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 پيشگفتار

 

 ر و قلمـن عطا کرد فکاـ     به انس   به نام کسي کافريد از عدم

      خدائي که او راست زيب سجود   ود و خداي وجودـخداوند ج

 

 و ورود اين واژه به ادبيات اقتصاد و بازرگاني را           »بانک«صاحبنظران ابداع    

اند ليکن صرفنظر از اختالفات موجـود در          به اعصار و جوامع مختلفي منسوب نموده      

ياري از ابـداعات بشـري، بـه مـرور زمـان و             اين زمينه، اين پديده نيز همچون بس      

وکارهائي که مرهـون روح کاوشـگر        اکتشافات و ساز    يشرفت اختراعات، همگام با پ  

اين بار نيز بشر با استفاده از       . آدمي است، رشد نموده و اصالح و تکميل شده است         

توانسـت   سعي و خطا و به مرور زمان، به تکميل اختراعي پرداخت که از يکسو مـي     

ار مفيد واقع شده و با ارائه تسهيالت متنوع، موجبات رونـق اقتصـادي جوامـع                بسي

مختلف را فراهم آورد و از سوي ديگر و درصورتيکه بـه شـيوة صـحيحي کنتـرل و                   

مديريت نشود، از قابليت فراواني جهت ايجاد اختالالت گسترده در نظـام پـولي و               

شـايد بتـوان شکسـت      . استالمللي برخوردار     مالي يک کشور و گاه در عرصة بين       

 را در ارائه نخستين تجربة بانکداري که به شکل امروزين آن و در طـي   ۱∗»جان ال «

اي    ميالدي بوقـوع پيوسـت، اولـين و مهمتـرين تجربـه            ۱۷۲۰ تا   ۱۷۱۶سالهاي  

جـان ال، در    . مديريت اين پديده واقف سـاخت     دانست که بشر را به لزوم کنترل و         

 آوري   جمـع «:  مهمي بـه دنيـاي بانکـداري آموخـت         اين تجربة ناموفق خود، درس    
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بعـدها و   . ۱∗»هاي مردم و تجهيز منابع و مصرف آنها با احتياط و دورانديشي             سپرده

تجـاربي  . به مرور زمان، جوامع مختلف با تجارب تلخ و گزندة ديگري روبرو شدند            

تلفي را متاثر نورديده، نظامهاي پولي و مالي کشورهاي مخ    که گاه مرزهاي ملي را در     

 تبعات اقتصادي، اجتماعي و بعضـاً سياسـي ناشـي از وقـوع چنـين                ۲∗.ساختند  مي

المللي را به اين فکر       حوادثي؛ به تدريج مقامات، مراجع و سازمانهاي کشوري و بين         

 درصدد تحديد اين حوزة فعاليت بشـري برآمـده و از             واداشت تا با اتخاذ تدابيري،    

ا از صحت عملکرد و نيز ايمني و سالمت بانکهـا مطمـئن             اين رهگذر فعاالن بازار ر    

بديهي است اطمينان فعاالن بازار بـه موسسـات واسـطه مـالي و ازجملـه                . نمايند

 .آيد بانکها، مهمترين عامل در ايجاد بستر مناسب براي فعاليت آنها به حساب مي

رکزي توان به ايجاد بانکهاي م      ازجمله تدابير اتخاذ شده در اين زمينه مي        

در بيان نقش و اهميـت بانـک مرکـزي در يـک             . از سوي حاکمان ملي اشاره نمود     

اقتصاددان شهير آمريکائي و برندة جـايزة       » پل ساموئلسون «کشور همين بس که     

تنها سه اختراع بزرگ در جهان «: نوبل در رشتة اقتصاد چنين اظهار داشته است که

بتـدريج و بـا   . ۳∗»بانـک مرکـزي   آتـش، چـرخ و      : وجود داشته است که عبارتند از     

المللي   گسترش مناسبات در ميان دولتها و سازمانهاي وابسته به آنها، نهادهائي بين           

توان بـه صـندوق       هاي اقتصادي مي    شکل گرفتند که ازجملة مهمترين آنها در زمينه       

 .اشاره نمود... المللي پول، بانک جهاني، سازمان تجارت جهاني و  بين
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اجع بسيار مهم و فعال در عرصة بانکداري، کميته نظارت بانکي        يکي از مر   

 ميالدي و توسط روسـاي کـل بانکهـاي          ۱۹۷۵در اين کميته که درسال      . بال است 

 پايه گذاري شد، کارشناسان ارشد نظارت بانکي        ۱۰مرکزي کشورهاي عضو گروه     

ري متخصصيني که از کشورهاي مختلف و پيشرو در صنعت بانکـدا          . عضويت دارند 

گردهم آمده، با استفاده از تجارب و تخصص خـود، رهنمودهـاي مفيـدي را بـراي                 

درحال . نمايند  حفظ سالمت و کارآئي نظامهاي پولي در سرتاسر جهان پيشنهاد مي          

المللي واقع در  حاضر، اين کميته ـ که اجالسهاي آن در بانک تسويه حسابهاي بين 

ن مرجع تخصصي در زمينـة نظـارت   شود ـ به مهمتري  شهر بال سوئيس برگزار مي

بانکي تبديل شده و استانداردها، رهنمودها و پيشنهادهاي منتشـره از سـوي ايـن               

کميته، بر طراحي الگوهاي نظارتي و تدوين بسياري از مقررات و الزامات احتيـاطي              

 .در کشورهاي مختلف سايه افکنده است

ه تحرير درآمـده    يکي از مهمترين اسنادي که از سوي اين کميته به رشت           

 ۱۹۹۷باشد که در سپتامبر سال         مي ۱∗»اصول اساسي براي نظارت بانکي موثر     «است  

اي است که حاوي  اين سند مشتمل بر اصول بيست و پنج گانه    . ميالدي منتشر شده است   

 اثربخشـي   .هاي مختلف بانکداري است     رهنمودهاي بسيار مهمي براي نظارت بر حوزه      

ست که امروزه نيز پس از گذشت چندين سال از تـدوين            اين اصول به حدي زياد ا     

آن، نه تنها از اهميت اين سند کاسته نشده، بلکه مراجع مختلف دست اندرکار نيـز                

به کارآئي آنها پي بـرده و تالشـهاي فراوانـي را جهـت حاکميـت آنهـا مصـروف                    

ان آنـرا   تو  خوردار است که مي   راين سند از چنان جامعيتي ب     از سوي ديگر،    . اند  داشته

 برخـورداري  .تلقـي نمـود   » قـانون اساسـي حـوزة نظـارت بـر بانکهـا           «به منزلة   
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نمود و از     اين سند از چنين ويژگيهاي منحصر بفردي، ترجمة آنرا امري ضروري مي           

 .اينرو با استعانت از خداوند متعال، تصميم به ترجمة آن گرفته شد

اين بخش با ذکـر     . رد از اين مجموعه، اختصاص به مقدمة آن دا        ۱بخش   

 .آورد توضيحاتي چند، زمينة الزم را براي ورود خواننده به مباحث اصلي فراهم مي

اجراي اصول اساسي کميته بال مستلزم وجود شرايط و الزاماتي اسـت کـه بـدون                

 از ۲بنـابراين بخـش   . اهداف نظارتي مورد نظر را محقق نمود    توان    حضور آنها نمي  

شرطهاي الزم براي ايجاد يک سيستم موثر نظـارت           يشاين مجموعه به تشريح پ    

 .پردازد بانکي مي

بخش سوم به فرآيند صـدور مجـوز بـراي بانکهـا و تصـويب تغييـرات                  

شـود بـه       را شـامل مـي     ۵ تـا    ۲اين بخش که اصول     . ساختاري در آنها اشاره دارد    

ينـي  ب   عملياتي، کنترلهـاي داخلـي و پـيش         مباحثي همچون ساختار مالکيت؛ برنامة    

وضعيت مالي بانـک متقاضـي مجـوز؛ انجـام آزمونهـاي صـالحيت و شايسـتگي                 

درخصوص هيات مديره و مديران ارشـد آن؛ نقـل و انتقـال سـهام يـک بانـک و                    

پردازد که توسط موسسـه مزبـور انجـام           اي مي   گذاريها يا خريدهاي عمده     سرمايه

 .شود مي

 فعاليتهـاي   بخش چهارم اختصاص به تدابيري دارد کـه بـراي اسـتمرار            

در اين بخش ضمن آشنائي بـا انـواع         . آيند  نظارتي، عواملي ضروري به حساب مي     

ريسکهائي که فراروي بانکها قرار دارند، مجموعه الزامـاتي کـه حـافظ سـالمت و                

در ايـن بخـش بـه    . شوند باشند نيز به بحث و بررسي گذاشته مي ايمني بانکها مي  

ه بانکها، مـديريت ريسـکهاي اعتبـاري،        مجموعه الزامات مربوط به کفايت سرماي     

 در قسـمت ديگـري از ايـن       . شـود   و همچنين کنترلهاي داخلي اشاره مي     ... بازار و   
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قسـمت  . شوند  معرفي مي ) حضوري و غيرحضوري  (هاي نظارتي     بخش، انواع شيوه  

 در اين . پردازد  پاياني اين بخش نيز به تبيين الزامات اطالعاتي واحدهاي بانکي مي          

قسمت استانداردهاي حسابداري، حيطة ارائه گزارشها و تعداد آنها، تائيـد صـحت             

اطالعات ارائه شده، حفظ جنبة محرمانة اطالعات نظـارتي و وظيفـة افشـاء مـورد                

 .گيرند قرار ميبحث 

بازرسان براي انجام وظايف محولـه، نيازمنـد برخـورداري از اختيـاراتي              

نند وظائف خود را به بهترين وجه ممکن به انجام          رسمي هستند تا در پرتو آنها بتوا      

شيوة مشارکت ناظران بانکي در انحالل يا . رسانده، اقدامات اصالحي را بعمل آورند

ادغام يک موسسه بانکي، از ديگر مباحثي است که در رابطه بـا اختيـارات رسـمي                 

 .شود آنها و در بخش پنجم از اين مجموعه به بحث و بررسي گذاشته مي

ش ششم يا بخش پاياني از اين مجموعه به مبحث بانکـداري بـرون              بخ

پردازد؛ شکلي از بانکداري که در نيمة دوم قرن بيستم و از سوي برخـي                 مرزي مي 

بانکهاي قدرتمند ـ که بطور عمده مربوط به کشورهاي پيشرفتة صـنعتي بودنـد ـ     

ز توسـعه پيـدا     به مرور زمان، اين پديده در ميان ساير کشورها ني         . گسترش يافت 

توان يافت که حداقل درگيـر يکـي از    اي که امروزه، کمتر کشوري را مي   گونه  کرد به 

وجـود مناسـبات کـاري و تبـادل اطالعـات بـين             . مباحث مربوط به اين امر نباشد     

بازرسان کشورهاي مبداء و مقصد و نيز ساير وظايف آنها، ازجمله موضوعاتي است             

 نيـز بـه طـرح       ۲ و   ۱پيوستهاي شـمارة    . ه است که در اين بخش به آن اشاره شد       

هـا مطـرح      پردازند که درخصوص بانکهاي دولتي و حفاظـت از سـپرده            مباحثي مي 

 .باشند مي
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 ،دسـتة اول  .  دسته پانويس وجـود دارد     ۲اي که پيش رو داريد        در ترجمه 

مي متن  و در تما۳۱ تا ۱ها که از شمارة  اين پانويس. هاي متن اصلي است پانويس

اند يا به ارائه توضيحات بيشتر درخصوص مطالب مطروحه در مـتن اصـلي                پراکنده

دهنـد کـه بـه        پردازند و يا خوانندگان را به مقاالت يا مطالب ديگري ارجاع مـي              مي

. انجامنـد   کنندگان اين نوشتار، به شناخت بيشتر موضوع مورد نظر مـي            اعتقاد تهيه 

بيشتري است که از سوي مترجم ارائـه شـده          ها، توضيحات     دستة دوم از پانويس   

و يک عـدد  ) *(ها ـ که جهت تمايز آنها از دستة اول، با عالمت   اين پانويس. است

اند ـ عمدتاً اختصاص به ذکـر معـادل التـين برخـي از       در کنار آنها مشخص شده

 ها، گاه براي يک     در اين پانويس  . هاي مورد اشاره در متن اصلي دارند        کلمات و واژه  

) خورنـد   که در متون مختلف به چشم مي      (کلمه يا واژة التين چندين معادل فارسي        

رسـيد ممکـن اسـت        اين کار هرچند رايج نيست ليکن بنظـر مـي         . ذکر شده است  

 .مفهوم مورد نظر را به شيوة بهتري در ذهن خوانندة متن تداعي نمايد

نـد  شک ترجمـه ايـن اثـر، عـاري از نقـص و نارسـائي نبـوده؛ نيازم                   بي

اصالحاتي است که در آينده ـ و به لطف دقت نظر و تذکرات مشفقانة صـاحبنظران   

 ... .انشاءا. و اهل فن ـ در آن بعمل آيد

 

 چـم، هيـايات خدا هيچيـعن بي  اين همه گفتيم ليک اندر بسيج

 گر ملک باشد، سياهستش ورق  ان حقـعنايات حق و خاص بي

 

 عبدالمهدي ارجمندنژاد      

 ۱۳۸۳      آبان ماه       

 

 

۶ 



 

 

 بسمه تعالي

 

 اصول اساسي براي نظارت بانکي موثر

 )اصول اساسي کميته بال(

 

وجود نقاط ضعف در نظام بانکي يک کشور ـ خـواه آن کشـور، کشـوري      -۱

تواند ثبات مالي را، هم در  توسعه يافته بوده و يا درحال توسعه باشد ـ مي

نيـاز بـه    . مللي مورد تهديد قرار دهد    ال  درون آن کشور و هم در عرصة بين       

اي را بـه خـود جلـب          المللي فزاينده   بهبود توان نظامهاي مالي، توجه بين     

 ۱۹۹۶ که در مـاه ژوئـن سـال          ۷بيانية پاياني اجالس گروه     . نموده است 

اخيـراً  . ميالدي در شهر ليون منتشر شد، خواهان اقدام در اين زمينه بـود          

نظـارت بـانکي بـال، بانـک تسـويه          چندين نهاد رسـمي شـامل کميتـه         

المللي پـول و بانـک جهـاني، راههـاي            المللي، صندوق بين    حسابهاي بين 

 .اند تقويت ثبات مالي در سرتاسر دنيا را مورد بررسي قرار داده

 ـ هم بطور  ١در اين زمينه، ساليان زيادي است که کميته نظارت بانکي بال -۲

  بازرسان بانکها در هر نقطه متعدد خود باطريق تماسهاي زمستقيم و هم ا

 

 
 ، (The Basel Committee on Banking Supervision)نظارت بانکي بال   کميته-۱

 توسـط روسـاي کـل       ۱۹۷۵متشکل از کارشناسان ارشد نظارت بانکي است کـه درسـال            

يتـه از کارشناسـان ارشـد       ايـن کم  . گذاري شـد    ، پايه ۱۰بانکهاي مرکزي کشورهاي گروه     

مراجع نظارت بر بانکها و بانکهاي مرکزي کشورهاي بلژيک، کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليـا،              

. ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، سوئد، سوئيس، انگلستان و اياالت متحده تشـکيل شـده اسـت              

ل المللـي در شـهر بـا        بطور معمول، اجالسهاي اين کميته در بانک تسويه حسـابهاي بـين           

(Basle)  شود برگزار ميـ مقر دبيرخانة دائمي اين کميته ـ. 

 

۷ 

 



 

 

 

 

ايـن  ، ۱∗در يکسال و نـيم اخيـر  . به فعاليت بوده استاز جهان ـ مشغول  

 نيسـتند   ۱۰کميته از طريق برقراري ارتباط با کشورهائي که عضو گـروه            

تالش نموده است تا همانند اقدامات قبلي خود در زمينـة ارتقـاء نظـارت               

به بررسي بهتـرين شـيوه جهـت        احتياطي در کشورهاي عضو اين گروه،       

توسعة تالشهاي خود در زمينة تقويت نظارت احتياطي در تمامي کشورها           

 سـند منتشـره     ۲توان به کار اين کميته در تهية          بطور خاص، مي  . بپردازد

 :اشاره نمود

 براي نظارت بـانکي کارآمـد       ۲∗مجموعة کاملي از اصول اساسي     •

 .ده استکه به پيوست ارائه ش) ۳∗اصول اساسي بال(

 و  اصـول راهنمـا    پيشـنهادات،     مشتمل بـر   ۴∗مجموعة رهنمودها  •

استانداردهاي موجود کميته بال که بايـد بطـور ادواري بهنگـام            

 .شود

و بيانيـة اصـول اساسـي، از         مجموعـه رهنمودهـا   اي از اين      بخش عمده 

هر دوي اين اسناد به تائيد      . ارجاعات متقابلي به يکديگر برخوردار هستند     

در تمهيـد   . انـد    رسيده ۱۰نکهاي مرکزي کشورهاي عضو گروه      روساي با 

 مـيالدي برگـزار     ۱۹۹۷ که در مـاه ژوئـن سـال          ۵∗مقدمات اجالس دنور  

  ۱۰ و   ۷گرديد، اين اسناد تسليم وزراي دارائي کشـورهاي عضـو گـروه             

 

 
 مـيالدي تهيـه     ١٩٩٧ خوانندگان محترم توجه دارند که اين نوشتار در سپتامبر سال            - ١∗

 ).مترجم(شده است 

- ∗٢   Core Principles 

- ∗٣   The Basle Core Principles 

- ∗٤   Compendium 

- ∗٥   Denver Summit 

۸ 

 



 

 

 

گرديد به اين اميد که ساز و کار سودمندي را براي تقويت ثبات مـالي در                

 .اهم آورندکليه کشورها، فر

در راستاي توسعة اين اصول، کميتة بال همکـاري نزديکـي بـا مقامـات                -۳

اين سند  .  نيستند، بعمل آورده است    ۱۰نظارتي کشورهائي که عضو گروه      

در گروهي متشکل از نمايندگان کميتـة بـال و کشـورهاي شـيلي، چـين،       

. جمهوري چک، هنگ کنگ، مکزيک، روسيه و تايلنـد تهيـه شـده اسـت              

آرژانتين، برزيل، مجارستان، هند، اندونزي، کره،      ( کشور ديگر    ۹همچنين  

تهية . اند همکاري نزديکي در اين زمينه داشته) مالزي، لهستان و سنگاپور

از تعـداد زيـادي     نويس اين اصول نيز مرهون مشورتهاي فراوان با           پيش

اي ـ   منطقـه  گروههاي نظـارتي  ازرسان ـ هم بطور مستقيم و هم ازطريق ب

 .اشدب مي

اي اسـت کـه       گانـه   اصول اساسي بال متشکل از اصول پاية بيست و پنج          -۴

بايسـت در جايگـاه       بمنظور برخورداري از يک نظام کارآمد نظـارتي مـي         

 :اين اصول مربوط به موارد ذيل مي باشند. شايستة خويش قرار گيرند

 ۱پيش شرطهاي الزم براي نظارت بانکي موثر ـ اصل  •

 ۵ تا ۲صول صدور مجوز و ساختار ـ ا •

 ۱۵ تا ۶مقررات و الزامات احتياطي ـ اصول  •

 ۲۰ تا ۱۶روشهاي نظارت بانکي مستمر ـ اصول  •

 ۲۱نيازهاي اطالعاتي ـ اصل  •

 ۲۲اختيارات رسمي بازرسان ـ اصل  •

 ۲۵ تا ۲۳بانکداري برون مرزي ـ اصول  •

پردازد کـه     اين سند عالوه بر خود اصول، به تشريح روشهاي متنوعي مي          

 .توانند بوسيلة آنها، اصول مزبور را به اجرا درآورند ناظران مي

 

۹ 

 



 

 

 

الزم است موسسات ملي درنظارت بر کلية واحـدهاي بـانکي مسـتقر در               -۵

 اين اصول حداقل الزامـات      ٢.خود، اين اصول را بکار گيرند     حوزة حاکميت   

دهند و در بسياري از موارد ممکن است نياز به تکميل آنهـا               را تشکيل مي  

معيارهاي ديگري باشد که بـراي بررسـي شـرايط و ريسـکهاي             بوسيلة  

 .اند خاص موجود در نظام مالي هر کشوري تدوين شده

اصول اساسي بال بر آن است تا بعنوان يک مرجع اصلي، مورد اسـتفادة               -۶

مراجع نظارتي و ديگر مقامات دولتي ـ در تمـامي کشـورها و در عرصـة     

 از اين سند بـراي مراجـع نظـارتي    شيوة استفاده. المللي ـ قرار گيرد  بين

کشوري ـ که بسياري از آنها، فعاالنه در پي تقويت رژيم نظارتي کنـوني   

خود هستند ـ به ايـن صـورت خواهـدبود کـه از آن بـراي بـازنگري در        

ترتيبات نظارتي فعلي خود و اجراي برنامة تدوين شده بـراي شناسـائي             

ـ  حداکثر سرعت ممکن ـ   با در چارچوب اختيارات قانوني وهرگونه نقصي 

 .استفاده نمايند

انـد کـه بتواننـد مـورد تائيـد بازرسـان،              اي تنظيم شده    اين اصول بگونه  

کميته بال بهمـراه    . اي، و تمامي بازار قرار گيرند       گروههاي نظارتي منطقه  

ساير سازمانهاي ذيربط، ميزان پيشرفت هر کشور در اجراي اين اصول را 

المللـي پـول، بانـک        شود صندوق بـين     اد مي پيشنه. زيرنظر خواهدداشت 

هاي خود ـ که بمنظور تقويـت    جهاني و سازمانهاي ذيربط ديگر در کمک

ترتيبات نظارتي تمامي کشورها و بالمآل ارتقاء ثبات مالي و وضعيت کالن  

است  مقررشده. نمايند کنند ـ ازاصول مزبوراستفاده  مي اقتصادي آنها ارائه

 المللي ناظران بانکي در ماه اکتبر       ر کنفرانس بين  نحوة اجراي اين اصول د    

 

 
رهائي که موسسات مالي غيربانکي به ارائه خدمات مـالي ـ مشـابه آنچـه کـه       در کشو-۲

توان بسياري از اصول تدوين شده در اين سـند را   پردازند نيز مي کنند ـ مي  بانکها ارائه مي

 .مورد استفاده قرار داد

۱۰ 

 



 

 

 

۱∗.گيردنة پس از آن، مورد بازنگري قرار و اجالسهاي دوساال۱۹۹۸سال 

شوند تا از اين اصـول پشـتيباني    در تمامي دنيا مراجع نظارتي ترغيب مي   -۷

 سـازمان نظـارتي ديگـري کـه در تهيـة            ۱۶اعضاي کميتة بال و     . نمايند

 .اند، همگي با مفاد آن موافق هستند  شرکت داشتهنويس اين سند پيش

 حامي تالشهاي کميتة بـال بـوده و        ،  ٣اي  روساي گروههاي نظارتي منطقه    -۸

 

 
 مـيالدي  ۱۹۹۷همانطوريکه پيش از اين اشاره شـد مـتن حاضـر در سـپتامبر سـال           -١∗

 ).مترجم(افته است نگارش ي

، (Arab Committee on Banking Supervision) عـرب  بـانکي  نظـارت  کميتة -٣

، (Caribbean Banking Supervisors Group)گـروه بازرسـان بـانکي کارائيـب     

ــين و کارائيـــــب   ــاي التـــ ــانکي آمريکـــ ــارت بـــ ــع نظـــ  انجمـــــن مراجـــ

(Association of Banking Supervisory Authorities of Latin America and the Caribbean)، 

 گـــــــروه بازرســـــــان بـــــــانکي آفريقـــــــاي شـــــــرقي و جنـــــــوبي

(Eastern and Southern Africa Banking Supervisors Group) گــروه ،

مطالعات نظارت بانکي وابسته به اجالس اجرائي بانکهاي مرکـزي حـوزة اقيـانوس آرام و                

ــيا   ــرق آسـ  ، (EMEAP Study Group on Banking Supervision)شـ

ــورهاي اروپـــــاي مرکـــــزي و شـــــرقي  ــانکي کشـــ ــاظران بـــ  گـــــروه نـــ

(Group of Banking Supervisors from Central and Eastern European Countries)، 

ــارس     ــيج فـــ ــاري خلـــ ــوراي همکـــ ــانکي شـــ ــان بـــ ــه بازرســـ  کميتـــ

(Gulf Cooperation Council Banking Supervisors' Committee)  گـروه ،

 ، ( Offshore Group of Banking Supervisors)نـاظران بـانکي بـرون مـرزي     

ــاز      ــاوراء قفقـــ ــزي و مـــ ــياي مرکـــ ــة آســـ ــارتي منطقـــ ــروه نظـــ  گـــ

(Regional Supervisory Group of Central Asia and Transcaucasia) ،

ــيا  ــانکي آســـــ ــان بـــــ ــع بازرســـــ ــرقي،مجمـــــ ــوب شـــــ  ي جنـــــ

 ،(SEANZA Forum of Banking Supervisors)نيوزيلنـــد و اســـتراليا 

ــاظرک ــانکي آفريقـــــــاي مرکـــــــزي و غربـــــــي ميتـــــــه نـــــ  ان بـــــ

(Committee of Banking Supervisors in West and Central Africa). 
 

