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 »بسمه تعالي«

 

  نظارت بانکي موثر گانه۲۵اصول شناسي  روش

 

 “گزارش مديريتيخالصه ”

 

ترين اسـتاندارد جهـاني بـراي          نظارت بانکي موثر به عنوان مهم       گانه ۲۵اصول   -۱

 قابل تـوجهي از کشـورها ايـن       اکثريت. آيد  کنترل و نظارت احتياطي به شمار مي      

در . اعالم داشـته انـد     ها  آناصول را تائيد نموده و عزم خود را براي به کارگيري            

  نخستين گام براي اجراي کامل آن اصـول، بايسـتي ارزيـابي دقيقـي از قابليـت                

هـاي    ها و کاستي     ضعف ، ارزيابي اين. انطباق هر کشور با اصول مزبور انجام شود       

هـاي    ل و نظارت را شناسايي نموده و مبنايي را براي سـنجش           سيستم فعلي کنتر  

ها عمومـاً    اين ارزيابي.سازد ميمفيد و موثر مقامات دولتي و ناظران بانکي فراهم   

 .شود هاي ثالث انجام مي به وسيله خود کشورها يا طرف

هـايي را بـه دليـل          چنين ارزيابي  بر آن است  کميته بال درخصوص نظارت بانکي       -۲

 براي کمک به اين مهـم بـه طـرق ديگـر نظيـر               ليکن،. ابع انجام ندهد  نفقدان م 

توانند به     مي هم چنين اعضاي کميته   . مشاوره و آموزش اعالم آمادگي نموده است      

صورت مستقل در ارزيابي ماموريت و هدف غايي که توسط مراجـع ثالـث نظيـر                

ـ    ي توسعه منطقه  ها  بانکالمللي پول، بانک جهاني،       صندوق بين  هـاي    ازماناي، س

بـه  . شـود، مشـارکت نماينـد       اي و مشاوران خصوصي انجام مـي        نظارتي منطقه 

بـدين ترتيـب کـه کارشناسـان        . امکان حسابرسي مجدد نيز وجـود دارد        عالوه،

 .کنند و بالعکس  کشور ديگري را ارزيابي  نظارتي يک کشور،
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د، ضـروري اسـت     عيني و تا حد ممکن يکسان باشن      ،  ها  به منظور اين که ارزيابي     -۳

تجربه نشـان   .  گانه تدوين گردد   ۲۵استانداردهاي هماهنگي براي اجراي اصول      

 ايـن   .دشـون اي کامالً متمـايز تفسـير         توانند به گونه    داده است که اين اصول مي     

 .ها منجر شود تفاسير ناصحيح ممکن است به عدم ثبات ميان ارزيابي

 درصدد برآمـد سـندي را       ۱۹۹۸بر  با عنايت به اين مهم، کميته بال در جلسه اکت          -۴

گروه کار  نويس آن توسط      پيش. هاي تطبيقي تهيه نمايد     براي استفاده در ارزيابي   

المللي پول    موقتي متشکل از نمايندگاني از موسسات عضو کميته بال، صندوق بين          

 با گروه رابط اصول     نويس،   هنگام تنظيم پيش   به عالوه . و بانک جهاني تنظيم شد    

 و بانـک    G10کل از ناظران ارشد کشـورهاي عضـو و غيـر عضـو               گانه متش  ۲۵

 .المللي پول مشورت گرديد جهاني و صندوق بين

اي از    در فصـل نخسـت پيشـينه      :  شرح است   اين  داراي ساختاري به    حاضر سند -۵

 مورد اشاره قرار گرفته و بر ضرورت اجراي به هنگـام و مـوثر آن                 گانه ۲۵اصول  

سـازد و     ها را ضروري مي     طي که انجام ارزيابي   ، شراي هم چنين . شده است تاکيد  

ها بايستي براي نظارت بانکي موثر مورد توجـه قـرار             مقدماتي که هنگام ارزيابي   

 .شود گيرند، تبيين مي

 تفسير   و  ها درخصوص انجام ارزيابي  بايد  مالحظات اساسي که    به  در فصل دوم،     -۶

سـازد کـه      خاطرنشان مـي  . شود   پرداخته مي  نتايج مورد نظر قرار گيرند،       و اعالم 

ارزياب بايستي ضمن رعايت قانون الـزام حفـظ اطالعـات محرمانـه، بـه کليـه                 

ها و کارشناسان دسترسي داشته  اطالعات مورد نياز و نيز طيف وسيعي از سازمان

اي از اطالعـات مـرتبط        اين فصل بر اين مهم تاکيد دارد که ارزياب بايستي مجموعـه           . باشد

هاي حضوري و تجزيـه و        ، بازرسي هاي نظارتي   دستورالعملت احتياطي،   شامل؛ قوانين، مقررا  

 نحوه افشاي اطالعـات بـه       هاي نظارتي و    هاي نظارت غيرحضوري، شيوه ارائة گزارش       تحليل

 در ايـن  هم چنـين  .  را در نظر گيرد    ها  ي آن  اجرا يا عدم اجرا    وجود شواهدي براي   و   عموم

 ،هاي ضـروري    برخورداري از مهارت  نظر    فصل بر اهميت موسسه نظارتي از نقطه      

 .شود  تاکيد مي گانه۲۵اصول منابع و تعهدات براي اجراي 
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بـه    به تفصيل مورد بحـث قـرار گرفتـه و          گانه ۲۵اصول  در فصل سوم هريک از       -۷

ايـن معيارهـا    . شـوند   فهرست مـي   کليه معيارهاي اساسي مرتبط      ، تطبيق منظور

معيارهاي . “معيارهاي تکميلي ” و   “ضروريمعيارهاي  ”: دهستن مشتمل بر دو گروه     

ضروري عبارت از عناصري هستند که به منظور انجام نظارت موثر بايستي در کشورهاي مختلف       

شود که موجب تقويت      معيارهاي تکميلي به عناصري اطالق مي     در مقابل،   . وجود داشته باشند  

معيارهـاي  .  تـالش نماينـد    ها  آنبيشتر نظارت شده و تمامي کشورها بايد براي به کارگيري           

 ۲۵معيارهاي تکميلي، از سند اصـول        اي   تا حد قابل مالحظه    هم چنين  و   ضروري

گروه تالش کرده بـا     کار. اند  و مقاالت کميته بال منتج شده     ) ۱۹۹۷سپتامبر  (گانه  

گرچه در  .  جديد را نقض نکند    فاهيم يا تفاسير اضافي، مفاهيم    خودداري از طرح م   

 درخصوص معيارهاي تکميلي، نوع نگارش و يا محتوا ممکن          برخي مواقع به ويژه   

 .تر از اسناد قديمي باشد تر يا تفصيلي است صريح

 بـدون    معيارهـاي ضـروري    بايستي براي نيل به تطبيق کامل با يک اصل، عموماً         -۸

البته مواردي وجـود دارد کـه کشـوري بـه           . دتحقق يابن ي  صهرگونه کاستي و نق   

بالعکس، به دليل شرايط    . عملي کند  گانه را    ۲۵ول  ي مختلف توانسته اص   ها  روش

هميشـه بـراي نيـل بـه        معيارهاي ضروري   ، ممکن است     کشورها برخي   ويژه در 

 ديگري نيز بـراي     معيارهاي معيارهاي تکميلي و يا      ،رو   از اين  .اصول کافي نباشند  

 .يک نظارت بانکي موثر مورد نياز خواهد بود

 يک ضميمه از روشي مدون که توسط صـندوق          کميته بال در قالب   ،به عنوان مثال   -۹

 وضـعيت    پيرامـون  هايشـان   المللي پول و بانک جهاني براي انجـام ارزيـابي           بين

 . شود، برخوردار است شورهاي مختلف استفاده مي گانه در ک۲۵اجراي اصول 

از     . نگـرد    مـي  پـذير  تکرار ي تنظيم و تدوين اين سند به عنوان فرآينـد          به کميته -۱۰

  در آن اعمـال    مـي شـود   حات و تعديالتي که حسب تجربه حاصـل         اصالاين رو   

هاي نظـارتي و کنترلـي منجـر بـه          توسعه استانداردها و رويه    هم چنين . دگرد مي

 بدين ترتيب همواره نيـاز بـه        .خواهد گرديد  ضمايمي به آن      افزودن ها و   بازنگري

 .به هنگام شونداي   دورهوجود دارد که به طور ياسناد
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 مقدمه: ولفصل ا

 

  براي نظارت بانکي موثر گانه۲۵اصول اهداف 

 

 گانه براي نظارت بانکي موثر که توسط کميته بال با موضـوع نظـارت               ۲۵اصول   -۱۱

  تـدوين شـد،  G10 با نظار و بازرساني از کشورهاي گـروه   بانکي و طي همکاري  

 نمـود کـه براسـاس آن اثربخشـي          المللـي عرضـه      به جامعه مالي بين    الگويي را 

 .دقرار گير ارزيابي  موردتواند هاي نظارتي بانکي مي ظامن

، به ويژه از زماني که ضعف سيستم بانکي دليل          ها  بانکضرورت تقويت نظارت بر      -۱۲

هاي مالي در بسياري از کشورها طي دهه گذشته شناخته شـد، بـه                اصلي بحران 

هاي بانکي   از آنجا که بحران   . عنوان اولويتي اساسي مورد تاکيد قرار گرفته است       

 يافتـه و يـا       اخير در بسياري از کشورها، اعم از کشورهاي داراي اقتصاد توسـعه           

هاي بانکي هم از اهميتي        به رشد به وقوع پيوسته، نظارت بر سيستم         رو نوظهور و 

هـاي بيشـتري مواجـه         چالش نيز با تر برخوردار شده و ناظران و بازرسان          افزون

بـه  ،  تسري مشکالت ر به حداقل رساندن ريسک      رو و به منظو     از اين . نده ا گرديد

 کـه   شـده قويـاً توصـيه     هر دو گروه کشورهاي توسـعه يافتـه و در حـال رشـد               

 .ي نظارتي مناسب را پذيرفته و آن را به طور موثر اجرا نمايندها روش

 

 :الملل  گانه توسط جامعه بين۲۵تائيد اصول 

ين شد و سپس به وسيله       توسط کميته بال تدو    ۱۹۹۷ گانه در سپتامبر     ۲۵اصول   -۱۳

 جهاني   المللي پول و بانک     المللي طي اجالس ساليانه صندوق بين       جامعه مالي بين  

گزارش گروه تحقيق ثبات مـالي      . در هنگ کنگ در اکتبر همان سال تاييد گرديد        

بـه  .  را تائيـد نمـود   گانه۲۵اصول   ،ظهور مبتني بر بازارنوهاي اقتصادي  در نظام 

 المللي پول و بانـک جهـاني درخواسـت کـرد تـا                صندوق بين  عالوه اين گروه از   
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 ۲۲، گروهـي متشـکل از       ۱۹۹۸در اکتبـر    . ي در اجراي آن ايفا نمايند     کليدنقشي  

 در هـا  آن. المللي منتشر نمودنـد   هايي در خصوص ساختار مالي بين       کشور گزارش 

 از اصـول    هاي مالي، چندين مجموعه     هايشان در رابطه با تقويت سيستم       گزارش

ه و بر اهميت     قرار داد   تائيد  مورد  گانه را  ۲۵المللي شامل اصول      پذيرفته شده بين  

المللي ناظران بانکي در سـيدني        کنفرانس بين .  تاکيد کردند  ها  آناجراي به موقع    

بـه   بـراي اجـراي آن       گرديـد  گانه را مورد تائيد قرار داد و متعهـد           ۲۵اصول  نيز  

 در اين کنفرانس درخواست شد رهنمودهاي       چنينهم   .هاي خود ادامه دهد     کمک

 شده حاضر اين درخواست منتج به سند .تري نسبت به کميته بال ارائه شود جامع

 .است

 

  نظارت بانکي موثر گانه۲۵المللي براي اجراي سريع اصول  فشارهاي بين

المللـي بـراي      ها درباره ثبات بخش مالي، جامعه نـاظران بـين           با افزايش نگراني   -۱۴

به . گرفته است  تحت فشار قرار     ها  بانکول اطمينان از وجود نظارتي موثر بر        حص

المللي از کشورها براي اجـراي اصـول          ويژه، اين مهم در افزايش تقاضاهاي بين      

 . گانه تبلور يافته است۲۵

تر مستلزم    کميته بال بر اين باور است که اصالحات مالي و نظارت بانکي مناسب             -۱۵

  چـه  آن ولـيکن،    .است بلندمدت   اي   طي دوره  گسترده و   هاي فراوان   صرف تالش 

 : که مقامات نظارتي ملي مراحل ذيل را به سرعت طي نمايند است اينداردت مياه

I( شناخت نقاط ضعف سيستم نظارتي؛ 

II( ترين نقاط ضعف؛ پرداختن به مهم 

III(               درخواست از مقامات دولتي براي حمايت کامل از معيارهـاي ضـروري بـه

 ؛ گانه۲۵اصول مالي شامل اجراي بخش منظور تقويت ثبات 

 

 گانـه جـاري     ۲۵کميته بال به عنوان تدوين کننده استانداردها در تفسير اصـول             -۱۶

  بازرسان در سراسـر دنيـا       رايهاي آموزشي ب    به عالوه، برنامه  . استبسيار فعال   
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ور به منظ هم چنين. کند هاي اجرايي دقيق را ترويج مي ارائه داده و ضوابط و شيوه

 نه تنها جامع و مانع هستند بلکه بـراي           گانه ۲۵ حصول اطمينان از اين که اصول     

باشـد،     را دارند مفيد و مـرتبط مـي        ها  آنکارگيري   ههمه کشورهايي که تمايل به ب     

در رابطه با تفسير يا . کميته مي تواند اصالحات بيشتری در آن اصول اعمال نمايد       

ـ     ۲۵تعديل اصول    اري و تعامـل بسـيار نزديکـي بـا گـروه             گانه، کميته بال همک

المللي پول و بانـک جهـاني از           صندوق بين  هم چنين  و   G10کشورهاي غيرعضو   

 .دارد گانه ۲۵اصول طريق گروه رابط 

المللي پول و بانک جهاني هر دو نقشي بسيار فعـال در فرآينـد اجـرا      صندوق بين  -۱۷

المللي پول کشورهاي   صندوق بينرابطه با رهنمودهاي نظارتي،در . خواهند داشت

 حسب مـورد يـا      ها  آنکند و به       تشويق مي   گانه ۲۵اصول  عضو را براي تطبيق با      

ـ   کمـک مـي     در ارزيابي تطبيقي   براساس اولويت  بانـک جهـاني نيـز حـين        . دکن

 ترغيـب    گانه ۲۵اصول   جرايي متعارف خود، کشورهاي متقاضي را به ا       ها  فعاليت

  اين د تا چارچوب نظارتي خود را نسبت به       کن   کمک مي  ها  آن به   هم چنين نموده و   

المللـي پـول در صـدد يـافتن           بانک جهاني و صندوق بـين     . اصول ارزيابي نمايند  

هاي نظـارتي و      کشورهايي هستند که نقاط ضعف شناسايي شده خود را در رژيم          

 براي پرداختن به چنـين نقـاط ضـعفي حسـب            ها  آنکنترلي بهبود بخشيده و به      

براي بـرآوردن تقاضـاهاي روز      . دهند   ارائه مي  ني و آموزشي  هاي ف    کمک ،اولويت

افزون در بخش مالي، هر دو موسسه نسبت به جذب متخصصان مالي و افزايش              

 .اند  خود اقدام نمودهکارکنانتعداد 

المللي پول و بانک جهـاني    گانه، صندوق بين ۲۵کميته بال، گروه هماهنگي اصول       -۱۸

 :رخوردارند از ارتباطي مستمر ب ذيلبه داليل

I(   اي که اهداف مشترک در اين زمينه بتوانـد        به گونه  ،هماهنگ نمودن ابتکارات

 .برآورده شود

II(                حصول اطمينان از اين که منابع انساني متخصص کمياب بـه بهتـرين شـيوه

