاختار   ر . اراتد  عهتده  بت   را خی  خاص امارتن تظایف ت بی ه قاتا  بی ااتااعن

  هیقتد  ئتت یه ام  یی  قامن ثباف بخش ت امارف ت قا راف شریرتع بخ لدرال ا ار 

 . اراد عهده ب  را ق بیطه قؤسااف قامن ب  امارف قائیمیت ریرت لدرال

 کته  است لدرال  تمت ام  یی  قاتا  سایقا  یک :لدرال سپ  ه ضماات ش کت (ج

 عضتی   یت ب ایتامتن   هتا  بااتک  ب  امارف تظیاه بااکنع  ها سپ  ه ک    عالته ب  بیمه

 یتک  تیست   ستایقا   ایتک  . ار  عهتده  بت   را ایتامتن  اادای پس قؤسااف ت ریرت لدرال

 ستنا  تأییتد  با ت لمهیر سیرلتیس   ن  اعضا  که شی  نق ا اره  اا  پنج  هیقد ئتیه

 ا اره هزینته  .باشند سیاسن حزب یک ای ها ن  اا  سه ای بیش اباید ت شیاد نق ااتخاب

(FDIC) تتأقیک  ن  امتارف  تحتت  قؤساتاف  پ  اختن امزحمه حق قیایط  اتل تهیه  ر 

 اترا   ر  رتکار  هیست قا  قیت ایط  را  رنقتد   ستایقا   ایتک  ن ع عالته بت   ت شی  نق

 9.نتر  نق  ست به   ار خزااه

 

 بانکی نظارت برنامه .3.5

 ت قا راف ب اساس ها ب ااقه ایک که است ایک نق یکا  ر امارتن  ها ب ااقه قه  تیژرن

 ها بااک ب  امارف ل نیندها  ت ها ب ااقه .شی  نق ااجا  لزلن ت  قیق  ها یم  ستیرام

 لدرال ت (OCC) همچی  امارتن اها ها  تیس   قیق صیرف به قامن قؤسااف سای  ت

 اتتایج  بته  تیلته  بتا  قحیتن   هتا  نبایرست اگیاگن  ت ای  ااتخاب .شی  نق تیییک ریرت

 ن  قتیله هاین کهریاک ت بااک  ها تیلیام ای  به تیله با ت قح  ای خارج امارف

 .شی  نق ااجا  تخصصن  هاتی  تیس  ها نبایرس ایک ت شده کییتی استع

                                                           
1. Mandanis Schooner, Heidi , (2003), The Role Of Central Banks In Bank 

Supervision In The United States and The United States, Columbus School Of Law. 
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 آمریکا بانکی مقررات و قوانین بر مروری .4.5

 لصت    ر .استت  8090 سال ل ااک   ا  قاای  نق یکاع بااکن قیاایک کیت  قه  ای یکن

 ت اهتدا   طتیر  کیهم ت قامن ثباف ب  رفاما شیرا  تظایف ت قاای ع اهدا  ایک اتل

 عمیک  ها  قاای ع ایک بید   ها لص   ر .است شده ا یب قامن قطامیاف ا اره تظایف

 ریرت لتدرال  ت (OCC) امتارتن امیت     هتا  ستایقا   تظایف ت اختیاراف  اقنه ت امارتن

قات راف    ر لزلیتاف  ذکت   بتا  هتا  بااتک  بتا  ب ختیر   ت امارف ط یاه .است شده تیییک

 قات رافع  ایتک  90 بختش   ر امیاته  طتیر  بته  .استت  شتده  نتر ه بااکتدار   ت هتا  بااک

 بتا  ب ختیر   ت امارف ط یاه ت هابااک سالقت ت ایمنن استاادار ها   ها  ستیرامیم 

  .شده است بیا  خصیص ایک  ر هابااک

  اث اقتصا   رشد ب  اباید که ل ااک - ا  قاای   ر بااکن امارف اهاین هد  به تیله

( 989)قتا ه ) قتاایان  قتا ه  یتک  تلتی   ژهیت به .است تیله قاب  بایار  اشته باشدع قنان

 قطامیه ب ا  قامن ثباف ب  امارف شیرا  رلیس ب ا  امزا  (8090) ل ااک -  ا  قاای 

 رلیس ل ااک   ا  قاای ( 989) ب اساس قا ه . ار  تأق  لا  بایار قائیه ایک ب رسن ت

  ا قطامیته  یتک بتار   ستال  پتنج  هت   حتداق   است قیظف قامن ثباف ب  امارف شیرا 

 ایتک  . هتد  ااجتا   قامن خدقاف اراله ب  امارتن ها قحدت یت اقتصا   تأثی   رقیر 

 حتداکث   که امارتن ها قحدت یت بهینه ساختار  رقیر  هاینتیصیه شاق  قطامیه باید

 9.باشد عهاست ن  اقتصا   تأثی  کننده حداق ت  یناکار کننده

                                                           
1. Overview and Structure of Financial Supervision and Regulation in the US, 

Mirari Uriarte, Karine Gaufillet, 2015. 
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 ایامتن یا قین ب اساس ها بااک ای ه یک ت بی ه پیچیده نق یکا  ر بااکن امارف سیات 

  هیقتد  ئتت یه پتیمنع  قمیز  ا اره اها ها  ای یکن امارف تحت ش ای   یگ ع ت بی  

 ل نینتدها   ت هتا  ب ااقته  . اتد یر نقت  قت ار  سپ  ه لدرال ضماات ش کت یا ریرت لدرال

 کته  شتی  قتن  ااجتا   ت لزلتن   قیق ها ستیرامیم   ت قا راف ب اساس بااکن امارف

قتامن   ثبتاف  بت   امتارف  شتیرا   ایتکع  عالته بت   .شی قن تیییک امارتن اها ها  تیس 

 قامنع سیات   رت شیپ تهدیداف با قیالهه ب ا  ااقب  ه اها ها  قیا  هماهنگن تظیاه

 یک . ار  دهعه ب  را قامن سیات  ک   ر نقده به تلی   ها اکیر کنت ل ت شناساین

 ت بتااکن  امتارف  اهتاین  هتد   بته  کته  استت  ایتک  ل ااتک  - ا  قاای   ر لامب اکته

 تی یتف  بنتاب ایکع  .است شده  ا ژهیت تیله اقتصا   رشد ب  ن  اث  قنان ای پیشگی  

 اتاظ   سایقا  ک    قیز  ت لاقج صیرف به یک کشیر بااکن قاای   ر امارف اهدا 

 9.است قه  بایار ا اهد ن  تماقن  رلهت ح کت ب ا 

 

 

 

 

 

                                                           
1. United States, Detailed Assessment of Observance, Basel Core Principles for 

Effective Banking Supervision, 2015. 
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 مالزی در بانکی نظارت .1

ع باتتا  کته  ر قاتئیه امتارف      کشیرها  اسالقن قاانتد  ب خن بااک ق کز  ب خال 

لیال  کاقالًدع بااک ق کز  قامز  ت سای  اها ها  ااظ  ااشن اش عن ترت  خاصن ادار

 .ااتد تصتییب رستااده   ت قیاایک قتید   را  ر ایتک یقینته بته    کنندنق ر ایک حتییه ایاتا 

قتتیال  ع قتتاای  تکالتت   ر ستتال   9129تصتتییب قتتاای  بااکتتدار  استتتالقن  ر ستتال   

قاای  بااکتدار  ت اها هتا  قتامن     ع9119قتاای  کمیاتیی  اترا  بهتا ار  ر سال ع9124

هتاین ای ایتک قصتیباف    امیاته ع8001ت قاای  بااک ق کز  قامز   ر سال  9121 ر سال 

 9.باشدقن

ت  هتا  ب  اشتت ایجتا  همتاهنگن  ر    قنمیر بهقیال    9119کز  قامز   ر سال بااک ق 

تاای ها  ش عنع اراله قشیرف به لیاال  بایار پیل ت س قایه ت بیت هع شتتیرا  قیتتن را    

ایتک شتیرا کتته اهتتا   رستتمن ت قتتاایان  ر بااتتک قشتیرتن شت ییت           .تأسیس امی 

ت  هتا  بااتک هتتا   ع  ر رابطته بتتا لیامیتتت  ق کز  قامز  استع باالت یک قاا  ااظ  ش عن

  هتا  بااتک   هتا  تیت لیامامارف بتت  شتت عن بتتی       .نیدقن حااب بهقؤسااف تکال  

ت  هتا  بااتک شتت ییت لیتتال  ر     هتا  ئتت یهها  تکال ع ارتباط قاتم  بتا  بیمه اسالقن ت 

ااکتتدار   قؤسااف قامنع اراله قشاتره به قائیمیک بااک ق کز  قامز   رباره عمییاف ب

ها  الی   رباره قاال  ش عن ق بیط به بااکتتدار  ت  اسالقن ت تکال ع ااجا  هماهنگن

اقتداقاتن استت کتته     کیت  قه ع ای دشدهیتیمابیا  ش عن قحصیالف قامن   یتتحی هیتجز

 الی  به ذک  است اصالح قاای  ق تب  با بااتک ق کتز  .شی تیس  ایک شیرا ااجا  قن

                                                           
1. Laws of Malaysia, Act 701, Central Bank of Malaysia Act 2009 
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 شیایپت  شیبت قیال  ع یقینه التزایش اختیتاراف شتیرا  قتککیر را      8009قامز   ر سال 

 ر رابطه با قاال  شت عن  ر   یر  یتصمق لج اهاین  عنیا  بهتیییک شیرا  .ل اه  ساخت

حییه قامیه اسالقنع الزایش استاالل شتیرا ت قنتج اعضتا  ن  ای ه ریاته عضتتییت  ر      

 .باشند نقایک قیار   ت قؤسااف قامن ب خن ای ها بااکها  ش ییت هیئت

ت  هتا  بااتک عالته ب  تلی  کمیتته امتارف شت عن  ر بااتک ق کتز  قتتامز ع تمتتاقن        

 ستتیرامیمین کته  ر ستتال     ب اساسقؤسااف اسالقن لیال  ر کشیر قامز ع الی  است 

شتت عن   نتخصصت هتا  قیال    ر بااک ق کز  قامز  به تصییب رسیدع کمیته 8004

هاین  ر قؤسااف قامن اسالقنع اقدا  بی قاایان انیک کمیتهتشکی   هند ت عد  تلی  

ن  است که ب  ش عن بی   عمییاتن کته  ر   ها تهیکمتظیاه اصین ایک  .دین نق حااب به

ت قتت      هتا  بااتک امارف کالن  اشته باشندع به قاتتئیال    شی  نققؤسااف قامن ااجا  

 ر  « ستیرامیم  ااطبا  با ش ییت»خدقاف قشیرتن اراله کنند ت همچنیک با اقضا امی   

 .9ق ار  هنتد تأییدایک قؤسااف را قیر    ها تیلیامرابطه با لیامیت قؤسااف قامنع 

 قتامز    ر قامن ثباف ای قحالمت ت بااکن امارف تظیاه (BNM)  قامز  ق کز  ااکب

 امارتن سیات   ر لیامن ااش ه  (MOF)  قامن تیارف ن  عالته ب  ت  ار  عهده ب  را

 .کند نق ایاا قامز 

 

 

 

                                                           
1. Malaysia: Basel Core Principles for Effective Banking Supervision, Detailed 

Assessment of Observance, February 2013. 
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 تاریخچه نظارت بانکی در مالزی.1.6

 ستامه   ه یقاان بایه یک ب ا  را قامن بخش امگی  8099 سال  ر قامز  ق کز  بااک

 بتااری   اقتصتا   یتک  به سمت قامز  ح کت ن  هد  که ک   قنتش ( 8080-8099)

 پییتاع  قتامن  بایارهتا   تیستیه  امیت   قتیار    امگی بت   ایک  ر .باالست  رنقد ت الزت ه