۱۱ 

 



 

 

 

 

آمادگي دارند تا حمايت از ايـن اصـول را، در ميـان کليـة اعضـاي خـود                   

اي را در     است تا نقش گروههاي منطقـه     در جريان   مباحثي  . افزايش دهند 

صول و در نظارت بر شيوة اجراي آنها بوسيلة اعضا،          جلب حمايت از اين ا    

 .تبيين نمايد

به اعتقاد کميته بال انطباق هر کشوري با اصول اساسي مزبور، گام مهمي              -۹

در فرآيند بهبود ثبات مـالي ـ چـه در درون آن کشـور و چـه در عرصـة       

سرعت دستيابي بـه ايـن هـدف متفـاوت     . آيد المللي ـ به حساب مي  بين

در بسياري از کشورها، ايجاد تغييراتي اساسي در نظام تقنيني          . خواهدبود

و ميزان اختيارات تفويض شده به بازرسان، ضروري است چرا که درحال            

حاضر، بسياري از مراجع نظارتي از اختيارات قانوني الزم جهـت اجـراي             

در اين رابطه، نظـر کميتـه بـال ايـن           . تمامي اين اصول برخوردار نيستند    

گذاران در عرصة ملي، سريعاً نسبت به شناسائي تغييرات           وناست که قان  

مورد نياز اقدام کنند تا بدينوسيله از کاربرد اين اصول در کلية ابعاد خـود،               

 .اطمينان حاصل نمايند

کميتة بال به فعاليتهاي خود براي استانداردسـازي در زمينـة ريسـکهاي              -۱۰

همانگونه که پـيش از     کليدي و اجزاء اصلي نظارت بانکي ادامه خواهدداد         

، چنـين نمـوده   مجموعـة رهنمودهـا   اين نيز در رابطه با اسناد منتشره در         

که ممکن است در همکـاري بـا بازرسـان          بال  براي کار آتي کميته     . است

 ،اي آنهـا انجـام پـذيرد         و گروههاي منطقه   ۱۰کشورهاي غيرعضو گروه    

.  خواهد گرفـت   مبنا مورد استفاده قرار   به عنوان   اصول اساسي اين کميته     

 اين کميته آمادگي دارد تا براي بکارگيري اين اصـول از سـوي نهادهـاي            

 

 

 

۱۲ 

 



 

 

 

 

. و طرفهاي ذينفع ديگر، از اقدامات ملي در اين زمينه حمايت کند           نظارتي  

نهايتاً ذکر اين نکته ضروري است کـه کميتـه بـال، خـود را بـه تقويـت                   

 متعهد دانسته و خواستار ۱۰تعامالت با ناظرين کشورهاي غيرعضو گروه    

 در ارائه کمکهاي فني و آموزشي       گذاري  تر سرمايه   ايش هرچه گسترده  افز

 .به اينگونه کشورها است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳ 



 

 

 

 

 فهرست اصول اساسي براي نظارت بانکي اثربخش

 پيش شرطهاي الزم براي نظارت بانکي اثربخش

ي کـه درگيـر نظـارت بـر         ا سهيک سيستم موثر نظارت بانکي براي هر موس        -۱

اين موسسـات   واحدهاي بانکي است، اهداف و مسئوليتهاي مشخصي دارد       

همچنين وجود  بايست از استقالل عملياتي و منابع کافي برخوردار باشند          مي

چارچوبي که  يک چارچوب مناسب قانوني براي نظارت بانکي ضروري است        

بانکي و نظارت مسـتمر    شامل موادي درخصوص صدور مجوز براي موسسات        

ر آنها بوده، اختياراتي را براي بررسي ميزان انطباق عملکـرد بانکهـا بـا               

قوانين و نيز صحت و سالمتي آن تفويض نموده و شامل حمايتهاي قانوني از               

تمهيدات الزم براي تبادل اطالعات بـين نـاظران و حفـظ            بازرسان باشد 

 .بايست لحاظ گردد ه نوبة خود ميهاي محرمانة اينگونه اطالعات نيز ب جنبه

 .

 .

 .

ب

 .

ا

ا

 .

 

 صدور مجوز و ساختار

الزم است فعاليتهاي مجاز موسساتي که داراي مجوز فعاليت هستند و بعنوان             -۲

ز کلمة           بانک تحت نظارت قرار مي     گيرند، بطور واضح تعريف شده و استفاده 

 .بانک در عناوين موسسات، تا آنجا که ممکن است تحت کنترل باشد

ز اين حق برخوردار باشد که معيارهائي          نندة مجوز مي  مرجع صادرک  -۳ بايست 

را تعيين نموده و نسبت به رد درخواستهائي که منطبق با معيارهـاي مزبـور               

ــد   ــدام نماي ــتند، اق ــي   نيس ــوز م ــدور مج ــد ص ــت  فرآين  بايس

 

 

 

۱۴ 

 



 

 

 

ارزيابي ساختار مالکيت موسسـه بـانکي،       حداقل موارد ذيل را شامل شود     

و مديريت ارشد، برنامـة عمليـاتي و کنترلهـاي داخلـي آن،             هيات مديره   

بيني وضعيت مالي آن در آينده شامل سرماية پايه، و درصورتيکه مالـک               پيش

پيشنهادي يا سازمان مرکزي آن يک بانک خارجي است، بايد موافقت اوليـة             

 .ء نيز اخذ شودمراجع نظارتي کشور مبد

 :

ا

با

ا

ي

ا

ي

ي

ا ي

ب

ب. ا

 .

 

ز اين اختيار         -۴ ه بررسـي و رد     برخوردار باشند که    الزم است ناظران بانکي 

ز مالکيت به ساير       که مستلزم انتقال بخش عمده    بپردازند  هرگونه طرحي    اي 

ا کنترل منافع بانکهاي موجود توسط آنها است  .اشخاص و 

ز اين اختيار برخـوردار باشـند کـه بـراي بررسـي                 -۵ بازرسان بانکي بايد 

ا خريدهاي عمدة يک بانک، مع        سرمايه يارهائي را وضـع نمـوده و       گذاريها 

ا ارتباطات شرکتي، بانک را در معرض ريسکهاي        اطمينان يابند که ساختارها 

ز نظارت کارآمد نمي ا مانع   .شوند ناخواسته قرار نداده 

 

 مقررات و الزامات احتياطي

ه تعيين الزامات احتياطي و حداقل مناسبي           بازرسان بانکي مي   -۶ بايست نسبت 

ه انعکاس     براي کلية بانکها اقدام نمايند    ز کفايت سرمايه     اين الزامات بايد 

ريسکهائي بپردازند که بانکها متقبل آنها شده و اجزاء سرمايه را باتوجه بـه              

 بـراي بانکهـائي کـه در        حداقل جذب زيانها، تعريف نمايد    قابليت آنها در  

وافقنامـة  المللي فعال هستند، اين الزامات نبايد از آنچه کـه در ت             عرصة بين 

 .هاي آن معين شده است، کمتر باشد  و اصالحيه۱∗سرماية بال

 

∗١  - Basle Capital Accord 

 

۱۵ 

 



 

 

 

ز هر سيستم نظارتي، ارزيابي سياستها، رويه          -۷ ها و روشهاي يک      يک بخش مهم 

گذاريها، مديريت مستمر وامها و پرتفـوي         بانک در اعطاي وام، انجام سرمايه     

 .گذاريها است سرمايه

ا

ب

۹

ا. 

ب

اا

ا ب

 

 که بانکها براي ارزيابي کيفيت دارائيها و        قانع شوند بايست    ناظران بانکي مي   -۸

هـا و   هاي مطالبات سوخت شـده؛ سياسـتها، رويـه      کفايت ذخائر و اندوخته   

ه آنها پايبند هستند  .روشهاي مناسبي را ايجاد نموده و 

بايست مطمئن شوند که بانکها داراي سيستمهاي اطالعـات           ناظران بانکي مي   -

ـ        ه شناسـائي نقـاط تمرکـز پرتفـوي         مديريتي هستند که مديريت را قادر ب

ز تمرکـز مقـدار           نمايد  مي بازرسان بايد با ايجاد محدوديتهاي احتياطي، 

ر روي يک متقاضـي وام يـا گروههـائي از            ۱∗منابع در معرض ريسک بانک      

 .گيرندگان مرتبط، جلوگيري نمايند وام

ز سوء استفاده      -۱۰ ز ارائه وام بـه وابسـتگ          به منظور پيشگيري  ، ۲∗انهاي ناشي 

الزامـاتي  . بازرسان بانکها بايد الزامات مناسبي را براي بانکها تعيين نمايند         

ز سوي بانکها به افراد و شرکتهاي وابسته، مبتني بـر           ر اينکه ارائه وام  مبني 

 و تحت نظارت موثر بوده و اينکه جهت کنترل يا کاهش            ۳∗شخصيغيرروابط  

 .نديشيده شده استريسکهاي مزبور، تمهيدات مناسب ديگر نيز ا

ايست مطمئن شوند که بانکها جهت شناسائي، نظـارت و          ب بازرسان بانکها مي   -۱۱

 کنتــرل ريســک کشــوري و ريســک انتقــال وجــوه در اعطــاي وامهــاي 

 

 

∗١  - Exposures 

∗٢  – Connected lending 

∗٣  - On an arm's-length basis 

 

۱۶ 

 



 

 

 

 

گذاري خود، و نيز بمنظور حفظ ذخائر مکفـي           المللي و فعاليتهاي سرمايه     بين

 .باشند هاي مناسبي مي هجهت پوشش اين قبيل ريسکها، داراي سياستها و روي

ز اين موضوع اطمينان حاصل نمايند کـه بانکهـا             بازرسان بانکها مي   -۱۲ بايست 

داراي سيستمهائي هستند که بطور دقيق ريسکهاي بازار را مورد سـنجش و             

درصورت لـزوم،   نمايند  نظارت قرار داده و آنها را بطور مناسبي کنترل مي         

ز اختيارات الزم جهت        وضع محدوديتهاي خاص و يـا تعيـين        بازرسان بايد 

سرماية ويژة بيشتري ـ جهت پوشش مقدار منابعي که در معرض ريسک بازار  

 .قرار دارند ـ برخوردار باشند

ا

 .

ا

ا

. د

ا

ا

بايست مطمـئن شـوند کـه بانکهـا جهـت شناسـائي،               بازرسان بانکي مي   -۱۳

گيري، نظارت و کنترل تمامي ريسکهاي مهـم ديگـر، داراي فرآينـد               اندازه

ز مد   شامل نظارت مناسب هيـات مـديره و مـديريت          (يريت ريسک   جامعي 

بوده و در مواقع لزوم، به تخصيص سرمايه جهت مقابله با ايـن قبيـل               ) ارشد

 .کنند ريسکها، اقدام مي

ناظران بانکي بايد مطمئن شوند که بانکها داراي کنترلهاي داخلي مناسـبي             -۱۴

ـ   هستند که متناسب با ماهيت و مقياس فعاليت آنها مي          ايـن کنترلهـا    باش

 :بايست موارد ذيل را دربرگيرد مي

 ترتيبات مشخصي براي تفويض اختيار و مسئوليت -

تفکيک وظائف تعهدآور بانک، پرداخت وجوه، و حسابداري دارائيهـا و            -

ز يکديگر بدهي  ها 

 رفع مغايرت از اين فرآيندها -

ز اموال بانک -  محافظت 

 

۱۷ 

 



 

 

 

خارجي و وظايف تطبيقي جهـت      و حسابرسي مناسب و مستقل داخلي و         -

 .آزمون ميزان پايبندي به اين کنترلها و نيز به قوانين و مقررات ذيربط

هـا و روشـهاي       بازرسان بايد مطمئن شوند که بانکها داراي سياستها، رويـه          -۱۵

ــ  » ۱∗مشـتري   شناخت«مربوط به  ي و مناسبي ـ ازجمله مقررات صريح مکف

ـ        اي را در بخـش مـالي ارتقـاء           ههستند که معيارهاي عالي اخالقي و حرف

بخشيده و مانع از سوء استفادة عمدي يا سهوي عوامـل جنايتکـار از بانـک                

 .شوند مي

 

 روشهاي نظارت بانکي مستمر

دو شـيوة   هر  بايست مشتمل بر اشکالي از        بانکي موثر مي  نظارت  يک سيستم    -۱۶

 . باشد۳∗ و غيرحضوري۲∗نظارت حضوري

ديريت بانـک در تمـاس بـوده و درک          بايست بطور منظم با م      بازرسان مي  -۱۷

ز عمليات آن موسسه داشته باشند ا .جامعي 

ا

د

ي ا

 

 گزارشـهاي ناظران بانکي بايد داراي ابزارهائي باشند کـه بوسـيلة آنهـا،              -۱۸

ز بانکهـا       احتياطي و اطالعات آماري را ـ بصورت انفـرادي و تلفيقـي ـ 

 .هندآوري نموده و آنها را مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار  جمع

ناظران بانکي بايد ابزارهائي را جهت ارزيابي مستقل اطالعات نظارتي ـ يا   -۱۹

ا توسط حسابرسـان خـارجي ـ در اختيـار      ز طريق بررسيهاي حضوري و 

 .داشته باشند

∗١  - Know-your-customer = مشتري خود را بشناس 

∗٢  - On-site supervision = نظارت حضوري، نظارت در محل، نظارت مستقيم 

∗٣  - Off-site supervision= غيرحضوري، نظارت از راه دور، نظارت غيرمستقيم نظارت  

 

۱۸ 

 



 

 

 

 

توانائي بازرسان در نظارت يکپارچه بر روي يـک گـروه بـانکي، عـاملي                -۲۰

 .آيد ضروري براي نظارت بانکي به حساب مي

 

 هاي اطالعاتينياز

ز فعاليتهاي           ناظران بانکي مي   -۲۱ بايست مطمئن شوند که هربانک سوابق کافي 

هاي رايج    ها و شيوه    سوابقي که براساس خط مشي    کند  خود را نگهداري مي   

کنـد کـه      حسابداري تهيه شده و براي بازرسان اين امکان را فـراهم مـي            

مليات تجـاري آن    ز وضعيت مالي و سودآوري ع     و منصفانه   تصويري واقعي   

عالوه بر اين، بايد اين اطمينان حاصل شـود کـه بانـک             بانک کسب نمايند  

ه انتشار منظم صورتهاي مالي خود اقدام مي         هـائي کـه      صورتکند  نسبت 

 .نمايند وضعيت آن بانک را بطور کامل منعکس مي

ا

 .

ا

 .

. ب

ات

ا) 

ب

. ب

 

 اختيارات رسمي بازرسان

 در اختيار داشته باشـند      يالزم است ناظران بانکي، ابزارهاي نظارتي مناسب       -۲۲

هاي   ز قبيل حداقل نسبت   (ا در زماني که بانکها در تامين الزامات احتياطي          

ز ضوابط نظارتي سـرپيچي کـرده، و يـا             کفايت سرمايه  قصور ورزيده يا 

ه هر طريق ديگري در معرض خطـر قـرار             هنگاميکه منافع سپرده   گذاران 

ه انجام بموقع اقدامات اصال       در شرايط حاد،   حي اقدام نمايند  دارد، نسبت 

بايست شامل توانائي بازرسان در ابطال مجوز بانکي يا پيشـنهاد             اين امر مي  

 .لغو آن باشد

 

 

۱۹ 

 



 

 

 

 

 بانکداري برون مرزي

الزم است بازرسان بر روي آن دسته از واحدهاي بانکي خود که در سـطح                -۲۳

ايـن امـر     نماينـد  المللي فعال هستند، نظارت تلفيقي جامعي را اعمال         بين

تواند از طريق نظارت کافي و بکارگيري ضوابط احتياطي مناسب بـراي              مي

ز واحدهاي بـانکي              کلية جوانب عمليات جهاني انجام شده توسط اين گروه 

گذاريهاي مشترک و واحـدهاي تابعـة    ـ بخصوص در شعب خارجي، سرمايه  

 .آنها ـ صورت پذيرد

 .

ا

ا

ا. 

 

اير بازرسان ذيربط بخصوص بـا مراجـع        ايجاد تماس و تبادل اطالعات با س       -۲۴

ز نظارت تلفيقي را تشکيل مي۱∗مقصدنظارتي کشور   .دهد ، بخش مهمي 

بايست بانکهاي خارجي را ملزم نمايند عمليات محلي خود           ناظران بانکي مي   -۲۵

را مطابق با استانداردهاي عالي مشابهي انجام دهند که موسسات داخلي نيز            

ز اختيارات       ملزم به رعايت آنها هستند     همچنين الزم است بازرسان مذکور 

 برخـوردار باشـند تـا       ۲∗الزم جهت مبادلة اطالعات با بازرسان کشور مبداء       

 .بدينوسيله بتوانند نظارتي تلفيقي را به اجرا درآورند

 

 

 

 

∗١  - Host Country = کشور ميزبان، کشور مقصد 

∗٢  - Home Country = ادراصلي، کشور متبوع، کشور ميهمان، کشور مکشورمبداء ، کشور  

 

۲۰ 

 



 

 

 

 

 مقدمه: بخش يک

نظارت کارآمد بر واحدهاي بـانکي، عـاملي ضـروري بـراي يـک محـيط                 

محيطي که در آن نظام بانکي، نقشي محـوري         . آيد  به حساب مي  قدرتمند اقتصادي   

وظيفة نظـارت حصـول     . نمايد  اندازها ايفا مي    را در پرداخت ها، تجهيز و توزيع پس       

اي ايمن و صحيح عمل نموده واينکـه جهـت            اطمينان از اين امر است که بانکها به شيوه        

 و ذخـائر کـافي برخـوردار        مقابله با ريسکهاي بوجود آمده در اين حرفه، از سرمايه         

آورد کـه      نظارت بانکي قوي و اثربخش، خدمتي را براي عموم فـراهم مـي             .هستند

اين نظارت به همـراه سياسـتهاي   . امکان ندارد بتوان آنرا بطور کامل در بازار يافت        

موثر و کالن اقتصادي، براي ثبات مالي هر کشـوري از اهميتـي حيـاتي برخـوردار                 

باشد ليکن اين امـر ثابـت شـده           ظارت بانکي حقيقتاً زياد مي    هرچند هزينة ن  . است

 .است که هزينة نظارت ضعيف حتي از اين هم باالتر باشد

 

در تنظيم اين اصول اساسي براي نظارت کارآمد بـانکي، درنظـر داشـتن               

 :مالحظات ذيل ضروريست

هدف اصلي نظارت، حفظ ثبات نظام مالي و اعتماد به آن از طريق کاهش               •

 .گذاران و ساير بستانکاران است  زيان حاصله براي سپردهريسک

 توسـط سـاختاري   ( مطلوب   ۱∗بازرسين بايد با حمايت از حاکميت سهامي       •

 

 

 
∗١  - Corporate governance 

 

 

۲۱ 

 

 



 

 

 

 

 و  ٤)براي هيات مديره و مديريت ارشد بانک      مناسب و ايجاد مسئوليتهائي     

افيت بازار و نحوة نظارت بر آن، انضباط حاکم بر بازار را تشويق فبهبود ش

 .وده و آنرا دنبال نمايندنم

براي اينکه يک بازرس بتواند وظايفش را بـه شـيوة مـوثري بـه انجـام                  •

بايست داراي استقالل عملياتي بوده، ابزارها و اختيـارات الزم            برساند مي 

جهت گردآوري اطالعات به هر دو شـيوة حضـوري و غيرحضـوري را در               

 .تش برخوردار باشداختيار داشته و از اقتدار الزم جهت اعمال تصميما

بازرسين بايد ماهيت حوزة فعاليت برگزيده از سوي بانکها را درک نموده             •

و تا حد ممکن اطمينان يابند ريسـکهائي کـه بانکهـا خـود را درگيـر آن                  

 .شوند اند، به شيوة مناسبي مديريت مي نموده

 

 

 
.  اين نوشتار به ساختار مديريت متشکل از هيات مديره و مـديريت ارشـد اشـاره دارد                 -٤

کميته از اين امر آگاهي دارد که تفاوتهاي مهمي بين چارچوب تقنينـي و نظـارتي کشـورها                  

شـورها، وظيفـة    در برخـي ک   . درخصوص وظايف هيات مديره و مديريت ارشـد وجـود دارد          

نظارت بر مجموعة اجرائي ـ اگرچه نه بطور کامل ـ برعهدة هيات مديره است تا بدينوسيله   

بـه همـين دليـل در برخـي         . دهد  مطمئن شوند که مجموعة مزبور، وظايف خود را انجام مي         

اين امر بدين معنا است که هيـات مـذکور،   . کنند موارد، از آن به عنوان هيات نظارت ياد مي    

برعکس، در کشـورهاي ديگـر، ايـن هيـات از صـالحيت             . باشد  اي وظايف اجرائي نمي   دار

. نمايـد   بيشتري برخوردار است بدين صورت که چارچوب کلي مديريت بانک را تعيين مـي             

نـه  » مـديريت ارشـد   «و  » هيات مـديره  «هاي    بدليل وجود اين تفاوتها، در اين نوشتار، واژه       

 گيري در درون بانـک،      دو حوزة تصميم  راي نامگذاري   براي شناخت واحدهاي قانوني بلکه ب     

 .رود بکار مي
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نظارت موثر بانکي مستلزم آن است که وضعيت ريسک هر بانـک مـورد               •

ابي قرار گرفته و براساس اين ارزيابي، نسبت به تخصيص امکانـات            ارزي

 .نظارتي اقدام نمود

ين حاصل نمايند که بانکها براي تقبل ريسکهاي مختلف،         يقبازرسين بايد    •

امکاناتي نظير سـرماية کـافي، مـديريت        . از امکانات مناسبي برخوردارند   

 .حسابداري و نظامهاي کنترلي موثرگزارشهاي موثر، 

کاري نزديک با ساير نـاظرين ـ بخصـوص در مـواقعي کـه عمليـات       هم •

 .نوردد ـ امري ضروري است واحدهاي بانکي، مرزهاي ملي را در مي

 

نظامي . نظارت بانکي بايد به اشاعة يک نظام بانکي کارا و رقابتي بپردازد           

که پاسخگوي نيازهاي عمومي در زمينـة دريافـت خـدمات مـالي بـا کيفيـت و بـا                   

بطور کل بايد بر اين موضـوع واقـف بـود کـه بـين ميـزان                 . ي معقول باشد  ا  هزينه

گري مالي، نوعي تـوازن برقـرار         آورد و هزينة واسطه     حفاظتي که نظارت فراهم مي    

هرچه انعطاف بانکها و نظام مالي نسبت بـه ريسـک کمتـر باشـد احتمـال                 . است

ر در نهايـت، اثـرات      اين ام . يابد  افزايش هزينه ها و حوزة نفوذ نظارت افزايش مي        

 .معکوسي بر روي نوآوري و تخصيص منابع خواهدداشت

در يـک  . شـوند  تواند و نبايد تضمين کند که بانکها ورشکسته نمي     نظارت نمي  

 نحوة برخـورد بـا      .پذيري است   نظام اقتصادي مبتني بر بازار، شکست بخشي از ريسک        