 .گيرند ممکن مورد استفاده قرار مي
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ني و   تقويت نظارت بـانکي در سـطح جهـا         برانگيز  با در نظر گرفتن هدف چالش     

 کـامالً آگاهنـد کـه     الـذکر     هاي فـوق    کميابي منابع مورد نياز براي انجام آن، گروه       

بـه  . ي مربـوط ضـرورت دارد     هـا   فعاليتها براي انجام      بين آن هماهنگي نزديک   

ها از منابع موجودي که توسط ناظران فراهم گرديده به عنوان  عالوه، اين سازمان

شـان    هاي نظارتي   ظور ارزيابي سيستم   به من  ي براي کمک به کشورهايي که     ابزار

 .گيرند  متقاضي دانش فني هستند، بهره مي گانه۲۵براساس اصول 

 

  نظارت بانکي موثر گانه۲۵اصول  تطبيق با ميزانهاي اوليه از ارزيابي

شـود،    با ارزيابي تطبيقي آغاز مـي  گانه ۲۵اصول  با وجود اين که فرآيند اجرا و به کارگيري           -۱۹

 ،در مقابل . شود  ي براي نيل به هدف بوده و خود هدف نهايي محسوب نمي           بزارا ،ليکن ارزيابي 

حسـب  سازد تـا      فراهم مي ) در برخي موارد دولت   (ارزيابي اين امکان را براي مقام نظارتي        

هاي تطبيقـي   ارزيابي. استراتژي را براي بهبود سيستم نظارت بانکي به اجرا درآورد         ،ضرورت

 .لف به اجرا درآمده استقبالً در چندين موقعيت مخت

 گانـه بـا     ۲۵اي را در خصوص تطبيق اصـول          ، مطالعه ۱۹۹۸کميته بال در آوريل      -۲۰

المللي ناظران بـانکي در        براي بررسي در کنفرانس بين     ياطالعات هدف گردآوری 

اي را  نامـه  کميته پرسش. انجام داد  سيدني که در اکتبر همان سال برگزار گرديد،       

زيع و از ناظران آن کشورها خواست که ارزيابي بسيار           کشور تو  ۱۴۰ميان حدود   

 در   گانه ۲۵اصول  شان به منظور تعيين حدودي که         هاي نظارتي   دقيقي از سيستم  

 کشور اطالعات مورد نظر را بـه        ۱۲۰بيش از   . آنها به کار گرفته شده انجام دهند      

 .ها ناموزون بود کميته ارائه دادند، اما کيفيت پاسخ

  گانـه  ۲۵اصول  المللي پول و بانک جهاني بررسي تطبيق با            بين ، صندوق زمان  هم -۲۱

بـا انجـام ايـن      . تقاضاي خودشـان آغـاز نمودنـد      راساس  را در چندين کشور ب    

 رسايي و کفايـت     ، اجرا  ها، براي نخستين بار فرصتي براي بررسي قابليت         ارزيابي

سـتفاده از  تواند بـا ا   ميمستقل ميزاني که يک ارزياب      هم چنين  و    گانه ۲۵اصول  

 .د، فراهم شديابدست به ديدگاهي درخصوص تطبيق آن 
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مقدماتي تطبيق که هم از طريق فرآيند خود ارزيـابي و هـم توسـط               هاي    بررسي -۲۲

شناسـي ارزيـابي      مراجع ثالث انجام گرديد، به صراحت ضـرورت تـدوين روش          

 .مند را به اثبات رساند هماهنگ و نظام

 

 ارزيابي واحد برای  ضرورت تدوين يک متدولوژي

 نظارتي مختلف قابليت هاي رژيمه رهنمودهاي کلي که در      ئ گانه به منظور ارا    ۲۵اصول   -۲۳

پـذيري بيشـتري را در        اين اصـول امکـان انعطـاف      .  طراحي شده است   ،اجرا داشته باشد  

چرا کـه کميتـه بـال از ايـن کـه            . سازد  هاي عيني فراهم مي     طراحي و به کارگيري مقايسه    

 گانـه داشـته     ۲۵ نظارتي ملي ممکن است تفاسير و برداشت نادرسـتي از اصـول              مقامات

 گانه توسط مراجـع مختلـف ذيـربط         ۲۵ضمناً، ارزيابي تطبيقي با اصول      . باشند، آگاه است  

  ي توسـعه  ها  بانکاي،    هاي نظارتي منطقه    المللي پول، بانک جهاني، گروه      نظير صندوق بين  (

هـاي     ممکن است منتج بـه تفاسـير مختلـف و توصـيه            ) ای هاي مشاوره   اي، شرکت   منطقه

 لـيکن    ها ممکن است به صورت عمومي اعـالم نشـود،           گرچه نتايج ارزيابي  . متفاوت گردند 

ها بايستي در تمام کشورها به صورت ثابت انجام پذيرد از اهميتـي بسـيار                 اين که ارزيابي  

 .برخوردار است

بال متعهد به توسعه متدولوژيي براي اجراي ارزيابي        منظور دستيابي به ثبات الزم، کميته       بـه    -۲۴

اين متـدولوژي نيـاز نـاظران و        . معيارهاي تفصيلي براي تعيين ميزان تطبيق شده است        متضمن

هاي شخصي در فرآيند ارزيابي تطبيقي را حذف نخواهد  ارزيابان به استفاده از قضاوت

 .کرد

 

 استفاده از متدولوژي

 : استفاده شودمختلفیهاي  هتواند به گون متدولوژي مي -۲۵

i.  شود ارزيابي که توسط ناظران بانکي اجرا مي -خود. 
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ii. اي از ناظران بـانکي       هاي منطقه    که به عنوان مثال درون گروه      واحدهاي    بررسي

 .گيرد انجام مي

iii. اي صورت    هاي مشاوره   ها و مطالعاتي که توسط اشخاص ثالث نظير شرکت          بررسي

 .پذيرد مي

iv. دهي   المللي پول و فرآيندهاي وام      هاي صندوق بين    که حين نظارت  هايي    بررسي

 .شود بانک جهاني انجام مي

 

 :گردند هاي فوق، موارد ذيل بسيار پر اهميت تلقي مي قطع نظر از گونه -۲۶

نظر تحقق کامل اهداف،  به رغم مزاياي يک فرآيند خود ارزيابي، از نقطه        •

واجد شرايط متشـکل از  هاي ثالث      گانه توسط گروه   ۲۵تطبيق با اصول    

 نتايج  ،،براي کنترل و ايجاد تعادل    هاي متفاوت     حداقل دو ناظر با ديدگاه    

 .تري در بر خواهد داشت مطلوب

توانـد بـدون همکـاري        ارزيابي منصفانه از فرآيند نظارت بـانکي نمـي         •

 . مرتبط تحقق يابدمراجعصادقانه همه 

ناس مي تواند نتايج    ارزيابي فرآيند نظارت بانکي توسط افراد غيرکارش       •

 براسـاس    حتي اگر اين ارزيـابي    . اي را در پي داشته باشد       گمراه کننده 

فرآيند ارزيابي کليه اصول    .ها انجام شده باشد     ترين چک ليست    تفصيلي

 عناصر متعددي است که صرفاً       در مورد  نووزمداوري   گانه مستلزم    ۲۵

جرايـي  ارزيابان واجد شـرايط بـا تخصـص مـرتبط و داراي تجربـه ا              

 . آن را به انجام رسانندندتوان مي

بـه  ارزيـابي   ممکـن اسـت      گانـه    ۲۵به منظور تفسير تطبيق با اصـول         •

اين قبيل تفاسير حقوقي بايستي     .  نياز داشته باشد   تخصص حقوقي نيز  

 هـا   آنعـالوه،   بـه   . انجام شود  مربوطدر ارتباط با ساختار قانون کشور       

ــي ــاوره کارشناســـ   مـ ــيه و مشـ ــه توصـ ــد بـ ــوقي تواننـ  ان حقـ
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هاي حضوري مشـارکت   توانند از اين پس در ارزيابي ميکه ديگري  

 . نياز پيدا کنند،نمايند

اي که امکان      کافي برخوردار بوده به گونه     قها بايستي از عم     ارزيابي •

قضاوت درخصوص قابليت اجراي معيارها را در عمل و نـه فقـط در    

تي به نحو موثر اجرا و      قوانين و مقررات بايس   . مفهوم فراهم سازند  

 شاخصي را که    ،صرف وجود اين قبيل موضوعات    . تطبيق داده شوند  

 .کند تعيين کننده ميزان برآورده شدن معيارهاست، ارائه نمي

 

  نظارت بانکي موثرهاي اجراي پيش شرط

اي از     مجموعـه  وجـود که نظارت بـانکي مـوثر مسـتلزم          ه است کميته بال دريافت   -۲۷

عمـدتاً خـارج از کنتـرل       هـا     شرط  پيش رغم اين که اين      به. ∗است ها  شرط  پيش

ها ممکـن اسـت    در اين زمينههاي موجود  کاستي ليکن ،باشند  ميمقامات نظارتي 

 گانـه را  ۲۵اي توانايي مقام نظارتي براي اجراي موثر اصول  به طور قابل مالحظه   

طمينـان   ا هـا   شـرط   پيشرو، ارزيابان بايستي از تحقق اين         از اين . تضعيف نمايد 

هـاي مـذکور      اي که ضعف     ضروري است مشکالت بالقوه    هم چنين . حاصل نمايند 

گردد، مـورد     ها مصروف مي    هايي که براي رفع آن ضعف        و تالش  ها بوده   منشاء آن 

در برگيرنـده   هـا     شرط  پيشگونه که ذيالً نيز آمده است،         همان. بررسي قرار گيرد  

 : موارد ذيل است وسيعي شاملگستره

 ي موثر و بلندمدت کالن اقتصادي؛ها سياست )۱

 هاي عمومي توسعه يافته؛ زيرساخت )۲

 ؛∗∗انضباط موثر بازار )۳

هـاي    هايي براي حـل و فصـل کـارآي مشـکالت و چـالش               رويه )۴

 ؛ها بانک

 
 .گانه براي نظارت بانکي موثر، بخش دوم۲۵اصول : براي مطالعه بيشتر رجوع شود به ∗

∗∗ effective market discipline 
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منـد   فاظـت نظـام  ساز و کارهايي براي تامين سطح مناسبي از ح    )۵

 ؛)∗عموميشبکه ايمني (

 

اقتصادي به دليل تعامل دو سويه آن با سـالمت          ن  هاي کال   محيط کالن اقتصادي و ثبات سياست      -۲۸

 بر کفايت    در عين حال که فرآيند ارزيابي،     . شوند  موضوعات اصلي محسوب مي   از   ها  بانک

 ارزياب بايد درصدد باشد نسبت به       ،فرآيندهاي نظارت بانکي يک کشور متمرکز اسـت       

 مقررات احتياطي و ثبات     توانند بر اثربخشي    ها و مخاطرات کالن اقتصادي که مي        وجود آسيب 

رو، در ارزيـابي ميـزان         از اين  . دست يابد  به رويکرد درستی   باشند،سيستم مالي تاثيرگذار    

 بايد محـيط کـالن اقتصـادي    ، گانه۲۵اثربخشي نظارت بانکي و تطبيق با اصول    

 رابطه، ملحوظ نظر داشتن ساختار بخش بانکي و محـيط کـالن              در اين . مدنظر قرار گيـرد   

 .کنند، از اهميتي دو چندان برخوردار است  در آن فعاليت ميها بانکي که اقتصاد

  موجود بـراي توانند تاثير عميقي بر ظرفيت و پتانسيل    عمومي مي هاي    زير ساخت  -۲۹

ترين نکتـه در ايـن خصـوص،          شايد مهم .  گانه داشته باشند   ۲۵تطبيق با اصول    

هدات و تقويت قراردادهاي مـالي     ر محيطي که ايفاي تع    يوجود يک فرهنگ اعتباري مناسب نظ     

 اي از   با کمک پشتوانه کافي از قوانيني که گستره         بايد فرهنگ اعتباري . باشد  کند،    را ترويج مي  

، نهادينه  گيرد  مي تسهيالت را در بر      بازيافتمباحث مالي چون قراردادها، ورشکستگي، وثيقه و        

ـ    آن. ليکن صرف قوانين مناسب کافي نيست     . شود  وکـال و قضـات       از ط گروهـي  ها بايد توس

االجـرا     مقيد به اصول اخالقي و يک سيستم قضايي موثر و معقول که تصميماتش الزم              اي  حرفه

عالوه بر اين، يک زير ساخت مناسب مستلزم حداکثر انطبـاق           . است، حمايت شوند  

 بـه   .باشـد   المللـي مـي     هاي کاري بـين     استانداردهاي حسابداري با بهترين شيوه    

 را ارزيابي نمايند    ها  بانکگذاران و ناظران بتوانند شرايط مالي         رمايهاي که س    گونه

دهنـد، تحـت       مـي  وام ها  آن نيز قادر باشند سالمت موسساتي را که به          ها  بانکو  

 اي از حسـابداران و       هاي مالي صحيح بـه گروهـي حرفـه          داده. نظر داشته باشند  

 

 
∗ public safety net 
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هـاي    ارزيـابي زيرسـاخت   از ديگـر مالحظـات کليـدي در         . حسابرسان نياز دارد  

 هـم چنـين   ها و بازارهاي مالي و        عمومي، ميزان اثربخشي نظارت در ديگر بخش      

 .باشد مخاطرات مختص به سيستم پرداخت مي

، اين فرآينـد     البته .بستگي دارد  شفافيت مالي و حاکميت سهامي موثر        به ،انضباط موثر بازار    -۳۰

دهي   وام بر تصميمات تجاري به ويژه عمليات         اثرگذاري به منظور ي دولت   ها  فعاليت باتواند    مي

 ،دهي داشته باشد    هاي دولت بر عمليات وام      رو، هر نوع تاثيري که سياست       از اين . تضعيف گردد 

هاي دولت در ايـن زمينـه          که سياست  اين ترتيب به  . بايستي تا حد امکان آشکار و شفاف باشد       

 .ء گردندهاي دولتي به وضوح افشا  و تضمينيافتهبايد انتشار 

  فـائق آمـدن بـر   هـاي مـوثر بـراي    حل ناظران بايستي به منظور دستيابي به راه       -۳۱

. دت يابن ها دس   پذيري از رويه     انعطاف  و کافيبه گستره   مشکالت و مسايل بانکي     

،  داشـتن    مسـئوليت  ورداري از اختيارات کافي از قبيل      برخ نيازمند  گانه ۲۵اصول  

هـاي بـانکي       و چـالش   شـکالت فـوري م   و   منـد   نظام رفع   ، براي کمک  منديتوان

 .باشد مي

 مناسـب نيـز از       دولتـي  يتـامين ) شـبکه (پشـتوانه   حصول اطمينان از وجود يک       -۳۲

دهنـده بـه آخـرين      واماصلي اين شبکه ممکن اسـت     هاي    جنبه. ضروريات است 

تا هنگامي که . را شامل شود  بيمه سپرده رسمي    يا ترتيبات   تسهيالت  مرجع اعطاي   

 نبود  ،حاصل نشود  تاميني عمومي توافق     )شبکه (نداردها براي يک پشتوانه    حداقل استا   روي بر

 .ي نظارت بانکي خواهد داشتها روش تاثيراتي را بر آن
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  انجام يک ارزيابيپيرامونمالحظاتي : فصل دوم

 

 تدوين رهنمودهاي تفصيلي حين فرآيند اجرا، تنظـيم و          برايکه کميته بال      مادامي -۳۳

 هنگام انجام    بايد ، ارزيابان نداشته باشد  اي   نقش ويژه  هاي ارزيابي   رشارائه گزا 

به عالوه، کميته بـال     . ارزيابي و تنظيم گزارش ارزيابي مالحظاتي را در نظر گيرند         

در حال تدوين سند الحاقي است که به عنوان مثال، فرمتي را بـراي اسـتفاده در                 

ديگـر  . کنـد    پيشـنهاد مـي    هـاني المللي پول و بانـک ج        به صندوق بين   ها  ارزيابي