 ت ا قنطاه قامن تاییت یکپاراگن اقتصا  ع رلاه ت رتاق  ر قامن بخش سه  الزایش

 کارنقد ت امارتن قا راتن رژی  عناممیی کیب سطح  ر اسالقن قامن رات   عناممیی کیب

 ای قحالمتتت ت امکت تایکتتن  هتتا پ  اختتت قتتامنع سیاتتت  ثبتتاف تضتتمیک بتت ا 

 .است شده تأکید کنندرا  قص  

  ر قامن خدقاف قاای  :ای ااد عبارف که شد تضج لدید  قیاایک امگی ایک راستا   ر

 بت ا   بته ت تیتب   که ع8099 سال  ر (IFSA) 9اسالقن قامن خدقاف ت قاای  8099 سال

 8099 سال قامن خدقاف قاای  .شد تضج اسالقن ت قامن قتااتف  ها بخش ب  امارف

 ختدقاف  قاای  لایگزیک که است قامن قتااتف بخش عمیک   ب  امارف ب ا  قاایان

 ستال  پ  اختت   هتا  ات یسقاای   ع9116 سال بیمه قاای  ع9121 سال قامن ت بااکدار 

 قتامن استالقن   خدقاف قاای  همچنیک .است شده 9159 سال اری کنت ل قاای  ت 8009

 امی  قیااینن لایگزیک که است اسالقن قامن بخش ب ا  قاای  قشابه ایانقا 8001 سال

 .است شده 9124 سال تکال  قاای  ت 9129 سال اسالقن قاای  بااکدار 

 ه یک تحت که  ار  بااکن قؤسااف کنت ل ب ا   ا رات  ه اختیاراف ق کز  بااک

 تحتت  رتکار  ست قایه  ت تجتار    هتا  بااک .ااد ر لته قجیی (FSA)یا (IFSA)قیاایک ای

( IFSA) قتاای   تحتت  ناممییت  کیبت  اسالقن  ها بااک اسالقن ت  ها بااک ت (FSA) قاای 

                                                           
1. Islamic Financial Services Act (IFSA) 
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 .شتی   نقت  ااجتا   قتامن  تیست  تیارف  قجییهتا  ایتک  ابطال ت صدتر ت  ادیر نق قجیی

 رینگیتت  لتز  بته  اریهتاین  بتا  که بااکن  ها تیلیام ب  امارف ت قجیی صدتر همچنیک

9مبتین   قتامن  امتارف  ا اره تیست   عشتی   نقت  ااجتا   قتامز  
 (Labuan FSA)  صتیرف 

 .8  یر نق

 ق کتز  امارف تحت که هاتند هاینبااک مبین  اسالقن ها بااک ت مبین   ها بااک

 بهتا ار  اترا  ت قتامن  ختدقاف  قتاای   قشتمیل  بته ت تیتب   ت مبین  بی ه ناممیی کیب قامن

 مبتین   استالقن  بهتا ار  ترا ا ت قتامن  قاای  ختدقاف  ت (LFSSA)  8090  سال 9مبین  

 .شیاد نق (LIFSSA)8090سال

 

 بانکی در مالزی نظارت ساختار.2.6

 بت   را قتامز    ر قتامن  ثبتاف  ای قحالمتت  ت بتااکن  امارف تظیاه قامز  ق کز  بااک

 ایاتا  قتامز   امتارتن  سیات   ر لیامن ااش ه  قامن ن  تیارف عالته ب  ت  ار  عهده

 ایتک  بت ا   شت ایطن   ا   قت ار  ت هتا  بااتک به  قجیی عطا ا با قیالات ایلمیه .کند نق

 اختیاراف ای قییک به قیار  ها  رکار هیس قا هدایت ت قجییها مغی طیر کیهم ت قجییها

 ب ا  صدتر اختیاراتن قجزا طیر به ق کز  بااک ت قامن تیارف .باشد نق قامن تیارف

  رخصتیص  ریاتاریان   ها  ستیرامیم  ق کز  بااک ژهیت به ت  اراد ها  ستیرامیم 

 استتاادار ها   ت ینشتی  پتیل  قات راف  قامنع ن ه رزار  س قایهع امی  کاایت قاالین

 .کند نق قنتش  احتیاطن

                                                           
1. Labuan Financial Services and Securities Act 2010 (LFSSA) 

2. Laws of Malaysia, Act 758, Financial Services Act 2013. 

3. Labuan Islamic Financial Services and Securities Act 2010. 
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  ارادع لیامیت س قایه بایارها   ر که  رکار هیس قا  ها بااک لی ع اها   ت عالته ب 

9بها ار اترا  امارف کمیایی  تحت
 (SC)  قاای  ب اساس ی کمیای ایک . اراد ق ار ه 

 س قایه بایار  ها تیلیام ب  امارف تظیاه ت جا شدهیا 9119سال بها ار اترا  کمیایی 

 کته  ااتد  کت  ه  ایجتا   ختی   قیتا   را ت تیبتاتن  (SC) ت (BNM) اهتا    ت . ار  ب عهده را

 باشتد  قشخص کاقالً  رکار هیس قا  ها بااک ب  امارف قبال  ر ه یک  ها تیقائیم

 طیر به  رکار هیس قا  ها بااک  رقیر  را ها ستیرامیم  ای  ا قجمیعه تاراس ایک  ر ت

  هتا  بااتک  بت   احتیتاطن  امتارف  قاتئیل  ق کتز   بااتک  .ااتد  کت  ه  قنتشت   قشتت ك 

 کت   ثبتاف  قاتئیل  طتیر  کیهم ت ها ن  سالقت ت ایمنن تضمیک باهد   رکار هیس قا

 هتا  بااتک  ارتکت کاتب  بت   قاتئیل امتارف   (SC) کته  ن رحتام  استتع  قتامن  سیاتت  

 بایارها   ر رکارا  هیس قا قنالج ای قحالمت ت بایار یکپاراگن ارتاا  ع رکار هیس قا

 بتا  کته  بااکن  ها تیلیام ب  امارف ت قجیی صدتر لی ع قیار  عالته ب  .است س قایه

 صتیرف  مبتین   قامن امارف ا اره تیس  عشی  نق قامز  ااجا  رینگیت لز به اریهاین

 .  یر نق

 

 بانکی در مالزی نظارت برنامه.3.6

  ر ییتا     هتا  ش لتیپ اخی   ها سال  ر قامن امارف اها ها  سای  ت ق کز  بااک

 ت قا راتتن  رژیت   یتک  ق کتز   بااتک  .ااد اشته قؤث  قامن سیات  امارف یک ایجا 

 امتارف  لتاقج  ها ب ااقه شاق  که   یر نق کار به را قحیر ریاک التهی تیسیه امارتن

 .است کال  ت خ   سطیح  ر قح  ای خارج امارف ت قحین

                                                           
1. Security Commission (SC) 
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 عمیکت    ت قؤساتاف   اخیتن  کنتت ل  بت   اصتین  تأکید قامز  بااکن امارف سیات   ر

 سطح  ر ها بااک  اخین کنت ل ت ریاک قدی یت سیات  .است ها ن  ریاک قدی یت

 ستای   بتا  قتؤث   همکتار   ت ریاتک ااتدینگن   لتاقج  اتارایب  ت باشتد  نقت  قطیتیبن 

 .9است امارتن قامز  سیات  قطییب  ها نژریت ای خارلن امارتن  ها سایقا 

 

 مالزی بانکی قوانین بر مروری.4.6

 ااتیا   ت اطالعتاف   نتر لمج ت بایرسن شاق  که ها بااک ب  امارف ل نیند ای بخشن

  ر قاصت   ت لزلتن  طتیر  بته  استتع  تخیااف با ق کز  ب خیر  بااک احیه ت اقداقاف

 ق کتز   بااک قاای  (90) قا ه امیاه  ر عنیا  به .است شده ه ا  تیضیح قامز  قیاایک

 ای اشتخاص  قتدارك  ت اطالعتاف  کاتب  ب ا   ا رات  ه اختیاراف 8001 سال قامز 

 بت ا    ا راتت  ه  اختیتاراف  قتاای   ایتک ( 99) قتا ه   ر ت حاتیقن  ت حایاتن  ریااری 

 .ستت ا شتده   ا ه ق کتز   بااتک  بته  ریاتاری   اشتخاص   رقتیر  ریاتاری    اقداقاف

( 95) قتا ه   ر ق کتز   بااک ب ا  قؤسااف قامن قااقاف اصب ت عزل اختیار همچنیک

 قطت ح  قتاای   ایتک ( 92) ت( 99) قیا   ر قامن ثباف ال این کمیته تظایف ت ساختار ت

 ای اطالعتاف  کاتب  ت بایرستن  بت ا   ق کتز   بااتک  اختیتاراف  همچنتیک  .استت  شده

 ب ا  اختیار ت 8099 سال قامن خدقاف قاای  (950)تا (946)قیا   ر اشخاص ریااری 

 ایک( 952) تا( 955) قیا   ر ن  ای س پیچن قجایاف ت به قؤسااف  ستیرامیم  صدتر

 بتا  ق کتز   بااتک  ب ختیر   احتیه  ت سای  اقداقاف ایکع عالته ب  .است شده بیا  قاای 

  .است  ا ه شده تیضیح  یتاص به قاای  ایک( 866) تا( 892) قیا   ر تخیااف

                                                           
1. The Bank of England, Prudential Regulation Authority, Our approach to banking 

supervision, 2011. 
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 بت   را قتامز    ر قتامن  ثبتاف  ای قحالمتت  ت بتااکن  امارف تظیاه قامز  ق کز  ااکب

 ایاتا  قتامز   امتارتن  سیات   ر لیامن ااش ه  قامن ن  تیارف عالته ب  ت  ار  عهده

 بت ا   شت ایطن   ا   قت ار  ت ها بااک قجیی به اعطا  با قیالات امیاه عنیا  به .کند نق

 ای قیتیک  بته قتیار    هتا   رتکار  هیست قا  هدایت ت اقجییه مغی طیر کیهم ت قجییها ایک

 که بااکن  ها تیلیام ب  امارف ت قجیی صدتر همچنیک .است قامن تیارف اختیاراف

 صیرف مبین  قامن امارف ا اره تیس  شی عقن ااجا  قامز  رینگیت لز به با اریهاین

 را حتیر ریاتک ق  تیستیه یالتته   امتارتن  ت قا راتن رژی  ق کز  یک بااک .ری  قن

  ر قحت   ای ختارج  امتارف  ت امارف قحیتن  لاقج  ها ب ااقه شاق  که ری  قن کار به

 .است کال  ت خ   سطیح

 ثباف ب ا  تیااد نق تیسیه  رحال ت التهی تیسیه  کشیرها  ر بااکن سیات   ها ضیف

 قتامن   هتا  امتا   تاییتت  ت اصتالح  بته  تیلته  مکا .باشد خط نل یک ناممیی کیبت   اخین

 بتالع  کمیته قبی  ای رسمن  ها سایقا  ای ب خن .باشد نق حالز اهمیت قیار  ای لهاان

 ثبتاف  تاییتت   ها راه علهاان بااک ت پیل ناممیی کیبصندت   عناممیی کیب تاییه بااک

  هتا  قاا  با تماس قیایط  رأساً یقینه  ر ایک بال کمیته .اادک  ه ب رسن را لها  قامن

 بتا  رتابت   ب قت ار   قنمتیر  به اتمیهع  ها سال  ر .کند نق ا اقد لها  س اس   ر امارتن

 امتارف  استتحکا   تاییتت ت  بته  را خی  لیامیت بال کمیته  هع ر ته ای بی  ها کشیر

 کمیتته قزبتیر   اتمیته  اقتداقاف  که است راتنن.ک   قیطی  کشیرها کییه  ر احتیاطن

  ت قتیر   ایتک  ر  ت استت  بتی ه  عضتی   کشتیرها   ر امتارتن  اصتیل  استا ار ب  ااظ 

 ت ( بتال  کمیتته  قحتیر   اصتیل ) بتااکن  قتؤث   امتارف  بت ا   لتاقین  قجمیعته .9»سند
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 بتالع  کمیتته  بیاایته ) .کنتد  نق قنتش  استاادار ها را ت ها هیتیصع ها  ستیرامیم  خالصه.8

8008).9  

 بتااکن  قتؤث   امتارف  ب ا  که است اساسن اص  85 ب  قشتم  امارف قحیر  اصیل

 قجیی صدتر ع(9 اص ) قؤث  امارف ش ط شیپ : ای ااد عبارف یلاص ایک ض تر  است

  هتا  رت  ع(95 تتا  6 اصتیل ) امزاقتاف  ت احتیتاطن  قات راف  (5تتا  8 اصیل) ساختار ت

 اتاظ ا   رستمن  اختیتاراف  ع( 89 اصت  ) امزاقاف اطالعتاتن  ع( 80 تا 96 اصیل) امارف

 ایک ت تیب به کمیته یهبیاا  ر که( 85 تا 89 اصیل) ق ی  بدت  بااکدار  ع( 88 اص )

 .است شده ا یب اصیل

 بته  تیلته  بتا  تا است ض تر  نبااک سیات   ر امارف قختیف ابیا  ب رسن به تیله با

  هتا   ستاخت یی ت ایجتا   یقینته  ایتک   ر الی   هتا  ش ط شیپ قائیه ت ض ترف اهمیت

 ت اخالقن اصیل رعایت قامنع  بایارها تیسیه تجار ع اصالح قیاایک همچی  عمیقن

  ر ینهتا  ندریت چیپ با حاض   رحال بااکدار  سی   یگ  ای .یابد تیسیه ...ت  ا ح له

 تتیا   نامت  هتا  نژریت ایک با است قامن قیاله قؤسااف ساختار ت عمییاف ای  ابزارهاع