اي سياسـي بـه حسـاب         لههاي آن، عمدتاً مقو     اين قبيل ناکاميها و تخصيص هزينه     

آيا الزم است جهت حمايت از نظام بانکي، از وجـوه           «آيد که تصميماتي از قبيل        مي

 را در بـر  » دولتي استفاده نمود و در اين صورت ميزان اين حمايت چقدر خواهـدبود   
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توان مسئوليت چنين امري را کـامالً متوجـه نـاظران             بنابراين هميشه نمي  . گيرد  مي

نامناسب بانک، تمهيدات   ت هرچند الزم است بازرسان جهت رفع موقعيتهاي         دانس

 .اي را درنظر بگيرند کافي و شايسته

اي ضـرورت     عوامل ساختاري ويژه   نظور حمايت از نظارت کارآمد، وجود     بم 

درجائيکه چنين عواملي وجود ندارند، بازرسين بايد درصدد ترغيب دولـت بـه          . دارد

 ۲اين عوامل در بخش     . برآيند) نقشي در طراحي و توسعة آنها     و ايفاي   (ايجاد آنها   

 .اند مورد بحث قرار گرفته

در برخي کشورها، مسئوليت صدور مجوز براي بانکها، از فرآينـد نظـارت              

قطعاً اين امر ضـرورت دارد کـه فرآينـد صـدور مجـوز ـ       . باشد جاري آنها جدا مي

ر شده است ـ نسـبت بـه ايجـاد     صرفنظر از مرجعي که اين مسئوليت به آن واگذا

استانداردهائي عالي، نظير آنچه که درخصوص فرآيند نظارت مسـتمر وجـود دارد،             

بنـابراين  . نظارتي که تمرکز اصلي اين نوشتار بر آن واقع شده اسـت           . اقدام نمايد 

بايست در رابطه با فرآيند صدور مجـوز           برخي از اصول و مباحثي را که مي        ۳بخش  

 .گذارد  بحث ميدنبال نمود، به

 ۳اصول اساسي نظارت بانکي که در باال به آن اشاره شد و در بخشـهاي                 

 اين نوشتار شرح داده شده است مبناي الزم جهت دسـتيابي بـه يـک نظـام                  ۴و  

الزم است هنگـام کـاربرد ايـن اسـتانداردها، بـه            . آورد  نظارتي سالم را فراهم مي    

اردها ضروري هستند ليکن ممکن است      اين استاند . ويژگيهاي محلي نيز توجه نمود    

بايسـت    نظامهـاي نظـارتي مـي     . به خودي خود و در تمامي شرايط، کافي نباشـند         

منطقـه را   کلي  زيرساختار  و ريسکهاي موجود در آن و نيز        ماهيت بازار بانکي محلي     

به اين موضوع توجه نمايد که تا چه حد   بايد  بنابراين هر کشوري    . مدنظر قرار دهند  

 ت اسـتانداردهاي حاضـر را بـا افـزودن الزامـات ديگـر تکميـل کـرده و                   الزم اس 
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بدينوسيله نسبت به بررسي شرايط عمومي و ريسکهاي خاص حاکم بر بازار خود،             

بايسـت    اي است پويـا کـه مـي         عالوه بر اين، نظارت بر بانکها وظيفه      . اقدام نمايد 

نتيجـه بازرسـان بايـد از ايـن         در  . نسبت به تغييرات در بازار، واکنش نشان دهـد        

آمادگي برخوردار باشند که سياسـتها و دسـتورالعملهاي نظـارتي خـود را ـ بطـور       

. ادواري و در پرتوگرايشات و پيشرفتهاي حاصله ـ مورد ارزيابي مجدد قرار دهنـد   

پذير   براي انجام چنين امري، وجود يک چارچوب قانوني که به اندازة کافي انعطاف            

 .ستباشد، ضروري ا
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 شرطهاي الزم براي نظارت بانکي موثر پيش: دوبخش 

نظارت بانکي تنها بخشي از تمهيدات وسيعتري است که جهـت ارتقـاء              

 :اين تمهيدات شامل. ثبات در بازارهاي مالي مورد نياز است

 سياستهاي موثر و مناسب در زمينة اقتصاد کالن -۱

 توسعه يافتهيک زيرساخت عمومي کامالً  -۲

 انضباط موثر بازار -۳

 روشهائي براي حل کارآي مسائل بانکها -۴

يا شـبکة    (۱∗مند  سازوکارهائي براي تامين سطح مناسبي از حفاظت نظام        -۵

 )۲∗ايمني جامع

 

ايجاد سياستهاي موثر و مناسب در زمينة اقتصاد کالن، در صالحيت نـاظرين              -۱

اس نمايند که سياستهاي    با وجود اين، چنانچه ناظرين احس     . باشد  بانکي نمي 

بايست نسبت به     انجامد مي   موجود به تضعيف سالمت و ايمني نظام بانکي مي        

زمانيکه سياستهاي مـوثري در زمينـة اقتصـاد کـالن           . آن واکنش نشان دهند   

وجود ندارد ناظرين بانکي با وظايفي مواجه خواهندشد که انجـام آنهـا عمـالً               

ستهاي موثر در زمينة اقتصاد کـالن،       بنابراين الزم است سيا   . غيرممکن است 

 .مبناي يک نظام با ثبات مالي را تشکيل دهد

بايست تسهيالت ذيل را فـراهم      يک زيرساخت عمومي کامالً توسعه يافته مي       -۲

ثبـاتي   توانند به ايجاد بي    تسهيالتي که اگر به حد کافي تامين نشوند مي        . آورد

 :گسترده در نظامهاي مالي بيانجامند

 
∗١  – Systemic protection 

∗٢  – Public safety net 
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 از قـوانين تجـاري شـامل قـوانين شـرکتي، قـوانين مربـوط بـه                  نظامي •

ورشکستگي، قوانين مربوط به امور قراردادها، قوانين مربوط به حفاظت از 

قـوانيني کـه بطـور      . منافع مشتري و قوانين مربوط به مالکيت خصوصـي        

پيوسته جريان داشته و براي حل بيطرفانة مناقشات، سازوکاري را فراهم           

 .آورند مي

المللي   حسابداري که از مقبوليت گستردة بينحول و قواعد جامع و واض    اص •

 .برخوردارند

نظامي از حسابرسي مستقل براي شرکتهائي با ابعـاد وسـيع، بطوريکـه              •

کنندگان از صورتهاي مالي ازجمله بانکها، بطور مستقل اطمينـان            استفاده

لي آن  از وضـعيت مـا    درسـت و منصـفانه      اندازي    يابند که حسابها، چشم   

شرکت ارائه نمـوده و بـر مبنـاي اصـول موضـوعة حسـابداري، توسـط                 

 .باشند حسابرساني تهيه شده است که در قبال کارشان پاسخگو مي

 ).همانگونه که عنوان اين نوشتار به آن اشاره دارد(نظارت کارآمد بانکي  •

حاکميت مقررات کامالً واضح و نظارت کافي بر بازارهاي مالي و درصورت             •

 . بر فعاالن آنهالزوم

وجود يک سيستم پاياپاي و پرداخت کارآ و مطمئني براي تسويه مبادالت             •

 . مربوط به طرف مقابل تحت کنترل استمالي، در مواقعي که ريسکهاي

جرياني کافي از اطالعات بـراي  : انضباط موثر بازار به عوامل ذيل بستگي دارد     -۳

پـاداش بـه موسسـاتي کـه        فعاالن بازار، مشوقهاي مالي مناسب جهت ارائه        

گذاران از    دهند سرمايه   اند و وجود تمهيداتي که اطمينان مي        بخوبي اداره شده  

 بايسـت    در ميان موضوعاتي که مـي     . باشند   مبري نمي   عواقب تصميمات خود،  
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توان به حاکميت سهامي و حصول اطمينـان از ايـن             مورد بحث قرار گيرند مي    

 شـفاف و بمـوقعي را بـراي          العات صحيح، ارزشـمند،   گيران اط   امر که سپرده  

 .آورند، اشاره نمود گذاران و بستانکاران فراهم مي سرمايه

چنانچه دولتها بخواهند جهت دستيابي به اهداف مربوط به سياستهاي بخش           

تصـميمات تجـاري ـ بخصـوص تصـميمات      عمومي، در صدد اعمال نفوذ بر 

ا را ناديده بگيرند ممکن است عالئم بازار مربوط به اعطاي وام ـ برآمده يا آنه 

در چنين شرايطي اين امر     . وارونه جلوه نموده و نظم حاکم بر آن تضعيف شود         

هـاي الزم     يابد که چنانچه در قبال اعطاي اين قبيل وامها، تضـمين            اهميت مي 

اخذ شده است آنها را افشاء نموده و بمنظور پرداخت غرامـت بـه موسسـات                

 .ترتيبات الزم را اتخاذ نمودعدم ايفاي تعهدات، مالي به هنگام 

بمنظور حل کارآي مشکالت در بانکها، دارا بودن اختياراتي که از انعطاف کافي              -۴

معموالً ناظرين بـه هنگـام مواجهـه بـا     .  امري ضروري است برخوردار باشند، 

آيند کـه بطـور       حلهائي بر مي    مسائل قابل حل، در صدد شناسائي و اجراي راه        

پردازند و زماني که مسائل آنهـا قابـل           ل به موضوعات مورد عالقة آنها مي      کام

باشند خروج فوري و منظم موسساتي که بيش از اين قادر به تـامين                حل نمي 

الزامات نظارتي نيستند، بخشي ضروري از يک نظـام مـالي کـارآ را تشـکيل                

يـا خيـر ـ    خودداري از اين امر ـ خواه نتيجة فشارهاي سياسي باشد  . دهد مي

هـاي مربـوط بـه رفـع مشـکالت            بالطبع به وخامت اوضاع و افزايش هزينـه       

بايست مسئوليت خروج منظم بانکهـاي داراي         موسسه نظارتي مي  . انجامد  مي

 اين امر کمک نمايد تا اطمينان حاصل شود کـه           هب مشکل را برعهده داشته يا    

 که ممکن است    (گذاران به کاملترين شکل ممکن از منابع بانک         سپردة سپرده 
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و پـيش    ـ ) ٥گذاري قرار گرفته باشد     تحت پوشش نوع مناسبي از بيمة سپرده      

. شود از سهامداران، طلبکاران فرعي و ديگر اشخاص مرتبط ـ بازپرداخت مي 

گذاران در اثر نوعي تجديد سـاختار   در برخي موارد، ممکن است منافع سپرده      

تر يا تزريق سرماية جديد يا تغييـر          سسه قوي مثالً تملک بانک بوسيلة يک مو     

ممکن است بازرسان قادر    . سهامداران آن، به بهترين وجه ممکن تامين شود       

ضروري است نتيجة نهائي اين امـر، کليـة         . به تسهيل چنين پيامدهائي باشند    

الزامات نظارتي را بطور کامل برآورده نموده و در يک چارچوب زماني کوتـاه و               

 بتوان به اين مهم دست يافت و مطمئن شد طي اين مدت نيـز از                معين، عمالً 

 .شود گذاران محافظت مي منافع سپرده

مند، روي هم رفتـه يـک         گيري راجع به سطح مناسبي از حفاظت نظام         تصميم -۵

) شامل بانک مرکزي  (بايست توسط مراجع ذيربط       مقولة سياستي است که مي    

 ممکن است اين موضـوع بـه        به آن پاسخ داده شود بخصوص در مواقعي که        

همچنين ناظران بدليل دانش عميقي     . ايجاد تعهد براي وجوه عمومي بيانجامد     

که پيرامون موسسات ذيربط دارند از نقشـي غيرقابـل انکـار در ايـن زمينـه                 

توجه به اين نکته مهم است که بمنظور حفظ اسـتقالل عمليـاتي             . برخوردارند

و نظارت روزمـره بـر      ) يا شبکة ايمني   (بازرسان، بين وظيفة حفاظت نظام مند     

پرداخت ديون خود هستند، تمايزي آشـکار قائـل         روي موسساتي که قادر به      

مند، از يکسو توجه بـه ريسـکهائي کـه            به هنگام برخورد با مباحث نظام     . شد

 دار نموده، به ديگر موسسات سالم نيز سـرايت           اعتماد به نظام مالي را خدشه     

 

 
 برخي از  ٢در ضميمة     گذاري با مقولة نظارت بانکي در ارتباط است،          ازآنجاکه بيمة سپرده   -٥

 .اند اصول اساسي در اين زمينه مورد بحث قرار گرفته
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خواهديافت و از سوي ديگر، نياز به حداقل ساختن تعابير نابجـا            نمايند ضرورت     مي

هنگاميکه اين عوامل وجود داشـته باشـند حتـي          . از عالئم بازار و نظم حاکم بر آن       

 .اي نيز ممکن است اين مسائل بوجود آيند درصورت وجود تمهيدات بيمه

 

 :۱اصل 

ظـارت بـر    اي کـه درگيـر ن       يک سيستم موثر نظارت بانکي براي هر موسسه        

بايست از    اين موسسات مي  . داردواحدهاي بانکي است، اهداف و مسئوليتهاي مشخصي        

همچنين وجود يک چارچوب مناسـب      . استقالل عملياتي و منابع کافي برخوردار باشند      

چارچوبي که شامل موادي درخصوص صدور      . ست ا قانوني براي نظارت بانکي ضروري    

تمر بر آنها بوده، اختياراتي را بـراي بررسـي          مجوز براي موسسات بانکي و نظارت مس      

ميزان انطباق عملکرد بانکها با قوانين و نيز صحت و سالمتي آن تفويض نموده و شـامل                 

تمهيدات الزم براي تبادل اطالعات بين نـاظران و         . حمايتهاي قانوني از بازرسان باشد    

 .يست لحاظ گرددبا هاي محرمانة اينگونه اطالعات نيز به نوبة خود مي حفظ جنبه

 

 :اين استاندارد به نوبة خود مستلزم وجود اجزاء ذيل است

قابل دسترسي و يکدست از اهداف و مسئوليتهائي که چارچوبي مشخص،  •

ذيربط تعيين نموده است ليکن ) يا هريک از بازرسان(قانون براي بازرس 

 بايست مبتني بر استقالل عملياتي باشـد تـا بدينوسـيله         اين چارچوب مي  

فراغت بازرسان از هرگونه فشار سياسي را تـداوم بخشـيده، آنهـا را در               

 .زمينة دستيابي به اهداف مذکور پاسخگو بداند

بـراي دسـتيابي بـه    ) شامل کارکنان، سرمايه و فناوري(وجود منابع کافي    •

منابعي که تحت شـرايطي فـراهم شـده باشـند کـه             . اهداف تعيين شده  

 .موسسه نظارتي را تضعيف ننماينداستقالل، انسجام و آزادي عمل 
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 :نظامي از قوانين بانکي که موارد ذيل را دربرگيرد •

حداقل استانداردهائي را که الزم است بانکها بـه آنهـا دسـت پيـدا                -

 .کنند، ايجاد نمايد

ازنظر اداري اين امکان را به بازرسان بدهد که براي ايجاد مقـررات              -

له ياف کافي برخوردار باشند تا بدينوس احتياطي، درصورت نياز از انعط    

به مجموعه اهداف تعيين شده دست يافتـه و از قضـاوتهاي کيفـي              

 .استفاده نمايند

آوري و تائيد مسـتقل اطالعـات را فـراهم            اختيارات الزم براي جمع    -

 .آورد

به بازرسان اين اختيار را بدهد که به هنگام عـدم رعايـت الزامـات                -

 مجازاتهائي را براي آنها درنظـر بگيرنـد         ،)از سوي بانکها  (احتياطي  

 ). و ابطال مجوزعزل افراد، درخواست اعمال تحريمازجمله اختيار (

هاي شخصي و     از مسئوليت ) معموالً بوسيلة قانون  (محافظت کارکنان    -

سازماني، در برابر اقدامات نظارتي کـه در راسـتاي اجـراي وظـائف              

 .شود ذيربط، صادقانه انجام مي

ام همکاري در بين موسسات و مبادلة اطالعات ذيربط بـين           وجود يک نظ   •

موسسات رسمي داخلي و خارجي مختلفي که مسئوليت ايمني و سـالمت            

بايست بوسيلة تمهيداتي که      اين همکاري مي  . نظام مالي را برعهده دارند    

جهت حفاظت از جنبة محرمانة اطالعات نظارتي انديشيده شده اسـت و            

از آنها فقط براي نظارت موثر بر موسسات ذيربط         نيز تضمين اين امر که      

 .شود، تقويت شود استفاده مي
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 فرآيند صدور مجوز و تصويب تغييرات ساختاري: سهبخش 

 :۲اصل 

و بعنوان  داراي مجوز فعاليت هستند     الزم است فعاليتهاي مجاز موسساتي که        

و استفاده از کلمة بانـک در       گيرند، بطور واضح تعريف شده        بانک تحت نظارت قرار مي    

 .عناوين موسسات، تا آنجاکه ممکن است تحت کنترل باشد

 :۳اصل 

معيارهائي بايست از اين حق برخوردار باشد که          مرجع صادرکنندة مجوز مي    

و نسبت به رد درخواستهائي که منطبق با معيارهاي مزبور نيستند، اقدام            نموده  را تعيين   

ارزيابي ساختار  بايست حداقل موارد ذيل را شامل شود        يفرآيند صدور مجوز م   . نمايد

مالکيت موسسه بانکي، هيات مديره و مديريت ارشد، برنامة عملياتي و کنترلهاي داخلي             

بيني وضعيت مالي آن در آينده شامل سـرماية پايـه، و درصـورتيکه مالـک              آن، پيش 

فقـت اوليـة مراجـع      پيشنهادي يا سازمان مرکزي آن يک بانک خارجي است، بايد موا          

 .نظارتي کشور مبداء نيز اخذ شود

 :

تعيين دقيق موسسـاتي    براي دسترسي آسانتر به يک نظام مالي سالم و           

بايست تحت پوشش نظارت قرار گيرند، الزم است تشريفات صدور مجـوز              که مي 

براي واحدهاي بانکي و حيطة فعاليتهائي را که تحت پوشـش ايـن مجوزهـا قـرار           

 بخصوص فعاليت اخذ سپردة بـانکي خـاص از عمـوم            . تعريف نمود  دارند، به دقت  

بايست مختص موسساتي باشد که داراي مجوز بانکي بوده و تحت             مردم، نوعاً مي  

  را به روشني تعريـف نمـود و تـا حـد امکـان،               »بانک«بايد واژة   . نظارت قرار دارند  
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کنترل داشـت بخصـوص در    در اسامي موسسات را تحت ٦»بانک«استفاده از کلمة    

مواقعي که ممکن است موسسات بدون مجوزي که تحت نظارت قـرار ندارنـد، بـا            

 در عناوين خود، تلويحاً و به نحـو ديگـري موجـب اغفـال               »بانک«استفاده از کلمة    

 .مردم شوند

چنانچه نظارت بانکي مبتني بر سيستمي باشد که براي شروع به فعاليـت              

، اقدام به صـدور     ) جاي خود براي هر نوع موسسه مالي       و در (پذير    موسسات سپرده 

نمايد، بازرسان از ابزارهـاي الزم جهـت تعيـين موسسـاتي کـه              ) يا پروانه (مجوز  

بايست تحت نظارت قرار گيرند، برخوردار شده و ورود به نظـام بـانکي تحـت                  مي

 بايست مشخص نمايد که واحـدهاي       مرجع صادرکنندة مجوز مي   . کنترل درخواهد آمـد   

بانکي جديد از سهامداراني اليق، قدرت مالي کافي، ساختاري قانوني و متناسـب بـا               

ساختار عملياتي آن و مديريتي که داراي تخصص و تعهد کافي جهت ادارة بانـک بـه                 

 اين نکته حائز اهميت اسـت کـه         .اي موثر و محتاطانه است، برخوردار مي باشد         شيوه

شـوند،   در نظارت کنـوني بکـار گرفتـه مـي    معيارهاي صدور مجوز با معيارهائي که      

همخواني داشته باشد بطوريکه به هنگام عدم رعايت معيارهاي مزبور از سوي يک             

در مـواقعي   . موسسه داير، بتوان بعنوان يکي از مباني لغو مجوز به آنها استناد نمود            

که مراجع نظارتي و صادرکننده مجوز متمايز از يکديگر هسـتند همکـاري نزديـک               

نيز مرجع نظارتي بايد از ايـن       . ا با يکديگر در فرآيند صدور مجوز ضروري است        آنه

حق قانوني برخوردار باشد که نقطه نظراتش توسط مرجع صادرکنندة مجوز لحـاظ             

 .گردد

 

 
 
 .شود  نيز مي»بانکي« ازجمله »بانک« اين موضوع شامل کلية مشتقات کلمة -٦
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همچنين وجود معيارهاي عيني و شفاف، امکان مـداخالت سياسـي را در              

تواند اين موضوع   صدور مجوز نمي  فرآيند  هرچند  . دهد  فرآيند صدور مجوز کاهش مي    

کند لـيکن ايـن فرآينـد         را تضمين کند که يک بانک پس از افتتاح، به خوبي عمل مي            

ثباتي باشد که به نظـام بـانکي          تواند روشي اثربخش در کاهش تعداد موسسات بي         مي

هاي بانکي و ميزان خسارات وارده به          براي اينکه تعداد ورشکستگي    .شوند  وارد مي 

بايست نسبت به ايجاد مقـررات صـدور مجـوز و             گذاران را محدود نمود مي     سپرده

بايست بدون آنکـه بـا ايجـاد موانـع            اين امر مي  . ابزارهاي نظارتي الزم اقدام کرد    

. ورودي به کاهش کارآئي و رقابت در صنعت بانکـداري بيانجامـد، صـورت پـذيرد               

 .مل ضروري استبراي حفظ اعتماد عمومي به نظام بانکي، وجود اين دو عا

با ايجاد معيارهاي دقيقي براي بررسي درخواست مجـوز بـانکي، مرجـع              

صادرکنندة مجوز بايد از اين حق برخوردار باشد که درصورت عدم اطمينان، بـه رد               

فرآيند صـدور  . اند درخواستهائي بپردازد که به اين مجموعه از معيارها دست نيافته       

ارزيابي سـاختار مالکيـت موسسـه       :  شامل شود  بايست حداقل موارد ذيل را      مجوز مي 

بيني   بانکي، هيات مديره و مديريت ارشد، برنامة عملياتي و کنترلهاي داخلي آن، پيش            

درصورتيکه مالک پيشـنهادي آن     وضعيت مالي آن در آينده ازجمله کفايت سرمايه، و          

 .خذ شوديک بانک خارجي است، بايد موافقت اولية مراجع نظارتي کشور مبداء نيز ا

 

  ساختار مالکيت-الف

اين . بازرسان بايد قادر به ارزيابي ساختار مالکيت واحدهاي بانکي باشند          

 بايست شامل آن دسته از سـهامداراني باشـد کـه بطـور مسـتقيم يـا                   ارزيابي مي 
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آميـز   بايست اقدامات مخاطره اين ارزيابي مي .  و اثرگذار هستند   ٧غيرمستقيم، عمده 

هـاي بـانکي و غيربـانکي مـورد           هامداران موثر را، در گذشته و در زمينـه        شغلي س 

. بررسي قرار داده، صالحيت و جايگاه آنهـا را در محافـل تجـاري مطالعـه نمايـد                  

همچنين بررسي قدرت مالي کلية سهامداران عمـده و توانـائي آنهـا جهـت ارائـه               

ن بخشـي از فرآينـد      بعنـوا . حمايتهاي مالي بيشتر در مواقع مورد نياز، ضروريست       

بررسي صالحيت و منزلت سهامداران اثرگذار، بازرس بايد به تعيين منشـاء اوليـة              

 .گذاري شود اي بپردازد که قرار است سرمايه سرمايه

باشـد مراجـع      در مواقعي که يک بانک، بخشي از يک سازمان بزرگتر مـي            

 کـه سـاختار     بايست اين موضوع را مشـخص نماينـد         نظارتي و صادرکنندة مجوز مي    