هاي نظارتي    اي، گروه   ي توسعه منطقه  ها  بانکبه عنوان مثال،    (ارزيابان بالقوه نيز    

 ايـن گرچه  . ممکن است بخواهند از اين فرمت در کارهايشان بهره گيرند         ) بانکي

 .آيد فقط يک راه براي انجام ارزيابي به شمار مي

ارزيـاب بايـد دسترسـي کامـل بـه          نخست آن که حين اجراي فرآيند ارزيـابي،          -۳۴

اطالعات مـورد نيـاز نـه تنهـا         . هاي مورد نظر خود داشته باشد       اطالعات و طرف  

باشد، بلکه    ها و مقررات مي     شامل اطالعات منتشره نظير قوانين مربوط و سياست       

ها، رهنمودهاي عمليـاتي بـراي         ارزيابي -چون نتايج خود    تر هم   اطالعات حساس 

ي خـاص را در بـر       هـا   بانـک هـاي نظـارتي        نتايج ارزيابي  ناظران و تا حد ممکن    

 الزامـات   ها  آناين اطالعات بايد تا حدي در اختيار ناظران قرار گيرد که            . گيرد  مي

 ارزيـاب . نکننـد  اطالعـات را نقـض       هقانوني مربوط به حفظ و نگهداري محرمان      

ـ   اي از اشخاص و سازمان       نيازهاي اطالعاتي خود را از گستره      تواند  مي ا شـامل   ه

هـاي دولتـي      خانـه   ، ديگر مقامات نظارتي داخلـي، وزارت      ها  بانکمقامات نظارتي   

هاي بانکي، حسابرسان و ديگر اشـخاص ذيـربط در            مرتبط، بانکداران و انجمن   

در اين   نشود، بايستي    ارائههنگامي که اطالعات مورد نياز      .  مالي تامين کند    بخش

تاثيري بر دقت ارزيـابي برجـاي گـذارد،         تواند چه     مورد که نبود اين اطالعات مي     

 .اي تهيه شود يادداشت ويژه

   گانـه مسـتلزم ارزيـابي      ۲۵دوم آن که، ارزيابي تطبيق بـا هـر يـک از اصـول                -۳۵

  بسـته بـه اصـل مربـوط     مـرتبط اسـت کـه    الزامـات اي به هـم پيوسـته از      مجموعه
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هـاي    ي، بازرسـي  هـاي نظـارت     تواند قانون، مقـررات احتيـاطي، دسـتورالعمل         مي

هاي نظـارتي و   غيرحضوري، چگونگي ارائه گزارشهاي     تحليل  تجزيه و  حضوري،

 ضروري  هم چنين  .ها را شامل شود     آن به عموم و اسناد اجرا يا اجراي آن        افشاي  

هاي کـافي، منـابع و تعهـد بـه            است بررسي شود که آيا مقام نظارتي از مهارت        

اطمينان حاصـل    بايد     عالوه، در ارزيابي   به.  برخوردار است   گانه ۲۵اصول  اجراي  

 .باشدشود که الزامات به مرحله عمل درآمده 

ها   ه و گستره ضعف   سوم آن که، هدف اوليه يک فرآيند ارزيابي بايستي شناسايي ماهيت و دامن             -۳۶

کز ها نبايد صرفاً بر نقاط ضعف متمر        ارزيابي.  باشد  گانه ۲۵اصول   بانکي و تطبيق با      در سيستم نظارت  

گيـري از     اين رويکرد امکـان بهـره     . بپردازدها نيز      نقاط مثبت و موفقيت     به بلکه بايستي . باشد

نتايج . سازد  تر را در مقايسه با تطيبق کلي با اصول فراهم مي            تر و صحيح    مقياس دقيق 

بلکـه  . بندي يک سيسـتم نظـارتي اسـتفاده شـود      هايي نبايد براي رتبه     چنين ارزيابي 

 که اصالحات مورد نياز بـراي       بندي شده    زمان ين يک برنامه اجرايي   بايستي براي تدو  

به عالوه نتايج   . نمايد، به کار رود     بندي مي    گانه را اولويت   ۲۵نيل به تطبيق کامل با اصول       

 که فرآيند   اي  نيز نقطه حاصله بايد اقدامات و جدول زماني مورد نياز براي پرداختن به نقاط ضعف و               

 .نمايد، مشخص سازد ر را ضروري مي پيگيري امو،ارزيابي

، معيارهاي ضروري عموماً     گانه ۲۵اصول  چهارم، به منظور تحقق تطبيق کامل با          -۳۷

البتـه ممکـن اسـت    . اي تامين شـوند  گونه نقص قابل مالحظه    بايستي بدون هيچ  

 گانـه را بـه      ۲۵مواردي وجود داشته باشد که يـک کشـور موفـق شـده اصـول                

بالعکس، برخي شرايط در کشورهاي خاص موجب       . ندهاي گوناگون اجرا ک     شيوه

 . گانه کافي نباشد۲۵شده که معيارهاي ضروري، همواره براي تحقق هدف اصول 

هاي تکميلي به منظور موثر ساختن فرآيند نظارت بانکي           بنابراين معيار و شاخص   

 .يابند پذيرد، ضرورت مي  انجام مي گانه۲۵اصول که براساس 

هاي بانکي تحت نظارت به شـمار          موسسات مالي غيربانکي که بخشي از گروه       پنجم، در مورد   -۳۸

 اي از کـل سيسـتم مـالي          ي شبه بانکي بخش قابل مالحظه     ها  فعاليتآيند ولي از طريق انجام        نمي
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هـاي    را به خود اختصاص داده و ضمناً در شمول نظارت نيز قرار ندارند، اختيارات و صالحيت               

 گانه به طور مشـخص بـا نظـارت    ۲۵از آنجا که اصول   . بيني شده است    يشقانوني مشخصي پ  

يابد و    بانکي در تعامل است، لذا آن اصول در مورد موسسات مالي غيربانکي قابليت اجرا نمي              

ي اين قبيل موسسات را که بـر عملکـرد   ها فعاليتگزارش ارزيابي بايستي   حتي االمکان   ليکن  

 .کندساز بروز مشکل خواهند بود، منعکس  شوند و زمينه ميي تحت نظارت تاثيرگذار ها بانک
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  گانه۲۵اصول  تطبيق با  ميزانبراي ارزيابيمعيارهايي : فصل سوم

 

بنـدي     گانه تحت دو سرفصل مسـتقل طبقـه        ۲۵ هريک از اصول     مربوط به مجموعه معيارهاي    

معيارهاي ضروري عناصري هستند که براي تحقـق        . “تکميليمعيارهاي  ”و  “ معيارهاي ضروري ”: شوند  مي

شـود کـه    در حالي که معيارهاي تکميلي به عناصري اطالق مـي   . تطبيق کامل با يک اصل ضرورت دارند      

ايـن معيارهـا    . بخشـند   موجب تقويت بيشتر امر نظارت شده و ثبات مالي و نظارت اثربخش را بهبود مي              

هاي بانکي با درجه پيچيدگي باال به کار گرفته شوند و يا در مواردي                نممکن است در امر نظارت بر سازما      

ثباتي مواجه هستيم،     اي در حال انجام بوده و يا با بازارهاي متغير و بي             المللي قابل مالحظه    که تجارت بين  

 .مورد استفاده قرار گيرند

ـ  ( گانـه  ۲۵اصـول   معيارهاي مذکور عمدتاً مبتني بر مفاد مندرج در سند            پتامبر س

هرجا . باشد  و مقاالت کميته بال در خصوص اقدامات موثر مي         نشريات   هم چنين و  ) ۱۹۹۷

 .نيز که مناسب تشخيص داده شده، به اسناد مزبور استناد شده است

 بسياري از معيارها نظير اسـتانداردها و الزامـاتي کـه        تحقق بايد توجه داشت که    

ـ مهـم   به اين   د  نشو   مي تعيين ها  بانکبراي    ات الزم گـردد کـه نـاظرين از اختيـار          از مـي  ب

 يـادآور  بـالعکس،  . گيـرد   اين موضوع قوانين و مقررات را نيـز در بـر مـي   .برخوردار باشند 

 در برخي شرايط با همـان  خاص قوانين و مقررات موضوعه درخصوص موضوعات     گردد  مي

 .نيز قابل دستيابي است ها درجه و تاثيرگذاري از طريق دستورالعمل
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چهار جزء آن در هيچ جاي ديگري از اصول تکـرار           .  جزء است  ۶ اصل اول مشتمل بر      :نکته

در اصـول بعـدي بـه تفصـيل       ) ۴ و   ۳اجـزا   (وليکن به دو جزء از آن       . نشده است 

لذا در اين بخش به دليل اينکه معيارهـاي مربـوط بـه آن دو               . پرداخته خواهدشد 

تـرين و     به کليدي " گيرند، صرفا   هاي بعدي مورد بررسي قرار مي        در قسمت  بخش

 .ترين عوامل اشاره خواهد شد مهم

 

اي    را براي هر موسسـه     يها و اهداف مشخص     يک سيستم موثر نظارت بانکي مسئوليت      )۱-۱

 .نمايد  فعاليت دارد، تعيين ميها بانککه در زمينه نظارت بر 

 

 :معيارهاي ضروري

 و موسساتي که در زمينه نظارت       ها  بانک ی مدون ناظر بر فعاليت    انين و مقررات  ضروري است قو   -۱

ها و اهداف هر يک از اين موسسات به           بايد مسئوليت " ضمنا. کنند، حاکم باشد    بانکي فعاليت مي  

 .وضوح تعريف شوند

۱۷ 

 

ها و اهداف مشخصي را بـراي هـر    بانکي مسئوليتيک سيستم موثر نظارت   ـ ۱اصل 

 فعاليـت دارد، تعيـين نمـوده        هـا   بانـک اي که در زمينه نظـارت بـر           موسسه

چنين موسساتي بايـد از اسـتقالل عمليـاتي و منـابع کـافي برخـوردار                . است

 بـراي نظـارت بـانکي       ی وجود يک چارچوب مناسـب قـانون       هم چنين . باشند

مـواردي درخصـوص صـدور مجـوز بـراي          چارچوبي کـه شـامل      . ضروري است 

 اختيـاراتي را بـراي بررسـي         موسسات بانکي و نظارت مستمر بر آنها بـوده،        

 با قوانين و نيز صـحت و سـالمت آن تفـويض             ها  بانکميزان انطباق عملکرد    

تمهيـدات الزم بـراي     . هاي قانوني از بازرسـان باشـد        نموده و شامل حمايت   

گونه اطالعـات نيـز    هاي محرمانه اين    جنبهتبادل اطالعات بين ناظران و حفظ       

 .بايست لحاظ گردد به نوبه خود مي
 



 

 

ي کـه   هاي احتيـاط  د ، چارچوبي را براي حداقل استاندار      قوانين و يا مقررات تابعه    الزم است    -۲

 .ه کندئ بايد برآورده نمايند، اراها بانک

 در زمينـه نظـارت       اي براي ايجاد هماهنگي بين موسسات مسـئول          شده  بايد ساز و کار تعريف     -۳

 . اين مهم باشد، تعريف گردد اجرايبانکي و شواهدي که در عمل مويد

يک  موقعيت    مند نظام فصلحل و   گيري پيرامون چگونگي و زمان و         ناظر بايد در فرآيند تصميم     -۴

) نظير تعطيلي يا کمک به تجديد ساختار و يا ادغـام بـا موسسـات بزرگتـر                (دار    بانک مساله 

 .مشارکت کند

قـوانين   قانونگـذاری، هاي    رويه با تغييرات صنعت و       همگام به منظور حصول اطمينان از اينکه      -۵

 روزآمـد   ،حسـب ضـرورت     ضروری است اين قوانين    انندمی م  و مرتبط    کماکان ساري بانکی  

 .شوند

 

 :معيارهاي تکميلي

هـا و    بايد با توجه به مسـئوليت      بدين منظور . بايست اهدافش را تعيين کند      ميموسسه نظارتي    -۱

 بازنگري منظمي از عملکـردش بـه        ،دهي شفاف و فرآيند ارزيابي      اهدافش از طريق گزارش   

 .عمل آورد

وط به نقاط قوت و عملکرد      ضروري است موسسه نظارتي امکان دسترسي عموم به اطالعات مرب          -۲

 . تضمين کندرا در حوزه قانوني خودصنعت 

 

 .کليه موسسات نظارتي بايد از استقالل عملياتي و منابع کافي برخوردار باشند -۱)۲(

 

 :معيارهاي ضروري

در عمل نبايد هيچگونه شواهدي دال بر دخالت دولت يا صنعت در استقالل عملياتي موسسـه و                  -۱

يت آن براي اخذ و به کارگيري منابع موردنياز براي انجام وظـايفش وجـود    در توانايي و قابل   

 .داشته باشد

اي و امانتداري از اعتبـار و         موسسه نظارتي و کارکنان آن بايد به واسطه داشتن تخصص حرفه           -۲

 .مقبوليت کافي برخوردار باشند

۱۸ 



 

 

 

 

 نيفتد و امکان نظارت مـوثر       موسسه بايد به روشي تامين اعتبار شود که استقالل آن به مخاطره            -۳

 .دشوبراي آن فراهم به ترتيب ذيل 

 کارکناناي تعيين شود که موجب جذب و حفظ           نه   بايد به گو    حقوق و دستمزد   دامنه •

 .واجد شرايط و متخصص گردد

امکان استخدام و به کارگيري افراد متخصص خارج از سازمان براي مواجهـه بـا                •

 .باشدهاي خاص وجود داشته  برخي موقعيت

هاي آموزشي منظمـي را بـراي کارکنـان           ت آموزشي که فرص    از بودجه و برنامه    •

 .فراهم نمايد، برخوردار باشد

 در  به رايانه و ديگر ابزارها و تجهيزات ضروري      کارکناناز بودجه کافی برای تجهيز       •

 . باشدراستای بررسی و ارزيابی نظام بانکی برخوردار

بودجه   نمايد،  می فراهمرا   الزم   هاي حضوري   رسيکه امکان باز  انجام سفرها   براي   •

 . باشدداشته کافي

 

 :معيارهاي تکميلي

 با استناد به داليـل      شود فقط   مي براي يک دوره زماني معين منصوب         نظارتي که  مدير موسسه  -۱

 .تصريح شده در قانون قابل برکناري است

 رسانيده هنگام عزل مدير موسسه ، ضروري است داليل عزل وي به اطالع عموم -۲

 .شود

 

چارچوبي کـه   . وجود يک چارچوب مناسب قانوني براي نظارت بانکي ضروري است          -۱)۳(

شامل مواردي در خصوص صدور مجوز براي موسسات بانکي و نظـارت مسـتمر بـر                

 . باشدها آن

 

  به تفصيل در اصول مربوط بـه اعطـاي مجـوز و طراحـي سـاختار      ۱ اين جزء از اصل  :نکته
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ي نظـارت  ها روش، ) ۱۵ تا ۶اصول (، مقررات احتياطي و الزامات ) ۵ تا ۲اصول  (

مورد بحث قـرار    ) ۲۱اصل  (و نيازهاي اطالعاتي    ) ۲۰ تا   ۱۶اصول  (بانکي مستمر   

 .خواهدگرفت

 

 :معيارهاي ضروري

 .قانون بايد مقام مسئول اعطا يا ابطال مجوزهاي بانکي را مشخص سازد -۱

ن تدوين مقررات احتياطي را براي ناظر فراهم نظر اجرايي امکا از نقطه بايد قانون -۲

 )بدون تغيير در قوانين. (کند 

 بـه لحـاظ نـوع و        ها  بانکاختيار کسب اطالعات موردنياز را از        مي بايست    قانون -۳

 .دنمايرسد، به وي اعطا می ميزاني که به تشخيص ناظر ضروري به نظر 

 

چارچوبي کـه   .  است  براي نظارت بانکي ضروري    يوجود يک چارچوب مناسب قانون     -۱)۴(