 بت   اصیالً امتارف  باشندع نشناین  اشته قیار  ایک به  یتاص به ااظ ا  که  اشت ااتمار

 نشکارستای   کته بتا   کنتد  نق حک  قنطق .است بااک اقیر  ر  خامت ایعن علزلیاف

  رقیر  که باشند کنندرا  قشارکت ت رکارا  هیس قا عها بااکیک ا به ااحیه ای اطالعاف

 .کنند   یر  یتصم بااک تضییت

                                                           
1. The Bank of England’s supervision of financial market infrastructures Annual 

Report 2016. 
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 لزلیاف به ترت  یینن خ   امارف قامنع بایار  ها ندریچیپ به تیله با حاض   رحال

  ر بااتک  هتدایت  ت قناستب  باتت   ایجتا   عاتاظ ا   ااش .ایات کارنقد ت بااکع قؤث 

 ریاک قدی یت کنت ل ب  امارف شاق  قنیطف امارف  رتاقج .است ریاک قدی یت

 قات راف  ت قتیاایک  الت ا   احتیه  لتز   لز به ااطبا  تطبیق ت به ااظ  تله چیه به استع

 .است بااکن اما  کارک    رست ای اطمینا  حصیل بیکه ایات

  ر قااتد   ب  عالته امارف بحث  ر قیلی  قشکالف ای بخشن که است ذک  به الی 

 تاکت   رستیب  قیلتی ع  تضتج  اصتالح  ب ا  لد  عزقن عد  ت پیچیده حصار قیاایک

 به ترت  ت شیبه بایرسن به قنحص  را امارف که تاک   استع بخش امارف  ر سنتن

 . ااد نقن   به ق بیط لزلیاف

 هتا  ااقته  کیتی ن استتنا   بته  تنهتا  یا  ا اهیسی قامنع بخش ر  تیا  نام اینکه تیله قاب  اکته

 تکنیمیژ   ها ش لتیپ سبب به بااکدار  صنیت ن  تبج به ت قامن اما  .امی  ح کت

  ابزارهتا  ایجتا   ت خیتق  ارتبتاطنع   هتا  شبکه سای ذخی ه ظ لیت امیا ه خار  رشد ت

 .است تکنق ناممیی کیب شده  لتهیپک  ارهایقی ت استاادار ها به قامنع
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 ایرانجمهوری اسالمی نظارت بانکی در .1

اساستن بت ا  حصتیل اطمینتا  ای صتحت        هتا  شت ط  شیپت  ایلمیته  قؤث امارف بااکن 

هد  اصین امارف بااکنع حاظ ثباف اما  قامن  .است  ر ای ا عمیک   اما  اقتصا   

باتتااکارا    رتکارا  ت ستای    کاهش ریاک ب ا  ستپ  ه  قیایط ت الزایش اعتما  به ن  

اعتبتار  بته    قؤساتاف هتا ت   امارف  ر پن ن  است تا اطمینا  یابد بااک رت کیایا .است

ها  ل ارت  ختی ع ای ست قایه ت    ا  ایمک ت صحیح عم  امی ه؛  ر قاابیه با ریاک شییه

بته   9968ر اه قاای  بااکدار  بتدت  ربتا  ر ایت ا   ر ستال      .ذخای  کالن ب خیر اراد

ا  ر عمت ع هیچ اها   قائیمیت امارف ب  ال ا  صحیح ایک قاای  را تصییب رسیدع اق

ب  عهده اداشته ت اتیجه ایک اق  ن  شده است که بید ای رکشت حدت  سه  هه ای ال ا  

قاای  بااکدار  بدت  رباع هنیی ه  شبهه ربی  بتی   عمیکت   امتا  بتااکنع  ر ب ختن      

لت    ر ذهتک قاتئیمیک ت قج یتا      پتیش  ایتک  رستد  نقبته ام   .هتا تلتی   ار لیامیت

قاای  بااکدار  بدت  ربتا تیست  شتیرا  اگهبتا  ت اثبتاف       تأییداستت کته  ر لته شک 

ال ا  صحیح  کننده کیتضمت قاای  اساسنع خی   قادس عد  قغای ف ن  با تیامی  ش  

ایتک   .کنتد  نقت ت تصییب ایک قاای ع اسالقن شد  اما  بااکن را تضتمیک   باشد نقن  ایز 

صحیح قاای  بااکدار  بدت  ربتا بته    "ال این شد " رسد نقاست که بته امت   ن رحام

ایتای  ار  کته پت  اختک بته     ( با لت   بدت  اشکال بی   ن )قیار   یگ   بی  ای قاای  

امیاتهع قاتئیه    عنتیا   بته  .باشد نقایک قیضیعاف خارج ای حتییه کتار  شیرا  اگهبا  

ی  یکتن ای ایک قیار  است کته  ر طتیل بتیش ای ربتج قت        امارف ب  ال ا  صحیح قاا

رستتمیا  ت حتالن   ) تج به بااکدار  اسالقن  ر کشتیر بته ن  تیله ییتا   اشتده استت   

 (.9922باباینع 
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قتاای  پتیمن ت    99قتا ه  “ ب”بنتد   قیلتب  بته کته   مهیر  اسالقن ای ا بااک ق کز  ل

اعتبتار    قؤساافها ت  ب  بااک ع تظیاه امارف(9959قصیب تی قاه سال )بااکن کشیر 

ری   ای نخ یک  ستاتر ها  ق اکز  را ب عهده  ار  ای اتاخ   هه هاتا  شمان ت با به ه

رتیکت     عنتیا   بته را “ امارف قبتنن ب  ریاتک ”ا  ت تخصصنع رتیک    ت قجاقج ح له

اعتبار  کشیر ب رزیتد ت  ر ایتک راستتا ضتمک      قؤساافها ت  اصین  ر امارف ب  بااک

هاع تتدتیک قات راف احتیتاطن ت تیمیتق ت      جدید ساختار سایقاان حییه امارف ب  بااکت

  . ار  ق ارها  خی   رات   ا بیاف اییک بااکن  ر کشیر را س میحه لیامیت

ق کتز   ر کشتیرها      هتا  بااکری   قیضیعاتن که باعث شک  کیت  ناصییکن ای 

قیاایک  .لهت حاظ ثباف ایک اما  بی قختیف شد قائیه ایای به امارف ب  قؤسااف قامن 

قختیان بدیک قنمیر تدتیک شد تا با ستاقاادهن رلتتار قؤساتاف قتامن ای       ها شاخصت 

الت ا  قتیاایک ت قات راف امتا  قتامن ایتز        .ب ه  خیر   ثباف ایک اما  لییری   شی 

یری   ای لیت  قنمتیر  بته سای  قیاایک ایایقند امارف ب  ال ا ت ب خیر  با قتخیاتیک   قااند به

حااستیت قاتئیه ثبتاف قتامن بایتد  ر اقت          یت  م بهبا ایک تااتف که  .شیی  تخیف است

به ال ا  ت  قی ق صیرف به قت بیشت    اشت ت اصیل بای ارادرن را  ها بااکامارف ب  

کته    هتد  نقت اشتا    هتا  بااتک عمیک     ها شاخصقامن ت   ها صیرفب رسن  . رنتر 

ت ایک تخیااف  ر بایار  قیار ع  شی  نامرعایت  ها بااک بایار  ای قا راف امارتن  ر

قه  ت تأثی رتکار امتارفع اقتدا  بته قجتایاف        ها بخشیکن ای  .شی  نقه سامه تک ار 

اشتا    قجتایاف ا بیتاف بای اراتدرن    .لییری   ای شیی  تخیف است قنمیر بهقتخیایک 

ال قجتایافع  شدف قجتایافع قطییتت قجتایاف ت ست عت  ر اعمت       ها نژریت  هد نق

استاس ت بتا    کیت ا بت   .باعث ایجا  بای ارادرن ت لییری   ای تقی  ل   شیاد تیااند نق
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ای  کی کدا تیله به شیی  تخیف  ر اما  بااکن ای ا ع باید ب رسن شی  که عد  تحاق 

  .قککیر باعث ایجا  ایک ش ای  شده است  ها نژریت

 

 ابعاد نظارت بانکی در ایران.1.7

 تتا  ابتداعاف ت قات راف ییتا    ر بختش بتااکن باعتث شتده        ها بااکند  باهمیت رتبه

را بت ا    ینهتا  اامشایک قیضی   .ت  ای رکشته ر   ت  ت ریاکنعمییاف بااکن پیچیده

ع بته  لهاانتاکنش به ایک قیضی ع  ر سطح  .ایجا  ک  ه است ها بااکارییابن عمیک   

 .ااجاقیتده استت   هتا  بااکرییابن بیشت  ت ابزارها  لدید ب ا  امارف ت ا ها رت تیسیه 

 استتاادار   بنتد  رتبته  رت    یکارر به با  .ها استبااک  بند رتبهیکن ای ایک ابزارهاع 

 لهتا  ستا  ر سطح را ایک  ر .امی  کمک بی تان امارف ب ا  ق کز  بااک به تیا  نق

ع ارالته  هتا  بااتک   بنتد  رتبته عالته ب   ها ن است که تظیاه  جا شدهیابند  اها ها  رتبه

 کیتت   قهت   ر ایک ای  اها هتاع   .باشد نقایز  ها بااکقشتتاتره  ر حییه قدی یت ریاک 

 .است  بند  یتااهتتا به  ت ر ته اهدا  اتمیه ت ثااییه قاب  بااک  بند رتبهاهدا  

 ر ایک بخش ا بیاف ام   امارف بااک ق کز  ب  شبکه بااکن شاق  هد  ت ستاختار  

ت  «ختیب »امارف بتااکن    ها قؤماهق کز ع ابیا  اقتدار قاا  ااظ  بااکنع امارف بااک 

 .  یر نقت تحیی  ق ار  نقیر ب رس قجایافبای ارادرن 

ع حاتظ  هتا  بااک می  امارف ب   کیت  قه هد  ت ساختار امارف بااک ق کز  اتمیک ت 

  رصتیرف خاصن  ار  که   ها نژریتلیامیت بااکن  .ت ثباف اما  بااکن است سالقت

راتت   یابتد ت    ها بااکبه  یگ   س عت به تیااد نق ر یک بااک  اخاللب تی قشک  یا 

بته انتیک رختدا       .اهایتاً اما  قامن ت اقتصا   کشیر ق بیطه را تحت تأثی  قت ار  هتد  
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طبق رزار  کمیته بالع لیتیری   ای ترشکاتتگن    .ندیری نقریاک یا خط  سیاتمن 

بیکه هد  اصین ااظ ا  باید کاهش احتمتال   .بااکن باشدیک بااک اباید هد  ااظ ا  

اهمیت امارف ب  اما  بااکنع اهتا     ی م به .ترشکاتگن یک بااک ت نثار سی  ن  باشد

 ر ب ختن کشتیرها امیت      .ااظ   ر کشیرها  قختیف ای اهمیت ییا   ب خیر ار استت 

ات  امتارتن  بیغارستا ع شییه قی لتن ت ستطح ااتختاب رلتیس کت  بااتک ق کتز  ت قیت        

 ر  .شتیاد  نقت ت تصتییب قجیتس ااتختاب     لمهیر سیرلیکاا  است ت ه   ت با قی لن 

 .قجزا ای بااک ق کز  ط احن شده استت  صیرف بهب خن کشیرها ایزع اها  ااظ  بااکن 

رتبت ت استت ت ب رستن ا بیتاف      قشتکالتن نخ  با   هنده تا عیت ایای به  امبته ایک ایده به

ا با  امتارف بتااکن   )ما  خاصن  رخصیص اینکه کدا  قدل ال  هد نققیضی  اشا  

 (اهتا   قاتتا  ای بااتک ق کتز      صیرف به ر بااک ق کز  یا تاکیک ایک قأقیریت 

رستتمیا  ت حتالن   ) ب ا  امارف ب  اما  بااکن قایدت  ت کارنقتدت  استتع تلتی  اتدار     

 (.9922باباینع 

  هتا  بح ا  بیضاً ت ها ایسا  هعتیسی ت پیش لت ای سطحن ه  با لها  کشیرها  تماقن

 هتا  بااتک  اث رکار به ااش تیله با اق  ایک .اادک  ه احااس خی  بایارها   ر را قامن