شوند ريسـک     سازماني و مالکيت آن، نقطه ضعف بانک محسوب نشده، بلکه موجب مي           

 ريسـکي کـه ممکـن اسـت در اثـر            .گذاران، به حداقل خود برسـد       وارده به سپرده  

اقدامات انجام شده از سوي ساير واحدهاي سازمان اصلي، به اين بانـک سـرايت          

دة بانک کنترل شده و وضـعيت مـالي         الزم است ساير منافع سهامداران عم     . نمايد

از بانک نبايد بعنوان يک منبع مالي که        . اين اشخاص ذيربط، مورد ارزيابي قرار گيرد      

 و ۱∗ به هنگام ارزيابي ارتباطـات شـرکتي  .استفاده نمود تحت سلطة مالکان آن است،   

دهد، مراجع    اي که بخشي از يک مجموعه را تشکيل مي          بانک پيشنهاد شده  ساختار  

بايست اين موضوع را تعيين نماينـد کـه آيـا بـراي               ارتي و صادرکنندة مجوز مي    نظ

 شناسائي افرادي که مسئوليت سالمت عمليات بانک برعهدة آنان اسـت شـفافيت             

 

 
٪ از  ١٠بعنوان فـردي يادشـده اسـت کـه          » عمده« در بسياري از کشورها، از سهامدار        -٧

 .يار داردتک يا بيش از آن را در اخنسرمايه مالي يک با

∗١  – Corporate affiliations 
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نيز حصول اطمينان از اين امـر کـه افـراد مزبـور             . کافي وجود خواهدداشت يا خير    

 نظارتي، از آزادي عمل کـافي در        هاي  جهت ارائه واکنش سريع به الزامات و توصيه       

درون ساختار آن مجموعه برخوردار هستند يا خير، مستلزم پاسخ به سوال پيشين             

بايسـت از ايـن اختيـار         سرانجام، مراجع نظارتي و صـادرکنندة مجـوز مـي         . است

اي  گيري آن دسته از ساختارها يا ارتباطات شرکتي    برخوردار باشند که مانع از شکل     

توانـد شـامل آن       اين امـر مـي    . سازند  ت موثر بر بانکها را مختل مي      شوند که نظار  

اند که  هائي قضائي واقع شده دسته از ساختارهائي شود که اجزاء مهم آنها، در حوزه

هاي مالي، همچون موانعي مهم در        قوانين حفظ اسرار يا عدم نظارت کافي در زمينه        

کنترل بانکهائي با ساختار مشـابه،      اين زمينه عمل نموده و نيز نظامهائي که در آن،           

ساختارهائي که بدليل عدم وجود ارتباط مستقيم . در اختيار مالکان واحدي قرار دارد

 .توانند تحت نظارت تلفيقي قرار گيرند سازماني، نمي

 

  برنامة عملياتي، نظامهاي کنترلي و سازمان دروني-ب

 مـورد بررسـي     بايست در خالل فرآيند صدور مجـوز        عامل ديگري که مي    

برنامة . قرار گيرد عبارت از عمليات و استراتژيهاي پيشنهادي براي آن بانک اسـت          

اي از بازار را که بانک مزبور مايل به انجام اکثـر عمليـات                بايست محدوده   عملياتي مي 

خود در آن است، تشريح و تحليل نموده و براي عمليات جاري بانک، يـک اسـتراتژي                 

  الزم است که طرح مزبور، نحوة سازماندهي و کنترل داخلـي         همچنين .تدوين نمايد 

بايست مشخص نمايد که      موسسه صادرکنندة مجوز مي   . در آن بانک را تشريح کند     

هـاي    آيا تدابير فوق، با استراتژي پيشنهادي همخواني دارند و آيا سياستها و رويـه             

  ايـن موضـوع     .شـود   ، و از منابع کافي اسـتفاده مـي        مکفي بوده اتخاذ شده داخلي    
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سـاختاري  (بايست شامل تعيين اين نکته باشد که آيا حاکميت سهامي مناسبي              مي

اي با توان اعمال نظارتي مسـتقل         مديريتي با مسئوليت هاي مشخص، هيات مديره      

به مورد اجرا گذاشته شده اسـت       ) بر مديريت، حسابرسي مستقل و وظائف تطبيقي      

تفکيک وظايف مختلف، بازبيني متقابل، کنترل مجـدد      (۱∗»اصل نظارت دقيق  «و آيا از    

تعيين اين نکته ضـروري اسـت       . شود  پيروي مي ) دارائيها، امضاهاي دونفره و غيره    

که ساختارهاي قانوني و عملياتي بانکها، مانع اعمال هيچيک از نظارتهاي انفـرادي             

 کافي داشـته    و تلفيقي نشده و بازرس ذيربط نيز به مديريت و اطالعات، دسترسي           

از اينرو در مواقعي که دفتر مرکزي يـک بانـک در خـارج از حـوزة قضـائي                   . باشد

بازرسان قرار دارد آنها نبايد نسبت به اعطاي مجوز به آن بانک اقدام نمايند مگـر                

اينکه بازرس اطمينان داشته باشد که بـه مـديريت و اطالعـات دسترسـي کـافي                 

ه ذيالً به بررسي صدور مجـوز بـراي          بخش ث ک   هدر اين خصوص ب   (خواهدداشت  

 ).پردازد، رجوع شود بانکهاي به ثبت رسيده در خارج مي

 

 آزمون صالحيت و شايستگي درخصوص هيات مديره و مديران ارشد -پ

هاي کليدي فرآيند صدور مجوز، ارزيابي صالحيت، شايستگي و           يکي از جنبه   

موسسـه   بايـد    ٨.باشد  ديره مي هاي مديريت پيشنهادي ازجمله اعضا هيات م        توانمندي

ارشـد را    صادرکنندة مجوز، اطالعات ضروري پيرامون اعضا هيات مديره و مديران         

 کسب نمايد تـا بدينوسـيله شـناختي از تجربـة فـردي و جمعـي آنهـا در زمينـة                    

 

 
∗١  – Four eyes principle 

، توجه به اين نکته ضـروري اسـت کـه در            »صالحيت و شايستگي  « در رابطه با ارزيابي      -٨

 .توان بين هيات نظارتي و هيات عامل تفکيک قائل شد جاي مناسب مي
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امور بانکي، ساير تجارب شغلي، صالحيت فردي و مهارتهاي مربوطة آنـان کسـب              

هـائي در رابطـه بـا         بايست شامل انجـام بررسـي       ديريت مي اين ارزيابي م  . نمايند

پيشينة افراد مذکور باشد بدين معنا که آيا سوابق قبلي ازجملـه احکـام نظـارتي و                 

قضائي صادره، به ايجاد ترديد در مورد شايستگي، سالمت عقل يـا صـداقت آنهـا                

اي تصـدي  توجه به اين موضوع حياتي است که تيم پيشـنهادي بـر  . انجامد يا خيـر   مي

مديريت بانک، شامل تعداد کافي از افرادي باشد که در زمينة امور بـانکي، از سـوابق                 

 بازرسان بايد از اين اختيار برخوردار باشند که بانکهـا          .قابل توجهي برخوردار باشند   

را ملزم نمايند تغييرات آتي در هيات مديره و مديريت ارشد خـود را اطـالع داده و                  

گـذاران مضـر      تصاباتي شوند که به زعم آنها، براي منافع سـپرده         مانع آندسته از ان   

 .است

 

 بيني سرمايه هاي مالي از جمله پيش بيني پيش -ت

ها و صـورتهاي مـالي مقـدماتي          بيني  موسسه صادرکنندة مجوز بايد پيش     

بايست مشخص نمايـد      اين بررسي مي  . مربوط به بانک پيشنهادي را بررسي نمايد      

ماية کافي جهت حمايت از برنامة استراتژيک پيشنهادي خـود ـ   که آيا بانک از سر

اندازي و زيانهاي عمليـاتي احتمـالي در مراحـل            هاي راه   بخصوص باتوجه به هزينه   

بايست اين  عالوه بر اين، مرجع صادرکنندة مجوز مي. اوليه ـ برخوردار است يا خير 

جام شده از استحکام الزم هاي ان بيني موضوع را مورد ارزيابي قرار دهد که آيا پيش

برخوردار بوده، مبتني بر واقعيت هستند يـا خيـر و آيـا احتمـال خودکفـائي بانـک                   

در بسياري از کشورها، مراجع صادرکنندة مجوز، حـداقلي را          . رود  پيشنهاد شده مي  

همچنـين موسسـه صـادرکنندة مجـوز        . انـد   براي مقدار سرماية اوليه تعيين نموده     

 امداران را جهت ارائه حمايتهاي بيشتر، در مواقع مورد نياز و          بايست توانائي سه    مي
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. هنگاميکه بانک مزبور فعاليتهاي خود را شروع کرده اسـت، درنظـر داشـته باشـد               

بايست وضعيت مالي شرکت مادر       درصورتيکه يک شرکت، سهامدار عمدة بانک باشد مي       

 .رداز جمله توان سرمايه آن نيز مورد ارزيابي قرار گي

 

اخذ موافقت اوليه از بازرسان کشور مبداء، در مواقعي که مالک پيشنهادي             -ث

 ).بند ب از بخش شش را نيز مالحظه بفرمائيد(يک بانک خارجي است 

اي از يک گروه بانکي خارجي، و يا يک           زماني که يک بانک خارجي، شعبه      

  ،)ار دارد که تحت پوشش يک مرجع نظـارتي قـر        (موسسه مالي غيربانکي خارجي     

نمايـد، مرجـع      پيشنهاد ايجاد يک بانک محلـي يـا دفتـر نماينـدگي را ارائـه مـي                

بايست اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد که آيـا آنهـا بـه                 صادرکنندة مجوز مي  

انـد و بخصـوص تازمـاني کـه موافقـت              دست يافته  ۱∗و ٩لاستانداردهاي حداقل با  

 مبداء، اخذ نشده است بطور معمول نبايد        بازرسان آن بانک يا گروه بانکي در کشور       

همچنـين مرجـع نظـارتي در کشـور      . نسبت به صدور مجوز براي آنها اقدام نمـود        

بايست اين موضوع را بررسي نمايد که آيا مراجع نظارتي کشـور مبـداء،                مقصد مي 

  در ارزيابي اين موضوع کـه  ١٠.دهند وظيفة نظارت تلفيقي خود را به خوبي انجام مي      

 

 
المللـي و تشـکيالت       استانداردهاي حداقل براي نظارت بر گروههاي بانکي بـين        « مقالة   -٩

 .را مالحظه نمائيد رهنمودهامجموعة از جلد سوم » برون مرزي آنها

∗١  – The Basle Minimum Standards 

 چنـين  ي براي دريافت رهنمون راجع به ارزيابي اين موضوع که آيا يک مرجـع نظـارت              -١٠

از ) پيوسـت ب  (» نظارت بانکي بـرون مـرزي     «دهد به بخش      وظايفي را به خوبي انجام مي     

 . مراجعه نمائيدمجموعة رهنمودهاجلد سوم 

٣٩ 

 



 

 

 

 

شـود يـا خيـر، مرجـع          اي به مـورد اجـرا گذاشـته مـي           آيا نظارت تلفيقي شايسته   

بايست نه تنها ماهيت و حيطة عملکـرد نظـام       صادرکنندة مجوز در کشور مقصد مي     

نظارتي کشور مبداء را درنظر بگيرد بلکه بايد مطمئن شود که ساختار واحد متقاضي        

 از نظارت کارآمد مراجـع نظـارتي        اي نيست که مانع      به گونه   آن، يا واحدهاي تابعة  

 .کشورهاي مبداء و مقصد شود

 

 نقل و انتقال سهام يک بانک -ج

 :۴اصل 

الزم است ناظران بانکي از اين اختيار برخوردار باشند که بـه بررسـي و رد                 

اي از مالکيت به ساير اشخاص و         هرگونه طرحي بپردازند که مستلزم انتقال بخش عمده       

 .کهاي موجود توسط آنها استيا کنترل منافع بان

بايسـت از     ناظران بانکي، عالوه بر صدور مجوز براي بانکهاي جديد مـي          

گـذاري عمـده، کـه متعاقبـاً و بصـورت مسـتقيم يـا                 هرگونه افزايش يـا سـرمايه     

پذيرد و نيز هرگونه تغيير ديگري در مالکيـت           غيرمستقيم در بانک مزبور صورت مي     

 مطلع شده و از اين اختيار برخوردار باشند کـه           آن که از حد مشخصي بيشتر است،      

ها با معيارهاي مصـوب بـراي موافقـت بـا ايجـاد               گذاري  چنانچه اين قبيل سرمايه   

گيري يا اعمال حق راي به نفع آنهـا جلـوگيري             بانکهاي جديد، منطبق نبود از شکل     

 نيـاز   هـائي   براي انتقال مالکيت يا احراز حق راي، اغلب به صـدور اطالعيـه            . نمايند

  ممکـن  ١١.باشـد   يک بانک مـي ۱∗است که شامل درصدهاي معيني از سهام موجود   

 

 
∗١  - Outstanding shares = سهام موجود در دست سهامداران 

 . درصد در نوسان هستند١٠ تا ٥ عموماً اين درصدهاي رسمي بين -١١
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است دامنة تائيد تغييرات عمده در مالکيت، بيش از آن چيزي باشد که براي صدور               

 .اطالعيه به آن نياز است

 

 گذاريها يا خريدهاي عمدة يک بانک  سرمايه-چ

 :۵اصل 

ر برخـوردار باشـند کـه بـراي بررسـي           بازرسان بانکي بايد از اين اختيـا       

گذاريها يا خريدهاي عمدة يک بانک، معيارهائي را وضع نموده واطمينان يابنـد      سرمايه

که ساختارها يا ارتباطات شرکتي، بانک را در معرض ريسکهاي ناخواسته قرار نداده يـا             

 .شوند مانع از نظارت کارآمد نمي

 مجـوز شـروع بکـار خـود را          در بسياري از کشورها، هنگاميکه يک بانک       

نمايد که معموالً بانکها مجـاز بـه        دارد ممکن است اقدام به فعاليتهائي         دريافت مي 

بـانکي آنهـا    مجـوز   انجام آنها هستند و يا به کارهاي ديگري اشتغال يابـد کـه در               

در نتيجه اين امکان وجود دارد که درصورت انطباق برخـي از            . مشخص شده است  

اي که بوسيلة ناظرين يـا قـوانين و     خريدها با محدوديتهاي ويژهگذاريها يا  سرمايه

 .اند، انجام آنها بطور خودکار مجاز شمرده شوند مقررات بانکي وضع شده

نماينـد کـه قبـل از انجـام          در برخي شرايط بانکها را ملـزم مـي        ناظران،   

ني آنها را   گذاريها يا خريدهاي خاص، اين موضوع را اطالع داده يا موافقت ضم             سرمايه

بايست اين موضوع را مشـخص نماينـد     در چنين شرايطي ناظران مي  .کسب نمايند 

که آيا واحد بانکي براي خريد مزبور، از منـابع مـالي و مـديريتي کـافي برخـوردار                   

همچنين ممکن است الزم باشد که بررسي نمايند آيا قـوانين و مقـررات              . باشد  مي

 الزم است بازرسان بطور واضـح      . دهد  وق را مي  گذاري ف   بانکي موجود، اجازة سرمايه   
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گذاريها، به کسب موافقـت اوليـه، نيـاز           تبيين نمايند که چه نوع يا مقاديري از سرمايه        

 در شـرايطي کـه   .کنـد  داشته و براي چه مواردي، تنها صدور اطالعيـه کفايـت مـي      

حجم آن نسبت بـه کـل       گذاري مزبور، ارتباط زيادي با امور بانکي دارد و يا             سرمايه

باشد مناسبترين شيوه، صدور اطالعيـه بعـد از انجـام کـار               سرماية بانک اندک مي   

 .است
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 ترتيبات الزم براي نظارت بانکي مستمر: بخش چهار

  انواع ريسکهاي بانکي-الف

بانکداري ـ بنا به ماهيت خـود ـ متضـمن مواجهـه بـا طيـف وسـيعي از          

بايسـت از ايـن ريسـکها، شـناخت داشـته و              ناظران بانکي مـي   . ات است مخاطر

ذيالً در  . نمايند  اطمينان يابند که بانکها به ميزان کافي آنها را ارزيابي و مديريت مي            

 .شود مورد ريسکهاي مهمي که بانکها با آنها مواجه هستند، بحث مي

 

 ريسک اعتباري

وامدهي مستلزم  . دهد  تشکيل مي اعطاي وام، فعاليت اصلي اکثر بانکها را         

ايـن  . آن است که بانکها، راجع به توان بازپرداخت متقاضيان وام، اظهارنظر نمايند     

آيند و يـا گـاهي ممکـن اسـت وضـعيت              ها هميشه درست از آب در نمي        بيني  پيش

در . اعتباري يک گيرندة وام به مرور زمان و در اثر عوامـل مختلـف، ضـعيف شـود                 

اي که بانکها با آن مواجهنـد ريسـک اعتبـاري يـا               سکهاي عمده نتيجه، يکي از ري   

اين ريسک نه تنها انواع وام را       . اجراي مفاد قرارداد است   براي   طرف مقابل    يناتوان

که در باال و پـائين خـط    ض ريسک ـ  گيرد بلکه شامل ساير مقادير در معر دربر مي

اوراق بهادار گذاري در  وسرمايه ۱∗ها  ها، قبولي   نامه  جمله ضمانت دارند از ترازنامه قرار   

شـناخت دارائيهـاي    دي بانکها، ناشي از قصور آنهـا در         مشکالت ج . شود  ـ نيز مي  

آسيب ديده است چه در غيراينصورت، براي تسويه اين قبيـل دارائيهـا، ذخـائري               

 .اندازند شود و به هنگام لزوم، شناخت درآمد بهره را به تعويق مي درنظر گرفته مي

 

 
∗١  – Acceptances = ها هاي بانکي، پذيرش ها، قبولي قبولي  
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گيرنـدة واحـد و يـا گروهـي از            ص مقدار زيادي از منابع به يک وام       تخصي 

مشکالت بانکي است چراکه آنها بـر       دليل رايج   اند،    گيرندگاني که به يکديگر وابسته      وام

 همچنين بعضي اوقـات ممکـن اسـت بـر روي            .تمرکز ريسک اعتباري داللت دارند    

ز زيادي بوجود آمده و     صنايع، بخشهاي اقتصادي، يا مناطق جغرافيائي خاص، تمرک       

يا اين امر، محصول ارائه مجموعه وامهائي باشد که به دليل برخورداري از شـرايط               

پـذيري بيشـتري نسـبت بـه سـاير بخشـهاي اقتصـادي مشـابه                  از آسيب ديگر،  

 ).بعنوان مثال معامالتي با درجة اهرمي زياد(برخوردارند 

ممکـن  ي کنترل نشود    ، به شيوه مناسب   ۱∗اگر ارائه وام به اشخاص مرتبط      

است به مشکالت چشمگيري بيانجامد زيرا در اين شرايط، اخذ تصميم راجـع بـه               

 ۲∗اشـخاص مـرتبط   . بيني نيسـت    توان بازپرداخت گيرندة وام، هميشه توام با واقع       

، مديران و   ۳∗شامل سازمان مرکزي، سهامداران عمده، شرکتهاي تابعه، اشخاص وابسته        

همچنين شرکتهائي که تحت کنترل همان خانواده       . شوند  يکارکنان اجرائي يک بانک م    

 در اين شـرايط يـا شـرايط         .آيند  يا گروه قرار دارند نيز جزء وابستگان به حساب مي         

تواند منجر به يک رفتـار ترجيحـي در ارائـه وام شـده و      مشابه آن، اين ارتباط مي    

 . داشته باشدبنابراين ريسک بيشتري را براي زيانهاي ناشي از وامدهي، در پي

 

 

 
 به معني اعطاي اعتبـار بـه   (Connected Lending) ارائه وام به اشخاص مرتبط – ١∗

د يا شرکتهائي است که يا از طريق مالکيت و يا بوسيلة توان اعمال کنترل مسـتقيم يـا                   افرا

 .غيرمستقيم، وابستة به بانک هستند

∗٢  – Connected parties 

∗٣  – Affiliated entities 
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 ريسک کشوري و ريسک انتقال وجوه

شـود   المللي عالوه بر اينکه شامل ريسک اعتباري مـي   اعطاي وامهاي بين   

ريسـک کشـوري را نيـز در بـر          ) ريسکي که در ذات عمليات وامـدهي قـرار دارد         (

گيرد يعني آندسته از ريسکهائي که مربـوط بـه محـيط اقتصـادي، اجتمـاعي و                   مي

به هنگام اعطاي وام به دولتهاي خارجي       . باشد  ور متبوع گيرندة وام مي    سياسي کش 

 در آشکارترين وضع خـود نمايـان        ريسک کشوري يا موسسات آنها، امکان دارد که       

بـه  گيـرد لـيکن    شود زيرا اعطاي چنين وامهائي معموالً بدون پشتوانه صورت مـي     

ش دولتي يـا خصوصـي ـ    گذاري در خارج ـ خواه به بخ  هنگام اعطاي وام يا سرمايه

ريسـکي     يکي از اجزاء ريسـک کشـوري،       .يابد  درنظر داشتن اين موضوع اهميت مي     

اين ريسـک زمـاني   . شـود    ياد مي  »ريسک انتقال وجوه  «است که از آن تحت عنوان       

صرفنظر از وضـعيت  . آيد که تعهد يک گيرندة وام، برحسب پول محلي نباشد بوجود مي 

کن است ارز تعهد شده در دسترس وي قـرار نداشـته            مالي خاص يک گيرندة وام، مم     

 .باشد

 

 ريسک بازار

ريسک ديگري که بانکها با آن مواجه هستند مربوط به زيانهائي است که              

در اقالم باال و پائين خـط ترازنامـه بوجـود آمـده و ناشـي از ايجـاد نوسـانات در                     

ر فعاليتهـاي   شوند کـه د     اصول موضوعة حسابداري موجب مي    . قيمتهاي بازار است  

تجاري يک بانک، ريسکهاي مزبور بيشتر از همه مشهود باشند خـواه آنهـا شـامل      

 اقالم بدهي باشند يا دارائي و خواه مربوط به حسابهاي ارزي باشند يـا حسـابهاي                
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بانکها بوسـيلة   . بخش خاصي از ريسک بازار، ريسک نرخ ارز است        . مربوط به کاال  

به مشتريان خود و يـا از طريـق افتتـاح حسـابهاي ارزي،              ) هاعالم مظن (ارائه نرخ   

هائي که نرخ ارز، از ثبـات         درخالل دوره . نمايند   ارزي عمل مي    »بازارسازان«بعنوان  

ناپـذير تجـارت ارزي را        باشد ريسکهائي کـه بخـش تفکيـک         کافي برخوردار نمي  

اي ارزي دهند ـ بخصوص آنهائي که مربوط به باز نگه داشـتن حسـابه    تشکيل مي

 .يابند هستند ـ افزايش مي

 

 ريسک نرخ بهره

ريسک نرخ بهره، مربوط به آن دسته از منابع مالي يک بانک است که در                

اين ريسک هم بر سود يک بانک و هم         . کنند  جهت خالف نرخهاي بهره حرکت مي     

. گـذارد   ها و اقالم زير خط ترازنامة آن اثـر مـي            ها، بدهي   بر ارزش اقتصادي دارائي   

اشکال اصلي ريسک نرخ بهره که معموالً بانکها در معرض آنها قرار دارند، عبارتند              

 :از

گذاري مجـدد کـه ناشـي از وجـود اختالفـات در تعيـين زمـان                    ريسک قيمت  )۱(

دارائيهـا،  ) بـراي نـرخ شـناور     (گـذاري مجـدد       و قيمت ) براي نرخ ثابت  (سررسيد  

 ريسک منحنـي بـازده، کـه        )۲(ها و حسابهاي زير خط ترازنامة بانک است؛           بدهي

 ريسـک پايـه، کـه       )۳(  باشـد؛   ناشي از تغييرات در شيب و شکل منحني بازده مي         

ناشي از همبستگي ناقص در تنظيم نرخهاي دريافتي و پرداختي ابزارهاي مختلف با 

 ، کـه ناشـي از      ۱∗حالت اختياري ) ۴( و    گذاري مجدد ديگري است؛     ويژگيهاي قيمت 