 نيز صحت    با قوانين و   ها  بانکبراي بررسي ميزان انطباق عملکرد       نظارتي را    اختيارات

 .ها مشخص کند و سالمت آن

 

پردازد، به تفصـيل       که به اختيارات رسمي ناظران مي      ۲۲، در اصل    ۱اين جزء از اصل     : نکته

 . است توضيح داده شده

 

 :معيارهاي ضروري

طباق عملکرد بانک با قـوانين و سـالمت و درسـتي عملکـرد              به منظور بررسي ان    -۱

 .ي تحت نظارت، قانون بايد تمهيدات کافي را براي ناظران فراهم سازدها بانک

 اظهـار نظـر در       به انجام ارزيابی کيفی به منظـور       ناظر را مجاز   می بايست    قانون -۲

 . نمايدمورد وضعيت بانک

 

۲۰ 



 

 

 

شـده،     با مقـررات داخلـي، حـدود تعيـين         به منظور بررسي انطباق عملکرد بانک      -۳

قوانين و مقررات خارج از بانک، ناظر بانکي نبايد محدوديتي در زمينه دستيابي به      

 .اسناد بانک داشته باشد

بانک مقررات و قوانين را نقض نموده و يا در   مشخص شود که     هنگامي که حسب ارزيابي ناظر ،      -۴

، ناظر به موجب قانون مجاز به اتخاذ تصميمات         داشتهي پرريسک و نامطمئن مشارکت      ها  فعاليت

 :باشد ذيل مي

 )يا الزام بانک به انجام اقدامات اصالحي فوري (انجام اقدامات اصالحي سريع •

 )نظير ابطال مجوز فعاليت بانکي(اعمال طيفي از تنبيهات  •

 

 ن بـانکي  اهاي قانوني از نـاظر       حمايت  به منظور  وجود يک چارچوب قانوني مناسب     -۱)۵(

 . داردضرورت

 

 :ضروريمعيارهاي 

هاي قانوني الزم را از موسسه نظـارتي و کارکنـان آن در برابـر دعـاوي        قانون بايد حمايت   -۱

 .آورد حقوقي احتمالي ناشي از اقدامات آنان حين انجام وظايف قانونيشان به عمل 

ـ      -۲ ايف موسسه نظارتي و کارکنان آن بايد در مقابل عواقب دفاع از اقداماتشان حين انجـام وظ

 .قانوني خود، به نحو موثري مورد حمايت قرار گيرند

 

گونـه   هاي محرمانه اين    تمهيدات الزم براي تبادل اطالعات بين ناظران و حفظ جنبه          -۱)۶(

 .بايست لحاظ گردد اطالعات نيز به نوبه خود مي

 

 :معيارهاي ضروري

در اين خصوص بايد بين کليه موسسات داخلي که درخصوص سـالمت سيسـتم               -۱

اراي مسئوليت هستند، همکاري و يک نظام تبادل اطالعات وجـود داشـته             مالي د 

 .باشد

 

۲۱ 



 

 

 

 درخصوص موضوعاتي که براي ناظر داخلي از اهميت برخوردار اسـت،            هم چنين  -۲

هاي  بايد يک سيستم تبادل اطالعات و همکاري با موسسات خارجي که مسئوليت

 . شودبيني نظارت بر عمليات بانکي را بر عهده دارند پيش

لـيکن  . ه کند ئهاي مالي ديگر ارا     تواند اطالعات محرمانه را به ناظران فعال در بخش          ناظر مي  -۳

 شده به ديگر    ارائهدر اين خصوص الزم است براي حصول اطمينان از اينکه اطالعات محرمانه             

 را انجـام   اقدامات معقـولي محرمانه باقي خواهد ماند" ناظران، نزد آنان هم به صورت کامال     

در امور نظارتي استفاده    "  شده صرفا  ارائه ه بايد مطمئن گردد اطالعات محرمان     هم چنين . دهد

 .خواهدشد

ناظر مجاز نيست اطالعات محرمانه در اختيارش را در دسترس اشـخاص ثالـث               -۴

 .قرار دهد، مگر به حکم دادگاه يا يک مرجع قانونگذاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۲۲



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معيارهاي ضروري

 .ژه بانک بايد به طور صريح و شفاف در قوانين يا مقررات تعريف شودوا -۱

ي مجاز موسساتي که داراي مجوز هستند و به عنوان بانک تحـت             ها  فعاليتبايد   -۲

نظارت قرار دارند، به طور واضح هم از سوي ناظران و هم در قانون يـا مقـررات                  

 .تعريف گردد

توانـد موجـب      ، در مواردي که مي    “بانکي” جمله   استفاده از واژه بانک يا ساير مشتقات آن از         -۳

ي مجوز بوده و تحـت   که داراشودمحدود به موسساتي "  صرفا بايدگمراهي افکار عمومي شود  

 .نظارت قرار دارند

بايست مختص موسسـاتي      مي"  از عموم ، نوعا    ∗هاي بانکي خاص    حق اخذ سپرده   -۴

 ∗∗ .ندباشد که داراي مجوز بانکي بوده و تحت نظارت قرار دار

 

 
∗ Proper bank deposits 

هايي اشاره کرد که در شمول قـانون          توان به سپرده     مي خاص به عنوان يک مثال از سپرده بانکي         ∗∗

 . گيرند  قرار نمي(Security law disclosure requirements) تامين الزامات شفافيت

 

۲۳ 

 

 

تند و بـه عنـوان      هاي مجاز موسساتي که داراي مجـوز هسـ           الزم است فعاليت   :۲اصل  

بانک تحت نظارت قرار دارند، به طور واضح تعريف شده و اسـتفاده از واژه              

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معيارهاي ضروري

مقام صادرکننده مجوز از حق تعيين معيارهايي براي اعطاي مجوز تاسيس بانک             -۱

تواننـد مبتنـي بـر ضـوابط منـدرج در قـوانين و                اين معيارها مي  . برخوردار است 

 .مقررات تعيين گردند

ند نظارت مستمر   ضوابط مورد نياز براي صدور مجوز بايد با معيارهايي که در فرآي            -۲

 .شوند، سازگار باشند به کارگرفته مي

هايي که ضوابط  با درخواستکه مقام صادرکننده مجوز از اين حق برخوردار است  -۳

 .نمايند، مخالفت نمايد موردنظر را تامين ننموده يا اطالعات کافي ارائه نمي

ا از ايـن    مقام صادرکننده مجوز، ساختارهاي مديريتي و قانوني پيشنهادي بانک ر          -۴

 .نمايد کند، تعيين مي حيث که مانعي براي يک نظارت موثر ايجاد نمي

مقام اعطا کننده مجوز بايـد شايسـتگي سـهامداران عمـده، شـفافيت سـاختار                 -۵

 .مالکيتي و خاستگاه سرمايه اوليه بانک را احراز کند

 . تصريح شودها بانکضروري است حداقل سرمايه اوليه براي کليه  -۶

 

 

۲۴ 

 

بايست از اين حق برخوردار باشد که معيارهايي را          میمرجع صادرکننده مجوز     :۳اصل  

هايي که منطبق با معيارهـاي مزبـور    تعيين نموده و نسبت به رد درخواست    

بايسـت حـداقل مـوارد ذيـل را           فرآيند صدور مجوز مـي    . نيست، اقدام نمايد  

ارزيابي ساختار مالکيت موسسه بانکي، هيات مديره و مديريت         : شامل شود 

بينـي وضـعيت مـالي آن         هاي داخلي آن، پيش     ياتي و کنترل  ارشد، برنامه عمل  

کـه مالـک پيشـنهادي يـا سـازمان            سرمايه پايه و در صورتي    : در آينده شامل  

مرکزي آن يک بانک خارجي است، بايد موافقت اوليه مراجع نظـارتي کشـور              

 .مبدا نيز اخذ شود



 

 

 

 صادرکننده مجوز بايد اعضاي هيات مديره و مديران ارشد بانـک را از نظـر              مقام -۷

 .)∗آزمـون صـالحيت و شايسـتگي      (تخصص و توانمندي مورد ارزيابي قرار دهند        

 : بايست مبتني بر ضوابط ذيل انجام پذيرد اين ارزيابي مي

ي بـانکي   هـا   فعاليـت ها و تجربيات فرد در امور مالي مرتبط بـا             مهارت •

 .موردنظر

ي خـالف قـانون و يـا       هـا   فعاليـت نداشتن سوء پيشينه به لحاظ انجام        •

هاي مهم    تواند فرد را از احراز پست        احکام قضايي که مي     محکوميت به 

 .در يک بانک محروم سازد

هـاي عمليـاتي و راهبـردي پيشـنهادي بانـک را              مرجع اعطاي مجوز بايد برنامه     -۸

ين نکته باشـد کـه آيـا سيسـتم          اين بررسي بايد متضمن تعيين ا     . بررسي نمايد 

 .است حاکميت سهامي مناسبي به مورداجرا گذاشته شده

هـاي عمليـاتي      ها و رويه    سياست: برنامه عملياتي بايد مشتمل بر مواردي از قبيل        -۹

. ي متنوع بانکي باشد   ها  فعاليتهاي کنترل داخلي و نظارت دقيق بر          مناسب، رويه 

ي پيشـنهادي   ها  فعاليتو ميزان پيچيدگي    ساختار عملياتي بازتابي است از دامنه       

 .بانک

هـاي    بيني   پيش هم چنين هاي مالي مقدماتي و       مقام صادرکننده مجوز بايد صورت     -۱۰

اين بررسي متضمن ارزيابي کفايـت      . مربوط به بانک پيشنهادي را بررسي نمايد      

 هـم چنـين   توان مالي بانک براي حمايـت از برنامـه اسـتراتژيک پيشـنهادي و               

 .باشد لي درخصوص سهامداران اصلي بانک مياطالعات ما

چنانچه مقام اعطا کننده مجوز و مقام نظارتي دو مرجع متفاوت باشـند ، نـاظر از     -۱۱

 .حق قانوني براي اعمال نظر در مورد هر درخواستي برخوردار است

ي خارجي در نظر داشته باشند شـعبه يـا دفتـر نماينـدگي              ها  بانککه    در صورتي  -۱۲

 ضروري  مبدامقام نظارتي کشور    ) يا عدم مخالفت  (فقت اوليه   تاسيس نمايند، موا  

 .است

 
∗ Fit and Proper Test 

 
۲۵ 

 



 

 

 

 

چنانچه مقام نظارتي يا اعطاکننده مجوز دريابد که مجوز صادرشده بر پايه اطالعات غلط بوده                -۱۳

 .است، مجوز قابل فسخ خواهدبود

 

 :معيارهاي تکميلي

بـراي ارائـه    ها بايد توانمندي سهامداران       در فرآيند بررسي و ارزيابي درخواست      -۱

 .هاي مالي بيشتر در مواقع موردنياز لحاظ گردد حمايت

حداقل يکي از اعضاي هيات مديره بايـد از تخصـص و تجربـه کـافي در انـواع                    -۲

 .ي مالي که مقرر است در بانک انجام شود، برخوردار باشدها فعاليت

ا هايي است که ميزان پيشرفت رقباي جديـد ر          مقام اعطاکننده مجوز داراي رويه     -۳

کند که  در برآورده ساختن اهداف تجاري و راهبرديشان نظارت نموده و تعيين مي           

الزامات نظارتي که در هنگام صـدور مجـوز معـين شـده، تـا چـه حـد رعايـت                     

 .است شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۶



 

 

 

 

 

 

 

 

 :معيارهاي ضروري

 .قوانين و مقررات بايد متضمن تعريفي جامع و مانع از سهم عمده مالکيت باشد -۱

ضروري است هرگونه تغييرات پيشنهادي که منجر به تغيير در مالکيت يا احراز حق راي بيش از                  -۲

د مقـام نظـارتي     ي و مورد تاي    شده اعالم" يک حد مشخص يا تغيير در کنترل شرکت شود ، فورا          

 .رديگقرار 

  متضمن تغييري عمده در ترکيب مالکيـت يـا کنتـرل            که شنهاديپيناظر از اختيار رد هر گونه        -۳

توانـد از انتقـال حـق راي درخصـوص چنـين               و مـي   باشـد برخـوردار اسـت       ميشرکت  

ي جديـد مطابقـت     ها  بانک که با معيارهاي مصوب براي موافقت با ايجاد          يیها  گذاري  سرمايه

 ∗ .ندارد، جلوگيري نمايد

 

 :معيارهاي تکميلي

ـ   بانـک ناظران بايد اسامي و ميزان سهام هر يـک از سـهامداران عمـده را از                  -۱  از طريـق    اه

در صورت امکان بايد هويت مالکـان  . هاي حضوري اخذ نمايند     اي يا بررسي    هاي دوره   گزارش

 .شود، مشخص گردد ذينفعي نيز که سهام آنان توسط سرپرست يا قيم نگهداري مي

 

 
 با “عدم مخالفت”تواند به صورت تائيد صريح موضوع مورد استعالم و يا  تائيديه مقام نظارتي مي ∗

 .آن قبل از انجام، باشد

۲۷ 
 

 

الزم است ناظران بانکي از اين اختيار برخوردار باشند که به بررسـي و رد هـر                  :۴اصل  

اي از مالکيـت بـه سـاير           عمـده   گونه طرحي بپردازند که مستلزم انتقال بخش      

 .  استها آني موجود توسط ها بانکاشخاص و يا کنترل منافع 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معيارهاي ضروري

ـ     (قوانين و مقررات بايد تعريفي شفاف از نوع و مقادير            -۱ بت بـه سـرمايه     به صورت مطلق يا نس

هايي را ارائه نمايد که نيازمند کسب موافقت مقام نظارتي            گذاري  تمليک و انجام سرمايه   )  بانک

 . است

قوانين و مقررات بايـد معيارهـايي را بـراي قضـاوت در خصـوص پيشـنهادات                  -۲

 .مطروحه از سوي افراد تبيين نمايند

اي انطباق با الزامات     بر  مي بايست  ترين معيارها و ضوابطي که مقام نظارتي        مهم -۳

هـاي جديـد      هـا يـا دارايـي       گذاري  کند اين است که سرمايه      اعطاي مجوز لحاظ    

 هاي ناخواسته قرار نداده يـا مـانع از          خريداري شده ، بانک را در معرض ريسک       

ناظران بايد اين موضوع را مشخص نمايند که آيا         در اين شرايط ،     . نظارت کارآمد نشوند  

گذاري مزبور از منابع مالي و مـديريتي کـافي برخـوردار     د و سرمايهواحد بانکي براي خري  

 .است

الزم است در قوانين و مقررات به طور شفاف تبيين شود کـه چـه حـدي خريـد                    -۴

.  مقام نظـارتي اسـت     تنها مستلزم مطلع ساختن   گذاري    دارايي يا انجام سرمايه   

 که نسـبت بـه      استهايي    گذاري  شامل آن گروه از سرمايه    " چنين مواردي عموما  

 .باشد سرمايه بانک اندک مي

 

 

 

۲۸ 

 

ــراي بررســي     :۵اصــل  ــه ب ــوردار باشــند ک ــار برخ ــن اختي ــد از اي ــانکي باي  بازرســان ب

ها يا خريدهاي عمده يک بانک، معيارهـايي را وضـع نمـوده و                گذاري  سرمايه

اطمينــان يابنــد کــه ســاختارها يــا ارتباطــات شــرکتي، بانــک را در معــرض  

 .شوند رت کارآمد نميهاي ناخواسته قرار نداده يا مانع از نظا ريسک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معيارهاي ضروري

 را ملـزم بـه محاسـبه و حفـظ دايمـي             ها  بانکالزم است قوانين و مقررات کليه        -۱

المللي فعال  يي که در عرصه بينها بانکبراي . حداقل نسبت کفايت سرمايه نمايد

 نياز نبايـد از آنچـه کـه در          هستند، تعريف سرمايه، روش محاسبه و نسبت مورد       

 . سرمايه بال معين شده، کمتر باشدنامه توافق

 به ويژه ريسک    ها  بانکهاي مترتب بر      نسبت سرمايه مورد نياز بازتابي از ريسک       -۲