 بت ا   حتتن  ایتک  بت   عتالته  .استت   اشته پن  ر را ها بااک هاایسا  قامن  ر بایارها 

 تغییت    پت  قحتی   ااتدع اشده ایز قامن ها بح ا  یا ت ها قامنایسا  که  اار کشیرهاین

 امی ه ااپکی التناب را کشیرها بااکن ساختار  ر تغیی  لدید پیش تع قاال  ت اق تی 

  رقتیر   را قهمن سؤاالف صنیت لیاال  ت رکارا ش ایطن سیاست انیک تحت .است

بته   امبتته  ت ااتد امتی ه  قطت ح  بااکتدار   صتنیت  بت   امتارف  ت قات راف  ساختارع ااشع

 ت ثبتاف  اهمیتت  . اراتد  اذعتا   قتامن   ها ات یس ت کنباا صنیت بیک قتااب  ارتباطاف
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  یگت   بت   هتا  ن  بتامایه  قتاابت  ت  اثت   ت هابااک  ها تیلیام  ر قامن بایارها  شاالیت

 ا محمه اث اف  ترای به ت صحیح قای    ر ها بااک عمیک   مزت  قامنع حییة لیاال 

 . هد نق ق ار تأکید قیر  را قتید   ها شیك ت

 اییک بااکدار  اقا ااد  اشته لیامیت ای ا   ر  ی بای ای اعتبار   ها قؤساه ت ها نص ال

 کیت ایا شیپت  .شتد   رتکار  هیت پا تیس  بااک شتاهن  9866 سال  ر بار اخاتیک  ا یا  ر

 بایرراان ع صه  ر اعتبار  ت پیمن  ها تیلیام  ار عهده بایررااا ع ت ها ص ا  تاریخع

بته   شت ت   ای اان بااک اخاتیک عنیا  به سپه بااک 9904 سال  ر .بی اد ای ا  اقتصا  ت

 ت لالحتت  ت تجتارف  اقت   پیش لت ب ا  قین ای ا  بااک بیدع سال اند ت ک   لیامیت

 شد تارکار قین به بااک اسکناس ااتشار 9901 سال ای .شد سیتأس "صناعت ت یراعت

 قیلتب  بته  سستپ  .یالت ااتشار ایک بااک  ها اسکناس اخاتیک 9999 سال ابتدا  ای ت

 اری  حاظ ایلمیه ت قتید   ریااری  اختیاراف ت تظایف بید ع قا راف ت قیاایک

 بته بااتک   ها بااک لیامیت سای  ب  امارف ت کشیر اعتباراف تنمی  اری ع قیایاه ت پیل

 رشتد  ن  تبتج  بته ت  ختارلن   ها تا  ت ااتن  رنقدها  الزایش میکک .شد تارکار قین

 ت بتا قاتال    را کشتیر  اقتصتا   اشتدهع   زیر ب ااقه  ها  کارر هیس قا ت اعتباراف حج 

تتدتیک   ستی  کیت  ای شت ای   ایتک   ر .ساخت رتب ت اری  بح ا  ت تیر  امی  قشکالتن

 سی  ای ت شد  یااپک التناب باشد کشیر پیمن ت بااکن اما  ب  ااظ  که لاقین قا راف

 ت تجتار   بااتک  یتک  عنتیا   بته  قیتن  بااتک  عمییتاف  بتیک  کته  تناقضتن   ی م به یگ  

 قؤساته  یتک  ایجتا    اشتتع  تلتی   ق کتز   بااکدار قاا   ر ن  بااک  ها تیقائیم

 ت لیتز   پیل ض ب ت اسکناس اش  اعتبارافع تنمی  اری  پیلع حاظ قنمیر به قاتا 

 پیمن ت بااکن قاای  تصییب با .ر لت ق ار قیر تیله ها بااک لیامیت ب  امارف اعمال
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 کت   سیرلت  ااتصتاب  با ت صا ر قاتا  قؤساه أسیس ایکت قجیی 9991 سال  ر کشیر

  ر ت ک   پیدا رسمیت ای ا  ق کز  بااک  9991ق  ا قاه هجده  تاریخ  ر بااک ایک

 لمهیر  ق کز  بااک"به ن  اا  ربا بااکن بدت  عمییاف قاای  قیلب به ع9968 سال

 .9یالت تغیی  "ای ا  اسالقن

 

 ها بانک عالیتف بر نظارت در نقش بانک مرکزی .2.7

کته     یت ر نقت اها هاین ااجا   قیایط قختیف   ها بااکت عمیک    ها تیلیامامارف ب   

  بنتد   ستته  ر کشیرها  قختیفع ایک اها ها بته سته اتی      .ااد شدهقشخص « قاای » ر 

اتلع امارف ت راهب   یک  .که ه  یک کارک   ت اهدا  خاص خی  را  ار  شیاد نق

کتال     هتا  استت یسکه بت ا  صتیاات ای پتیل قیتن ت     ( اک ق کز ابیبع با)اها  عامن 

قامن  قؤساافت  ها بااکب   نسایقاا  رت  ت ع امارف  .اقتصا   کشیرع ض ترف  ار 

 عنتیا   بته حاظ حای  بااک  قنمیر بهت بایرسا    هیقد ئتیهقجاقج عمیقنع  قیایط که 

  ها بااکسهاقدارا  ب   سی ع امارف .  یر نقت سهاقدارا  ن ع ااجا  « شخص حایقن»

ع  ر 9949الیحه قاایان اصالح قامتن ای قاای  تجارف قصتیب   قیلب بهبی  تمتن که 

 عیف قجمج عمتیقن صتاحبا  ستها  ت     قیایط  تیااند نققاال  قه ع سهاقدارا  بااک 

بااکع اعضتا     ها تیلیامع   یر نق امیا ه لی عا   یا  طیر بهقجمج  تصمیماتن که ایک

قتاایان بتی   اها هتا ت ابزارهتا      »بنتاب ایک   .ت قدی عاق  ن  را کنت ل کننتد   هیقد ئتیه

ایک قیناست که باید اها ها  امارف  ر قبال تظتایف کتال  ت    عقاید ینتنها بهع «امارف

                                                           
ع "(بت  ریاتک اعتبتار     دیت تأکبتا  )قدی یت ریاک  ر اما  بااکدار  بدت  ربتا  "ع 9921قح ابنع میالع . 9

 .99-90ع ص 990ها  اقتصا ع پژتهشکده پیمن ت بااکنع سال هشت ع شماره  تایه
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الی  را  اشتته باشتند ت   « شاالیت ت  قت»امارف   ها یهیشباشند؛ « پاسخگی»لزلن خی  

ع ه راه اتیجته  عالته به .قاای  ب خیر ار باشد« پشتیباان»ی اتایج حاص  ای اِعمال امارف ا

ستایتکارها  قتاایان ت   »قتامن باشتدع بایتد     قؤساته امارفع حاکن ای تخیف بااک ت یا 

ب ا  تضمیک  رستن عمیک   ت حَاب قیر ع قائیمیت قدانع کیا   یتا ا ار   « قتناسب

ت بتدت  تبیتیض بته الت ا      جقیقت  به« ضماات ال ا  ص یحِ قاایان»خاطیا  ل اه  باشد ت 

 را ها ن  ب  کیان ت کمن امارف که  اراد ریااریان  ها اهیتظ ها بااک .رکاشته شی 

 ت تت یک پیچیتده  عکیتت   ناساس ای یکن ق کز  بااک . اراد ق کز  به عهده  ها بااک

 عمیان تأثی  لهت ای بیشت  ق کز   ها بااک اهمیت .قامن است اها ها  ت یکحااس

 عامیه ها به هد  ای  ب ا  ق کز  ها بااک . اراد اقتصا   لاقیه شئی   ب که است

 :ای ااد عبارف ها ن  کیت  عمده که ریااریان هاتند تظایف  ارا  خی ع

 اقتصتا   تاقین ایایها  پایه ب  که  ا ریاه به قینع به پیل ق بیط قا راف تدتیک.9

 .شی  تنمی 

 به اما  ت به  تمت اعطاین اعتباراف  ها نهیهز ت به حدت  ق بیط قا راف تنمی  .8

 .قجد  تنزی  قاهیت ت به ا خ ق بیط تغیی اف ت بااکن کشیر

 .اقتصا  اادینگن ت پیل حج  کنت ل قنمیر به اعتبار   ها استیس تیییک .9

 ستالقت  حاتظ  قنمتیر  بته  کشیر اعتبار   ها قؤساه ت ها بااک اقیر ب  امارف .4

 .پیمن کشیر اما 

 . تمت با ارتباط  ر بااکدار  تظایف ایاا  .5

 .کشیر اعتبار   ها قؤساه ت ها بااک ذخای  ای حااظت.6

 .کشیر اری  ذخای  ا اره ت حااظت.9
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 ....ت بااکن  ها حااب تاییه ت ها پ  اخت تاهی  ت ها بااک بیک حااب هیتای .2

  ها استیس ت ا اقتص ب   ا دهیچیپ بایار تأثی  اهار ت یک بندها  تظایفع ایک بیک  ر

 .ایات ارییابن قاب  نسا ر به ت  اشته اقتصا  

  ا ژهیت ت اهمیتت  بتااکن  اما   ها امارف قجمیعه  ر ها بااک ب  ق کز  بااک امارف

 .استت  اعتبتار   ت پتیمن  سیاستت  به هنگا  ت  رست اعمال ن  هد  کیت  قه   ار  ت

 ها بااک سالقت ت نیتاق حاظ سها ع صاحبا  حای  حاظ ق   ع ها ای سپ  ه صیاات

 هتا  قؤساته  ت هتا  بااتک  امارتن اها ها  یگ   ها هد  ایلمیه اعتبار ع قؤسااف یا

 ت همتیاره  که کند نق ایجاب ق کز  بااک تظیاه .است بااک ق کز  یینن اعتبار ع

 ستالقت  ت اقنیتت  بت   اتاظ   ت ق اقب لاقیهع ت ذیناج قنالج ال ا  حاظ ب ا  تقاه بدت 

 قؤساه یا بااک اقنیت ت سالقت ای تیا  نق هنگاقن .باشد اعتبار  افقؤسا یا ها بااک

 الی  کیایت ای به ت تیب ها ن   ها هیس قا ت ها ین اراکه  امی  حاص  اطمینا  اعتبار 

 .باشند ب خیر ار قبیل قاب  کاایت ت

کشتیرع   بتااکن  ت پتیمن  قتاای   99 قا ه« ب»بند  قیلب به ق کز  بااک حاض ع  رحال

 ت  ار  بته عهتده   را کشیر اعتبار  قؤسااف ت ها بااک ب  امارف ع9959 الس قصیب

 ب  امارف ا اره ت تجار   ها بااک ب  امارف ا اره قاایانع تظیاه ایک راستا  ااجا   ر

 اعتبتار   قؤساتاف  ت هتا  بااتک  بت   امتارف  کت   قتدی یت  تحتت  تخصصن  ها بااک

 .9هاتند به لیامیت قشغیل ت شده  یتشک

                                                           
ع لیتد  حاتابدار ع "هتا  ها  قتامن بااتک   صیرف  یتتحی هیتجزها  قامن ت  اابت"ع 9999تلا ارع عباسع . 9

 .99-9ع ته ا ع ص 985ع شماره 99
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 تیقائیم کشیر بااکن ت پیمن قاای  94 قا ه 90 بند ب اساس ها بااک ب  رفاما ا اراف

اساسع  همیک ب  ت  اراد به عهده را کشیر بااکن شبکه عمییاف ت ها حااب به رسیدرن

 ت ربتا  بتدت   بتااکن  عمییتاف  قتاای   ت قتککیر  قتاای   حتدت    ر ا اراف ایتک  بایرسا 

بته   ق کتز   بااتک  صتا ره   هتا  بخشناقه ت ها ااقه کیین ت اعتبار ت شیرا  پیل قصیباف

 ال ا  راستا   ر را ها بااک عمییاف ت امی ه ق الیه ها بااکشیب  ت ق کز  ا اراف

 .نتد یاما نقت  کنتت ل  ت ب رسن کشیر اقتصا  کین ت سیاست اعتبار  ت پیمن  ها استیس

 بت   امتارف  ا اراف بایرستا   تظتایف  قتاای ع  همتیک  قیلتب  بته  کته  است به ذک  الی 

  ر کته  استت  کشتیر  اعتبتار   ت پتیمن   هتا  استیس ال ا  اگیاگن ع کنت لها کباا

 قیتزا   عقثتال  عنتیا   بته  .شتی   نقت  ابالغ بااکن به شبکه ها بخشناقهت  قصیباف اارایب