 

 
∗١  – Optionality =  انتخابي(اختيارپذير بودن، قابليت اختياري(  
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ها و پرتفوهاي اقالم  ح يا ضمني موجود در بسياري از دارائيها، بدهيهاي صري گزينه

 .باشد زير خط ترازنامة بانک مي

آيد   هرچند چنين ريسکي، جزئي عادي از عمليات بانکداري به حساب مي           

اي را بـراي سـود و         ليکن ازدياد ريسک نرخ بهره ممکن است تهديد قابل مالحظه         

مديريت اين ريسک ناشـي از افـزايش        . شته باشد سرماية پاية يک بانک، در بر دا      

 مالي است که در آن، مشتريان به ادارة فعاالنه آن مقـدار          اهميت بازارهاي پيشرفتة  

الزم اسـت در  . پردازنـد   از منابع خود که در معرض ريسک نرخ بهره قرار دارد، مي           

 ايـن   انـد، توجـه خاصـي بـه         کشورهائي که در آنها، نرخهاي بهره آزاد اعالم شده        

 .ريسک نمود

 

 ريسک نقدينگي

هـا يـا تـامين     ريسک نقدينگي از عدم توانائي يک بانک در کاهش بدهي   

در مواقعي که يک بانک، نقدينگي کافي       . شود  وجوه براي افزايش دارائيها ناشي مي     

اي معقول، به کسب وجوه مکفي از طريق         ندارد قادر نيست که به سرعت و با هزينه        

 تبـديل دارائيهـا بپـردازد و ايـن امـر بـر سـودآوري تـاثير                  هـا يـا     افزايش بدهي 

در شرايط حاد، عدم نقدينگي کافي ممکن است بـه ورشکسـتگي            . خواهدگذاشت

 .يک بانک بيانجامد

 

 ريسک عملياتي

مهمترين انواع ريسک عملياتي مشتمل بر وجود نقص در کنترلهاي داخلـي و              

  اسـت از طريـق خطـا، تقلـب           اختالالتي از اين دست ممکن     .حاکميت سهامي است  
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يا قصور در اجراي بموقع تعهدات به زيانهاي مالي انجاميده يا موجب شود منـافع               

گران بانک مزبـور،      بانک به هر نحو ديگري، آسيب ببيند بعنوان مثال بوسيله معامله          

ـ               ا کارکنان بخش اعتبارات يا ساير کارکناني که فراتر از اختيارات خود عمل کرده ي

حـاالت ديگـر ريسـک      . کننـد   به انجام معامالت غيراخالقي يا خطرناک اقدام مـي        

عملياتي شامل وجود نواقص عمده در سيستمهاي فناوري اطالعات، وقايعي از قبيل       

 .هاي وسيع يا بالياي ديگر است سوزي آتش

 

 ريسک حقوقي

اين امر شامل   . بانکها در معرض اشکال مختلف ريسک حقوقي قرار دارند         

ها يا مستندسازي نامناسب يا غلط حقوقي،         مشاورهريسکي است که در آن به دليل        

ها با ارزشـي بيشـتر از حـد مـورد انتظـار ارزيـابي              دارائيها با ارزشي کمتر و بدهي     

عالوه بر اين، ممکـن اسـت قـوانين موجـود عـاجز از حـل موضـوعات                  . شوند  مي

 مثال يک دعواي حقوقي کـه       بعنوان. اي باشند که يک بانک درگير آن است         حقوقي

تري براي حرفة بانکـداري     آيد داراي استنتاجات وسيع     براي بانک خاصي بوجود مي    

) يـا کليـه آنهـا   (هائي را براي آن بانک و بسـياري از بانکهـاي ديگـر     بوده و هزينه  

همچنين ممکن است قوانيني که بر بانکها يا ساير موسسات تجـاري            . گيرد  دربرمي

هـا اقـدام بـه معـامالت جديـدي            در مواقعي که بانـک    . تغيير يابند گذارند،    اثر مي 

نمايند و يا زماني که حق قانوني طرف مقابل براي ورود به يـک معاملـه، تثبيـت             مي

 .يابند ت ميينشده است بانکها بطور خاصي نسبت به ريسکهاي حقوقي حساس

 

 ريسک شهرت

 در انطباق  هاي عملياتي است، ضعف       ريسک شهرت ناشي از وجود ضعف      
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ريسک شـهرت بخصـوص بـراي بانکهـا        . با قوانين، مقررات يا ساير منابع مربوط      

گذاران، بستانکاران و     مضر است زيرا ماهيت حرفة آنها مستلزم حفظ اعتماد سپرده         

 .کل بازار است

 

  تدوين و اجراي مقررات و الزامات احتياطي-ب

 ريسـکهائي کـه در ذات       الزم است نسبت به تشخيص، نظارت و کنتـرل         

درحصول اطمينان نسبت به اين امـر کـه         . عمليات بانکداري قرار دارند، اقدام نمود     

. نمايند  دهد، بازرسان نقشي اساسي ايفا مي       مديريت بانک چنين کاري را انجام مي      

برخورداري بازرسان از اختيار تدوين و استفاده از مقررات و الزامات احتياطي جهت       

اين امر  . دهد  اي مزبور، بخش مهمي از فرآيند نظارت را تشکيل مي         ه  کنترل ريسک 

قوانين مربوط به کفايت سرمايه، ذخائر مطالبات سـوخت شـده، تمرکـز دارائيهـا،               

ممکـن اسـت ايـن      . گيـرد   نقدينگي، مديريت ريسک و کنترلهاي داخلي را دربرمي       

ي ايـن مقـررات،     هدف از تدوين و اجرا    . موارد شامل الزامات کيفي و يا کمي باشند       

اين الزامات نبايـد    . پذيري غيراحتياطي متخذه از سوي بانکها است        تحديد ريسک 

جايگزين تصميمات مديريت شوند بلکه بايد حداقلي از استانداردهاي احتيـاطي را            

وسيله اطمينان حاصل شود که بانکها، فعاليتهـاي خـود را بـه          اعمال نمايند تا بدين   

ـ   شيوة مناسبي انجام مي    ماهيـت پويـاي بانکـداري مسـتلزم آن اسـت کـه          . ددهن

بازرسان بطور ادواري، به ارزيابي مقررات احتياطي خود پرداخته و تداوم مناسـبت             

 .مقررات موجود و نيز نياز براي مقررات جديد را مورد بررسي قرار دهند
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  کفايت سرمايه-۱

 :۶اصل 

زامات احتياطي و حداقل مناسبي     بايست نسبت به تعيين ال      ن بانکي مي  بازرسا 

اين الزامات بايد به انعکاس ريسکهائي      . از کفايت سرمايه براي کلية بانکها اقدام نمايند       

بپردازند که بانکها متقبل آنها شده و اجزاء سرمايه را با توجه به قابليت آنها در جـذب                  

 فعال هستند، ايـن     المللي  حداقل براي بانکهائي که در عرصة بين      . زيانها، تعريف نمايد  

هاي آن معين شده است،       اصالحيه و   ۱∗الزامات نبايد از آنچه که در توافقنامة سرماية بال        

 .کمتر باشد

بـراي  : نمايـد   چندين هدف را دنبال مي    ) ارزش ويژه (سرماية سهامداران    

سهامداران، يک منبع درآمد دائمي و براي بانک، يـک منبـع تـامين مـالي فـراهم                  

 تحمل ريسک و جذب زيانها قابل استفاده است؛ زمينة رشد بيشتر را             آورد؛ براي   مي

گذارد که براساس آن مطمـئن        آورد؛ و مالکي را در اختيار سهامداران مي         فراهم مي 

بمنظـور کـاهش    . شود  اي صحيح و مطمئن مديريت مي       شوند بانک مزبور، به شيوه    

امداران بانک و جهت کمک     گذاران، بستانکاران و ساير سه      ريسک زيان وارده به سپرده    

به بازرسان براي حفظ ثبات کلي صنعت بانکداري، رعايت حـداقل نسـبتهاي کفايـت               

بازرسان بايد نسبت به تعيين الزامات احتياطي و حـداقل          . سرمايه، امري ضروري است   

اي بـيش از      مناسبي از کفايت سرمايه اقدام نموده و بانکها را ترغيب نمايند تا با سرمايه             

 در صورت مناسبت و با توجه به وضعيت ريسک يـک            . مذکور فعاليت نمايند   حداقل

 ها، نقاط تمرکز ريسـک،   هائي در مورد کيفيت دارائي بانک يا درصورت وجود دغدغه    

 

 
∗١  – Basle Capital Accord 
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يا ساير ويژگيهاي نامطلوبي که ممکن است وضعيت مالي يک بانک دچار آن باشد،              

. يست الزاماتي بيش از حداقل نسبتهاي سـرمايه را درنظـر بگيرنـد            با  بازرسان مي 

چنانچه نسبتهاي مربوط به يک بانک، به ميزاني کمتر از حداقل تعيين شده کاهش              

اي   بينانـه   هاي واقع   يابد، ناظران بانکي بايد مطمئن شوند که آن بانک، داراي برنامه          

ص، مجـدداً بـه حـداقل       تواند طي يک افق زماني مشـخ        است که به کمک آنها مي     

همچنين الزم است که بازرسان، راجع به ايـن موضـوع تصـميم         . مزبور دست يابد  

 .بگيرند که آيا در چنين مواردي به وضع محدوديتهاي بيشتر نياز هست يا خير

 ۱∗ ميالدي، کشـورهاي عضـو کميتـه نظـارت بـانکي بـال            ۱۹۸۸در سال    

اية يـک بانـک بـه توافـق         درخصوص روشي براي حصول اطمينان از کفايت سرم       

 يا چيزي شبيه به     ۲∗ بسياري از کشورهاي ديگر يا اين توافقنامة سرمايه        ١٢.رسيدند

: پـردازد    عامل مهم در فعاليتهاي يک بانک مـي        ۲اين توافقنامه به    . اند  آنرا پذيرفته 

  سطوح مختلفي از ريسک اعتباري که در ترازنامة يـک بانـک نهفتـه اسـت و                 )۱(

تواند نمايانگر مقدار منابعي      بوط به اقالم زير خط ترازنامه که مي        فعاليتهاي مر  )۲(

 .باشد که در معرض ريسک مهمي قرار دارند

نمايد که براي مقاصـد نظـارتي، چـه انـواعي از              اين توافقنامه تعيين مي    

 را مورد تاکيد    ۳∗»سرماية پايه «سرمايه قابل قبول است و نيز نياز به سطوح مکفي از            

  ۴∗سرماية درجه يـک   در توافقنامة مزبور، از اين سرمايه تحت عنـوان          (دهد    قرار مي 

 

 
∗١  – The Basel Committee on Banking Supervision 

 ١ازجلـد   » المللـي درخصـوص ارزيـابي سـرمايه و اسـتانداردهاي آن             توافقنامة بين  «-١٢

 . را مالحظه نمائيدمجموعة رهنمودها

∗٢  – The Capital Accord 

∗٣  – Core capital 

∗٤  – Tier one capital 
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اي که متشکل از آوردة خـالص سـهامداران و ذخـائر افشـاء                سرمايه). شود  ياد مي 

اي است که از طريق تخصيص سودهاي تقسيم نشده يا سـاير منـابع مـازاد                  شده

سيم نشده، ذخائر عمومي بعنوان مثال جوايز سهام، سود تق(گردد  ايجاد يا حفظ مي

اسـت  اي    وجوه عمومي همچنين ذخائر افشاء شده، مشتمل بر آندسته از         ). و قانوني 

 تخصيص اين وجوه بايد يـا از محـل   )۱(: که در چارچوب معيارهاي ذيل عمل کنند      

 پيش از ماليـاتي کـه در آن،   سود تقسيم نشدة پس از ماليات باشد يا از محل سود       

سـوي  منتشـره از     درحسـابهاي  )۲(است؛   شده  لحاظ  ة مالياتي هاي بالقو   دهيب تمامي

اين ذخائر بايد   ) ۳(  بانک، اين وجوه و تغييرات آنها بايد بطور جداگانه افشاء شود؛          

توان زيانها  نمي) ۴(در دسترس بانک قرار گيرد تا زيانهاي حاصله را جبران کند؛ و 

را به حساب سود و زيان منتقـل     را مستقيماً به حساب اين ذخائر برد بلکه بايد آنها           

گذارد که يک سيستم ارزيـابي        همچنين توافقنامة مزبور بر اين امر صحه مي       . نمود

 اطـالق   ۲∗دوسرماية درجـة    که به آن     (۱∗سرمايه بايد ساير اشکال سرماية تکميلي     

 . را دربرگيرد۳∗از قبيل انواع ديگر ذخائر و ابزارهاي سرمايه پيوندي) شود مي

پذيري نسبي ـ وزنهـائي    نامه ـ براساس طبقات وسيعتر ريسک اين توافق 

از ريسک را به منابع در معرض خطري که در باال و زير خط ترازنامه قـرار دارنـد،                   

ـ   ،٪۱۰۰ و   ۵۰،  ۲۰،  ۱۰،  ۰: با استفاده از فقط پنج وزن     . دهد  تخصيص مي  ارچوب  چ

 کور براسـاس   توافقنامـة مـذ   . ها تا حد امکان، ساده درنظر گرفته شده اسـت           وزن

 

 
 

∗١  – Supplementary capital = سرماية تکميلي، سرماية اضافي 

∗٢  – Tier two capital 

∗٣  – Hybrid capital instruments = سرماية چند منظوره 
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ارزش دارائيها برحسب ريسک، الزامات حداقل نسبت سـرمايه را بـراي سـرماية              

٪ تعيـين و بـه      ۸،  )درجه يک بعـالوة درجـة دو      (٪ و براي کل سرمايه      ۴درجة يک،   

 بـراي بانکهـا بصـورتي        اين الزامات  ١٣.المللي اعالم نموده است     بانکهاي فعال بين  

هـا    ايد بر اين موضوع تاکيد نمود که ايـن نسـبت           ب ١٤.شود  يکپارچه بکار گرفته مي   

بايسـت    اند و بسياري از بازرسـان مـي         بعنوان يک معيار حداقل درنظر گرفته شده      

هاي باالتر، اسـتفاده از تعـاريف         نسبت به آنچه در اين توافقنامه آمده است، نسبت        

 .تر سرمايه يا اوزان باالتري از ريسک را مد نظر قرار دهند دقيق

 

 يريت ريسک اعتباري مد-۲

  و فرآيند نظارت اعتباري معيارهاي اعطاي اعتبار-۱-۲

 :۷اصل 

شهاي يک  وها و ر    يک بخش مهم از هر سيستم نظارتي، ارزيابي سياستها، رويه          

گـذاريها، مـديريت مسـتمر وامهـا و پرتفـوي             بانک در اعطاي وام، انجـام سـرمايه       

 .گذاريها است سرمايه

گذاري    شوند که فعاليتهاي اعتباري و سرمايه      بايست مطمئن   بازرسان مي  

هـاي    رعايت خط مشي  . در کلية بانکها واقعي بوده و مبتني بر اصول صحيحي است          

 هـاي اداري ذيـربط و    احتياطي مکتوب درخصوص اعطاي وام، موافقت با آن و رويه     

 

 
المللي فعالنـد،     شود که در سطح بين       گرچه از اين توافقنامه براي بانکهائي استفاده مي        -١٣

 .کنند ه ميليکن بسياري از کشورها، براي بانکهاي داخلي خود نيز از آن استفاد

ـ             -١٤ رادي نيـز تحـت      البته الزم است که بازرسان، کفايت سرماية بانکها را بصـورت انف

 .نظارت داشته باشند

٥٣ 

 



 

 

 

 

انک نيز مستندسازي مناسبي از عمليات وامدهي، براي مديريت حوزة اعتباري يک ب     

بايسـت    گذاري مي   فعاليتهاي وامدهي و سرمايه   . آيند  عواملي ضروري به حساب مي    

اي باشند که به تصويب هيات مديرة         مبتني بر استانداردهاي احتياطي تضمين شده     

 بانک رسيده و بطور واضح به کلية کارکنان و متصديان بخش اعتبارات بانک ابـالغ              

ع نيـز ضـروري اسـت کـه تصـميمات      براي بازرسان تعيين اين موضو  . شده است 

اعتباري موسسة مزبور تا چه حد به دور از تضاد منافع و فشار ناخواستة اشـخاص                

همچنين جهت نظارت مستمر بر روابط اعتباري از        . شود  خارج از سازمان، اتخاذ مي    

اي   جمله وضعيت مالي متقاضيان وام، الزم اسـت کـه بانکهـا از فرآينـد پيشـرفته                

ها، بخش مهمي از هر سيستم اطالعـات مـديريت را             بايد پايگاه داده  . برخوردار باشند 

بنـدي و     پايگاهي که راجـع بـه وضـعيت پرتفـوي وام از جملـه طبقـه               . تشکيل دهد 

 .آورد هاي داخلي وام، جزئيات مهمي را فراهم مي بندي رتبه

 

 شده مطالبات سوخت هاي ذخائرواندوخته هاوکفايت دارائي کيفيت ارزيابي -۲-۲

 :۸صل ا

بايست قانع شوند که بانکها براي ارزيابي کيفيت دارائيها و            ن بانکي مي  ناظرا 

ها و روشهاي مناسبي      هاي مطالبات سوخت شده؛ سياستها، رويه       کفايت ذخائر و اندوخته   

 .را ايجاد نموده و به آنها پايبند هستند

 بازرسان بايد به ارزيابي سياستهاي يک بانک درخصوص بررسي ادواري          

آنها بايد قانع شوند    . تک تک اعتبارات، طبقه بندي دارائيها و ايجاد ذخائر بپردازند         

 . شوند  که سياستهاي مذکور بطور منظم مورد بازنگري قرار گرفته و همواره اجرا مي            

 

 

۵۴ 

 



 

 

 

 

دار و    نيز بازرسان بايد اطمينان يابند که بانکها جهت نظارت بـر اعتبـارات مسـئله              

ت مربوط به وامهاي پرداختي در گذشته، داراي فرآينـد مناسـبي            آوري اطالعا   جمع

دار در يک بانک درحدي اسـت کـه مـورد             زماني که سطح اعتبارات مسئله    . هستند

هـاي    آنها بايد بانک را ملزم نمايند که معيارها و رويـه          گيرد،  توجه بازرسان قرار مي   

 .اعطاي وام و نيز کل توان مالي خود را تقويت نمايد

نک بايد داراي مکانيزم مناسبي باشد تا بتوانـد پـس از تهيـة وثـائق و      با 

هاي الزم از سوي متقاضيان وام، توان و ارزش آنهـا را بطـور مسـتمر                  نامه  ضمانت

همچنين الزم است بازرسان مطمئن شوند که بانکها جهت         . مورد ارزيابي قرار دهد   

کـه در معـرض      ترازنامـه    دسته از اقالم زيـر خـط      مقابله با ريسکهاي مربوط به آن     

 .نمايند  سرماية کافي را ثبت و نگهداري مي،ريسک قرار دارند

 

 .اي که در معرض ريسک قرار دارند تمرکز ريسک و مقدار منابع عمده -۳-۲

 :۹اصل 

بايست مطمئن شوند که بانکها داراي سيستمهاي اطالعـات           ناظران بانکي مي   

بازرسان . نمايد  اسائي نقاط تمرکز پرتفوي مي    مديريتي هستند که مديريت را قادر به شن       

بايد با ايجاد محدوديتهاي احتياطي، از تمرکز مقدار منابع در معرض ريسک بانک بـر               

ز وام ا .گيرندگان مرتبط، جلوگيري نمايند روي يک متقاضي وام يا گروههائي 

 از تمرکـز     بازرسان بانکي مي بايست با ايجـاد محـدوديتهاي احتيـاطي،           

 منابع در معرض ريسـک بانـک بـر روي يـک متقاضـي وام، گروههـائي از                  مقدار  

 

 

 

۵۵ 

 

 



 

 

 

 

 ١٥.گيرندگان مرتبط و ساير تمرکزهاي خطرناک قابل توجـه جلـوگيري نماينـد              وام

اگرچـه ايـن    شـود و      اين حدود برحسب درصدي از سرماية بانک بيان مـي         معموالً  

ن بخشي است که يک بانک      ٪ از سرمايه، مهمتري   ۲۵درصدها متغيرند ليکن عموماً     

يا گروه بانکي ممکن است به يک متقاضي غيربانکي از بخش خصوصي يا گروهـي             

از متقاضيان وام که ارتباط نزديکي با يکديگر دارند ـ بدون نياز به اخذ موافقـت از   

 .يک مرجع نظارتي خاص ـ اعطا نمايد

ک بـه   شود که ممکن است بانکهاي تازه تاسيس يا خيلي کوچ           اذعان مي  

دليل ضعف در توانائي ايجاد تنوع ـ که بالتبع به سرماية بيشـتري بـراي پوشـش     

 .ريسکهاي مربوطه نياز دارد ـ با محدوديتهاي عملي در اين زمينه مواجه شوند

بازرسان بايد بر نحوة مديريت بانک بر نقاط تمرکز ريسک، نظارت نموده          

٪ ۱۰بعنوان مثـال    (که از حد خاصي      را   ۱∗و بانکها را ملزم نمايند که هر اکسپوژري       

  ۲∗فراتر رفته يا آندسـته از اکسـپوژرهائي کـه بـه متقاضـيان عمـدة وام                ) سرمايه

 

 
اي   ها، کـه بـه مقـدار منـابع اعتبـاري عمـده               کميته بال با پذيرش مقالة بهترين رويه       -١٥

 کنترلهـاي   پردازد که در معرض ريسک قرار دارند از آن بعنوان رهنمودي جهت اعمـال               مي

 بـه   ١٩٩١اين نوشتار که درسال     . نمايد  مناسب درخصوص نقاط تمرکز ريسک استفاده مي      

رشتة تحرير درآمده است به ارائه تعاريفي از مقـدار منـابع اعتبـاري در معـرض ريسـک،                   

گيرندگان واحد، و اشخاص ثالث مرتبط پرداخته و نيز به بحث پيرامون سطوح مناسبي                وام

اي که در معرض ريسک هسـتند و ريسـکهاي ناشـي از               دار منابع عمده  از محدوديتهاي مق  

سـنجش و کنتـرل مقـدار منـابع اعتبـاري      «مقالة  . پردازد  اشکال مختلف تمرکز دارائيها مي    

 . را مالحظه نمائيدمجموعة رهنمودها ١لد ازج» اي که در معرض ريسک هستند هعمد

∗١  – Exposure 

∗٢  – Large borrowers 

 

۵۶ 

 



 

 

 

 

. اند، به آنها گـزارش نماينـد   تخصيص يافته است، آنگونه که بازرسان تعيين نموده   

در برخي کشورها، براي کل اکسپوژرهائي اين چنين وسيع نيز محدوديتهائي وضع            

 .دشو مي

 

  ارائه وام به اشخاص مرتبط-۴-۲

 :۱۰اصل 

هاي ناشـي از ارائـه وام بـه وابسـتگان،              از سوء استفاده   پيشگيريبه منظور    

الزاماتي مبني بر اينکه  . بازرسان بانکها بايد الزامات مناسبي را براي بانکها تعيين نمايند         

 و  ۱∗ روابـط غيرشخصـي    ارائه وام از سوي بانکها به افراد و شرکتهاي وابسته، مبتني بر           

تحت نظارت موثر بوده و اينکه جهت کنترل يا کاهش ريسکهاي مزبور، تمهيدات مناسب              

 .ديگر نيز انديشيده شده است

هاي ناشي از ارائه وام به        ناظران بانکي بايد قادر به جلوگيري از سوء استفاده         

ان حاصـل شـود     اين امر مستلزم آن است که اطمين      . وابستگان و اشخاص مرتبط باشند    

ارائه چنين وامهائي فقط بر مبناي روابط غيرشخصي بوده و مقدار اعتبار اعطائي تحـت       

شـوند کـه بانکهـا         اين کنترلها زماني به آسانترين شکل خود اجرا مي         .نظارت است 

ملزم شوند شرايط و الزامات اعطاي چنـين اعتبـاراتي را بـراي وابسـتگان خـود،                 

اي که از شرايط مسـاوي برخوردارنـد، ننمـوده و نيـز               هبتر از افراد غير وابست    ومطل