هاي مربوط به اقالم  اين مهم هر دو گروه ريسک. باشد اعتباري و ريسک بازار مي

 . گيرد  ترازنامه را در بر مي خطباال و زير

به منظور حصول اطمينان از اينکه آن گروه از اجزاي سـرمايه کـه بـراي جـذب                   -۳

انـد، قـوانين و       ها در دسترس هستند، به اندازه کافي مورد تاکيد قرار گرفته            نازي

 .می بايست تعريف شفافی از اجزای سرمايه ارايه نمايندمقررات يا ناظر بانکي 

ر تلفيقـي محاسـبه و اعمـال         به طو  ها  بانک کفايت سرمايه     نسبتضروری است    -۴

 .شود

قوانين و مقررات بايد اين اختيار را به ناظر بانکي تفويض کننـد در مـواقعي کـه                   -۵

هاي کفايت سرمايه بانکي به کمتر از حداقل تعيين شده کاهش يابـد، اقـداماتي را در                   نسبت

 .مورد بانک انجام دهد

 درخصـوص   - ماهـه  ۶ حداقل با تناوب زماني    -هاي ادواري      بايد گزارش  ها  بانک -۶

 .هاي سرمايه و ديگر اجزاي آن به مقام نظارتي ارائه نمايند نسبت

۲۹ 

 

  بايست نسبت به تعيين حداقل الزامـات کفايـت سـرمايه             بازرسان بانکي مي   :۶اصل  

هـايي اسـت کـه        اين الزامات بازتـابي از ريسـک      . ايند اقدام نم  ها  بانکبراي  

 در  هـا   آنگردند و بايد اجزاء سرمايه را با توجه به قابليت              متحمل مي  ها  بانک

المللـي فعـال      يي که درعرصـه بـين     ها  بانکبراي  .  تعريف نمايد  ها  ناجذب زي 

هستند، اين الزامات نبايد کمتر از آنچه که در توافقنامه سـرمايه بـال معـين      

 .ده است، باشدش
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المللـي، تعريـف      ي فعال در سطح بـين     ها  بانک هم چنين ي محلي و    ها  بانکبراي   -۱

 . کميته بال باشدنامه توافقمنطبق با " سرمايه بايد کامال

هاي کفايت سرمايه يک بانک بـه         که نسبت ناظر بانکي براي مواجهه با شرايطي        -۲

بينـي   ميزان کمتر از حداقل تعيين شده کاهش يافته بايد اقـدامات الزم را پـيش           

 .نمايد

هايشـان، نـاظر     نسبت بـه ريسـک  ها بانکبه منظور ارزيابي کفايت سرمايه کلي    -۳

 . از فرآيند کنترل داخلي برخوردارندها بانک که اطمينان يابدبانکي بايد 

نمايد،   ات کفايت سرمايه شرايطي را که سيستم بانکي براساس آن عمل مي           الزام -۴

 نامه توافقتواند باالتر از آنچه که در  از اين رو، حداقل الزم مي. سازد  مشخص مي 

 .بال آمده ، تعيين گردد

هاي کفايت سرمايه بايستي هم به صورت تلفيقي و هم انفرادي براي کليه               نسبت -۵

 .گروه محاسبه شودموسسات بانکي داخل يک 

 را تصـريح    هـا   بانکقوانين يا مقررات بايستي حداقل ميزان مطلق سرمايه براي           -۶

 .نمايد
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ها   ها، رويه   الزم است ناظر بانکي به طور ادواري بررسي کند که معيارها، سياست            -۱

ها توسط    گذاري  رمايهي احتياطي مصوب براي اعطاي اعتبار و انجام س        ها  روشو  

اي به وسيله مديريت بانک و هيات مديره مـورد   شود و به طور دوره     بانک اجرا مي  

 ∗.گيرند بازنگري قرار مي

هـا،    الزم است مقام نظارتي به طور ادواري بررسي نمايد که چنـين خـط مشـي                -۲

هايي منجر به استقرار يک محيط ريسک اعتبـاري کنتـرل شـده                و رويه  ها  روش

 :شود  فراخور شامل موارد ذيل ميمناسب و

گـذاري و     فرآيند دقيق و به طور مناسـب مستندسـازي شـده سـرمايه             •

 .اعتباردهي

  و گيـري ، نظـارت      اجراي مناسب مـديريت اعتبـاري ، فرآينـد انـدازه           •

 .و حفظ آن) ها بندي دارايي بندي و طبقه شامل رتبه(دهي مستمر  گزارش

 

 
کميته از ايـن    . اين نوشتار به ساختار مديريت متشکل از هيات مديره و مديريت ارشد اشاره دارد              ∗

 و نظارتي کشورها درخصوص وظايف هيات       امر آگاهي دارد که تفاوتهاي مهمي بين چارچوب تقنيني        

در برخي کشورها، وظيفه نظارت بر مجموعه اجرايي ـ اگرچه نـه   . مديره و مديريت ارشد وجود دارد

وسيله مطمئن شوند که مجموعه مزبور، وظـايف   به طور کامل ـ بر عهده هيات مديره است تا بدين 

ايـن  . کنند  از آن به عنوان هيات نظارت ياد مي       به همين دليل در برخي موارد،       . دهد  خود را انجام مي   

 کشورهاي   برخی برعکس، در . باشد  امر بدين معنا است که هيات مذکور، داراي وظايف اجرايي نمي          

 چـارچوب کلـي مـديريت بانـک را تعيـين            بـوده و  ديگر، اين هيات از صالحيت بيشتري برخوردار        

نـه  “ مديريت ارشـد  ”و  “ هيات مديره ”هاي    ر واژه به دليل وجود اين تفاوتها، در اين نوشتا       . نمايد  مي

گيري در درون بانـک، بـه کـار           براي شناخت واحدهاي قانوني بلکه براي نامگذاري دو حوزه تصميم         

 . رود مي

۳۱ 
 

 

هـا و     هـا، رويـه     ک بخـش مهـم از هـر سيسـتم نظـارتي، ارزيـابي سياسـت                ي :۷اصل  

ها ، مديريت مستمر    گذاري  هاي يک بانک در اعطاي وام، انجام سرمايه         روش

 .هاست گذاري ها و پرتفوي سرمايه وام



 

 

 

ـ        • اي کنترلـي کـافي بـراي ريسـک         حصول اطمينان از وجود ساز و کاره

 .اعتباري

 فارغ  ها  بانکناظر بانکي بايد به طور ادواري بررسي نمايد که تصميمات اعتباري             -۳

از تعارض منافع بر پايه يک معامله آزاد و بدون اعمال فشار اشخاص ثالث اتخاذ     

 .شود مي

تبـاري  ناظر بانکي بايد اطمينان يابد که اسـتانداردهاي اعتبـاردهي و ارزيـابي اع              -۴

ي اعتباردهي مشـارکت دارنـد،      ها  فعاليتبانک، حداقل توسط کليه افرادي که در        

 .شود انجام مي

گـذاري و اعتبـاري       مقام نظارتي بايستي به اطالعات مربوط به پرتفوي سـرمايه          -۵

 .دهي دسترسي کامل داشته باشد  وام  افراد مسئول در زمينههم چنينبانک و 
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اي   مشي اعتبـاري بانـک بـه گونـه          بايست اطمينان يابد که خط      ي مي مقام نظارت  -۱

هاي کالن کـه      گذاري  گيري درخصوص اعتبارات و سرمايه      تدوين شده که تصميم   

باشـد در سـطوح بـاالي         فراتر از يک حد معين يا درصدي از سرمايه بانک مـي           

ي کـه از  هـاي  گذاري اين مهم در مورد اعتبارات و سرمايه      . شود  مديريتي اتخاذ مي  

ي بانک  ها  فعاليتپذيري بااليي برخوردارند و يا مطابق با روند کلي            درجه مخاطره 

 .قرار ندارند نيز صادق است

هـاي اطالعـات مـديريتي        مقام نظارتي بايد اطمينان يابد کـه بانـک از سيسـتم            -۲

برخوردار است که اطالعات ضروري درخصوص شـرايط و مختصـات سـبدهاي             

 .کند ائه ميگذاري و وام ار سرمايه

مقام نظارتي بايستي مطمئن شود که مديريت بانک بر مجموع بدهي موسسـاتي       -۳

 .دارد دهد، نظارت کافي معمول مي ها وام مي که به آن

 

 

۳۲ 
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 بـه  هـا  بانکبايست مقرراتي را براي الزام  قوانين و مقررات و يا مقام نظارتي مي      -۱

گيـري تـدوين      هـا و ذخيـره      بندي دارايي   ، طبقه باراتبررسي ادواري تک تک اعت    

به بيان ديگر، قوانين و مقررات بايستي بـا تـدوين يـک چـارچوب کلـي                 . نمايند

هـاي مشخصـي بـراي چگـونگي تعامـل بـا              مشي   را ملزم سازند تا خط     ها  بانک

 .دار تدوين نمايند اعتبارات مساله

هـا   و چگـونگي اجـراي آن  گيري وام يک بانک      بندي و ذخيره    هاي طبقه   خط مشي  -۲

 مستقل خارج از بانک   بايست به طور منظم توسط مقام نظارتي يا حسابرسان            مي

 .بازنگري شوند

گيري وام بايد اقـالم در معـرض ريسـک زيـر خـط                بندي و ذخيره    سيستم طبقه  -۳

 .ترازنامه را نيز در بر گيرد

داخـت  به منظور حصول اطمينان از اينکـه ذخـاير مربـوط بـه زيـان عـدم بازپر                  -۴

هـا    شده انتظارات معقولي را نسبت بـه بازپرداخـت          تسهيالت و مطالبات سوخت   

هاي  ها و رويه مشي   را به داشتن خط    ها  بانکمقام نظارتي بايستي     کند،  برآورده مي 

 .مناسب ملزم نمايد

 به منظور نظـارت مسـتمر بـر      ها  بانکمقام نظارتي بايد اطمينان حاصل نمايد که         -۵

ها و منـابع سـازماني    و تسهيالت سررسيد گذشته داراي رويهدار  اعتبارات مساله 

 .باشند مناسب مي

 دار در يک بانک به حدي رسد که موجبات نگرانـي             چنانچه سطح اعتبارات مساله    -۶

 

۳۳ 

 

ها و     براي ارزيابي کيفيت دارايي    ها  بانکناظران بانکي بايستي قانع شوند که        :۸اصل  

هـا و   ها ، رويـه  شده ، سياست هاي مطالبات سوخت   کفايت ذخاير و اندوخته   

 .بند هستند ها پاي هاي مناسبي را ايجاد نموده و به آن روش



 

 

 

 را ملـزم    هـا   بانـک را فراهم سازد، مقام نظارتي از اين اختيار برخوردار است که            

ي اعطاي اعتبـار ، سـطوح اندوختـه و          دهي، استانداردها   سازد تا توان تسهيالت   

 .ذخاير و نيزکل توان مالي خود را تقويت نمايند

بنـدي    بايست به صـورت ادواري از جزئيـات مربـوط بـه طبقـه               مقام نظارتي مي   -۷

 . مطلع گرددها بانکگيري   نحوه ذخيرههم چنينها و  اعتبارات و دارايي

ز و کارهـايي بـه منظـور         را ملزم بـه اتخـاذ سـا        ها  بانکبايست    مقام نظارتي مي   -۸

 .ها نمايد ها و ارزش وثيقه نامه ارزيابي مستمر توان پوشش ضمانت

 در خصـوص عـدم       ترديد جـدی   الزم است تسهيالتي که با شواهد و ادله کافي،         -۹

مطابق با شـرايط قـرارداد وجـود دارد، بـه           ) اصل و سود تسهيالت   (ها    وصول آن 

 .نددار مشخص و شناسايي شو عنوان تسهيالت مساله

هـا    آن) نقدشـدني (بايست ارزش خالص قابل حصول        در ارزش گذاري وثايق مي     -۱۰

 .مالک عمل قرار گيرد
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ها از حداقل تـاخير و تعويـق          هاي مربوط به آن     الزم است تسهيالتي که پرداخت     -۱

که تـامين   مگر در مواردي. بندي شوند برخوردارند، طبقه)  روز ۹۰ و   ۶۰،  ۳۰" مثال(

 .ها نيانجامد بندي آن  چنين تسهيالتي به بهبود طبقهمالي

گيري تسهيالت کالن حسب مورد و        بندي و ذخيره    گذاري ، طبقه    الزم است ارزش   -۲

 .به صورت جداگانه انجام شود

 "")۱۹۹۹ ژوييه - تسهيالتيی موثر برای حسابداری و افشاها روش"" : ماخذ(
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" الزم است صريحاور انعکاس مخاطرات واقعي منابعي که در معرض ريسک قرار دارند،          به منظ  -۱

مقام نظارتي، حسب مـورد، از اختيـار تفسـير ايـن تعريـف      .  تعريف شود“هاي مرتبط   گروه”

تواند ناشي از حقوقي باشد که قانونگذار براي وي تعمين            چنين اختياراتي مي  . برخوردار است   

 . نموده است

بايست براي منابع در معرض ريسک بانک که در اختيار            و مقررات و يا مقام نظارتي مي      قوانين   -۲

هـاي    گيـرد، محـدوديت     کنندگان قرار مي    هايي مرتبط از استقراض     يک متقاضي وام يا گروه    

منابع در معرض ريسک کليه مطالبات و معامالت از جمله اقـالم بـاالي              . احتياطي وضع نمايد  

 .شوند را شامل ميخط و زيرخط ترازنامه 

هـاي اطالعـات     داراي سيستمها بانکمقام نظارتي بايد اطمينان حاصل نمايد که     -۳

شـامل  ( هنگام نقاط تمرکـز       مديريتي هستند که مديريت را قادر به شناسايي به        

پرتفـوي هـم بـه صـورت        ) منابع کالن در معرض ريسک در اختيار يک شخص        

 .نمايد مستقل و هم يکپارچه مي

بايست مطمئن شود که مديريت بانـک نظـارت کـافي بـر ايـن        تي مي مقام نظار  -۴

ها داشته و اجازه نخواهد داد که حدود تعيين شده چه به صورت فردي                محدوديت

 .و چه يکپارچه نقض شوند

 

۳۵ 

 

هـاي     داراي سيسـتم   هـا   بانـک بايسـت مطمـئن شـوند کـه            ناظران بانکي مـي    :۹اصل  

اطالعات مديريتي هسـتند کـه مـديريت را قـادر بـه شناسـايي نقـاط تمرکـز                   

هـاي احتيـاطي از تمرکـز         بازرسان بايد با ايجاد محـدوديت     . نمايد  پرتفوي مي 

يي از هـا  مقدار منابع در معرض ريسک بانک بـر يـک متقاضـي وام يـا گـروه       

 .گيرندگان مرتبط جلوگيري نمايند وام



 

 

 

هـا    بايست به طور منظم اطالعاتي را کسب کند که به کمـک آن              مقام نظارتي مي   -۵

انـک از قبيـل منـابع در معـرض ريسـک            وجود تمرکزها در پرتفـوي اعتبـاري ب       

 .جغرافيايي و يا بخشي را مورد بررسي قرار دهد
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 :باشند  ملزم به رعايت موارد ذيل ميها بانک -۱

 درصد يا بيشتر سرمايه يک بانک به عنـوان منـابع در             ۱۰تسهيالت و تعهدات معادل      •

 . شود معرض ريسک کالن در نظر گرفته مي

  و تعهــدات کــالن بــه يــک شــخص اعطــای تســهيالت بــراي بــاالترين حــد •

تواند به يک متقاضي غيربانکي از بخش خصوصي يـا     درصد سرمايه است که مي     ۲۵

 . باشند، اعطا شود گروهي از متقاضيان وام که داراي ارتباط نزديکي با يکديگر مي

بر " حتابه ويژه اگر صراهاي فوق قابل پذيرش خواهد بود      انحرافات کوچک از نسبت   

 .ي بسيار کوچک يا تخصصي باشدها بانکموقت بودن آن تاکيد شود يا مربوط به 

 