 ایلمیته  ...ت  رتکار  هیست قا   هتا  سپ  ه امحااب نعی ا خ سی  عها بااک قاایان سپ  ه

 .است بااک ق کز  امارتن تاحدها  اهدا 

بایرستن   حیک  ر انااچه یی ا استع ارشا   ااشن ق کز ع بااک بایرسا   یگ  شاا

 ها بخشناقه قاا  ای اا رست ب  اشت ای ااشن شیب قائیال  اشتباهاف که شیاد قتیله

ارالته   ق بیطه قائیال به  را الی  ها راهنماین ت قناسب اقداقاف استع ها  ستیرامیم 

 ت کشیر س اس   ر هابااک شیب به رات  رن یلهت با حاض  ش ای   ر . ا  خیاهند

 ر  کیاتک  شتیب  ای ب ختن  ت هتا بااتک  ق کز  شیب اصیالً بایرسا ع تیدا  قحدت 

 قیاایک رعایت عد   رصیرف ت ر لته ق ار رسیدرن قیر  بایرسا  تیس  ها شه ستا 

 .کنند نق رزار  به قائیمیک را ق اتب اعتبارع ت پیل شیرا  قصیباف ت ت قا راف

 شتکایتن  هتا  بااتک  عمیکت    احیه ای حایقن ت حایان اشخاص که ن رصیرت همچنیک

 هیشتکیال  ت  اراتد  نقت  ارستال  ها بااک ب  امارف ا اره به را خی  شکایت  اشته باشندع
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 قت ار  رستیدرن  قتیر   هتا  بااتک  بت   امتارف  ا اره بایرستا   ه  تیست   عمیقن ارسامن

 تیست   هتا  بااک عمیک   ای ق    یافبه شکا که رسیدرن است ذک  به الی  .  یر نق

 باشدع اشده قط ح قضاین ق لج  ر که  عی  است  یپک اقکا  یقاان تا ق کز  بااک

 ق لتج  بتا  رستیدرن  صتالحیت  قاای  اساسنع 956 اص  قیلب به عصیرف کیا  ر یی ا

 خالصته  عه قتاه  پایتا    ر کته  ااتد  قکیتف  هتا  بااتک   یگت ع  ستی   ای .استت  قضتاین 

بته   تیلته  بتا  ستپس  . اراتد  ارستال  ق کز  به بااک را خی  (ک    لت خالصه)عمییاف

 قتدی یت   ارایتنع  ست قایهع  کاایتت  قبیت   ای ها بااکقامن  ساختار شدهع اراله اطالعاف

  یت تتحی هیت تجز قتیر   ق کز  بااک کارشناسا  قامن تیس  اادینگنع ت  رنقد قامنع

 تضتییت  بتا  قیالهته   رصتیرف  ق کتز   بااتک  قتامن  کارشناستا   .  یت ر نقت  قت ار 

به  را ق اتب قشکیكع باللاصیه قیار   ید   رصیرف یا ت بااک یک  ر کننده اگ ا 

 ت ق الیته  به بااک ق بیطه باللاصیه بایرسا  ت  هندقن اطال  ها بااک ب  امارف ا اره

 9.کنندقن رزار  ت ب رسن را لی  قیار 

 

 انواع نظارت بانک مرکزی  .3.7

 امارف تطبیان ت امارف قبتنن  ت ستهتیا  به امارف را قن هاعبند طبق ب خن ای  سته

 لت  ک ع عبتارف استت ای    خالصهامارف تطبیانع یا ب رسن  .بند  ک  ب  ریاک  سته

عبتارتن   تطبیق عمییاف بااکن با ضیاب  ت قا راف تیییک شده ب ا  لیامیتت بتااکن ت بته   

                                                           
ع »پیمن  ر ای ا   رکار استیس اصالحاارایبن ب ا  . اا ریا  کیقحمداقاالیننع احمدرضا ت  لالمن. 9

سیاستنع   ها هیتیصپیمن ت بااکن اقتصا  ای ا ع تحیی  تضییت ت   ها اامش «قااالفقاامه  ر قجمیعه 

 9919پژتهشکده پیمن ت بااکنع یقاتا  
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ب  ریاکع  ه امارتن قبتننشیی .رعایت قا راف تیس  بااک ت تاحدها  تابیه ن  است

استتاا ه ای   ع باها ن ت همچنیک ارییابن قیقییت قامن  ها بااکب  ب رسن کیایت قدی یت 

 .رت     نقت بته پتاییک قی لتن     بتاال رتیک    عنیا  بهتأکید  ار  ت  ها اابت  یتتحی هیتجز

 رتکار  ت امتارف بت      ر ق احت  قاعتده   تیا  نقت قؤسااف قامن را  ها بااکامارف ب  

ع  ر ها بااکاکته قشت ك  ر اایا  امارف ب   .ق ار  ا  قیر تیلهقامن قه    ها شاخص

ع پتس ای  ها امارفق حیه اگیاگن ب خیر  با اها  قتخیف است که  ر ه  یک ای اایا  

ت لییری   ای تک ار تخیفع اه تیست  قتخیتف ت اته     اصالح قنمیر بهکشف تخیف 

ای قنم   یگ   ایز قاب   ها بااکامارف ب   .شی  نقع به ال ا رکاشته ها بااکتیس  سای  

طبتتق اصتت  شتتااز ه  ای اصتتیل قحتتیر  امتتارف بتتااکن ت امتتارف   .بنتتد  استتت ستتته

امتارف بت  قیقییتت    )قتشک  ای امارف حضیر  قؤث ع  ها بااکبی حضیر  امارف ب  

 .9باشد نق (قامن

 نظارت غیرحضوری (الف

 اطالعتاف   یت تحیت هنگتا  ب استاس   امارف بی حضیر ع یتک سیاتت  هشتدار هنده ی   

هتا ت  رتزار    یت تحی ر ایک ای  ای امتارف بته ب رستن ت     .هاستتیس  بااک شده اراله

بتا   هتا  بااتک تییتیک قیقییتت قتامن     قنمیر بهع ها بااک  سی ای شده هیتهها  قامن صیرف

هد  اصین امارف بی حضتیر ع شتناخت    .شی  نقتیله به قا راف احتیاطن پ  اخته 

ااظ یک بی حضیر   .ها ت لییری   ای ریاک سیاتمن استبااک قشکالفا  یت هنگ

 ت  اطالعتتتافهتتتاع عمتتتدتاً بتتته  هتتتا  ختتتی  ای قیقییتتتت قتتتامن بااتتتک    ر ارییتتتابن

                                                           
 بااکنع ااپ پیمن ت پژتهشکده اش  ع«ق الج تایید دراهی  ایبااکن قیاقالف ». عباس دیسقیسییا ع  .9

 9929 اتلع بهار
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حاضت   ر    رحتال امتارف بی حضتیر     .ها تاباته هاتند ریالتن ای بااک ها رزار 

 .شی  نقک ق کز  ااجا  هاع ذی  قیاتات امارف بااا اره امارف ب  قیقییت قامن بااک

 نظارت حضوری(ب

 ر ایتک   .  یت ر نقت صتیرف   ها بااکبایرسن به   ها  یتاعزا   قیایط امارف حضیر ع 

ارالته شتده ت    اطالعافت تم کز ب  لزلیاف  ها بااکای  ای امارفع ااظ یک با حضیر  ر 

ست   ارالته شتده تی   اطالعتاف  تستا   صتحت تیاانتد ضتمک تأییتد    ع قنها ن ل نیند تیمید 

امبتته بتا استتاا ه ای     اع  ای تضییت لتار  )ای تضییت قامن   ت  قی قع قضاتف ها بااک

 ر حاص  شده   ها ش لتیپامبته با استاا ه ای  .اراله  هند (ها ن پیش لت ت عمیک   نتن 

 اطالعتاف  ستیابن بته   تیا  نقت استاا ه ای سیات  بااکدار  یکپاراهع  اطالعافلناتر  

 .ک   ت  قی قت  ت  جیس را  ها بااک

 خوب نظارت بانکی یها مؤلفه (ج 

بحت ا  ت    ها نقییه  رخصیصااجا  شده   ها نب رس ب اساسپیل  ناممیی کیبصندت   

امتارف  »قطامیه قیزا  ااطبا  کشیرها  قختیف ب  استاادار ها  قامنع عناصت  کییتد    

صندت   امبته .ه استیی  استخ اج امی  صیرف بهرا   ر حییه اما  بااکن ت قامن «خیب

استع اه یک کشتف لدیتد ت    ها  اااتهتأکید  ار  که ایک قیار ع تک ار  پیل ناممیی کیب

  . ر ساختار قین است ها قؤماهایک   سای نهیاها اامش اساسنع اگیاگن 

قخان ت قح قااه اشخاص امتارف ااجتا     اطالعافامارف باید ب قبنا   :س ی ه بی   .9

 (offsite)  د بخش عمده تم کز خی  را ب  امارف ب  قیقییتت قتامن  قاا  ااظ  ابای .شی 

یک ااظ  قناص  اگ یاته شی ع بیکه بایتد همتیاره حاضت  احاتاس      عنیا  بهق ار  هد ت 

  .شی 
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قاا  ااظ  باید همیاره با شک ت ت  ید به اها هتا  تحتت    :بی   با ت  ید ت  ی باتر  .8

قاتا      یت ر ستخت ت تلی  رتاق  ر صتنیتع   «خیب  ها یقا »بیکه  ر  .امارف بنگ  

اری   .« اشتته باشتد   نکییس ضدامارف باید رلتار  »ع گ ی  ا یب به .ااظ  باید بیشت  باشد

  .ع بیش ای همیشه استشی  نقب ا  ن    رکار اری که کمت یک  ن ریقااامارف  قیااً 

یقاان باشد که قطار ای ری  اقدا  قاا  ااظ  اباید قیکیل به  :بی    ستااه شیپت  لیاالاه .9

 ر امارف ت انااکه بیا  شدع ضدسیکین بی   شدف  ن ست شیپبیکه  .خارج شده است

  .امارفع ب ا  کاهش قخاط اف ض تر  است

که  ر قحتی    ینها دهیپدقاا  ااظ  باید همیاره اابت به  : اشتک لاقییت ت ل اری   .4

 .لدید ر   ع هیشتیار باشتد    ها اکیر قنج  به ایجا  تیااد نقت   هد نققا راتن رخ 

بدیک قنمیر تیله به اها ها  قامن که تحتت امتارف ایاتتند ت ایتز تیلته بته ستاختار ت        

 .ض تر  است ها نب رسالزا  یی خ  ت ایااقه اها ها  قامنع  ر 

تغیی  ت قمیی ای اینتر    رحالبخش قامن یک صنیت  الماً  :تطبیق ت ااطبا  تیباقابی .5

یتا ری   ایتک     رحالقاا  ااظ  باید خی  را با ایک رتادها قنطبق اماید ت  الماً  مکا .است

قتتدل  تحتتیالفت  (لدیتتد  هتتا اتتکیرع بایارهتتاع ختتدقاف ت  قحصتتیالف)تغییتت اف 

 .تطبیق  هد تحیالفاها ها  قامن باشدع تا بتیااد قا راف امارتن را با ایک  تکار کاب

لین که تیس  قاا  اتاظ   ر اها هتا  قتامن تحتت     قاا :قاطیااه ت قنتهن به اتیجه بی   .6

پیگیت   تخیاتاف    .ع باید تا ااتها  ل نیند امتارتن  ابتال شتیاد   شی  نقامارف شناساین 

 لتکاب   یت ب ر بایرسن تا ق حیه ل یمه اهاینع کار   شتیارع پ یحمتت ت    شده کشف

 .باشد نقاستع اقا  ر بیندقدف بایار حیاتن 
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 اختیاراف قنابجع قاتیز  که » اقدا  ب ا  تیاااین » باید هاعماهقؤ ایک به  ستیابن قنمیر به

 بته  تمایت  » بتا  عهاستت  ستایقا   ستای   با سایاده کار  رتاب  با هم اه قناسب ت ساختار