در . تري بر روي اين قبيل اعتبارات اعمـال نماينـد           هنگامي که محدوديتهاي سخت   

 شرايط خاص، بازرسان بايد از اين اختيار برخوردار باشند که از اين نيز فراتر رفته               

 

 
∗١  – On an arm's-length basis 
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يا اينکه بـه    ضع نمايند و    و بر روي طبقاتي از اين قبيل وامها، محدوديتهاي کاملي و          

هنگام ارزيابي کفايت سرمايه، به اندازة مجموع آنها از سرمايه کسر نموده و يا بانکها را                

اي  معامله با اشخاص وابسته. ملزم به اخذ وثيقه در قبال اعطاي چنين وامهائي بنمايند

بايسـت بـه تصـويب هيـات      آورد مـي  که براي بانکها، ريسکهاي خاصي بوجود مي   

يرة بانک رسيده و به بازرسان گزارش شود و يا اينکـه انجـام آنهـا بطـور کـل                    مد

تواننـد مشـکالت      در برخي شرايط، واحدهاي نظارت بانکي مـي       . ممنوع اعالم شود  

 .ناشي از ارائه وام به وابستگان را بصورت يکپارچه شناسائي و کاهش دهند

بين  اجع به وجود ارتباط   بازرسان بايد از اين اختيار نيز برخوردار باشند که ر          

ر بخصـوص در مـواقعي ضـرورت        اين ام . بانک و ساير اشخاص، مستقالً قضاوت نمايند      

 .نمايند اشخاص وابسته به آن، اقدام به کتمان اين ارتباطات مييابدکه بانک مزبور و مي

 

  ريسک کشوري و ريسک انتقال وجوه-۵-۲

 :۱۱اصل 

ه بانکها جهت شناسـائي، نظـارت و        بايست مطمئن شوند ک     بازرسان بانکها مي   

المللي و فعاليتهـاي      کنترل ريسک کشوري و ريسک انتقال وجوه در اعطاي وامهاي بين          

گذاري خود، و نيز بمنظور حفظ ذخائر مکفي جهت پوشش اين قبيـل ريسـکها،                 سرمايه

 ١٦.باشند هاي مناسبي مي داراي سياستها و رويه

 

 

 
المللـي    مديريت وامـدهي بـين    « اين مباحث در يکي از مقاالت کميته بال تحت عنوان            -١٦

، مـورد   )مجموعة رهنمودها  از   ١جلد  ( ميالدي انتشار يافته است      ١٩٨٢که در سال    » بانکها

 .اند بحث قرار گرفته

٥٨ 

 



 

 

 

 

  مديريت ريسک بازار-۳

 

 :۱۲اصل 

بايست از اين موضوع اطمينان حاصل نمايند کـه بانکهـا             بازرسان بانکها مي   

داراي سيستمهائي هستند که بطور دقيق ريسکهاي بازار را مورد سنجش و نظارت قـرار               

درصـورت لـزوم، بازرسـان بايـد از          .نماينـد   داده و آنها را بطور مناسبي کنترل مي       

ا تعيين سرماية ويژة بيشتري ـ جهـت   اختيارات الزم جهت وضع محدوديتهاي خاص و ي

 . ـ برخوردار باشند۱∗ريسک بازار قرار دارندپوشش مقدار منابعي که در معرض 

 

بازرسان بايد بانکها را وادار کننـد تـا ريسـکهاي بـازار را بطـور دقيـق                   

درصـورت لـزوم، بهتـر اسـت بـراي      . گيري و به شکل مناسبي کنترل نمايند    اندازه

رض ريسک قرار دارند ـ بخصوص ريسک ناشـي از فعاليتهـاي    بانکهائي که در مع

هـا را   تجاري ـ سرماية کمکي دقيقي درنظر گرفت تـا بدينوسـيله ريسـک قيمـت     

تـوان گـام مهـم        برخورداري از نظم حاصل از مقررات سرمايه را مـي         . پوشش داد 

بايست براي    همچنين مي . ديگري در تقويت ثبات و سالمت بازارهاي مالي دانست        

 اي،   آيند مديريت ريسکهاي مربوط به بازار، معيارهاي کمي و کيفي سازمان يافته           فر

 

 

 

 

 
∗١  – A specific capital charge on market risk exposures 
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بايست مطمـئن شـوند کـه مـديريت            نيز بازرسان بانکي مي    ١٧.وجود داشته باشد  

بانک، محدوديتهاي مناسبي را براي فعاليتهاي ارزي خود وضع نموده، و کنترلهـاي             

 ١٨.استداخلي مناسبي را به مورد اجرا گذاشته 

 

  مديريت ريسکهاي ديگر-۴

 :۱۳اصل 

بايسـت مطمـئن شـوند کـه بانکهـا جهـت شناسـائي،                بازرسان بانکي مي   

گيري، نظارت و کنترل تمامي ريسکهاي مهم ديگـر، داراي فرآينـد جـامعي از                 اندازه

بوده و در مواقـع     ) شامل نظارت مناسب هيات مديره و مديريت ارشد       (مديريت ريسک   

 .کنند سرمايه جهت مقابله با اين قبيل ريسکها، اقدام ميلزوم، به تخصيص 

 
اي را منتشـر نمـود کـه توافقنامـة سـرمايه را        ، کميته بال بيانيه   ١٩٩٦ در ژانوية سال     -١٧

درنظر . نمود اصالح نموده و براي پوشش ريسک بازار، سرماية اضافي جديدي را تجويز مي          

در محاسـبة ايـن     . بـود   مـيالدي مرسـوم    ١٩٩٧گرفتن اين سرماية مازاد تا پايـان سـال          

تواننـد از روشـي اسـتاندارد و يـا از      ، بانکها مـي (The Capital Charge)مازاد  سرماية

 قصد دارند تا بعنـوان مبنـائي        ۱۰مراجع نظارتي گروه    . مدلهاي داخلي خود استفاده نمايند    

» پس آزمونهـا  «براي تخصيص مقدار سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسکهاي مختلف، از            

  ـ بعنـوان مثـال انجـام مقايسـات بعـدي      (Backtesting)» آزمونهاي پس از وقـوع «يا 

(Ex-post comparisons)       بين نتايج مدل و عملکـرد واقعـي ـ در رابطـه بـا نظامهـاي 

بررسي اصالحية توافقنامه سرمايه به     «به  . ريسک بانکها، استفاده نمايند   يري  گ  داخلي اندازه 

هـاي    جهت پوشش ريسک  اصالحية توافقنامة سرمايه    «،   »هاي بازار   سکيمنظور پوشش ر  

در رابطه با روش مدلهاي داخلـي       » پس آزمون «چارچوب نظارتي براي استفاده از      «و  » بازار

 .، مراجعه نمائيدمجموعة رهنمودها ۲از جلد » براي الزامات سرماية مربوط به ريسک بازار

را  مجموعـة رهنمودهـا    ١از جلد   » نظارت بر وضعيت حسابهاي ارزي بانکها     « مقالة   -١٨

 .الحظه نمائيدم

٦٠ 

 



 

 

 

، بخش مهمي از نظـارت بـانکي را تشـکيل           ١٩معيارهاي مديريت ريسک   

گيري  همزمان، فنون اندازه. اند اي يافته داده و بعنوان ابزارهاي مالي، اهميت فزاينده

وي بازارهاي مالي،   بعالوه، تاثير فناوريهاي نوين بر ر     . اند  تر شده   ريسک نيز پيچيده  

نمايد که بطور روزانه بر پرتفوي خـود نظـارت            بسياري از بانکها را ملزم و مجاز مي       

نموده و در پاسخ به نيازهاي بازار و مشتريان، مقدار منابع در معرض ريسک خـود                

در چنين محيطي راجع به مقدار منابعي از بانک کـه در            . را به سرعت تعديل نمايند    

گـذاران و بازرسـان نيازمنـد اطالعـاتي           دارد مديريت، سرمايه  معرض ريسک قرار    

توانند بـا ارتقـاء و اعمـال          بازرسان مي . هستند که درست، سودمند و بموقع باشند      

بخـش    هـائي کـه اطمينـان       الزام آنها به رعايت رويـه     سياستهاي موثر در بانکها و      

 .دسترسي به اطالعات ضروري است، به اين فرآيند ياري رسانند

 

  ريسک نرخ بهره-۱-۴

اي بپردازند که بوسيلة آن، بانکهـا         الزم است بازرسان به نظارت بر شيوه       

اين امر شامل نظارت کارآمد هيـات مـديره و          . نمايند  ريسک نرخ بهره را کنترل مي     

هـاي مناسـب مـديريت ريسـک، سيسـتمهاي            مديريت ارشد، سياسـتها و رويـه      

  عـالوه بـر ايـن، بـه         ٢٠.شود  اي جامع مي  گيري و نظارت بر ريسک، و کنترله        اندازه

 

 
 به تازگي کميته بال، گروهي فرعي را ايجاد نموده است تا به مطالعة مباحث مربوط به                 -١٩

عملي را براي صنعت بانکداري فراهم      لمديريت ريسک و کنترلهاي داخلي پرداخته و دستورا       

 .آورند

به طرح اجمالي   اي در مورد مديريت ريسک نرخ بهره،           اخيراً کميتة بال با انتشار مقاله      -٢٠

اصولي پرداخته است که به هنگام بررسي مديريت ريسک نـرخ بهـرة تـک تـک بانکهـا،                  

اصولي بـراي مـديريت ريسـک       «به مقالة   . تواند مورد استفادة مراجع نظارتي قرار گيرد        مي

 . رجوع شودمجموعة رهنمودها ١از جلد » نرخ بهره
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بايسـت اطالعـات کـافي و         منظور ارزيابي ميزان ريسک نرخ بهره، بازرسـان مـي         

اين اطالعات بايد به شيوة مناسـبي، محـدودة         . بموقعي را از بانکها دريافت نمايند     

سررسيدها و اسعار موجود در پرتفوي هر بانک و نيز ساير عوامل ذيـربط از قبيـل                 

 .ايز بين فعاليتهاي تجاري و غيرتجاري را دربرگيردتم

 

  مديريت نقدينگي-۲-۴

منظور از مديريت نقدينگي، حصول اطمينان از اين موضوع است که بانک             

عناصـر حيـاتي مـديريت      . باشـد   قادر به انجام کامل تعهدات قراردادي خـود مـي         

ل متمرکـز   نقدينگي قوي مشتمل بر سيستمهاي مناسب اطالعات مـديريت، کنتـر          

، تجزيه و تحليل مقدار وجوه خالص مورد نياز براي سناريوهاي مختلف،            ۱∗نقدينگي

 بازرسـان بايـد از بانکهـا        ٢١.ريزي اقتضائي اسـت     تنوع منابع تامين مالي و برنامه     

هـا و   انتظار داشته باشند که به منظور حفظ نقدينگي کافي، به ادارة دارائيها، بـدهي            

مباني تامين مالي بانکها . م زير خط ترازنامة خود بپردازندقراردادهاي مربوط به اقال

بايسـت   ها ـ مـي   ـ چه از نظر منابع تامين وجوه و چه از نظر تاريخ سررسيد بدهي

 .همچنين آنها بايد سطح مناسبي از دارائيهاي نقد را حفظ نمايند. متنوع باشد

 

 
∗١  – Central liquidity control 

اي را منتشر نموده است که به تشريح عوامل اصلي چارچوب يک مدل               ال مقاله  کميته ب  -٢١

گرچه اين مقاله بر استفادة از ايـن  . پردازد  گيري و مديريت نقدينگي مي      تحليلي براي اندازه  

المللي تمرکز دارد، لـيکن رهنمـودي را          چارچوب براي بانکهاي بزرگ و فعال در عرصة بين        

چـارچوبي  «مقالـة   . باشـد   ه است براي کلية بانکها سودمند مـي       آورد که ثابت شد     فراهم مي 

 . را مالحظه فرمائيدمجموعة رهنمودها ١ جلد ـ از» گيري و مديريت نقدينگي براي اندازه
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  ريسک عملياتي-۳-۴

هـاي    يابند کـه مـديريت عـالي، رويـه        بايست اطمينان     ناظران بانکي مي   

حسابرسي و کنترل داخلي اثربخشي را بکار گرفته، براي مديريت و کاهش ريسک             

بعنوان مثال بوسـيلة بيمـه يـا        (باشند    عملياتي نيز از سياستهاي الزم برخوردار مي      

اندازي مجدد  بازرسان بايد مطمئن شوند که بانکها جهت راه ). ريزي اقتضائي   برنامه

هاي مناسب و مطمئني هستند که از راه           سيستمهاي اصلي خود، داراي برنامه     تمامي

 .اند دور قابل کنترل بوده و جهت مقابله با چنين حوادثي تهيه شده

 

  کنترلهاي داخلي-۵

 :۱۴اصل 

ناظران بانکي بايد مطمئن شوند که بانکها داراي کنترلهاي داخلي مناسـبي             

بايست موارد    اين کنترلها مي  . باشد  س فعاليت آنها مي   ماهيت و مقيا  هستند که متناسب با     

 :ذيل را دربرگيرد

 ترتيبات مشخصي براي تفويض اختيار و مسئوليت -

تفکيک وظائف تعهدآور بانک، پرداخـت وجـوه، و حسـابداري دارائيهـا و               -

 ها از يکديگر بدهي

 رفع مغايرت از اين فرآيندها -

 محافظت از اموال بانک -

تقل داخلي و خارجي و وظايف تطبيقي جهت آزمون         و حسابرسي مناسب و مس     -

 .ميزان پايبندي به اين کنترلها و نيز به قوانين و مقررات ذيربط

 

 

۶۳ 

 



 

 

 

 

 :۱۵اصل 

ها و روشهاي مکفي      بازرسان بايد مطمئن شوند که بانکها داراي سياستها، رويه         

ـ ۱∗»شناخت مشتري«و مناسبي ـ ازجمله مقررات صريح مربوط به   د که معيارهاي  هستن  

استفادة عمـدي     اي را در بخش مالي ارتقاء بخشيده و مانع از سوء            عالي اخالقي و حرفه   

 .شوند يا سهوي عوامل جنايتکار از بانک مي

 

 : حصول اطمينان از موارد ذيل است منظور از کنترلهاي داخلي،

هـا و     فعاليت يک بانک به روشي محتاطانـه و در انطبـاق بـا خـط مشـي                 -

 .شود يهاي تدوين شده از سوي هيات مديره بانک انجام مياستراتژ

 .دنافت معامالت فقط با اختيارات الزم به جريان مي -

 .گيرند ها تحت کنترل قرار مي از دارائيها محافظت شده و بدهي -

 دقيـق و بموقـع را فـراهم           حسابداري و غيره؛ اطالعاتي کامل،     گزارشهاي -

 .آورد مي

رزيابي، اداره و کنترل ريسکهاي ايـن حرفـه         مديريت قادر به شناسائي، ا     -

 .باشد مي

 

 :چهار حوزة اوليه کنترلهاي داخلي عبارتند از

تعريف وظايف و مسئوليتها، محـدوديتهاي تعيـين        (ساختارهاي سازماني    •

 )گيري هاي تصميم شده براي تصويب وام، و رويه

 

 
∗١  – Know-your-customer = مشتري خود را بشناس 

 

۶۴ 

 



 

 

 

 

ـ          (هاي حسـابداري      رويه • ي، رفـع مغـايرت از حسـابها، فهرسـتهاي کنترل

 )ترازهاي آزمايشي ادواري و غيره

تفکيک وظائف گوناگون، بـازبيني مجـدد، کنتـرل          (۱∗»نظارت دقيق «اصل   •

 ) نفره، و غيره۲مجدد دارائيها، درج امضاهاي 

 گذاريها کنترل فيزيکي اموال و سرمايه •

 

بايد بوسيلة حوزة حسابرسي کارآمدي کـه کفايـت، کـارآئي و اثربخشـي              

ي در درون يـک سـازمان را مسـتقالً مـورد ارزيـابي قـرار                عملياتي نظامهاي کنترل  

در نتيجه، حسابرس داخلـي بايـد از موقعيـت          . دهد، اين کنترلها را تکميل نمود       مي

مناسبي در بانک برخوردار بوده و جهت حفاظت از استقالل وي، خطوط گزارشدهي             

 را  تواند اثربخشـي ايـن فرآينـد        مي حسابرسي خارجي    ٢٢.مناسبي را طراحي نمود   

بازرسان بايد قانع شوند که بانکهـا، از سياسـتها و           . مجدداً مورد بررسي قرار دهد    

روشهاي موثري پيروي کرده و مديريت آنها در واکنش به نقاط ضعف کنترل داخلي  

انـد ـ اقـدامات اصـالحي      ـ که توسط حسابرسان داخلي و خارجي شناسائي شـده 

 .آورد مناسبي را بعمل مي

 وسيعي از قوانين و مقررات بانکي و غيربانکي بوده و           بانکها مشمول طيف  

الزم است جهت حصول اطمينان از انطباق عملکـرد خـود بـا آنهـا، از سياسـتها و                  

 در غيراينصـورت، تخلـف از الزامـات        . هاي کافي و مناسبي برخـوردار باشـند         رويه

 

 
∗١  – The "four eyes" principle 

کميتـه  «کنند که بانکها نسبت بـه ايجـاد يـک             ي در برخي کشورها، بازرسان توصيه م      -٢٢

هدف اين کميته، تسهيل نظارت مـوثر       . در درون هيات مديره خود اقدام نمايند      » حسابرسي

 .هيات مديره است
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مختلفـي  هـاي     تواند به شهرت بانک لطمه زده و آنرا در معرض جريمـه             مصوب مي 

تواند توانائي پرداخت بانک مذکور را، مورد         در شرايط حاد، اين لطمه مي     . قرار دهد 

همچنين عدم موفقيت بانکها در انطبـاق خـود بـا ايـن الزامـات،          . تهديد قرار دهد  

بيانگر اين موضوع است که بانک مذکور ـ با تعهد و تخصصـي کـه از يـک واحـد      

الزم است بانکهاي بزرگتر جهت انطباق خود . ودش رود ـ مديريت نمي  بانکي انتظار مي

بايست مطمئن شـوند      با قوانين، از واحدهاي مستقلي برخوردار بوده و بازرسان نيز مي          

 .آيند که چنين وظايفي به شکلي اثربخش به اجرا در مي

همکاري با قاچاقچيان مواد مخدر و ديگر عوامـل جنايتکـار ـ حتـي اگـر      

تواند موجب کاهش اعتماد عمومي به بانکها شده  ميبصورت غيرعمدي هم باشد ـ  

از اينرو اگرچه بطور معمـول مسـئوليت پيگـرد جـرائم            . و به شهرت آنها لطمه زند     

مربوط به پولشوئي و يا انجام تالشهاي مستمر بر ضد آن ـ در کشـورهاي متبـوع    

 ليکن درحصول اطمينان نسبت به اين موضـوع کـه   بازرسان ـ بر عهدة آنها نيست 

هاي مناسبي در ايـن زمينـه هسـتند، نـاظران از نقشـي حيـاتي         بانکها داراي رويه  

شـود     مي »شناخت مشتري «هاي صريح     ها که شامل خط مشي      اين رويه . برخوردارند

براي اجتناب از همکاري يا مشارکت با قاچاقچيان مواد مخدر يا ساير جنايتکاران و              

 ٢٣.اند  اي در بخش مالي طراحي شده       هنيز ارتقاء کلي معيارهاي عالي اخالقي و حرف       

گـروه  «بخصوص، بازرسان بايد بانکها را تشويق نمايند که آندسته از پيشنهادات            

  را که در مورد موسسات مالي کـاربرد دارنـد،           ۱∗»ويژة اقدام مالي در زمينة پولشوئي     

 

 
از » پيشگيري از سوء استفادة عوامل جنايتکار از نظام بانکي جهت پولشوئي          « به مقالة    -٢٣

 . رجوع شودمجموعة رهنمودها ١جلد 

∗١  – Financial Action Task Force on Money Laundering = FATF 
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اين پيشنهادات در مورد شناخت مشتري و حفظ سوابق، افـزايش تـالش             . بپذيرند

سسات مالي در کشف و گزارش معامالت مشکوک، و اقدامات موثر براي مراوده             مو

با کشورهائي است که درخصوص مبارزه با پولشـوئي، اقـدامات قـاطعي را انجـام         

 .اند نداده و يا عملکرد ضعيفي داشته

 دليـل مـورد     ۳وقوع تخلفات مالي در بانکها يا مشارکت آنها در اين امر، به             

 از ديدگاه کالن، اين امر ممکن است توان پرداخت مـالي            . است توجه ناظران بانکي  

دوم اينکـه  . بانکها و نيز سالمت سيستم مالي و قابليت اعتماد به آنرا تهديد نمايـد             

امکان دارد اين موضوع، حاکي از ضعف کنترلهاي داخلي باشد کـه خـود مسـتلزم                

قوة مربـوط بـه     و سوم آنکه ممکن است تبعات بـال       . دقت نظر مراجع نظارتي است    

به اين  . شهرت و اعتماد، از يک موسسه خاص به تمام سيستم مالي گسترش يابد            

داليل، الزم است که بانکها براي انعکاس مسائل و مشکالت خود، داراي خطـوطي              

ارتباطي باشند که هم در طول سلسله مراتب مديريت و هم در درون حوزة حفاظت               

بايد از کارکنـان    .  است، امتداد يافته باشد    داخلي يا حراستي که مستقل از مديريت      

دار را به افراد مافوق يـا حراسـت           خواسته شود که هرگونه رفتار مشکوک يا مسئله       

عالوه بر اين، بايد از بانکها خواسته شود که فعاليتهـاي مشـکوک و              . گزارش کنند 

ـ   . وقايع مهم در زمينة اعمال مجرمانه را به بازرسان گـزارش دهنـد             ق انجـام تحقي

پيرامون وقوع جرائم در بانکها، ضرورتاً بر عهدة بازرسان نيست و براي انجـام چنـين                

بايست مطمئن شوند که مراجـع   امري، به مهارتهاي تخصصي نياز است ليکن ناظران مي       

 بازرسان بايد قادر باشند اثـرات ايـن         .اند  ذيصالح از وجود اين مسائل آگاهي داشته      

ر بررسي نموده و درصورت نياز، مانع از اين تـاثيرات           مقوله را بر روي بانکهاي ديگ     

همچنين الزم است نسبت به حفـظ يـک آگـاهي عمـومي در مـورد انـواع                  . شوند

فعاليتهاي مجرمانه اقدام نمود تا بدينوسيله اطمينان يافت که بانکها جهت مقابله با 

 .اين قبيل فعاليتها، از کنترلهاي توانمند الزم برخوردارند
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  روشهاي نظارت بانکي مستمر-پ

 :۱۶اصل 

بايست مشتمل بر اشکالي از هـر دو شـيوة            يک سيستم نظارت بانکي موثر مي      

 . باشد۲∗ و غيرحضوري۱∗نظارت حضوري 

 

 :۱۷اصل 

بايست بطور منظم با مـديريت بانـک در تمـاس بـوده و درک                 بازرسان مي  

 .جامعي از عمليات آن موسسه داشته باشند

 

 :۱۸اصل 

 گزارشـهاي اظران بانکي بايد داراي ابزارهائي باشند کـه بوسـيلة آنهـا،             ن 

آوري   آماري را ـ بصورت انفرادي و تلفيقـي ـ از بانکهـا جمـع     عاتاحتياطي و اطال

 .نموده و آنها را مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار دهند

 

 :۱۹اصل 

ات نظارتي ـ يا از  مستقل اطالع ارزيابي ناظران بانکي بايد ابزارهائي را جهت 

 .طريق بررسيهاي حضوري و يا توسط حسابرسان خارجي ـ در اختيار داشته باشند

 

 

 
∗١  – On-site supervision = نظارت حضوري، نظارت در محل، نظارت مستقيم 

∗٢  – Off-site supervision = دور، نظارت غيرمستقيم راهاز ، نظارتنظارت غيرحضوري  
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 :۲۰اصل 