 "")۱۹۹۱ ژانويه -سنجش و کنترل منابع اعتباری کالن در معرض ريسک: "" ماخذ(
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ت  در قـوانين و مقـررا  “اشخاص مرتبط يـا وابسـته   ”الزم است تعريفي جامع از       -۱

مقام نظارتي داراي اختيار قانوني براي قضـاوت در خصـوص           . وجود داشته باشد  

 .باشد  و ديگر اشخاص مي وجود ارتباطات ما بين بانک

الزم است قوانين و مقرراتي وضع شود تا منابع در معـرض ريسـک مربـوط بـه            -۲

تري در مقايسه با تسهيالت اعطايي        اشخاص وابسته يا مرتبط از شرايط مطلوب      

ارزيـابي اعتبـاري ،     : شـرايطي چـون   ∗. همتايان غيروابسته برخوردار نشـوند    به  

 .اي بندي استهالک وام و الزامات وثيقه هاي بهره، زمان سررسيد ، نرخ

عملياتي که با اشخاص مرتبط و وابسته انجام گرفته و از مقـدار مشخصـي نيـز                  -۳

" ضـمنا .  شـود  فراتر است، بايستي به نحو مقتضي به اطالع مقام نظارتي رسانده          

آورد  هاي خاصي به وجود مي  ريسکها بانکاي که براي  معامله با اشخاص وابسته

 .بايست به تصويب هيات مديره بانک برسد مي

هايي ملزم سازد تا از اعطاي وام   را به اتخاذ رويهها بانکبايست  مقام نظارتي مي -۴

الت مشـارکت   به اشخاصي که به نحوي در فراگرد ارزيابي مربوط بـه آن تسـهي             

 .شوند، جلوگيري شود گيرنده محسوب مي داشته يا به نوعي تصميم

 

 
∗  

۳۷ 

 

 

هـاي ناشـي از ارائـه وام بـه بسـتگان،               به منظور پيشـگيري از سـو، اسـتفاده         :۱۰اصل  

الزامـاتي  .  تعيين نماينـد ها بانککي بايد الزامات مناسبي را براي ناظران بان 

هـاي وابسـته       بـه افـراد و شـرکت       هـا   بانـک مبني بر اينکه ارائه وام از سوي        

مبتني بر روابط غيرشخصي و تحت نظارت موثر بوده و اينکه جهت کنتـرل يـا                

 .است هاي مزبور تمهيدات مناسب ديگر نيز انديشيده شده کاهش ريسک



 

 

هايي را به طور اعم يا به  بايست محدوديت قوانين و مقررات و يا مقام نظارتي مي    -۵

صورت موردي براي اعطاي تسهيالت به اشخاص مرتبط يا وابسته وضع نماينـد             

 کفايـت سـرمايه از مبلـغ        تا بدين ترتيب اين تسهيالت هنگام محاسبه نسـبت        

 را ملـزم بـه اخـذ وثيقـه در قبـال اعطـاي چنـين                 ها  بانکسرمايه کسر شود يا     

 .تسهيالتي نمايد

هاي اطالعاتي ملـزم       را به برخورداري از سيستم     ها  بانکبايست    مقام نظارتي مي   -۶

 هم چنين سازد تا از اين طريق تسهيالت اعطايي به اشخاص مرتبط و وابسته و              

هايي مشخص شده، امکان نظارت از طريق يک فرآيند اداري            ن وام کل مبلغ چني  

 .اعتباري مستقل فراهم گردد

بايست اطالعاتي را درخصوص مجموع تسـهيالت اعطـايي بـه             مقام نظارتي مي   -۷

 .اشخاص مرتبط و وابسته اخذ و بررسي نمايد

 

 :معيارهاي تکميلي

رات طيف وسـيعي را در بـردارد و          مندرج در قوانين و مقر     “اشخاص مرتبط يا وابسته   ”تعريف   -۱

 هيات مديره، مـديريت عـالي،       يهاي وابسته، سهامداران عمده ، اعضا       شرکت: شامل" عموما

هـاي    ، اشخاص مرتبط بـه شـرکت      ها  آن نزديک خانواده    ي اعضا هم چنين کارکنان کليدي و    

 .باشد شود، مي هايي که توسط سهامداران يا کارکنان اداره مي وابسته و شرکت

هايي بر مجموع منابع در معرض ريسک مربوط به اشـخاص وابسـته يـا                 م است محدوديت  الز -۲

هاي وضـع شـده در خصـوص وام           ها بايستي از محدوديت      اين محدوديت  .مرتبط وضع گردد  

 . ها يا استقراض کنندگان مرتبط کمتر نباشد گيرندگان فردي، گروه

 

 

 

 

 

۳۸ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معيارهاي ضروري

هاي يـک بانـک       ها و سياست    يستي اطمينان حاصل نمايد که رويه     مقام نظارتي با   -۱

امکان کافي براي شناسايي، نظارت و کنترل ريسـک کشـوري و ريسـک انقـال                

 هـم چنـين   و  (منابع در معرض ريسـک حسـب کشـور          . سازد  وجوه را فراهم مي   

. شـوند   مورد شناسايي و نظارت واقـع مـي       ) يا همتاي آن  /استقراض کننده نهايي  

 بر پيشرفت امور در ريسک کشوري و در ريسک انتقال وجـوه             ها  بانک الزم است 

 .نظارت و ارزيابي نموده و اقدامات پيشگيرانه مناسبي را اتخاذ نمايند

 از سيستم اطالعاتي ، سيستم هاي       ها  بانکمقام نظارتي بايستي اطمينان يابد که        -۲

هـاي    اسـت هاي کنترل داخلي به منظور انطباق بـا سي          مديريت ريسک و سيستم   

 .شده برخوردارند تدوين

هـاي    گيري به منظـور پوشـش ريسـک         مقام نظارتي بايستي بر چگونگي ذخيره      -۳

المللي گوناگوني وجود دارنـد       ي بين ها  روش. کشوري و انتقال وجوه نظارت نمايد     

اين . شوند که از مقبوليت الزم برخوردار بوده و منجر به نتايج منطقي و مربوط مي          

 :از عبارتست ها روش

، از طريق تعيين درصدي ثابت      ) يا هر مقام مسئول ديگر    (مقام نظارتي    •

براي منابع در معرض ريسک مربـوط بـه هـر کشـور، حـداقل ذخيـره                 

 .گيرد مناسب را در نظر مي

 

۳۹ 

 

 جهـت شناسـايي،   هـا  بانـک بايسـت مطمـئن شـوند کـه         مي ها  بانکبازرسان   :۱۱اصل  

هـاي    سک انتقـال وجـوه در اعطـاي وام        نظارت و کنترل ريسک کشوري و ري      

گذاري خـود و نيـز بـه منظـور حفـظ ذخـاير         هاي سرمايه   المللي و فعاليت    بين

هـاي   هـاي و رويـه   هـا داراي سياسـت   مکفي جهت پوشش اين قبيل ريسـک  

 .مناسبي باشند



 

 

 

 را حسب درصد براي  ∗هايي  بازه) يا هر مقام مسئول ديگر    (مقام نظارتي    •

د در دامنه مجاز تعيـين شـده   توانن  ميها بانکهر کشور در نظر گرفته و  

 .ذخايري را براي هر يک از منابع در معرض ريسک خود لحاظ نمايند

درصـدها و   ) يا برخي مراکز ديگر نظير انجمـن ملـي بانکـداران           ( بانک •

گيري تعيين و يا به صورت دقيق ميزان          هايي را براي ذخيره     دستورالعمل

ر در نظـر    ميـزان ذخـاي   . سـازد   گيري مناسـب را مشـخص مـي         ذخيره

 .گيرد شده توسط حسابرسان يا بازرسان مورد ارزيابي قرار مي گرفته

مقام نظارتي بايستي به صورت ادواري و منظم درخصـوص ريسـک کشـوري و                -۴

، اطالعات کافي را اخذ و مورد تحليل قـرار          ها  بانکريسک انتقال وجوه هر يک از       

 .دهد

 "")۱۹۸۲ مارس -یتسهيالت دهي بين الملل-ها بانکمديريت : "" ماخذ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∗ Intervals 

۴۰ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معيارهاي ضروري

هاي   ها و رويه    مقام نظارتي بايستي اطمينان حاصل نمايد که بانک داراي سياست          -۱

مناسبي درخصوص احـراز هويـت ، سـنجش ، نظـارت و کنتـرل ريسـک بـازار                 

 .باشد مي

ـ       مقام نظارتي بايستي مطمئن شـود کـه بانـک محـدوديت            -۲ راي هـاي مناسـبي ب

هاي مختلف بازار از جمله ريسک مربوط به خريد و فروش ارزهاي خارجي            ريسک

 .وضع نموده است

هـاي خـاص و       الزم است مقام نظارتي از اختيارات کافي براي وضع محـدوديت           -۳

تعيين سرمايه ويژه بيشتر جهت پوشش مقدار منابعي که در معرض ريسک بازار         

 .ي ارزي برخوردار باشدها فعاليت قرار دارند، همچون ريسک ناشي از انجام

هاي اطالعاتي ،      از سيستم  ها  بانکمقام نظارتي بايستي اطمينان حاصل نمايد که         -۴

هـاي کنتـرل داخلـي بـراي انطبـاق بـا              هاي مديريت ريسک و سيسـتم       سيستم

هاي وضع شده   کليه محدوديتهم چنينهاي پيش گفته برخوردار بوده و  سياست

 .شوند رعايت مي) ده توسط مقام نظارتيهم داخلي و هم تعيين ش(

 

۴۱ 

 

بايسـت از ايـن موضـوع اطمينـان حاصـل نماينـد کـه             مـي  هـا   بانـک بازرسان   :۱۲اصل  

هـاي بـازار را       هايي هستند که به طور دقيـق ريسـک           داراي سيستم  ها  بانک

ــرار داده و آن  ــورد ســنجش و نظــارت ق ــرل    م ــه طــور مناســبي کنت هــا را ب

بازرسـان بايـد از اختيـارات الزم جهـت وضـع            در صـورت لـزوم ،       . نمايند  مي

هاي خاص و يا تعيين سرمايه ويژه بيشتري جهت پوشـش مقـدار               محدوديت

 .منابعي که در معرض ريسک بازار قرار دارند، برخوردار باشند



 
 

به منظور حصول اطمينان از اينکه کليه عمليات به صـورت ادواري ثبـت و ضـبط                  -۵

 با استفاده از اطالعات قابل اتکا و معقـول موجـود در بـازار               هم چنين شوند و     مي

 گيرد، مقام نظارتي بايستي  به دفعات مورد ارزيابي مجدد قرار ميها بانکوضعيت 

 .هايي وجود دارد ها و کنترل متقاعد شود سيستم

ي تحليـل سـناريو،   هـا  روش از هـا  بانکالزم است مقام نظارتي مطمئن شود که       -۶

نمايند و به عالوه  ريزي اقتضايي به طور مناسب استفاده مي آزمون بحران و برنامه

هاي مورد استفاده به منظور سنجش ريسـک بـازار بـه              صحت و کارآيي سيستم   

 .شوند  ادواري ارزيابي ميصورت

مقام نظارتي بايستي از تخصص و دانش کافي براي نظارت بـر سـطوح واقعـي                 -۷

 . برخوردار باشدها بانکي تجاري ها فعاليتپيچيدگي در 

 :معيارهاي تکميلي

گيـري از کارشناسـان    بايست از طريق نظارت حضوري يا بهـره       مقام نظارتي مي   -۱

ني اطمينان حاصـل نمايـد مـديريت ارشـد          سازما  مستقل برون سازماني يا درون    

تجـاري داشـته و   ) محصوالت(هاي بازار مرتبط با خطوط   درکي درست از ريسک   

 به طور منظم اطالعات دريافتي درباره مديريت ريسک را مورد بررسـي           هم چنين 

 . قرارداده و درک درستي نسبت به الزامات آن دارند

يتي را بررسي نموده و درخصـوص       الزم است مقام نظارتي کيفيت اطالعات مدير       -۲

کفايت اطالعات مزبور از حيث انعکاس صحيح موقعيت بانک و منـابعي از بانـک               

به ويـژه، مقـام نظـارتي       . که در معرض ريسک بازار قرار دارند، اظهارنظر نمايد        

ــي ــران و    م ــون بح ــناريوهاي آزم ــديريت در س ــه م ــاتي را ک بايســت مفروض

کنـد، مـورد      امل با چنين شرايطي استفاده مـي      هاي اقتضايي براي تع     ريزي  برنامه

 .بررسي قرار دهد

 امکان ها بانکبهره باشد ، به   کافي بي ها و ظرفيت چنانچه مقام نظارتي از مهارت -۳

را ) VAR(هـاي پيچيـده نظيـر          نظارتي مبتنـي بـر مـدل        تعيين الزامات سرمايه  

 .دهد نمي

 "")۱۹۹۶ ژانويه-های بازار پارچه سازی ريسک سرمايه به منظور يکنامه توافقاصالحيه : "" ماخذ(

 

۴۲ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :معيارهاي ضروري

 از فرآينـدهاي جـامع مـديريت        هـا   بانـک مقام نظارتي بايستي مطمئن شود که        -۱

هاي مهم برخوردار     ريسک به منظور شناسايي، سنجش ، نظارت و کنترل ريسک         

ي بانک بوده و به     ها  ليتفعابايست مطابق اندازه و ماهيت        اين فرآيندها مي  . است

صورت ادواري حسب تغيير پرتفوي ريسک بانک و تحوالت بازار بيروني تعـديل             

اين فرآيند در برگيرنده نظارت مناسـب هيـات مـديره و مـديريت ارشـد                . شود

 .باشد مي

کند فرآينـدهاي مـديريت        که تعيين مي   مي بايست اطمينان يابدکه   مقام نظارتي    -۲

هـم  قدينگي، ريسک نرخ بهره ، ريسک عمليـاتي و          ريسک در برگيرنده ريسک ن    

نظير ريسک بازار   (هاي منتج در ساير اصول        ها از جمله ريسک      ساير ريسک  چنين

الـذکر اشـاره      هاي فوق   به تعريف برخي از ريسک    " ذيال. است) و ريسک اعتباري  

 :شود مي

هاي مناسب اطالعات مديريت، کنتـرل        شامل سيستم : ريسک نقدينگي  •

ينگي، تجزيه و تحليل مقدار وجوه خـالص موردنيـاز بـراي            متمرکز نقد 

ســناريوهاي مختلــف ، تنــوع منــابع تــامين مــالي، آزمــون بحــران و  

مديريت نقدينگي بايسـتي بـه صـورت        . باشد  ريزي اقتضايي مي    برنامه

 .مستقل به ارزهاي خارجي و يا داخلي بپردازد" کامال

۴۳ 

 

جهت شناسايي، سنجش،    ها  بانکبايست مطمئن شوند که        ناظران بانکي مي   :۱۳اصل  

هــاي مهــم ديگــر داراي فرآينــد جــامعي از  نظــارت و کنتــرل تمــامي ريســک

بـوده  ) شامل نظارت مناسب هيات مديره و مديريت ارشد       (مديريت ريسک   

هـا   بـا ايـن قبيـل ريسـک       و در مواقع لزوم به تخصيص سرمايه جهت مقابله          

 .کنند اقدام مي



 

 
 

طالعـات مـديريت و     هـاي مناسـب ا      شامل سيسـتم  : ريسک نرخ بهره   •

 .باشد آزمون بحران مي

ي براي مواجهـه بـا      يها  شامل حسابرسي داخلي، رويه   : ريسک عملياتي  •

هـايي    هاي از سرگيري صحيح فعاليت، رويه       تقلب و کالهبرداري، برنامه   

متضمن اعمال اصالحات در سيستم اصـلي و آمـادگي بـراي تغييـرات              

 .باشد عمده در محيط تجاري مي

ر استانداردهايي مرتبط با موضوعاتي چون ريسـک نقـدينگي،          ضروري است ناظ   -۳