  :ای ااد عبارف اقدا  ها  تیاااینقؤماه کیت  قه  .باشد هم اه« اقدا 

  ای ل اعمال ت قا راف تضج ب ا  قاایان قدرف ت اختیاراف .9

 (offsite)بی حضیر  ت(  onsite) حضیر  امارف ب ا  کالن قنابج  اشتک .8

 امارف اق   ر رتشک است اتژ   اشتک .9

 پاسخگی ت پایدار  اخین سایقاان ساختار .4

 ناممیی کیب ت قین اها ها  سای  با قؤث  کار  رتاب  .5

 قاتیز  که است  شیارت  ق اتب به کار  ااظ ع اها   ر« اقدا  به تمای »تیسیه  ت ایجا 

 :است ااظ  قاا  ب ا  ذی  قیار 

 ؛رتشک تظایف ت اختیاراف اهدا ع  اشتک .9

 ؛امارف تحت قامن بخش ای ایز ت سیاسن اها ها  ای عمییاتن استاالل .8

 ت تصتمیماف  قنتابجع   رقتیر   قت     عمتی   بته  پاستخگیین  ت   یپتک  تیقائیم .9

 ؛9امارف اث بخشن

 ؛باتج به ت قتخصص نا کارک  اشتک .4

 قصتا ره  تقتی   عتد   کننتده  کیتضتم  که امارف تحت صنیت با رابطه ای ایعن .5

 ؛شی  قا راف

                                                           
ق کز /بااکدار  بدت  ربا ای ام یه تا تج بهع  ااشگاه قاید. م پیرع قحمداان ت سیدعباس قیسییا ا .9

 9919تحایااف است اتژیک قجمج تشخیص قصیحت اما ع 
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 اها هتا   تصتمیماف   رب اب  قائیل الیه اتمیک عنیا  به  هیقد ئتیه با همکار  .6

 .قامن

 

 مرکزی مجازات در بانک اعمال و نظارت فرآیند .4.7

 ت ها بااک ترشکاتگن احتمال کاهش قنمیر به قتخیایک با ب خیر  ل نیند ق حیه اتمیک

 ای استتاا ه  با ق کز  بااک .باشدقن ها بااک تخیف کشف لهت ن ع اقدا  سی  نثار

  هتا  شتاخص  ت اصتیل  رعایتت  قیتزا   هتاع تیست  بااتک   ارستامن   ترهتا   اطالعتاف 

  ر .ی شت  نق ااجا  امارف بی حضیر  قامب  ر اق  ایک .دیاما نق ب رسن را شده اعال 

 تستا   صتحت  قیتزا   بایرستنع   هتا  ر ته ارسال با ق کز  بااک قیای ع ل نیند یک

 تتأخی   ت  تره طتیل  ت تیبع بدیک .کند نق ارییابن را ها بااک تیس  ارسامن اطالعاف

 قتؤث   تخیاتاف  ای ق کتز   بااتک  اطال  س عت ب  ها بااک تیس  ارسال اطالعاف  ر

 .بی  خیاهد

 ارییتابن  قنمتیر  بته  حضیر  امارف عها بااک لیامیت ات  ر به تیله با  یگ   ایسی

 راتت ه  ت ایت ت  کمبتی   .باشد نق رتب ت ییا   قشکالف با شده ارسال اطالعاف صحت

 .استت  شتده  ق کتز   بایرستن بااتک   تتیا   کتاهش  بته  قنج  عها بااک ا لیامیت شیبه

 ایز اقکا  سامیااه صیرف به حتن ق کز  بااک قیار  ب خن  ر است قمکک که  احی به

 امتارف  ستنتن  رت  تغییت   بته  ایتای  اقت ع  ایک .باشد اداشته را ها بااک ب خن ای بایرسن

 .ستای   نقت  ض تر  را امارف اق   ر بااکن یکپاراه  ها ساقااه ای ت استاا ه حضیر 

 کاهش به قنج  ها بااک تیس  ارسامن اطالعاف ب رسن صحت تیا  کاهش ع ره حال

 .شد خیاهد تخیف کشف احتمال
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 ت تخیاتاف  ایتک  رتزار   ق کتز ع  بااک امارف قیاتات تیس  تخیف کشف ای پس

 .ر   قن ارسال ق کز  بااک حایقن قیاتات به قتخیفع بااک ب خیر  با  رخیاست

      ارلتا   ااتمتاقن  هیئتت  بته  قاتئیه  قیاتاتت حاتیقنع    ر رتزار   صحت اح ای ای پس

 را الی  احکتا   قتاایانع  اختیارافطبق  ب رسنع ای پس ها بااک ااتماقن هیئت .شی قن

 تیست   دام یتجد رخیاست  شد  قط ح صیرف ر ااتماقن هیئت رأ  .کندقن صا ر

 شتیرا   رأ  امبتته  .شتد  خیاهتد  قجد  ب رسن اعتبار ت پیل شیرا   ر قتخیفع بااک

 قتیار   .بتی   خیاهتد  استینا  قاب  ا ار  عدامت  ییا   ر ت ابی ه اهاین ایز اعتبار پیل ت

 تلتی   ا ار  عتدامت   یتیا    ر هتا  بااتک  ااتماقن هیئت رأ  یا تیدی  ااض ای   قتید

 .ایات ب خیر ار الی  قاایان اقتدار ای یقینه  ر ایک ق کز  بااک  هد نق اشا  که  ار 

 
 بانکی نظام در متخلفین با برخورد و مرکزی بانک نظارت فرآیند( 2)شکل

 ت تخیف تقی  یقا  بیک یقاان لاصیه ت ستا ب  یقا  بایار لی  ل نیند که است تاضح

 بای اراتدرن  اقت   ایتک  .شتد  خیاهتد  بتام   ستال  اندیک به عمالً قجایاف قختیفع یقا 
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 ق حیه ه   ر ایناجاکه همچنیک .است  ا ه شدیداً کاهش را بااکن سیات   ر قجایاف

 کته ) امتارف  قیاتاتت  حضتیر اماینتدرا    عتد   بته  تیله با ت پ تاده قجد  ب رسن ای

 قتخیتف  تب له بااک حتن یا قجایاف تخایف اقکا  ع(ااد ا ه تشخیص را اتمیه خیفت

 هیئت قیییب ت کیب ت عمیک   شاالیت عد  کنار  ر عب  یقا  ل نیند ایک . ار  تلی 

 کاهش بایار قتخیفع  ها بااک با قاتدرااه ب خیر ها  است که شده قیلب ااتماقنع

 اته  ت) قاعتده  یتک  به بااکن شبکه ق کز   ر اکبا قا راف ت قیاایک ای تخیف ت یابد

 هتا  بااتک  تیسیه لیامیتت  ت تأسیس ای پس خصیصاً تضییت ایک .شی  تبدی  (استثنا

رتزار     ر ن  شتیاهد  ب خن که است التهی شیالزا  ا کننده اگ ا  شک  به خصیصن

 .9شد اراله حاض 

 

 مجازات  بازدارندگی نظریه اصلی محورهای رعایت عدم.5.7

 قجتایاف  ای استتاا ه  یینتن  استع بای ارادرن قجایافع ای هد  شدع بیا  اطیرکههما

 لت    همتا   قجتد   ارتکتاب  بت ا   را  یگت ا   ایتز  ت ااگیزه قجت    که ابزار  عنیا  به

 تیا  نق را بااکن شبکه قبال  ر بااک ق کز    قجایاف بای ارادرن قیزا  . هد کاهش

 . ا  ق ار رسنب  قیر  س عت ت قطییت شدفع حییه سه  ر

 ااگیزه کاهش ب ا  ن  ال ا  یا قجایاف به تهدید بای ارادرنع  یدراه اصین سیاست

 ایستی   لت    تک ار قااج که ا بای اراده عنیا  به قجایاف ای یینن استاا ه استع ل  

                                                           
 پولي تحقيقات مؤسسه: تهران مرکزي، بانک استقالل بر درآمدي ،(1931)نيمحمدحس سيد عادلي، .1

 بانکي و
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 . هد کاهش ل   هما  ارتکاب ب ا  را ااگیزه  یگ ا  کین شک  به ایز ت شده قج  

 قییک هایناری  تاییت هنجارقحیر خیاستار رتیک     ر ی ارادرنبا که قینا بدیک

  ست بخش  یگ   ر ت شده قتیس  قجایاف به بخش یک  ر راستا همیک  ر ت است

ای  ت س که است ایک ارعاب ایده قحیر  مکا .است قتخیف قجایاف به تهدید  اقا  به

 قنصت    لت    ارتکتاب  ای را قج قتا   کیات  ع  الت ا   ضتماات  اعمتال  ت  ستگی  

 بته  شتده   ستتگی   قج قتا   کت     قجتایاف  بتا  لاقیه بای ارادرنع قای   ر .دیاما نق

 همتیک  یی ا ع رکنند به س  ای را ل   ارتکاب لک  که هشدارقن  هد احتمامن قج قا 

 استتع  عمیقن بای ارادرن قینا  هما  ت ایک بی  خیاهد ایز ناا  ااتمار  ر س ایشت

 ایتز  قج   خی  عالته به هم اه  ار ع به خی  با را ل   ای پیشگی   طالین قحصیل که

 همیک شی ع ق تکب ل   بایه  نینده  ر ه راه که شد خیاهد قتیله قجایاف باتحم 

  .اتست ااتمار  ر ن  ای شدیدت  حتن ت س ایشت

 پییستتهع  تقتی   به که ل قن تا کند کمک باید قجایاف که بی  خیاهد ن  اتیجه پس

  ر بنتاب ایکع  اشی  تک ار شه تادا ع سای  تیس  اه ت قج   خی  س اه تی بار  یگ 

 ایز ت کیا ها بیننپیش با ت عا الاه کیا   اما  ایجا  که با است ن  هد   یدراه ایک

 .استت  اگت  نینتده  رتیک   هما  ایک شی  ت لییری   ل   تقی  ای ارعابع ای استاا ه

 هتا  قجتایاف  الت ا   ست عت  ت ییتت قط شدفع صااف ب  قجایافع بای ارادرن ام یه

 کننتده   یت ست  استباب  لت  ع  ساختک بار ا یی پن  ر عیاق  ایک یی ا  ار ع تأکید ل اتا 

 ل ای  ای پیشگی    ر ب لاته لایگاهن که تصیی   هاتندع ها قجایافارعابن  تصیی 

 . ار 
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 مجازات شدت .1.5.7

 اتارایب   ر ت لایده تاصام اهضت قامب  ر سی قند  قاهی  رتشک ط ح با "بنتا "

 ت است ل   ق تکبا  اقتصا قآبااه رتحیه ای ینلی به ه التماعنع خیاستار لایده قکتب

 تا عباشد نق ل   ای ب نقده سی  با قیاس  ر راج حاصیه لزتان به قتمای   می  همیک به

 ا خ کاهش تی راها ت قج   ییا  بیشت  قیلباف لزاینع حاابگ   اص  به تیس  با

 .نتر  ل اه  را ل  

 مجازات قطعیت و حتمیت .2.5.7

 همااتا  کیا هاستتع  پیشگی ااه ااش ضاقک ناچه قجایافع بای ارادرن رتیک    ید ای

 .است  قجایاف ال ا  ای لاقیه اطمینا  عبارتن یا به قطییت ت حتمیت

 مجازات اجرای سرعت .3.5.7

  رب اب  قؤث  قااین عنیا  به کیا  کارب   خیاها  که ن رصیرت بای ارادرنع ام یه طبق

 ایامت    هتا  لاصت   انتدا   ل   تقی  با باید کیا   اها  ایک باشی ع اعمال ل   نقاج

 بته  اذها   ر کیا  ت ل   قیا  الی  تصیر صیرف کیابی    ر یی ا باشدع اداشته یقاان

 اطامته  مکا بی ع اخیاهد ممس ت  رك قاب   ت ن  قیا  ارتباط ت پییاد ت دهییر ا ساتن

 ااتش  تنها اه عنتر  نقل اه   را قجایاف ت ل   قیا  تقاه قیلباف که  ا رسن ل نیند

 .9است بزهکار  قشی  خی ع بیکه عب   نق قیا  ای را کیا ها ارعابن

 

 

                                                           
 سامينار  دوماين  باه  شاده  ارائاه ) ،دنياا  باانکي  سيستم تحوالت روند بررسي ،(1931)ارسطو امامي، .1

 بانکي و پولي تحقيقات مؤسسه :تهران ،(ارزي و پولي يها استيس
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 بانکی شبکه بر مرکزی بانک مؤثر نظارت عدم از شواهدی .6.7

 ت اایکقتی  رعایتت  عتد   بتااکنع  شتبکه  عمیکت     رخصتیص  قنتش شده نقارها  طبق

 کته  قتامن  ستند  کیتت   قهت   .استت  قشتخص  تضتیح  بته  بااک ق کز  ها  ستیرامیم 

 ستامیااه  قتامن   هتا  صتیرف ع  هتد  نقت  ارالته  بااتک  ستامه  کیت  عمیکت    ای تصتیی   