توانائي بازرسان در نظارت يکپارچه بر روي يک گروه بانکي، عاملي ضروري             

 .آيد براي نظارت بانکي به حساب مي

زيـه و تحليـل     آوري و تج    بازرسان نيازمند آن هستند که اطالعات را جمع        

يـک  . توان به صورت حضوري يا غيرحضوري به انجام رساند          اين امر را مي   . نمايند

در برخـي کشـورها،     . سيستم کارآمد نظارتي، از هر دو شيوه استفاده خواهد نمـود          

نظارت حضوري توسط بازرسان و در کشورهاي ديگر بوسيلة حسابرسان خـارجي            

ديگـر نيـز، يـک نظـام ترکيبـي از           در کشـورهاي    . شـود   واجد شرايط انجام مـي    

بازرسيهاي حضوري و تشريک مساعي بين بازرسان و حسابرسان خـارجي وجـود             

 .دامنة نظارت حضوري و شيوة انجام آن، به عوامل مختلفي بستگي دارد. دارد

صرفنظر از ترکيب فعاليتهاي حضوري و غيرحضوري يا استفادة بازرسان           

بايسـت بـا      ن خارجي، نـاظران بـانکي مـي       از خدمات انجام شده توسط حسابدارا     

مديريت بانک بطور منظم در تماس بـوده و درک جـامعي از عمليـات آن موسسـه                  

توانـد بخـش      مطالعة گـزارش حسابرسـان داخلـي و خـارجي مـي           . داشته باشند 

بعنـوان  . ناپذيري از هر دو نظارت حضوري و غيرحضـوري را تشـکيل دهـد               جدائي

اي عوامل مختلفي پرداخت کـه        ت به ارزيابي دوره   بايس  بخشي از نظارت مستمر مي    

بايد بانکها را ملزم نمود که اطالعات . گيرند طي فرآيند صدور مجوز، مدنظر قرار مي  

را بطور ادواري به بازرسان تسـليم نمـوده و بازرسـان نيـز بايـد از ايـن توانـائي                     

ري آنها و تمامي هاي کا بانکها، مباحثات منظمي پيرامون حوزهبا برخوردار باشند که 

همچنين درصورتيکه مشکالت گسترش يابنـد،      . موضوعات مهم ديگر داشته باشند    

 توانند به بازرسان اعتماد کرده و با آنـان مشـورت             بانکها بايد احساس کنند که مي     
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نمايند و انتظار داشته باشند که مشکالت مطروحه به شـکلي سـودمند و بصـورت                

بعـالوه الزم اسـت بانکهـا بـر         . رسي گذاشـته خواهندشـد    محرمانه به بحث و بر    

 .مسئوليت خود در اعالم بموقع موضوعات مهم به بازرسان، واقف باشند

 

  بازرسي غيرحضوري-۱

 احتياطي  گزارشهايبازرسان بايد داراي ابزارهائي باشند که بوسيلة آنها،          

آوري نموده و آنها  معو اطالعات آماري را ـ بصورت انفرادي و تلفيقي ـ از بانکها ج  

اين ابزارها بايد شامل صورتهاي مالي      . را مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار دهند        

 که راجع به مقدار منابع واقـع        هائيگزارش.  تکميلي ديگر باشند   اصلي و گزارشهاي  

شده در معرض ريسکهاي مختلف و نيز ساير ابعاد مـالي بانـک از جملـه ذخـائر و                 

همچنـين الزم اسـت   . آورنـد  زنامه، جزئيات بيشتري را فراهم مي   اقالم زير خط ترا   

موسسة ناظر، توانائي کسب اطالعات از طريق همکاري با اشـخاص غيربـانکي را              

نيز الزم است که بازرسان از اطالعات و تحليلهائي کـه در دسـترس              . داشته باشد 

 .عموم مردم قرار دارند، نهايت استفاده را ببرند

ميزان پايبنـدي بانکهـا بـه الزامـات         توان    مي اين گزارشها با استفاده از     

 را  ۱∗گيرندگان منفرد   احتياطي از قبيل کفايت سرمايه يا محدوديتهاي مربوط به وام         

توانـد مشـکالت بـالقوه را ـ      اغلب نظارت غيرحضوري مـي . مورد بررسي قرار داد

ه و هـاي حضـوري ـ مـورد شناسـائي قـرار داد       بخصوص در فواصل بين بازرسـي 

 تر شوند زمينة تشخيص اوليه آنها و پيشـبرد           بدينوسيله قبل از آنکه مشکالت جدي     

 

 
∗١  – Single debtor limits 
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توان نه تنهـا بـراي         مي همچنين از اين گزارشها   . اهم آورند اقدامات اصالحي را فر   

شناخت عملکرد موسسات خاص استفاده نمود بلکه بـراي شـناخت نظـام بـانکي               

ـ       بعنوان يک کليت نيز مي     ري يـا هنگـام بـروز       در مقـاطع ادوا   . تتـوان بهـره گرف

. توانند مبناي مباحثات با مديريت بانک قرار گيرنـد           مزبور مي  مشکالت، گزارشهاي 

همچنين آنها بايد بخش مهمي از برنامة بازرسي را تشکيل دهند بطوريکه از وقـت               

 .شود، حداکثر استفاده را بعمل آورد محدودي که صرف بازرسي حضوري مي

 

 ٢٤وري و يا استفاده از حسابرسان خارجي بازرسي حض-۲

بازرسان بايد ابزارهائي را جهت ارزيابي اطالعات نظارتي ـ يـا از طريـق     

. بررسيهاي حضوري و يا توسط حسابرسـان خـارجي ـ در اختيـار داشـته باشـند      

نظارت حضوري ـ خواه بوسيلة کارکنان بخش بازرسي يک موسسه نظارت بـانکي   

ـ      ان پـس از دريافـت کميسـيون خـود، انجـام آنـرا بـه                انجام شود و خواه بازرس

بايست به نحوي سـازمان يافتـه باشـد تـا      حسابرسان خارجي واگذار نمايند ـ مي 

بوسيلة آن بتوان راجع به اينکه در تمامي بانکها، حاکميـت سـهامي کـافي وجـود                 

باشند، تحقيق مسـتقلي را بعمـل         داشته و اطالعات تهيه شده توسط آنها موثق مي        

 .دآور

وسيلة آن  آورند که به هاي حضوري، ابزاري را براي ناظر فراهم مي بازرسي 

 :بتواند طيفي از موضوعات ازجمله موارد ذيل را تائيد يا ارزيابي نمايد

  دريافتي از بانکهايصحت گزارش •

 
کشورها به حسابرسان مسـتقلي کـه بوسـيلة موسسـه نظـارتي اسـتخدام              در برخي    -٢٤

شوند تا به نمايندگي از آنها به انجـام امـور ذيـربط بپردازنـد، حسـابداران گزارشـگر                     مي

(Reporting accountants)شود  اطالق مي. 
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 عملکرد کلي و وضعيت بانک •

 هاي کنترل داخلي در بانک کفايت نظامهاي مديريت ريسک و رويه •

 هاي مطالبات سوخت شده يت پرتفوي وام و کفايت ذخائر و اندوختهکيف •

 شايستگي مديريت •

 کفايت سيستمهاي اطالعات مديريت و حسابداري •

مسائل و موضوعاتي که در مراحل قبلي نظارت حضوري يـا غيرحضـوري،              •

 .اند مورد شناسائي واقع شده

 مجوز بانکيميزان پايبندي بانک به قوانين و مقررات و شرايط مندرج در  •

 

هـا و محـدودة آنهـا،         بايست در رابطه با تعداد بازرسي       موسسه نظارتي مي  

 عالوه بر ايـن، الزم اسـت بـه منظـور            .دستورالعملهاي داخلي شفافي را وضع نمايد     

ها داراي اهدافي شـفاف بـوده و بـه شـکلي              حصول اطمينان از اين امر که بازرسي      

هاي بازرسـي     ها و رويه    وسعة خط مشي  شوند، نسبت به ت     جامع و مستمر انجام مي    

بسته به نوع استفاده از کارکنان بخـش بازرسـي، ممکـن اسـت يـک                . اقدام نمود 

موسسة نظارتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف فوق، از حسابرسان خـارجي              

در برخي موارد ممکن است چنين وظايفي، بخشي از فرآيند معمولي           . استفاده نمايد 

بعنوان مثال ارزيابي کيفيت پرتفوي وام و ميزان ذخـائر          (يل دهد   حسابرسي را تشک  

بايست از اختيارات     هاي ديگر نيز مي     بازرسان در زمينه  ). مورد نياز براي پوشش آن    

کافي برخوردار باشند تا براساس آن بتوانند موسسـات مزبـور را ملـزم نماينـد از                 

هاي نظارتي ـ به   ر زمينهالعمل کاري، انجام چنين اموري را ـ بخصوص د  طريق حق

هايي که  بعنوان مثال راجع به صحت گزارش     (ساير اشخاص ذيصالح واگذار نمايند      

 اگرچـه  ). اند و يا در مورد کفايت سيسـتمهاي کنترلـي           توسط بازرسان تکميل شده   

 

۷۲ 

 



 

 

 

 

تنها زماني بايد از خدمات حسابرسان خارجي براي مقاصد نظارتي اسـتفاده نمـود              

اي مسـتقل بـوده و از    اي ـ کـه از نظـر حرفـه     يافتـه  برسي توسـعه که حرفة حسا

در . مهارتهاي الزم براي انجام وظائف محوله برخوردار است ـ وجود داشته باشـد  

بايست اين حق را براي خود محفوظ بدارد کـه           چنين شرايطي، موسسه نظارتي مي    

ـ                  وي موسسـه   چنانچه نتيجة کار نظارتي خود را، مبتني بـر کـار انجـام شـده از س

بيند، مانع استفاده از خـدمات حسابرسـي موسسـه            حسابرسان خارجي خاصي مي   

بعالوه، بازرسان بايد از گروههاي بانکي بخواهند که تا حد ممکن و در             . مزبور شود 

اسـتفاده  ) يکسـاني (تمامي گروه، از حسابرسان و تـواريخ حسـابداري مشـترکي            

 .نمايند

درک  بازرسان و حسابرسان خارجي، اين موضوع نيز حائز اهميت است که 

  پيش از شناسائي مشکالت در يـک بانـک،        . روشني از نقش يکديگر داشته باشند     

بايست مسئوليتهاي خود مبني بر ايجاد ارتباط بـا موسسـه             حسابرسان خارجي مي  

نظارتي را بطور واضـح درک نمـوده و نيـز الزم اسـت از آنهـا در برابـر هرگونـه                      

ادقانة چنين اطالعاتي ممکن است متوجة شخص آنها نمايد،         که افشاء ص   يمسئوليت

براي تسهيل مذاکرات بين بازرسان و حسابرسان خارجي، بايـد از           . محافظت شود 

 در بسياري از موارد، الزم است که بانک نيـز در            ٢٥.ساز و کار مناسبي استفاده نمود     

بـراي انجـام    بايسـت     در کلية موارد، موسسه ناظر مي     . اين مباحثات شرکت نمايد   

 .هاي مستقل از بانکها، از اختيارات قانوني و ابزارهاي الزم برخوردار باشد بازرسي

 

 
ه و   کميته بال رابطة بين ناظران بانکي و حسابرسان خارجي را مورد مطالعـه قـرار داد                -٢٥

رابطـة بـين    «مقالـة   . ها را مطرح نموده اسـت       درخصوص تعامل بين آنها، مناسبترين شيوه     

 . را مالحظه نمائيدمجموعة رهنمودهااز جلد سوم » ناظران بانکي و حسابرسان خارجي
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 ۱∗ نظارت يکپارچه-۳

توانائي ناظران در انجام نظـارت تلفيقـي از يـک واحـد بـانکي، عـاملي                  

اين مقوله شامل توانائي در بررسـي       . آيد  ضروري براي نظارت بانکي به حساب مي      

بانکي و غيربانکي انجام شده توسط واحد مزبـور اسـت کـه يـا بطـور                 فعاليتهاي  

و بوسيلة دفاتر داخلي    ) توسط شعب و واحدهاي تابعه    (مستقيم يا بطور غيرمستقيم     

بايست به اين موضوع توجه نمايند کـه          بازرسان مي . گيرد  و خارجي آنها صورت مي    

را بـراي آن بانـک      فعاليتهاي غيرمالي يک بانک يا گروه، ممکن است ريسـکهائي           

الزم است بازرسان راجع به اين موضوع تصميم بگيرند که کدام           . دربرداشته باشد 

، کداميک از آنها    )بصورت انفرادي (دسته از الزامات احتياطي را تنها براي يک بانک          

در کليـة مـوارد،     . را بصورت تلفيقي و چه الزاماتي را براي هر دو روش بکار گيرنـد             

بانکي به هنگام استفاده از روشهاي نظارتي خود، از ساختار کلي         الزم است ناظران    

 همچنين ناظران بانکي بايد بتواننـد خـود را بـا            ٢٦.گروه يا واحد بانکي مطلع باشند     

 واحدهاي آن سازمان هستند، هماهنـگ     ساير مراجعي که مسئول نظارت بر بعضي        

 .نمايند

 

 

 

 

 

 
∗١  – Supervision on a consolidated basis 

» المللي بانکهـا     فعاليتهاي بين  نظارت تلفيقي بر  « کميته بال در مقالة خود تحت عنوان         -٢٦

 .، نظارت تلفيقي را توصيه نموده است)مجموعة رهنمودها از ١جلد (
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  اطالعات مورد نياز از بانکها-ت

 :۲۱اصل 

بايست مطمئن شوند که هر بانک سوابق کافي از فعاليتهاي            ناظران بانکي مي   

هاي رايج حسابداري     ها و شيوه    سوابقي که براساس خط مشي    . کند  را نگهداري مي  خود  

تصويري واقعي و منصـفانه از      کند که     اين امکان را فراهم مي    بازرسان  براي  تهيه شده و    

بايد اين  عالوه بر اين،    . کسب نمايند ي آن بانک    وضعيت مالي و سودآوري عمليات تجار     

. کند  اطمينان حاصل شود که بانک نسبت به انتشار منظم صورتهاي مالي خود اقدام مي             

 .نمايند هائي که وضعيت آن بانک را بطور کامل منعکس مي صورت

اينکه بازرسان، نظارت غيرحضوري موثري از بانکها بعمـل آورده و           براي  

بايست اطالعات مالي را در  نکي محلي را مورد ارزيابي قرار دهند مي     وضعيت بازار با  

بايست بطـور ادواري بوسـيلة        اين اطالعات مي  . فواصل زماني منظم دريافت نمايند    

الزم اسـت نـاظران     . هاي خارجي تائيـد شـوند       بازرسيهاي حضوري يا حسابرسي   

ي کـافي اقـدام     بانکي اطمينان يابند که هر بانک نسبت به حفظ سوابق حسـابدار           

هاي رايج حسابداري تهيه شده و        ها و شيوه    سوابقي که براساس خط مشي    . کند  مي

بازرسان را قادر به کسب تصويري واقعي و منصفانه از وضعيت مـالي و سـودآوري         

کنندة تصويري     ارائه  براي اينکه صورتهاي مالي،   . نمايد  عمليات تجاري آن بانک مي    

ي است درصورت مناسبت، با احتساب ارزش جـاري         واقعي و منصفانه باشند ضرور    

هاي واقعي و منطقـي خـود ثبـت و ضـبط نمـوده و سـود                   دارائيها، آنها را به قيمت    

ص چه چيزي عايد بانـک      لموسسه نيز بيانگر اين موضوع باشد که احتماالً بطور خا         

  همچنين الزم است که حسابهاي مزبور، نقل و انتقاالت احتمالي در ذخائر           . شود  مي
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اين امر حائز اهميت است که بانکها اطالعات        . مطالبات سوخت شده را منعکس نمايند     

 هرچند اين احتمـال     .را در قالبي ارائه نمايند که انجام مقايسه بين آنها را ممکن سازد            

وجود دارد که براي برخي مقاصد خاص، اطالعات دريافتي از سيسـتمهاي داخلـي              

ارائه گزارشها بصـورت ادواري،     . راي بازرسان سودمند باشد   اطالعات مديريت نيز ب   

ترازنامة يک بانک، صورت سـود و زيـان و          : بايست موارد ذيل را دربرگيرد      حداقل مي 

هاي احتمالي؛ به همراه جزئيات کامل و مقدار منابعي که در معـرض ريسـکهاي                 بدهي

 .مهم قرار دارند

اطي راجع به مطـالبي کـه بـراي         احتي  اميکه بانکها عمداً يا از روي بي      گهن 

کنند اين امکان وجـود دارد        فرآيند نظارتي اهميت دارند، اطالعات غلطي را ارائه مي        

درصورتيکه يک بانک، اطالعـاتي را      . که بازرسان به بيراهه رفته يا به مانع بربخورند        

ـ     داند محتواي آن غلط يا گمراه       دهد که مي    در اختيار بازرس قرار مي     ا از  کننده بوده ي

بايست بر عليه آن موسسه و ساير افراد دست اندرکار،            دقتي تهيه شده است مي      روي بي 

 .دست به اقدامات نظارتي و يا کيفري زد

 

  استانداردهاي حسابداري-۱

به منظور حصول اطمينان از اين امر کـه اطالعـات ارائـه شـده از سـوي         

 برخوردارنـد موسسـه نظـارتي       پذير بوده و از معاني واضحي       بانکها، ماهيتاً مقايسه  

ــي ــد    م ــه نماي ــها تهي ــه گزارش ــيوة ارائ ــراي ش ــتورالعملهائي را ب . بايســت دس

دستورالعملهائي که در آنها، آندسته از استانداردهاي حسابداري که الزم اسـت در             

 بايـد ايـن    . تهية گزارشها مورد استفاده قرار گيرند، به روشني تبيين شـده باشـند            
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 باشند که از مقبوليـت  اي  ا، مبتني بر آندسته از اصول و قواعد حسابداري        استاندارده

المللي برخوردار بوده، مخصوص موسسـات بـانکي وضـع            اي در سطح بين     گسترده

 .شده باشند

 

  حيطة ارائه گزارشها و تعداد آنها-۲

بايســت از اختيــارات الزم بــراي تعيــين حيطــة  موسســه نظــارتي مــي 

ثباتي اين حرفه را منعکس       ا برخوردار باشد تا بدينوسيله بي     گزارشدهي و تعداد آنه   

تک بانکهـا و نيـز تمـامي     نموده و موسسة مزبور را قادر سازد تا آنچه را که در تک         

براي اينکـه   . نظام بانکي اتفاق افتاده است، بصورت انفرادي و تلفيقي دنبال نمايد          

 تسليم نمايند الزم است که بانکها گزارشهاي خود را در فواصل زماني منظم تهيه و    

هرچنـد  . هاي آموزشي را در اين زمينه منتشر نمايند         اي از رساله    بازرسان، مجموعه 

شوند ليکن امکان تهية گزارشـهاي        برخي گزارشها، اغلب بصورت ماهيانه تهيه مي      

بعالوه ممکن است برخي گزارشها را      . ديگر بصورت فصلي يا ساليانه نيز وجود دارد       

 تهيه کنند بدين معنا که تنها پس از وقوع يک رويداد خـاص،              ۱∗»ديمور«بصورت  

). گذاري در يک شرکت جديـد       بعنوان مثال سرمايه  (نسبت به تهية آنها اقدام شود       

الزم است بازرسان متوجة اين مسئله باشـند کـه گـزارش تهيـه شـده، بـه چـه                    

ست هر بانک   در نتيجه ممکن است تصميم بگيرند که الزم ني        . موضوعي داللت دارد  

توان براساس ساختار سازماني يک       مي. نسبت به تکميل کلية گزارشها اقدام نمايد      

دهد، وضعيت آن بانک را به نمايش  بانک، اندازة آن و انواع فعاليتهائي که انجام مي      

 .گذاشت

 

 
∗١  – Event generated reports = نگار گزارشهاي موردي يا واقعه  
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  تائيد صحت اطالعات ارائه شده-۳

ن گزارشـهاي   مسئوليت حصول اطمينان از صحت، جامعيت و به هنگـام بـود            

احتياطي، مالي و ديگر گزارشهاي ارائه شده به بازرسـان، برعهـدة مـديريت بانـک                

بايست مطمئن شـود کـه بـه صـحت و سـقم               بنابراين مديريت بانک مي   . باشد  مي

گزارشــها، رســيدگي شــده و اينکــه حسابرســان خــارجي، کفايــت سيســتمهاي 

. نماينـد   عات موثق را تائيد مي    گزارشدهي مورد استفاده و توانائي آنها در ارائه اطال        

الزم است حسابرسان خارجي راجع به صورتهاي مالي ساليانه و گزارشـهايي کـه              

وجـود نقـاط    . کند، اظهارنظر نماينـد     مديريت به سهامداران و عامة مردم ارائه مي       

هـا در يـک کشـور خـاص ممکـن اسـت             ضعف در استانداردهاي حسابرسي بانک    

بانکي خود را درگير ايجـاد دسـتورالعملهاي شـفافي          مستلزم اين باشد که ناظران      

بنمايند که به تبيين حيطـه و محتـواي برنامـة حسابرسـي و نيـز اسـتانداردهائي                  

در نهايت زماني که بازرسـان از       . پردازد که الزم است مورد استفاده قرار گيرند         مي

ـ                يلة کيفيت گزارشهاي نظارتي يا صورتهاي مالي ساليانه يا کـار انجـام شـده بوس

بايست براي انجام بموقع اقدامات اصـالحي،         حسابرسان خارجي راضي نيستند مي    

توان استفاده از معيارهاي نظارتي را داشته و اين حق را براي خود محفوظ بدارنـد                

 .که اجازة انتشار صورتهاي مالي جهت اطالع عموم مردم را صادر نمايند

کار انجـام شـده توسـط       الزم است بازرسان در ارزيابي کيفيت و کفايت          

حسابرسان، به اين موضوع توجه نمايند که برنامة حسابرسي مذکور، تا چه انـدازه              

پرتفـوي وام، ذخـائر     : هائي همچون مـوارد ذيـل پرداختـه اسـت           به بررسي حوزه  

 نـة  شامل شيوة برخورد بـا هزي      (۱∗بازپرداخت نشده مطالبات سوخت شده، وامهاي     

 

 
∗١  – Non-performing assets 
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ارزيابي دارائيها، فعاليتهاي انجام شـده در زمينـة           نحوة ،)تسهيالتبهره اين قبيل    

مشـتقه،    نيز ساير اوراق بهادار، ابزارهايخريد و فروش اوراق بهادار قابل معامله و        

هـاي داخلـي در مـورد نحــوة     و کفايـت کنترل ۲∗تبـديل دارائيهـا بـه اوراق بهـادار    

 الزم برخوردار بوده    انائيهاي داخلي از تو     که حسابرسي  درمواقعي. مالي گزارشدهي

منـابع اطالعـاتي    از    يکـي     آنها بعنـوان      به    توان    باشند، مي   از مديريت مي    و مستقل     

 .استناد نمود و براي ايجاد شناخت در بازرسان، بطور سودمندي از آنها بهره گرفت

 

  حفظ جنبة محرمانة اطالعات نظارتي-۴

 ح و بموقعي دسترسي   در بازار به اطالعات صحي    فعاالن  هرچند الزم است     

بايسـت     وجود دارند که ناظران بانکي مـي       ٢٧داشته باشند ليکن اطالعات حساسي    

به منظور افزايش اعتماد دو جانبه، بانکهـا        . جنبة محرمانه بودن آنها را حفظ نمايند      

بايست از اين موضوع اطمينان يابند که محرمانه بودن چنين اطالعات حساسي              مي

کي و سـاير طرفهـاي ذيـربط آن در موسسـات نظـارتي         از سوي موسسه ناظر بان    

 .شود داخلي و خارجي، حفظ مي

 

  افشاء-۵

 براي اينکه نيروهاي موجود در بازار به شيوة موثري عمل نموده و از ايـن                

 

 
∗٢  – Asset securitisation 

. گيرنـد    را بعنوان اطالعات حساس درنظر مي       در کشورهاي مختلف، اطالعات متفاوتي     -٢٧