 .ي ارزي و ريسک عملياتي تدوين نمايدها فعاليتريسک نرخ بهره، ريسک 

 تـدوين   هـا   بانـک هايي به منظور مديريت نقدينگي        بايست دستورالعمل   ناظر مي  -۴

نقدپذير احصا شده و تعهـدات قطعـي        " دارايي هاي واقعا  " نمايد که در آن صرفا    

هاي موجود در بـاالي        بدهي هم چنين هاي زيرخط ترازنامه و       ده و ديگر بدهي   نش

 .شوند خط ترازنامه در نظر گرفته 

هاي وضع شـده بـه    ها و محدوديت    الزم است مقام نظارتي مطمئن شود که رويه        -۵

هـا و      اساسـي رعايـت رويـه        مسـئوليت  . اسـت  کارکنان ذيربط ابـالغ گرديـده     

 .باشد اي تجاري مربوطه ميهاي مزبور با واحده محدوديت

هـاي    بايست به طور منظم اطمينـان حاصـل نمايـد کـه فرآينـد               مقام نظارتي مي   -۶

هـاي نقـدينگي و اسـتانداردهاي         مديريت ريسک، الزامات سرمايه، دستورالعمل    

 .شوند کيفي در عمل رعايت مي

 

 :معيارهاي تکميلي

 کافي   نگهداري سرمايه بهها بانکناظر بايستي از اختيار کافي براي ملزم ساختن    -۱

ها همچون ريسک اعتبـاري و ريسـک بـازار برخـوردار              به منظور کاهش ريسک   

 .باشد

هـاي    ها و رويـه      را تشويق کند گزارشي درخصوص سياست      ها  بانکناظر بايستي    -۲

کنـد ضـميمه      هاي مالي که براي عموم منتشر مي        مديريت ريسک خود به صورت    

 .نمايد

۴۴ 



 

 

 

ها قادر    اي که آن    في در اختيار ناظران قرار گيرد به گونه       ضروري است اطالعات کا    -۳

پردازنـد،   باشند موسساتي را که به انجـام مبـادالت نقـدينگي ارزي عمـده مـي           

 .شناسايي نمايند

ي تجـاري خـود را بـه ارزهـاي گونـاگون انجـام              ها  فعاليتدر مواردي که بانک      -۴

يت بانـک از درک و      بايست اطمينان حاصل نمايد مـدير       دهد، مقام نظارتي مي     مي

اسـتراتژي نقـدينگي    . تشخيص مناسبي نسبت به عوامل ذيربط برخوردار است       

گيرد و نتايج حاصل  ارزهاي خارجي به صورت مستقل تحت آزمون بحران قرار مي

 تلقـي   ∗هـا   ها به عنوان عاملي براي تشخيص تناسب عـدم تطـابق            از اين آزمون  

 .شود مي

چـارچوبی بـرای سـنجش و مـديريت     ""و "" ۱۹۹۷سـپتامبر   -بهـره اصول مديريت ريسـک نـرخ       : "" ماخذ(

 "")۱۹۹۲ سپتامبر -نقدينگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∗ Mismatches. 
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 :معيارهاي ضروري

هـاي مـديريت      به منظور حصول اطمينان از اينکه کنترل موثري بـر تمـام جنبـه              -۱

را هـاي هيـات مـديره         ريسک وجود دارد، بايد قوانين بانکي يا شرکتي مسئوليت        

 .سازد درخصوص اصول حاکميت سهامي مشخص 

هاي داخلي وضـع شـده در         مقام نظارتي بايستي اطمينان حاصل نمايد که کنترل        -۲

ها از    اعمال اين کنترل  . باشد  ها مي    آن   متناسب با ماهيت و مقياس فعاليت      ها  بانک

هـاي    هاي هيات مديره محسوب شده و حسب ساختار سازماني ، رويـه             مسئوليت

هـا انجـام      گـذاري   ها و تطبيق و محافظت از اموال و سرمايه          ري ، بازبيني  حسابدا

 :گيرد تر، موارد ذيل را در بر مي به طور مشخص. شود مي

به (ها شامل تفويض اختيار       تعريف وظايف و مسئوليت   : ساختار سازماني  •

 ، ) هـا و معيارهـاي شـفاف بـراي تصـويب وام             محدوديت: عنوان مثال 

 

۴۶ 

 

هـاي داخلـي     داراي کنتـرل هـا  بانـک ناظران بـانکي بايـد مطمـئن شـوند کـه             :۱۴اصل  

. باشـد   هـا مـي     مناسبي هستند که متناسب با ماهيت و مقياس فعاليت آن         

 :بايست موارد ذيل را در برگيرد ها مي ل اين کنتر

 ويض اختيار و مسئوليتترتيبات مشخصي براي تف -

هـا و   تفکيک وظايف تعهـدآور بانـک ، پرداخـت وجـوه و حسـابداري دارايـي            -

 ها از يکديگر بدهي

 رفع مغايرت از اين فرآيندها -

 محافظت از اموال بانک -

و حسابرسي مناسب و مسـتقل داخلـي و خـارجي و وظـايف تطبيقـي جهـت                   -

 .ين و مقررات ذيربطها و نيز به قوان آزمون ميزان پاي بندي به اين کنترل



 

 

 

بـه عنـوان مثـال،      (ي کليـدي    ها  فعاليتگيري، تفکيک     صميمهاي ت   رويه

ها، مـديريت     ها، رفع مغايرت    خاستگاه و هسته اصلي فعاليت ، پرداخت      

 ).ريسک، حسابداري، حسابرسي و تطبيق

ها، اطالعات    ليست  ها، چک   رفع مغايرت از حساب   : هاي حسابداري   رويه •

 مديريتي

فکيـک وظـايف ، بـازبيني     ت) : يا اصل نظـارت دقيـق       (بازبيني و تطبيق     •

 . نفره۲ها، درج امضاهاي  متقابل، کنترل مضاعف دارايي

 .ها شامل کنترل فيزيکي گذاري محافظت از اموال و سرمايه •

به منظور دستيابي به يک محيط کنترلي قوي، ناظر نياز دارد کـه هيـات مـديره و                -۳

يشـان  ها  فعاليتهاي نهفته در      مديريت ارشد بانک داراي درکي صحيح از ريسک       

رو، مقـام نظـارتي        از ايـن   .بوده و متعهد و مسئول در برابر محيط کنترلي باشـند          

ها داراي  بايستي ترکيب هيات مديره و مديريت ارشد بانک را از اين جهت که آن     

ي بانـک بـوده و قادرنـد        هـا   فعاليـت ها و شناخت کافي از ماهيت و ابعاد           مهارت

مورد بررسـی نماينـد،    بازار بيرونـي را      هاي  ريسک در حال تغيير بانک و پيشرفت      

 بـه منظـور بـرآورده شـدن         هم چنين مقام نظـارتی بايسـتی      . مطالعه قرار دهد    

معيارهاي نظارتي، داراي اختيارات قانوني و کافي براي تغيير هر يـک از اعضـاي        

 .هيات مديره باشد

 و  هـا و منـابع ادارات سـتادي بانـک           رتناظر بايستي مطمئن شود که بـين مهـا         -۴

 .ي کنترلي با ادارات صفي آن بانک توازن مناسبي وجود داردها فعاليت

 حسابرسـي     از فعاليـت   يستي اطمينان حاصل نمايد که بانـک هـا        مقام نظارتي با   -۵

 .مستقلي براي نيل به مقاصد ذيل برخوردارند

هاي تعيين شده بـه عنـوان         ها و رويه    حصول اطمينان از اينکه سياست     •

 .ندرو مبناي عمل به کار مي

هـاي موجـود بـراي         و سياسـت   ها  روشها،    بررسي اين نکته که کنترل     •

 . دنمی باشي بانکي کافي و مناسب ها فعاليت

۴۷ 



 

 

 

 حسابرسي مناسب در بانک متضمن موارد ذيـل          الزم است ناظر از انجام فعاليت     

 :اطمينان يابد

 دسترسي بدون محدوديت به کليه خطوط تجاري و ادارات تابعه بانک •

دهي بـه هيـات مـديره و          داراي استقالل مناسب شامل خطوط گزارش      •

برخورداري از موقعيت مناسب داخل بانک به منظور حصول اطمينـان از            

هـاي    هاي اصالحي الزم را حسـب توصـيه         اينکه مديريت ارشد واکنش   

 .آورد حسابرسان به عمل مي

راي برخورداري از منابع و نيروي انساني به خـوبي آمـوزش ديـده و دا               •

تجربه مرتبط که قادرند درک و ارزيابي صحيحي از زمينه فعاليت مـورد             

 .رسيدگي داشته باشند

ي بانـک را  هـا  فعاليـت هاي کليدي منتج از   استفاده از روشي که ريسک     •

 .ها  آنهتخصيص منابع ب" شناسايي نموده و متقابال

هـاي حسابرسـي واحـد حسابرسـي دسترسـي       مقام نظارتي بايستي به گزارش    -۶

 .اشته باشدد

 

 :معيارهاي تکميلي

بر خالف ساختارهاي حکومتي دو     (در کشورهايي که از ساختار قانونگذاري واحد برخوردارند          -۱

ها   بايست هيات مديره    مقام نظارتي مي    ،) باشند  مجلسي که داراي هيات نظارتي و مديريتي مي       

 . مجرب غيراجرايي نمايديرا ملزم به داشتن تعدادي اعضا

 داراي يک سيستم حسابرسي داخلي باشند تا ناظر بتوانـد           ها  بانکضروري است    -۲

 . هاي حاصله را به کميته حسابرسي منعکس سازد گزارش

در کشورهاي با ساختار قانونگذاري واحد، مقام نظارتي بايستي کميته حسابرسي            -۳

 .را به برخورداري از تعدادي اعضاي مجرب غير اجرايي ملزم نمايد

 "")۱۹۹۸ سپتامبر  -برای سيستم های کنترل داخلی در واحدهای بانکیچارچوبی   "":ماخذ(
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 :معيارهاي ضروري

 و  هـا   روشهـا ،       داراي سياسـت   هـا   بانـک مقام نظارتي بايستي اطمينان يابد که        -۱

هاي مکفي که موجب ارتقاي معيارهاي عالي حرفه اي و اخالقي شده و مانع                رويه

ايـن  . باشـند   شوند، مي   شکنان از بانک مي     سهوي قانون از سوءاستفاده عمدي يا     

مهم متضمن ممانعت و کشف هرگونه فعاليت مجرمانه يا کالهبرداري و گـزارش             

 .ي مشکوکي به مقامات ذيصالح استها فعاليتچنين 

 در راستاي اجراي بخشي از برنامه       ها  بانکمقام نظارتي بايستي مطمئن شود که        -۲

االجرا براي شناسايي مشتريان و   مکتوب و الزمضدپولشويي داراي سياست هاي

بايسـت     مـي  هـم چنـين   . کنند  ها عمل مي    يا کساني هستند که به نمايندگي از آن       

قوانين و مقررات شفافي درخصوص نوع سوابقي که ضروري است بـراي احـراز              

ها ثبت و ضبط شـود، وجـود          هويت مشتري و معامالت اشخاص و دوره حفظ آن        

 .داشته باشد

هاي رسمي براي   از رويهها بانکبايست اطمينان حاصل نمايد که  م نظارتي ميمقا -۳

تـر بـراي      دارا بودن اختيارات وسيع   . شناخت عمليات بانکي مشکوک برخوردارند    

هاي ويژه براي     و نيز داشتن رويه   ) يا مورد مشابه  ( کالن    گذاري يا برداشت    سپرده

 .شدبا ها مي معامالت غيرمعمول از جمله اين رويه

 هـاي     مـديران ارشـدي بـا مسـئوليت        هـا   بانکالزم است ناظر اطمينان يابد که        -۴

 

۴۹ 

 

هـا و     هـا، رويـه      داراي سياسـت   هـا   بانـک بازرسان بايـد مطمـئن شـوند کـه           :۱۵اصل  

هاي مکفي و مناسبي از جمله مقررات صريح مربوط به شناخت مشتري              روش

  اي را در بخش مالي ارتقا بخشـيده  هستند که معيارهاي عالي اخالقي و حرفه   

 .شوند شکنان از بانک مي وء استفاده عمدي يا سهوي قانونو مانع از س

 



 

 

 

هاي بانک، حداقل مطابق      ها و رويه    اند تا از اينکه سياست      مشخص منصوب نموده  

 .با مقررات و قوانين داخلي ضدپولشويي است، اطمينان حاصل کنند

 که بـه  مي باشنداي شفافي ه  رويه دارایها  بانکبايست مطمئن شود که       ناظر مي    -۵

کنـد عمليـات بـانکي مشـکوک را در            ها را ملزم مي     کليه کارکنان ابالغ شده و آن     

راستاي اجراي برنامه ضدپولشويي، به مسئول ارشد تعيـين شـده در آن رابطـه               

 .نمايند گزارش 

 از طريق  ايجاد خطوط ارتباطي       ها  بانکبايست اطمينان يابد که       مقام نظارتي مي   -۶

دهـي مسـائل و    ريت و حوزه حراست داخلـي، تمهيـدي را بـراي گـزارش      با مدي 

 .اند مشکالت فراهم نموده

ي هـا   فعاليـت  بايسـتي    ها  بانکدهي به مقامات قانوني ذيصالح،        عالوه بر گزارش   -۷

 ايمنـي و شـهرت بانـک لطمـه          ،مشکوک و وقايع مهم مجرمانه را که به سالمت        

 .زند به مقام نظارتي گزارش نمايند مي

 بايستي پوشش حمـايتي کـافي بـراي         ها  بانکهاي    ين، مقررات و يا سياست    قوان -۸

کارکناني که با حسن نيت معامالت مشکوک را به مسئوالن ارشـد مربوطـه و يـا                 

 .دهند، فراهم سازد به مقام ذيربط گزارش مي" حوزه حراست و يا مستقيما

 ها  بانکخلي  هاي کنترل دا    الزم است مقام نظارتي به صورت ادواري کفايت رويه         -۹

دهـي اعمـال مجرمانـه        را براي مقابله با پولشويي و حفظ و شناسايي و گـزارش           

قانوني و يا پيگيري    (بايست از قدرت اجرايي کافي        ناظر مي " ضمنا. بررسي نمايد 

مات قـانوني ضدپولشـويي را رعايـت        ايي که الز  ها  بانکبراي اقدام عليه    ) کيفري

 .کنند، برخوردار باشد نمي

م نظارتي بايستي به طور مستقيم يا غيرمستقيم امکان تبادل اطالعات با براي مقا -۱۰

ي مشکوک يـا  ها فعاليتمقامات نظارتي بخش مالي داخلي يا خارجي درخصوص         

 .مجرمانه وجود داشته باشد

 داراي منشور اخالقـي و اصـول        ها  بانکبايست اطمينان يابد که       مقام نظارتي مي   -۱۱

 .است ر شفاف به کليه کارکنان ابالغ شدهاي هستند که به طو رفتاري حرفه
 

۵۰ 



 

 

 

 :معيارهاي تکميلي

المللي نظير تطبيـق بـا        ي صحيح بين  ها  فعاليتقوانين و مقررات بايستي متضمن       -۱

 . باشد۱۹۹۰ توصيه گروه ويژه اقدام مالي منتشره در سال ۴۰

بايست مطمئن شود که کارکنان بانک درخصوص کشف و مقابله            مقام نظارتي مي   -۲

 .هاي کافي برخوردار هستند  پولشويي از آموزشبا

ملزم است مقامات ذيصالح را از هرگونه عمليات مالي مشکوک مطلع           " ناظر قانونا  -۳

 .نمايد

بايست بتواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با مقامات قضايي  مقام نظارتي مي  -۴

 .ي مجرمانه يا مشکوک تبادل اطالعات نمايدها فعاليتذيصالح در خصوص 

گيري از موسسات ديگر ، ناظر بايستي از کارشناسان           در صورت عدم امکان بهره     -۵