 ای حااب سن پس تنها قامنع ها صیرف ایک قندرلاف صحت ای اطمینا  .هاست بااک

 بخش ایک  ر اساس ایک ب  .ستا قمکک حااب سن سایقا  یا رسمن حااب سا  تأیید ت

 تخیااف شیاهد  ای ب رسن به هاعبااک شده حااب سن قامن  ها صیرف به ق الیه با

 کاایتت  ااتبت  یینتن  قتامن  هتا  ااتبت  کیت  قه  ای یکن ابتدا  ر . یپ  ای نق هابااک

 بته  ق الیته  بتا  ستپس  ریت  ع قتن  قت ار  نقیر ب رست  قتتیامن  ستال  پتنج  ست قایهع طتن  

 قتامن   هتا  صتیرف  ابتتدا    ر کته  قاایان ت بایرس حااب س یضیحنت  ها ا  اشتی

 قا راف ای ها بااک ای تخیااف قتید   شیاهد عر    نق  رج ها بااک شده حااب سن

 .شی  نق اراله ق کز  بااک

 سرمایه کفایت نسبت.1.6.7

 بته  شتده  قییت  ها  اراین قجمی  به پایه س قایه تاای  حاص  س قایه کاایت اابت

قصتیب   ست قایه  کاایتت  ااقته  کیتی ن طبتق  .باشتد  نقت  ب حاتب  رصتد   ریاتک  بض ای

 اعتبتار   قؤساتاف  ت هتا کییه بااتک  ب ا  س قایه کاایت اابت حداق  ع85/99/9928

  ر تیااتد  نقت  ق کتز   بااتک  .استت  شده تیییک  رصد 2 ع(بی  تمتن ت  تمتن ای اع )

 قؤساتاف  ت هتا بااتک  ستالقت  حاتظ  ض ترف یا ناممیی کیب استاادار ها  که قیار  

 قؤساتاف  ت هتا  بااتک  ای ب ختن  یتا  تمتا   بت ا   را بتاالت    حدت  اقتضا اماید اعتبار 

 9 بال قا راف به استنا  با  رصد 2 که اابت  اشت تیله باید امبته .کند تیییک اعتبار 
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 اخیت ع  ستال  90 طتن  ست قایه  کاایتت  قا راف بایاگ    ر بال کمیته .است شده اعال 

 التزایش  لمیتهع  ن  ای کته  امتی ه  اعمتال  هتا  بااتک  س قایه قا راف  ر قهمن تغیی اف

  رصد 2 اابت هما  را ب رسن قبنا  که ن رصیرت .است کاایت س قایه اابت حداق 

 9928 قصتیب  ست قایه  کاایت ااقه کیینت  (سال  ر شده اعال )9بال  قا راف به ق بیط

 حتداق   قختیف  ها سال  ر خصیصن ت  تمتن  ها بااک ای ییا   تیدا   هی ع ق ار

  9.ااد اک  ه رعایت را س قایه کاایت اابت

 قانونی بازرس و مستقل حسابرس نظرات.2.6.7

 کت   حااب ستن  ستایقا   یا رسمن حااب سا  تیس  ه سامه هابااک قامن ها صیرف

 قجمتج  اختیتار   ر رزارشتن  طن ها نابیاری ایک اتایج ت ر لته ارییابن ق ار قیر  کشیر

 قیرخ ق کز  بااک 19/980819 شماره ب اساس بخشناقه .  یر نق ق ار ااکب عمیقن

 اطالعتاف  عمیقن ااتشار ت استاادار ها  شاالیت حداق  ب  ااظ  ضیاب 9919/ 08/05

 بایتد  بی  تمتتن   ها بااک شده حااب سن قامن ها صیرف اعتبار ع قؤسااف تیس 

  هتا  بااک شده حااب سن قامن  ها صیرف قتأساااه اقا شی ع قنتش  عمیقن صیرف به

 قطامیته  بت ا   قناستبن  بایار قنبج حااب سا  ام اف .ایات عمیقن ن ست س قاب   تمتن

  ر قات راف  ت قتیاایک  رعایت عد   هنده اشا  قیار  قتید   ر ت هاست بااک تخیااف

 بااتک  هتا  بخشناقه ت ها  ستیرامیم  قیار  ااض ای ب خن ا اقهع  ر .باشد نق ها بااک

                                                           
 مؤسساه  :تهاران  ،يگااار  اسات يس تاا  نظريه از بانک و پول ،(1931) حسن گلريز، و علي ماجدي، .1

 اناير اسالمي جمهوري مرکزي بانک ايران، بانکداري
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 ق ارر لتته  کشیر ک  سایقا  حااب سن یا حااب سن قؤسااف تأیید قیر  که ز ق ک

 .شی  نق ذک  اختصار به استع

 

 ها بانکمعایب نظارت بانک مرکزی بر .7.7

 قنتالج  تضتا   بحث ق کز  به بااک تاحد  ت قشت ك قائیمیت تارکار  اصین ض ر

 :که  طیر به است

 ست عت  کتاهش  ت تتیر   ات خ  کتاهش  قنمتیر  بته  پیمن قااقاف است قمکک 

 امتارتن  قااقتاف  که ن رحام باشندع باالت  به ه  ها ا خبه  قای  ...ت پیل ر   

 کاایتت  شتدهع  ستیخت  ت قیی   ها نبده رت  باالت ع ب  به ه ا خ که قیتاداد

 .رکاشتت  خیاهتد  ااقطییب  یتأث اعتبار  بااک ت اادینگن  ها اکیر س قایهع

 قیزا  ق کز  بااک ت امارتن پیمن ااش بیک قنالج تضا   ی م به است قمکک مکا

 .شی  کمت  ق کز  بااک پیمن  ها استیس اث رکار 

 شتی   خصیصتن  بختش   ر بته ااتمتاراتن   قنج  است قمکک تاحدها ت کیب 

 قالحمتاف   یتأث تحت پیمن  ها استیس تیییک هنگا  ق کز  بااک که  طیر به

  هتا  نهیهز است قمکک  کز ق بااک قثال عنیا  بهری  ع  ق ار قامن سیات  ثباف

 تیااتد  نقت  قداخیته  ایتک  کته  بپ  ای  یک بااک ترشکاتگن یقا   ر را هنگاتن

 ایتز  ن  لهتاان  تیر ع بته اعتبتار   کنت ل ت ق کز  بااک تیاااین کاهش ب  عالته

 .بزاد صدقه

 قتامن   هتا  تاستطه  بتیک  ق یهتا   عالتهی تیسیه کشیرها   ر به اینکه تیله با 

 قاتئیمیت  همگتکع  تاحتد   استت   ضت تر  است؛ رلته بیک ای( ...ت بیمه بااکع)
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 تظیاته   ت الت ا   قاتئیمیت  .ری اتد  عهتده  را بت   قتامن   ها تاسطه تما  امارف

 کته  شتی   نقت  قیلتب  بااتک ق کتز ع   تیست   پتیمن   رتکار  استت یس ت امارف

 امتارف  استتع  ا  نتیقاتئیم  ت تخصصن قیم ت ای خارج که به اقیر  ااخیاسته

 .کند

بتدت    لهتا    ر تتیا   نق اگیاه اصیالً که اگ اان ایک یالتک باقیف  عاخی  ها سال  ر

 امتارف  قختیتفع  کشتیرها   بتیک  یتا  ت قامن  ها تیلیام قختیف به اایا  کنیانع ق ی

 بااتک  یتک  ایااتدایه  شیب به قدرف ق بیط اگ اان تیا  نق اگیاه اعمال ک  ؟ بااکن

 شتی ؟  رلج شدع اشاره به ن   ت شیپ که قنالین تضا  تا ک   ب ط   را قاتا  ق کز 

 امتارتن  سیاتت   بته ستمت   کته  رستیداد  باتر به ایک لها  التهی تیسیه کشیرها  ابیب

 9.ب  اراد را  بااک ق کز  ای خارج ت قاتا  یکپاراه

 

  ها بانک فعالیت بر ناظر هایسازمان .8.7

 نب رست  بت ا   قتیتد    اها هتا   ت تشکیالف ق کز ع بااک ب  عالته حاض ع  رحال

 بته قجیتس   تتیا   نقت  لمیته  ایتک  ای کته   اراد تلی  بااکن  ها تیلیام ابیا  ریااری 

 ستایقا    اراینع ت اقتصا   اقیر تیارف کشیرع ک  بایرسن اسالقنع سایقا  شیرا 

 .امی  اشاره قضالیهع قیه ت ا ار  عدامت  ییا  کشیرع  ییا  قحاسباف حااب سنع

عمییتاف   ت هتا  حااب  المن کنت ل ت امارف هتظیا ایز ها بااک  ر  اخین کنت ل بخش

 ب  را ربا بدت  بااکن عمییاف قاای  اارایب  ر ها بااک قنابج ای بهینه استاا ه ت بااکن

                                                           
 آن ساله ده عملکرد بررسي و مرکزي بانکداري در نظارت ،(1931) سيدحسين ،يآباد نجم مهدوي .1

 مرکزي بانک :تهران (اسالمي بانکداري سمينار چهارمين در شده ارائه)، رانيا در اسالمي بانکداري در

 ايران اسالمي جمهوري
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 ستبب  بتااکن  شبکه رات   با قتناسب ها بااک بایرسن ا اراف رشد عد  .عهده  ار 

 .اشیاد بایرسن قاتم  طیر به شیب ب خن ای تا شده

 بته عیتت   ایتز  هتا  بااک ب  ااظ   ها سایقا  سای  ت ق کز  بااک ا حااب س ت بایرسا 

 ناتا   ااش اینکه قضالاً بی هع قیاله قشکالف همیک با ها بااک شیب ت کث ف ا اراف

  ها بخشناقه ت بااکن ت پیمن  ها استیس ت صا ره قصیباف ت قاای  ب  ال ا  امارف

  لتت   خالصه  ر قیلی  ارقا  ت به اعدا  تیله با را بااک کین ت تضییت بی ه صا ره

 قبنتا   "کمتن   هتا  قضتاتف " یتا  ت  هنتد  نقت  قت ار  نقیر ب رست  هتا  بااتک  کت  

 هاینقایمه  رقیر  بتیااد باید ااظ  یک سایقا  ناکه حال استع ناا   ها   یر  یتصم

 است اتژ   تا  قابییت بااکع  ها کنت لت  ها ات یس تیاااین بااکع قدی یت قدرف امی 

 تلتی   ربت   بته  بنتاب ایک  . اشتته باشتد   "کیاتن  قضاتف" ایز بااک بامایه ا  رنقده ت

 طتیر  بته  بیضتاً  کته شتاید   ها بااک لیامیت ب  امارف ب ا  قختیف اها ها  ت ها سایقا 

 کت  هع همچنتا    ایجتا   هتا  بااتک  بت ا   را قشتکالتن  ناتا   تید  ت امی ه عم  قیای 

 .9 ار  تلی  اه بااک ب  امارف اق   ر ینها یناارسا ت قشکالف

 

 

 

                                                           
 ايران، قوانين با آن انطباق و بال کميته نظارتي اصول برخي ماهيت بررسي ،(1931) مينا جزايري، .1

 اسالمي بانکداري همايش هفدهمين
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 یریگ جهینتی و بند جمع.1

 کته  استت   ا ریاته  بته  ایت ا    ر هتا  بااتک  ب  امارف اارایب شد ذک  که ریاه هما 

 الی  کتاراین  ای تیتد   ایتک  ربت   بته  اقتا   اشتتهع  امتارف  هتا  بااتک  ب  قتید   اها ها 

  ر پتیمن   رتکار  استت یس ت امتارف  تضتییت  ب رستن   یگت  ستی   ای .ایات ب خیر ار

 ...ت ااگیاتتا   استت امیاع  نممتا ع  نق یکاع کشیرها ایلمیه پیش لته کشیرها  ای ر بایا

 ای پیمن نقش خ  تظیاه تاکیک لهاان به سمت ح کت که است قیضی  ایک بیااگ 

 ایت ا ع  شت ای   ت قتککیر  عنایت بته قتیار    با مکا استع ق کز  بااک امارتن تظایف

 ارالته  تتیا   نقت  کشتیر  یت بااکتدار  صن حییه ب  امارف تضییت بهبی  ب ا  هی ترت

 تظیاته  تاکیک ت  ت  ای ا   ها بااک ب ا  لاقج امارتن اارایب تدتیک اتل .امی 

 .باشد نق امارتن لدید قؤساه تشکی  ت پیمن  رکار استیس ای ق کز  بااک امارتن

 ارتاتا   قنمتیر  بته  اصتالحن  پیشنها  شش شدهع ااجا  نشناس بینس به تیله بناب ایک با

  ر پیشتنها ها  ایتک  ای ب ختن  .شتی   نق اراله ای ا   ر ااظ  قاا  اقتدار ت امارف یناکار