هرچند، اين موارد نوعاً شامل اطالعات مربوط به حساب شخصي مشتريان و نيز مشکالتي              

 .نمايد است که بازرس براي حل آنها به بانک کمک مي
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 در بـازار، بـه      فعـاالن رهگذر، نظام مالي کارآ و با ثباتي را ايجاد نمايند، الزم است             

کنندة نظارت  بنابراين افشاء، تکميل. ترسي داشته باشند اطالعات صحيح و بموقع دس    

به اين دليل، بانکها بايد ملزم شوند اطالعات مربوط به فعاليتها و وضـعيت مـالي              . است

 اطالعاتي که از جامعيت الزم برخوردار بوده        .خود را جهت اطالع عموم، افشاء نمايند      

 در بازار بتوانند ريسـک موجـود        کنندگان  براي اينکه مشارکت  . کننده نباشند   و گمراه 

در هر واحد بانکي را ارزيابي نمايند الزم است که ايـن اطالعـات کـافي و بموقـع                   

 ٢٨.باشند

 

 
 اخيراً کميته بال براي مطالعة مباحث مربوط به افشاء و تهيه دسـتورالعمل الزم بـراي                 -٢٨

 . بانکداري، اقدام به تشکيل يک گروه فرعي نموده استصنعت
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 اختيارات رسمي بازرسان: پنجبخش 

 :۲۲اصل 

الزم است ناظران بانکي، ابزارهاي نظارتي مناسبي در اختيار داشته باشند تا             

هـاي کفايـت      از قبيل حداقل نسـبت    (زامات احتياطي   در زماني که بانکها در تامين ال      

قصور ورزيده يا از ضوابط نظارتي سرپيچي کـرده، و يـا هنگاميکـه منـافع                ) سرمايه

، نسبت به انجـام بموقـع       داردگذاران به هر طريق ديگري در معرض خطر قرار            سپرده

انـائي  بايسـت شـامل تو      در شرايط حاد، اين امر مـي      . اقدامات اصالحي اقدام نمايند   

 .بازرسان در ابطال مجوز بانکي يا پيشنهاد لغو آن باشد

 

  اقدامات اصالحي-الف

عليرغم تالش بازرسان، ممکن است موقعيتهائي بوجـود آيـد کـه در آن،               

 ديـون،   يده و يا توانائي آنها در پرداخت      بانکها در تامين الزامات نظارتي قصور ورز      

گذاران و بستانکاران و جلـوگيري         سپرده به منظور حفاظت از منافع    . زير سوال برود  

از گسترش بيشتر اين مسائل، بازرسـان بايـد از تـوان انجـام مـداخالت بموقـع                  

الزم است ناظرين بانکي، ابزارهاي نظارتي مناسـب را در اختيـار            . برخوردار باشند 

مات اصالحي اقدام نموده و بسته      اداشته باشند تا بتوانند نسبت به انجام بموقع اقد        

در مـواردي کـه مشـکل    . ه نوع مسائل کشف شده، واکنش مناسبي را ارائه نمايند        ب

باشد، انجام يک اقدام غيررسمي از قبيل تـذکر سـاده             کشف شده نسبتاً جزئي مي    

شفاهي يا کتبي به مديريت بانک، ممکن است تمام آن چيـزي باشـد کـه انتظـار                  

هنگـامي کـه    .  نياز باشد  تري  در ساير موارد ممکن است به اقدامات رسمي       . رود  مي

 اين اقدامات اصالحي، بخشي از يک برنامة جامع اصـالحات در آن بانـک بـوده و                  
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بندي باشد، بيشترين شانس را براي موفقيـت          اجراي آن مبتني بر يک برنامة زمان      

هرچند عدم دستيابي به يک توافق با مديريت بانک، نبايد مانع از الزام . دارا هستند

 .نظارتي به انجام اقدامات اصالحي مورد نياز باشدمرجع 

بازرسان نه تنها بايد از اين اختيار برخوردار باشند که فعاليتهاي جاري بانک              

بايست بتوانند مانع از تصويب ورود بانک به فعاليتهاي جديـد             را محدود نمايند بلکه مي    

خوردار باشند که پرداخـت     همچنين آنها بايد از اين اختيار بر      . يا خريدهاي تازه شوند   

را به سهامداران تحديد يا تعليق نموده و بتوانند نقل و انتقاالت            ) يا ساير پرداختها  (سود  

 براي بررسي   .ها و خريد سهام يک بانک بوسيلة خودش را نيز محدود نمايند             در دارائي 

مسائل مربوط به حوزة مـديريت، الزم اسـت کـه بـازرس از ابزارهـاي کارآمـدي                  

اين ابزارها شامل قدرت کنتـرل مـالکين، اعضـاي هيـات مـديره،              . دار باشد برخور

مديران و تغيير يا تحديد قدرت آنها و درصورت ضرورت، منع افـراد از فعاليـت در                 

در نهايت، ناظران بايد بتوانند براي بـانکي کـه نسـبت بـه          . عرصة بانکداري است  

ده است، اقدامات حفـاظتي را      رعايت الزامات احتياطي يا ساير الزامات اهمال ورزي       

اين نکته حائز اهميت است که تبعات کليه اقدامات اصالحي، مسـتقيماً       . بعمل آورند 

 .مسئوليت کالن موسسه برعهدة آنان استباشد چرا که  متوجة هيات مديره مي

بايسـت مترصـد آن        بازرسان مـي   گامي که اقدامات اصالحي بعمل آمد     هن 

ي ادواري، اين نکته را مشخص نمايند که آيا آن بانک           ها  باشند که با انجام بررسي    

چنانچـه مشـکالت رو بـه       ). يا خيـر  (خود را با معيارهاي مزبور منطبق نموده است         

تـر بازرسـان مبنـي بـر          وخامت گذاشته يا مديريت بانک، درخواستهاي غيررسمي      

شديد انجام اقدامات اصالحي را ناديده بگيرد، الزم است که اقدامات اصالحي را ت            

 .نمود
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 هاي انحالل  شيوه-ب

در شرايط بسيار حاد و عليرغم تالشهاي مستمر بازرسان بـراي حصـول              

اطمينان از رفع مشکالت يک بانک، ممکن است واحد مزبور نتوانـد از نظـر مـالي،                 

حلهـائي    در چنين مـواردي ممکـن اسـت بـازرس در راه           . بيش از اين دوام بياورد    

تر يا ادغام بـا       مستلزم واگذاري امور بانک به يک موسسه سالم       مشارکت نمايد که    

شود بازرس بايد از اين  زماني که کلية اقدامات ديگر با شکست مواجه مي. آن باشد

توانائي برخوردار باشد که به کار يک بانک ناسالم خاتمه داده يا به تعطيل آن کمک 

 .ت شودنمايد تا بدينوسيله از ثبات کلي نظام بانکي، حفاظ
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 بانکداري برون مرزي: بخش شش

 و  ۱∗اصول تنظيم شده در اين بخش، با آنچه که معروف به توافقنامه بـال              

 توافقنامة مزبور بـه ايجـاد تفـاهم در          ٢٩.هاي بعدي آن است، انطباق دارد       اصالحيه

ـ در زمينـة  رابطه با نحوة تماس و همکاري بين مقامات کشورهاي مبداء و مقصـد   

آخرين سند از اين دست تحت . انجامد نظارت بر واحدهاي برون مرزي بانکها ـ مي

، محصول مشـترک کميتـه بـال و    »نظارت بر عمليات بانکداري برون مرزي     «عنوان  

 کشـور  ۱۳۰ است که پس از انتشـار، بـه تائيـد    ۲∗گروه ناظران بانکي برون مرزي    

)  مـيالدي ۱۹۹۶ماه ژوئن سال (ران بانکي المللي ناظ کننده در کنفرانس بين   شرکت

باشد که هدف آنها، رفع موانع مربوط بـه            توصيه مي  ۲۹اين سند دربردارندة    . رسيد

 .اجراي موثر نظارت تلفيقي است

 

 ۳∗ وظائف بازرسان کشور مبداء-الف

 :۲۳اصل 

 واحدهاي بانکي خود کـه در سـطح         ازالزم است بازرسان بر روي آن دسته         

 توانـد از     اين امر مـي   . فعال هستند، نظارت تلفيقي جامعي را اعمال نمايند       المللي    بين

 

 
∗١  – Basel Concordat 

حداقل استانداردها بـراي  «،  »اصولي براي نظارت بر تشکيالت خارجي بانکها      « مقاالت   -٢٩

نظارت بـر عمليـات     «و  » المللي و واحدهاي برون مرزي آنها       نظارت بر گروههاي بانکي بين    

 . را مالحظه بفرمائيدمجموعة رهنمودها جلد سوم از» بانکداري برون مرزي

∗٢  – The Offshore Group of Banking Supervisors 

∗٣  – Home Country = کشور مبداء، کشور ميهمان، کشور متبوع، کشور موطن  
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طريق نظارت کافي و بکارگيري ضوابط احتياطي مناسب براي کليـة جوانـب عمليـات             

 از واحدهاي بانکي ـ بخصوص در شعب خـارجي،   گروهجهاني انجام شده توسط اين 

 .ـ صورت پذيردگذاريهاي مشترک و واحدهاي تابعة آنها  سرمايه

 

 :۲۴اصل 

ايجاد تماس و تبادل اطالعات با ساير بازرسان ذيربط بخصـوص بـا مراجـع                

 .دهد ، بخش مهمي از نظارت تلفيقي را تشکيل مي۱∗نظارتي کشور مقصد

در راستاي اجراي نظارت بانکي يکپارچه، الزم است نـاظران بـانکي بـر               

هاي بانکي خود ـ ازجمله شعب  کلية جوانب عمليات جهاني انجام شده توسط واحد

گذاريهاي مشترک و واحدهاي تابعة آنها ـ نظارت کافي داشته و در  خارجي، سرمايه

يکـي از مسـئوليتهاي اصـلي       . اين رابطه از ضوابط احتياطي مناسب استفاده کننـد        

، تعيين اين موضوع است که آيا بانک مزبور بر شعب خـارجي،             ۲∗بازرس بانک مادر  

. ي مشترک و شرکتهاي تحت پوشش خود نظارت کافي دارد يا خيرگذاريها سرمايه

ميزان انطباق آنها با کنترلهاي داخلـي،       : بايست موارد ذيل را دربرگيرد      اين نظارت مي  

 دريافت يک جريان کافي و منظم از اطالعات، و تعيين صحت و سقم اطالعات دريافـت               

جود دارد که دفـاتر خـارجي        در بسياري از موارد، اين امکان و       .شده بصورت ادواري  

يک بانک به انجام عملياتي مبادرت ورزند که داراي تفاوتهاي اساسي بـا عمليـات               

 بايست مطمئن شـوند کـه آيـا بانـک           در نتيجه بازرسان مي   . داخلي آن بانک است   

 

 
∗١  – Host Country = ،کشور ميزبان کشور مقصد  

∗٢  – The parent bank 
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اي درسـت و مطمـئن، از تجربـة الزم            مذکور جهت انجام اين فعاليتها بـه شـيوه        

 .برخوردار است يا خير

ايجاد تماس و تبادل اطالعات با ساير بازرسان ذيـربط ازجملـه مراجـع               

ايـن تمـاس بايـد از     . نظارتي کشور مقصد، بخش مهمي از نظارت تلفيقـي اسـت          

بايسـت    مرحلة صدور مجوز شروع شود يعني هنگامي که بازرس کشور مقصد مـي            

بداء را از آن    قبل از صدور مجوز فعاليت براي دفتر نمايندگي، مجوز بازرس کشور م           

اي بين بازرسـان وجـود        در بسياري از موارد، مناسبات دوجانبه     . بانک مطالبه نمايد  

بايست مبادله    اي از اطالعات که مي      توان اثبات نمود براي تعريف محدوده       مي. دارد

شده و تعيين شرايط مورد نياز براي انجـام چنـين امـري، وجـود ايـن مناسـبات                   

بخشي توافـق   براي کسب اطالعات، بر روي ترتيبات رضايت  تا زماني که    . سودمند است 

بايست مانع از انجام عمليات بانکهاي خود در کشـورهائي            نشده است ناظران بانکي مي    

شوند که بدليل برخورداري از قـوانين رازداري و سـاير مقـررات، مـانع از گـردش                  

 .شوند اطالعات الزم براي انجام نظارت مناسب مي

يفيت و محدودة نظارتي که بازرسـان کشـور مقصـد در            همچنين تعيين ک   

نماينـد، بـر عهـدة نـاظراني از           مورد عمليات محلي بانکهاي کشور مبداء اعمال مي       

در مواقعي که نظارت کشـور مقصـد، از کفايـت الزم برخـوردار             . کشور مبداء است  

نيست ممکن است بازرس کشور مبداء براي جبران ايـن امـر، نسـبت بـه انجـام                  

هاي حضوري، درخواست اطالعات تکميلي از  ات ويژة ديگري همچون بازرسياقدام

باتوجـه بـه نـوع      . دفتر مرکزي بانک مزبور يا حسابرسان خارجي آن، اقدام نمايـد          

هاي مزبور را به   اگر نتوان براي ايجاد اطمينان خاطر کافي، گزينه ريسکهاي موجود،

 ديگري نيست ليکن اين      تخاب گزينة اجرا درآورد بازرس کشور مبداء نيز قادر به ان        

امکان براي وي مهيا است که درخواست نمايد به کار واحدهاي برون مرزي، خاتمه            

 .داده شود
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  وظائف بازرسان کشور مقصد-ب

 :۲۵اصل 

بايست بانکهاي خارجي را ملزم نمايند عمليات محلي خود           ناظران بانکي مي   

شابهي انجام دهند که موسسات داخلي نيز ملزم بـه          را مطابق با استانداردهاي عالي م     

همچنين الزم است بازرسان مذکور از اختيارات الزم جهت مبادلـة           . رعايت آنها هستند  

اطالعات با بازرسان کشور مبداء برخوردار باشند تا بدينوسيله بتوانند نظارتي تلفيقي را             

 .به اجرا درآورند

ت را افزايش داده و موجب تعميـق        بانکهاي خارجي در بيشتر اوقات، رقاب      

. آينـد   شوند از اينرو فعاالن مهمي براي بازارهاي بانکي محلي به حساب مي             آن مي 

بايست بانکهاي خارجي را ملزم نماينـد عمليـات محلـي خـود را                ناظران بانکي مي  

مطابق با استانداردهاي عالي مشابهي انجام دهند که موسسات داخلي نيز ملزم به             

همچنين الزم است بازرسان مـذکور از اختيـارات الزم جهـت            . ا هستند رعايت آنه 

مبادلة اطالعات با بازرسان کشور مبـداء برخـوردار باشـند تـا بدينوسـيله بتواننـد               

هاي خـارجي     در نتيجه، الزم است عمليات بانک     . نظارتي تلفيقي را به اجرا درآورند     

نظارتي و گزارشـدهي مشـابهي      نيز همانند بانکهاي داخلي، تابع الزامات احتياطي،        

البته با تشخيص وجود تفاوتهائي از قبيل اينکه شعب مستقالً تامين سرمايه            (باشد  

 ).شوند نمي

ازآنجاکه موسسه نظارتي کشور مقصد، تنها بخش محـدودي از عمليـات             

کلي بانک خارجي را تحت نظارت خود دارد الزم است موسسة نظارتي اين موضوع      

اي را بر روي عمليـات   يکپارچه آيا بازرس کشور مبداء، نظارت را مشخص نمايد که 

 براي آنکه بازرسان کشور مبـداء،      . نمايد يا خير    داخلي و خارجي آن بانک اعمال مي      
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بايسـت   نظارت تلفيقي کارآمدي را به اجـرا بگذارنـد، بـازرس کشـور مقصـد مـي                

ا با آنهـا در ميـان بگـذارد         اطالعات خود راجع به عمليات محلي بانکهاي خارجي ر        

مشروط بر آنکه اين امر بصورت متقابل بوده و از جنبة محرمانة اطالعات محافظت              

عالوه بر اين براي دستيابي به مقاصد نظـارتي مـورد نظـر، الزم اسـت کـه                  . شود

بازرسان کشور مبداء به شعب و دفاتر محلي بصورت حضـوري دسترسـي داشـته               

ن کشور مقصد مانع از مبادلة اطالعات يـا همکـاري بـا             در مواقعي که قواني   . باشند

بايست براي تغيير قـوانين       شوند مقامات کشور مقصد مي      بازرسان کشور مبداء مي   

خود تالش نمايند تا بدينوسيله کشورهاي مبداء نيز بتوانند نظارت تلفيقي موثري را             

 .به مرحلة اجرا بگذارند
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 ۱رة پيوست شما      

 

 مباحث ويژة مربوط به بانکهاي دولتي

 

اي هستند که تمام يـا بخـش          بسياري از کشورها داراي بانکهاي تجاري      

اغلب به  ٣٠.يا ساير نهادهاي دولتي تعلق دارد) ملي(اعظمي از آنها، به دولت مرکزي 

 دالئل تاريخي، اکثريت نظام بانکي را در ساير کشورها، بانکهاي تجاري دولتي تشـکيل             

دراصل، الزم است که کليه بانکها ـ صـرفنظر از نـوع مالکيـت آنهـا ـ از       . دهند مي

هرچند الزم است ماهيت منحصر     . استانداردهاي عملياتي و نظارتي يکساني تبعيت کنند      

 .بفرد بانکهاي تجاري دولتي را از ديگران باز شناخت

ر پشت سـر  معموالً بانکهاي تجاري دولتي، حمايت کامل منابع دولتي را د       

اين امر توانمندي و حمايت مضاعفي را بـراي بانکهـاي مزبـور فـراهم               . خود دارند 

تواند مفيد واقع شود ليکن بايد به اين نکته نيـز             اگرچه اين حمايت دولتي مي    . آورد  مي

توجه نمود که حل مشکالت در اين بانکها، گاهي اوقات با تاخير انجام شـده و دولـت                  

 ندارد که به هنگام نياز، سرماية مجـددي را بـراي آن بانـک               هميشه در موقعيتي قرار   

در ضمن ممکن است اين حمايت به پذيرش ريسکهاي فراوانـي از سـوي              . فراهم آورد 

  بعالوه زماني که فعاالن بازار از ايـن امـر آگـاهي داشـته               .مديريت بانک منجر شود   

 

 

 
هرچنـد ايـن بانکهـا، بـا        . انداز و تعـاوني شـود       امل بانکهاي پس  تواند ش   اين امر مي   -٣٠

اي از وام بوده   ـ که نوعاً متخصص اعطاي انواع ويژه (policy banks)بانکهاي تخصصي 

 .باشد ـ تفاوت دارند يا هدف آنها، توجه به بخشهاي خاصي از اقتصاد مي
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بوده و در نتيجه نسـبت       از حمايت کامل دولت برخوردار        باشند که يک بانک خاص،    

به منـابع تـامين     ) و شايد ارزانتري  (به يک بانک خصوصي مشابه، دسترسي بيشتر        

 .وجوه دارد، ممکن است از کارآئي نظم حاکم بر بازار کاسته شود

از اينرو بمنظور حفظ يک فرهنگ قوي اعتباري و هدايت آن در کل نظـام                

بال حصـول اطمينـان از ايـن امـر          بانکي، اين موضوع اهميت دارد که بازرسان بدن       

اي سطح باالئي  باشند که بانکهاي تجاري دولتي، در سطح قواعد و مهارتهاي حرفه

بعالوه، . نمايند که بانکهاي تجاري خصوصي نيز ملزم به رعايت آن هستند، عمل مي

بايسـت از همـان روشـهائي         براي نظارت بر بانکهاي تجاري دولتي، بازرسان مـي        

 .کنند  که براي نظارت بر ساير بانکهاي تجاري از آنها استفاده ميمند شوند بهره
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 ۲پيوست شمارة       

 

 ها حفاظت از سپرده

 

با وجود تالشهاي انجام شده از سـوي بازرسـان، امکـان ورشکسـتگي               

ه در چنين مواقعي، زيان واردة احتمالي به تمام يا بخشي از وجـو         . بانکها وجود دارد  

گـذاران    شود که بـه موجـب آن، سـپرده          گذاران، باعث افزايش ريسکي مي      سپرده

از اينـرو بسـياري از کشـورها    . دهنـد  اعتماد خود را به ساير بانکها نيز از دست مي 

انـد تـا بدينوسـيله از         ها اقدام نمـوده     نسبت به ايجاد طرحهائي جهت بيمة سپرده      

موالً اين طرحها بوسيلة دولت يا بانک       مع. گذاران جزء محافظت نمايند     منافع سپرده 

هاي بانکي، سازمان يافته و بجاي آنکه داوطلبانه باشند، اجبـاري             مرکزي يا انجمن  

 را فـراهم  ۱∗اي ها براي بسياري از بستانکاران بانـک، پشـتوانه          بيمة سپرده . هستند

م مـالي   که از رهگذر آن، اعتماد عمومي به بانکها افزايش يافته و ثبات نظا             دآور  مي

اي، اثر احتمالي مشکالت      همچنين ممکن است وجود چنين پشتوانه     . شود  بيشتر مي 

نمايند، محدود    يک بانک را بر ساير بانکهاي سالمتري که در همان بازار فعاليت مي            

 را در کل نظـام      ۲∗اي  کرده و بدينوسيله احتمال سرايت يا وقوع يک واکنش زنجيره         

هـاي خـروج      ها در رابطه بـا شـيوه        يمه سپرده يک مزيت مهم ب   . بانکي کاهش دهد  

دهـد تـا      اين است که به ناظران بانکي آزادي عمل بيشـتري مـي           ) از بازار (منطقي  

 .دار را، ورشکسته اعالم نمايند بانکهاي مسئله

 ها ممکن اسـت خطـر اقـدام بانکهـا بـه انجـام رفتارهـاي                  بيمة سپرده  

 

 
∗١  – Safety net 

∗٢  – Chain reaction 
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گذاران کوچک، تمايل کمتري به       سپرده. درا افزايش ده  ) آميز  مخاطره(غيراحتياطي  

پس گرفتن وجوه خود دارند حتي اگر بانک مزبور، استراتژيهاي پرريسـک خـود را       

شوند  با اين کار خود، موجب تضعيف بررسيهاي مهمي مي      گذاران    سپرده. ادامه دهد 

 .نمايند که بازرسان بر روي مديريت غير احتياطي آن بانک اعمال مي

سان و مقامات دولتي، تـاثير ايـن حمايتهـا را شناسـائي             الزم است بازر   

پذيري افراطي از سوي بانکها، اقـداماتي را بعمـل            نموده و براي ممانعت از ريسک     

ها متشکل    پذيري، استفاده از يک نظام بيمة سپرده        يک روش تحديد ريسک   . آورند

 ۹۰ن مثـال    بعنـوا (ها درصدي     در چنين نظامي، بيمة سپرده    .  است ۱∗از بيمة اتکائي  

دهد و يا اينکه فقط تا يک         هاي افراد را تحت پوشش خود قرار مي         از سپرده ) درصد

شـود بطوريکـه هنـوز هـم مقـداري از وجـوه               مقدار مشخصـي شـامل آنهـا مـي        

روشهاي ديگـر شـامل درنظـر گـرفتن         . گذاران در معرض ريسک قرار دارد       سپرده

ها   يري از شمول بيمه سپرده     يا جلوگ  ۲∗)براساس ريسک مربوطه  (هاي بيشتر     تعرفه

 .گذاران عمده و سازماني است بر سپرده

اي، متناسب با شرايط موجود و  الزم است شيوة واقعي انجام چنين برنامه    

 ٣١.وضعيت فرهنگي و تاريخي هر کشوري، تغيير يابد

 

 
∗١  – Co-insurance = بيمة اتکائي، بيمة مشترک 

∗٢  – Charging risk-based premiums 

. هاي سـپردة بـانکي وجـود دارد          در تمامي کشورهاي عضو کميته بال، اشکالي از بيمه         -٣١

مقالـة  . تجارب اين کشورها در طراحي يک برنامة بيمة سـپرده، مفيـد واقـع شـده اسـت                 

مجموعـة  از جلـد سـوم      » ١٠هاي عضـو گـروه      ها در کشور    هاي حفاظت از سپرده     برنامه«

 . را مالحظه بفرمائيدرهنمودها
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 . بالمانع استماخذاستفاده از مطالب اين مجموعه با ذکر 
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