 اعتبتار  ت پتیل  شتیرا   قصتیباف  اصالح با ب خن استع بااک ق کز  اختیاراف حیطه

 بااکن ت پیمن قیاایک سطح  ر قاایان به اصالحاف ایای  یگ  ب خن ت است اصالح قاب 

 اییت ا شیپت  کته  استت  ضت تر   اکته ایک ذک  حنعاصال پیشنها ها  بیا  ای پیش . ار 

 عمیکت    ب استاس  باید که هاستبااک بند رتبه ایک پیشنها هاع اث بخشن ب ا  اساسن

 بااک تیهد قیزا   رخصیص ااظ  ها  قاا ارییابن همچنیک ت ها بااک اعتبار  ت قامن

 ها بااک امزا  امارتنع ابزارها  تیسیه .ری   صیرف باید  ا ح له قا راف ت اصیل به

 قتاایان  باتت   ایجتا   قجتایافع   ر اتاظ   قاتا   اختیتاراف  التزایش  تخیاتافع  الشتا   به

 تیاانتد  نقت  یقتاان  همگن تخیاافع به رسیدرن ل نیند اصالح ت ها بااک ترشکاتگن
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 قاا  تیاق  ت شیاد  بند رتبه عمیک   ب اساس ها بااک که باشند اث بخش کاق  طیر به

 .باشد ها ن  رتبه با اسبقتن عها بااک با ااظ 

 اقتصا   ت بااکن ااگیزشن ابزارها  ای ااظ  قاا  استاا ه .9

 ا ار ع ابزارهتا    ر قنحصت   صت لاً  قتخیتف   هتا  بااتک  بتا  ب خیر  شدع بیا  انااکه

 ق کز  بااک که  ار  تلی  قختیان ااگیزشن ابزارها  بیکه .ایات کیا   ت ااتماقن

  هتا  افیت قام ااتیا   تضتج  .کند استاا ه ها ن  ای ها بااک ررلتا اصالح قنمیر به تیااد نق

  ر شتیبع قحتدت یت   تیستیه  بته  ق بیط قجییها  امی   قحدت  تخیفع به قش تط

 ع...ت کتال   تیهتداف  ت تاتهیالف  ت قت تب   اشتخاص  تاتهیالف  بته  ق بیط  ها ساف

 را قات راف  رعایتت  یتا  تخیتف  بت ا   هتا  بااتک  ااگیتزه  کته  هاتتند  همگتن ابزارهتاین  

 امتا    هتا  ستاقااه  قالحمته  قابت   تیستیه  بته  تیلته  بتا  همچنتیک  .کننتد  نقت  ن هت  تلهت 

 به ها بااک  ست سن سطح اخی ع  ها سال  ر( ...ت اکاتك پایاع ساتناع شتابع)پ  اخت

 قیتزا   بتا  قتناستب  ت کنتت ل شتده   اتاظ   قاتا    ستی  ای تیااد نق حیاتن  ها ساقااه ایک

بااتک    ر اخیت    هتا  ستال   ر رتیکت    ایتک  خیشتبختااه  .ر    تنمی  ها بااک تخیااف

 .است التهی تیسیه ق کز 

  قجایاف اعمال  ر ق کز  بااک امارف قیاتات اختیار الزایش .8

 .باشتد  نقت  امتارتن  اختیاراف ایایقند ها بااک ب  امارف قتیمن عنیا  به امارف قیاتات

 امارف یاتاتق قاایان عضییت عد  ت ااتماقن هیئت به اختیاراف امارتن شد  سپ  ه

 قیاتاتت  استت  ضت تر    رتاقتج  .است امارتن شده تیا  کاهش باعث هیئتع ایک  ر

  هتا  بااتک  ت قجتایاف  ب ختیر   ب ا  قاتاین اختیاراف  ارا  ق کز ع بااک امارف

 .باشد قتخیف
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بتااکنع   ااگیزشتن  ابزارهتا   عنتیا   تحتت  امارتنع ابزارها  ای استاا ه عت  قی ق بیا  به

  ر صت لاً  تیااتد  نقت  شتدع  بت  ه  اا  ا ار  ابزارها  ت اقتصا   اگیزشنا ابزارها  سای 

 بته  قنتیط  کیا   ت ااتماقن ابزارها  ای استاا ه تنها ت ق ار ری   ق کز  بااک اختیار

 قجتایاف  ت صتا ره  احکتا   همچنیک .اعتبار ر    ت پیل شیرا  یا ااتماقن هیئت رأ 

  یتیا    ر استتینا   ابایتد اقکتا    اعتبتارع  ت پیل شیرا  یا ااتماقن هیئت  ر شده کییتی

 تتیا   نقت کیات     ت ااتمتاقن  قجایاف ال ا  ب ا  ص لاً .باشند  اشته را ا ار  عدامت

 .ر لت ام   ر را نرا ایک ب ا  استینا  اقکا  ت امی  ارلا  قضالیه قیه به را ها پ تاده

 امتکک   ی لت  قشکالف ت شده قجایاف ت امارف ق اح  کاهش به قنج  اصالحاف ایک

 . هد نق کاهش حد  تا را قجایاف ال ا  س عت ت قطییت  رخصیص

 بااکن ااظ  قاا  پاسخگیین ت شاالیت امزا  .9

 ت پتیمن  امتا   کننتده   یتنمت  عنیا  به ق کز  بااک بااکن ت پیمن قاای  (99) قا ه طبق

 ایتک   ر اقتا  .باشتد  نق اعتبار  قؤسااف ت ها بااک ب  امارف به کشیر قیظف اعتبار 

 هتا  بااتک  بت   امتارف  عمیکت    بته  اابت بااک پاسخگیین ایک ب ا  سایتکار  قاای 

 ای بهینته  استتاا ه  قنجت  بته   تیااتد  نقت  پاستخگیینع  یقینته  ایجتا   .استت  اشتده  ط احن

 .ر    ق کز  بااک امارتن عمیک   بهبی  ت اختیارافع

 قییارهتا   ک    شاا  ت ها بااک  بند رتبه همچنیک امارتن اها ها  لیامیت شاالیت

 ت پاسخگیین ایجا  لهت قناسبن ابزار عنیا  به تیااد نق  قجایاف اعمال یا عد  اعمال

 ل نینتد  شتد   شتاا   با .ری   ق ار قیر استاا ه ق کز  امارف بااک ینکارا الزایش

 بااک پاسخگیین سمت به بتیا  که ااتمار  اشت تیا  نق ق کز  بااک امارتن لیامیت

 ت ل نینتد  کته  نتقتت  یی ا تا .ک   ح کت ایز امارف اتایج ت  تلنخ به اابت ق کز 
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بتا   تنهتا  تتیا   نامت  اباشتند  رتشتک  ت قشخص امارتن ابزارها  ای استاا ه ت اعمال احیه

 حتداق   .کت    قضتاتف  ق کتز   بااتک  کیتاهن عد  یا کیتاهن  رقیر  اتایج ب رسن

  ترها  ت قاتم  صیرف به ااتماقن هیئت عمیک   رزار  ارسال یقینهع ایک  ر اقدا 

 .است امزاقن صالحیت صاحب اها ها  سای  ت قیا رؤسا  ب ا  قح قااگنع با قید ت

 بااک ترشکاتگن ب ا  قاایان بات  ایجا  .4

 بااتک  اختیتار   ر قتاای   طبتق  کته  قه  امارتن ابزارها  ای یکن ظاه اً حاض ع  رحال

 ت تی یتف  ایایقنتد  ابتزار  ایک ای استاا ه .است قتخیف ااحالل بااک  ار ع ق ار ق کز 

 بتااکن  ت پتیمن  قتاای   یقتا  تصتییب   ای اقتا  .استت  ق بیطته  قتاایان  ل نیندها  تدقیق

 به بااک ت ترشکاتگن ااحالل ل نیند  رخصیص قا راتن یا قاای  ریاه چیه تاکنی ع

 بته  تهدیتد  قتخیتفع  هتا  بااتک  کته  است شده قیلب اق  ایک .است ا سیده تصییب

 بتااکن  هتیچ  ااحتالل  به اقدا  ه رز ایز ااظ  قاا  ت اکنند تیان لد  ه رز ااحالل را

 .است انمی ه

 هاست بااک سای   ر ا با  شدهع قتخیف بااک ااحالل لایگزیک عم   ر که راهب   

 قتاای   لاتدا   یتا  ااحتالل  لاابن ها هزینه به عیت که نهنگاق که تیله  اشت باید اقا

 ع یشتی  نق  یگ  بااکن  ر ن  ا با  به قجبیر یفعبااک قتخ ااحالل  لا به ن ع ب ا 

  ا   لایزه ایعن اقدا  ایک ا اکهع  هد نق  ست ای را خی  بای ارادرن قجایاف ایک

 .بی  خیاهد قتخیف بااک به

  ر قتخیتف  قامن قؤسااف ب ا  ق کز  بااک که ینها قجایاف ای یکن ناکه تیضیح

 .استت  تت   بزرگ اعتبار  قؤسااف ت ها بااک  ر قؤسااف ایک استع ا با  ر لته ام 

 ت اعتبتاراف  اعطتا    ر کته  قتامن  اهتا   ن  ر یز ار قاای سها  به ای ا ع قدل ا با   ر
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 قتیهتد  اتاظ   قاتا   قات راف  قامن ت عی  اصیل به قنابجع تخصیص ت تجهیز ااش ایاا 

  ارستها  بته   ات استتع  شتده   ا ه هت   پا ا  بیکه اگ لتهع تییق ا ل یمه تنها اه ابی هع

 بااتک   ر کمتت    قامکیتت  سته   ت  ار اته  .استت  شده تبدی  قشکین بدت  بااک

 باالت  سهمش ریامن اری  خامص اقا شدهع ت  کیاک سهمش ت  ریالت ک  ه لدید

  ر بااتک  قجتیی  کاتب  قحت   ای ات ثت تف  الزت ه اشده که رتشک امبته .است رلته ه 

 هتا  ااگیتزه  اه  یگ  باشدع کیان کیااطن خ با رلتار ار  است؟ بی ه تنخدق اه  ایا

  قااد؟قن باقن قامن بنگاه سالقت حاظ ب ا  قمارست ت احتیاطن قا راف رعایت ب ا 

 بتااکن  ت پتیمن  قتاای   اصتالح   ر بایتد  که قیضیعاتن کیت  قه  ای یکن اساس ایک ب 

 ایک به ترت  ش ای  ت ها بااک نترشکاتگ ت ااحالل ل نیند تی یف ری  ع ق ار قدام 

 طت ح  ایتز  ت ق کتز   بااتک  ایستی   شتده  ارالته الیحته    ر اکته ایک امبته .است ل نیند

 .است ر لته ق ار قدام  قجیس  سی ای شده اراله

 قامن ها صیرف  ر بااکنع ت پیمن قا راف ای تخیااف الشا  به ها بااک امزا  .5

 حااب ستن  ع)اهت  بااتک  ایلمیته ( ها ش کت کییه قامن  ها صیرف حااب سن ق حیه  ر

 .استت  شتمیل  تحتت  قات راف  ت قتیاایک  ای ش کت تخیااف رزار  امی   به قکیف

  هتا  بااتک  ختاصع  طتیر  بته ) هتا  بااتک  باتیار  ای  اخیت    ها سال  ر شدع بیا  انااکه

ای قا راف بااک ق کتز    خی  الشا  تخیااف عد  ت امی   پنها  به اقدا ( خصیصن

 هتا  صتیرف   ر تا یبتاً  کته  شتد  ل اری   ا ریاه به 9919 سال  ر تضییت ایک .ک  اد

 تخیاتاف  ن ه رزار  ای قاایان بایرس ت حااب س هاعبااک کییه شده قامن حااب سن

 قجتیی  بته  قاتمه  را اقدا  ایکحتن  ت امی ه استنکا  بااک ق کز  قا راف ای بااک

 را تخیاتاف  ااجتا   هزینته  قجییهاینع انیک که است طبیین .امی  اعال  ق کز  بااک
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 قاتا   اقتتدار  عها بااک تخیااف تدریجن ضمک الزایش ت  هد نق کاهش قتخیایک ب ا 

 ینکتارا  التزایش  قنمتیر  بته  الی  اقتداقاف  ای یکتن  یتاً قط .رت     نق الیل  اار ایز ااظ 

 الشتا   بته  قتخیتف  هتا  بااتک  امزا  ااظ ع قاا  اقتدار الزایش ت ق کز  بااک امارف

 .است (شده حااب سن قامن  ها صیرف  ر) تخیااف
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