 .متخصص داخلي در زمينه الزامات ضد پولشويي و تخلفات مالي برخوردار باشد

 

 "")۱۹۸۸ دسامبر  - در راستای قانون ضد پولشويیها بانکممانعت از اقدامات خالف قانون   "":ماخذ(
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 ).باشد  مي۲۰ تا ۱۷پرداختن به اين اصل مستلزم در نظر داشتن توامان اصول : نکته (

 

 :معيارهاي ضروري

ـ ،  بـوده هـا  بانکاي  دوره و ارزيابي تحليل و   نظارت بانکي مستلزم درک عميق     -۱ ر  ب

يت و   تاکيد داشته و مبتني بر برگزاري جلسـاتي بـا مـدير            ها  آنايمني و سالمت    

نـاظر داراي   . باشـد   ترکيبي از هر دو نوع شيوه نظارت حضوري و غيرحضوري مي          

 مقـام نظـارتي يـا       کارکنـان که يا توسط    (چارچوبي است که از نظارت حضوري       

به عنوان ابزار مقـدماتي بـه       ) گيرد  توسط حسابرسان خارج از سازمان انجام مي      

 :کند  مي منظور نيل به مقاصد ذيل استفاده

 ها  بانکيد وجود حاکميت سهامي مستقل در       ؤبه شواهدي که م   دستيابي   •

 .باشد مي) هاي کنترل داخلي شامل مديريت ريسک و سيستم(

 موثـق و    هـا   بانکحصول اطمينان از اين که اطالعات ارائه شده توسط           •

 .قابل اتکا است

 . بانکوضعيتکسب اطالعات اضافي مورد نياز براي ارزيابي  •
 

نظارت غيرحضوري نيز به عنـوان ابـزاري بـراي تحقـق             ناظر از شيوه     هم چنين  -۲

 :گيرد اهداف ذيل بهره مي

هـاي   گيـري از گـزارش     بـا بهـره    ها  بانکبررسي و تحليل شرايط مالي       •

اطالعات انتشـار   احتياطي، نتايج آماري و ديگر اطالعات مرتبط از جمله          

 .يافته در سطح عموم

 .هاي کليت نظام بانکي نظارت بر روندها و پيشرفت •

 

۵۲ 

 

مشـتمل بـر اشـکالي از هـر دو     بايسـت    موثر مـي يک سيستم نظارت بانکي  ـ ۱۶اصل 

 .شيوه نظارت حضوري و غيرحضوري باشد



 

 

 

بايست ميزان انطباق با مقررات احتياطي و ديگر الزامات قانوني            مقام نظارتي مي   -۳

 .هاي حضوري و غيرحضوري مورد بررسي قرار دهد را از طريق نظارت

 حسـب   ، نظارت حضوري يـا غيرحضـوري       ترکيبي مناسب از شيوه   ضروری است    -۴

رچوب نظـارتي   در هر صورت، چـا    . شود  شرايط و عوامل مختص هر کشور تعيين        

افزايـي و      نمـودن هـم    بايست با يکپارچه نمودن هر دو شيوه موجب حـداکثر           مي

 .هاي نظارتي شوداجتناب از خآل

 

 :معيارهاي تکميلي

 از  يي هريـک از دو روش نظـارتي       به منظور ارزيابي کارآ   بايست    مقام نظارتي مي   -۱

 .نمايدقدام  تا در صورت وجود ضعف نسبت به رفع آن اباشد برخوردار هايي رويه

حسابرسـان   يهـا   بايد از اين اختيار برخوردار باشد تا بـه گـزارش          مقام نظارتي  -۲

 .دسترسي يابد  که به هيات مديره ارائه شدهمستقلداخلي يا 

بايست از روشي براي تعيين و ارزيابي ماهيت، اهميـت و دامنـه               مقام نظارتي مي   -۳

ند از جمله تمرکـز فعاليـت،    قرار دارها آن در معرض   ها  بانکهايي که کليه      ريسک

هاي نظارتي حسب     شيوه. د کنترل داخلي برخوردار باش    مختصات ريسک و محيط   

 .شوند بندي مي ها اولويت نتايج حاصل از اين ارزيابي

به موجب قانون، مقام نظارتي مکلف است اطالعات دريافتي را به عنوان بخشـي از فرآينـد                  -۴

وليکن، ناظر از اختيـارات قـانوني بـراي افشـاي           نظارت محرمانه نزد خود نگهداري نمايد       

 افشاي اطالعات را منع نموده،      ،گرچه قانون . اطالعات در شرايط خاص برخوردار است     

اما در مواردي که مقام نظارتي از حفظ اطالعات نزد دريافت کننـده آن اطمينـان                

ت را  يابد، مجاز است اطالعا      اطالعات به حکم قانون ضرورت مي      يدارد و يا افشا   

 .در اختيار ديگران قرار دهد

تواند به نتايج عمليات حسابرسي داخلي که به صورت مسـتقل و دقيـق                ناظر مي  -۵

 .پذيرد، اتکا و اکتفا نمايد انجام مي
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 معيارهاي ضروري

بـراي برگـزاري    اي    بايست براساس ميزان ريسک مترتب به هر بانک، برنامه          مقام نظارتي مي   -۱

شامل هيات مديره، اعضاي غيرموظف هيات مـديره و          (ميانیالي و   عجلسات منظم با مديريت     

تا امکان تبادل نظر درخصوص مباحث اجرايي چون اسـتراتژي،          باشد  داشته  ) ساي ادارات ؤر

هـا و     ساختار سازماني، حاکميت سهامي، عملکرد، کفايت سرمايه، نقدينگي، کيفيـت دارايـي           

 .اي مديريت ريسک فراهم شوده سيستم

اين مهم از   . ي بانک برخوردار باشد   ها  فعاليتبايست از درکي جامع نسبت به         مقام نظارتي مي   -۲

هاي حضوري و جلسات مـنظم قابـل       هاي غيرحضوري، بازرسي    طريق انجام ترکيبي از نظارت    

 .تحقق است

يشان يا تحوالت مهم    ها  فعاليتبايست ملزم شوند ناظر را از هرگونه اعمال تغيير در              مي ها  بانک -۳

 .چون نقض الزامات احتياطي و قانوني مطلع سازند نامطلوب هم

بايست به عنوان يکي از معيارهاي مورد نظر هنگـام صـدور مجـوز و حـين      مقام نظارتي مي  -۴

 . مدنظر قرار دهد را کيفيت مديريت و اداره بانک،فرآيند نظارت مستمر خود
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بايست به طور منظم با مديريت بانک در تمـاس بـوده و درک    بازرسان مي  ـ ۱۷اصل 

 .جامعي از عمليات آن موسسه داشته باشند



 

 

 

 
 

 :معيارهاي ضروري

 بـه   هـا   بانـک بايست داراي اختيار قانوني براي ملـزم سـاختن            مقام نظارتي مي   -۱

گزارش شرايط مالي و عملکردشان در فواصل زماني منظم ـ به صورت انفرادي و  

هـا و   هـا متضـمن اطالعـاتي درخصـوص دارايـي      ايـن گـزارش  . تلفيقي ـ باشد 

  سود و زيان، کفايت سرمايه، نقـدينگي، منـابع          رازنامه،هاي باال و زيرخط ت      بدهي

الوصـول،   هاي ناشي از تسـهيالت مشـکوک        ، ذخاير زيان  کالن در معرض ريسک   

 .باشند ها مي ريسک بازار و منابع سپرده

بايست حسب اختيـارات قـانوني         مي  و يا مقام نظارتي     قوانين و مقررات موضوعه    -۲

 هـم چنـين   هـا و      سـازي حسـاب     پارچـه  هنجارها و اصولي را درخصوص يک      ،خود

 .الرعايه تدوين نمايند ي حسابداري الزمها روش

 برخوردار رعايت الزاماتبايست از ابزارهايي براي ملزم ساختن بانک به      ناظر مي  -۳

مقـام  .  گردنـد  ارائهباشد تا بدين ترتيب اطالعات درخواستي به هنگام و صحيح           

 را به عنوان مسئول صحت گزارشات نظـارتي         دارشح مناسبي از مديريت     ونظارتي بايستي سط  

هايي براي موسساتي است که به طور عمـدي گزارشـات    تعيين نمايد و مجاز به اعمال مجازات 

بايست الـزام      ناظر مي  هم چنين . کنند   و يا خطاهايي را به طور مستمر تکرار مي         ارائهناصحيح  

 . اصالح شوندنادرستنمايد تا اطالعات 

گيري از ابزارهاي مختلف بـراي کـل بانـک            ر حسابداري تلفيقي است که با بهره       ناظر ب  اين اصل  *

گيرد بلکه ، واحدهاي تابعي نيـز کـه           به عبارت ديگر نه تنها شعب بانک را در بر مي          . شود  اعمال مي 

 .اي دارد، مدنظر قرار خواهند گرفت بانک بر آنها کنترل قابل مالحظه

۵۵ 

 

هـاي   ناظران بانکي بايد داراي ابزارهايي باشند که به وسيله آنهـا، گـزارش    ـ ۱۸اصل 

احتيـــــاطي و اطالعـــــات آمـــــاري را ـ بـــــه صـــــورت تلفيقـــــي و    

 گردآوري نموده و آنهـا را مـورد مطالعـه و تجزيـه و     ها بانک انفرادي ـ از  

 .*دندهتحليل قرار 
 



 

 

 

هـاي اسـتاندارد آمـاري و     گزارش: شوند عبارتند ازبايست ارائه    اطالعاتي که مي   -۴

 تکميليهاي   فهرستهم چنينو جزئيات ترازنامه و صورت سود و زيان   احتياطي،

ذخـاير  ي باال و زيرخط ترازنامه و نيز ميـزان  ها فعاليتکه جزيياتي را درخصوص    

ت به عالوه، انتشار اطالعاتي درخصوص تسـهيال      . کند   مي ارائه سرمايه   موجود در 

 .استگيري نيز ضروري  اعطايي و ذخيره

 دريافت اطالعات را براي ارزيابي وضعيت مالي بانک          مقام نظارتي   صورتي که  در -۵

 مجاز به درخواست و دريافت هرگونه       هاي مترتب بر آن ضروري بداند،       يا ريسک 

 بـدون در نظـر داشـتن        ها  آنهاي مرتبط با       و شرکت  ها  بانک از   ربط  ذياطالعات  

 . باشد  مياليتشانزمينه فع

 از چارچوبي   ها  بانکبه منظور نظارت مستمر بر شرايط و عملکرد          بايست  ناظر مي  -۶

نتـايج  . شود برخـوردار باشـد      تحليلي که از اطالعات احتياطي و آماري تامين مي        

ريزي و نظارت حضـوري       ها به عنوان بخشي از فرآيند برنامه        حاصل از اين تحليل   

ايـن امـر مسـتلزم برخـورداري از يـک سيسـتم             . نـد گير  مورد استفاده قرار مي   

 .باشد اطالعاتي کافي توسط ناظر مي

بايست اطالعاتي را از      ، ناظر مي  ها  بانکبين    دار    هاي معني   به منظور انجام مقايسه    -۷

، هـم در    اي   براساس چارچوبي مقايسـه    ها  آن و موسسات مربوط به      ها  بانککليه  

 .اخذ نمايد) روند(اي  دورهمشابه و مشخص و هم به صورت هاي  زمان

 ها  فعاليت،     متناسب با ماهيت اطالعات درخواستي، اندازه      بايست  مقام نظارتي مي   -۸

 بـه صـورت ادواري      هـا   بانکهايي را از کل        داده ،ها  و ميزان ريسک مترتب بر آن     

 .دريافت نمايد) ماهانه، فصلي و ساالنه: مثالً(
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 :معيارهاي ضروري

ريـزي و اجـراي       بايست داراي فرآيندي منسجم براي برنامه        مي ، حسب ضرورت  مقام نظارتي  -۱

 حسابرسـان   هـاي   گيري از گزارش    سان داخلي يا بهره   هاي حضوري با استفاده از بازر       بازرسي

 سازگار کامل و طورها به  به منظور حصول اطمينان از اين که بازرسي. خارجي باشد

 و  هـا   روشالزم اسـت     پذيرند،  ها، اهداف و نتايج مشخص انجام مي        ليتبا مسئو 

 . وجود داشته باشدهايي خط مشي

 و  مسـتقل  شده توسط حسابرسان     ارائهنظر درخصوص نتايج کار       به منظور تبادل  

مقـام نظـارتي     ، اصـالحي  اتاقـدام هـاي مربـوط بـه         اجماع نظر روي مسئوليت   

 . برگزار نمايدابرسان آنها و حسها بانکبايست جلساتي را با  مي

بايست از اختيار کافي براي نظارت بر  مقام نظارتي ميدر راستاي اهداف نظارتي،   -۲

 بـه  نـاظر مـي بايسـت      هم چنين .  برخوردار باشد  مستقلکيفيت کار حسابرسان    

 يا مخالفت    مستقل  براي تعيين مستقيم حسابرسان    ،منظور انجام وظايف نظارتي   

کافي برخوردار نبـوده يـا    که به نظر از تخصص      تقلمس يک حسابرس    انتصاببا  

 .باشد فاقد استقالل است، داراي اختيار قانوني 

از حسابرسـان    هـا   بانـک هاي معيني از عمليات       تواند براي جنبه    مقام نظارتي مي   -۳

 اي بـه    حرفـه حسابرس مستقل، از نظـر        اين که  ر مشروط ب  .مستقل استفاده کند  

  مـورد انجام کـار   الزم براي    هاي   مهارت و از  مسلط بوده   حسابرسي حسابداري و 

، هاي مربوط به هريـک      ها و نقش     درچنين شرايطي مسئوليت   . باشد برخوردارنظر  

 .بايست توسط مقام نظارتي به صورت کامالً شفاف تبيين گردد مي

  داراي اختيـار قـانوني بـراي        برد فرآيند نظارتي بايد     به منظور پيش   مقام نظارتي  -۴

 

۵۷ 

 

ناظران بانکي بايد ابزارهايي را جهت ارزيابي مستقل اطالعات نظارتي ـ يـا     ـ ۱۹اصل 

 و يا توسط حسابرسـان خـارجي ـ در اختيـار      هاي حضوري از طريق بررسي

 .دنداشته باش



 

 

 

حسـب  بايسـت      نـاظر مـي    هم چنين . باشد    کامل به کليه سوابق بانک    دسترسي  

 .داشته باشددسترسي به اعضاي هيات مديره، مديريت و کارکنان ضرورت 

 نظارتي تدوين شده توسط بازرسان داخلي       هاي  واري گزارش به منظور بررسي اد    -۵

ضـروري اسـت    .  باشـد  اي  بايست داراي برنامـه     ناظر مي  ،يا حسابرسان خارجي  

 حداقل بـه صـورت سـاالنه        ، نظارتي پر اهميت نظير کفايت سرمايه      هاي  رشگزا

 .شود ارائهتوسط حسابرسان بررسي و طي گزارشي به مقام نظارتي 

 

 :معيارهاي تکميلي

هـاي    هـاي نظـارتي و گـزارش        به منظور تبادل نظر درخصـوص نتـايج بررسـي          -۱

يره به صورت   ناظر بايستي جلساتي را با مديريت و اعضاي هيات مد          ،حسابرسي

امکان انجام ديدارهاي جداگانه با هريک از اعضـاي هيـات           . ساالنه برگزار نمايد  

 .مديره بايستي براي ناظر فراهم باشد

به منظور بحث و تبادل نظر درخصوص موضوعات مشـترک مـرتبط بـا عمليـات                 -۲

هـاي    بايست به صـورت ادواري جلسـاتي را بـا شـرکت             مقام نظارتي مي  بانکي،  

 . برگزار نمايدتقلمسحسابرسي 

 

 "")۱۹۸۹  ژوييه- ناظران بانکی و حسابرسان مستقلمابين فيروابط   "":ماخذ(
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 :معيارهاي ضروري

يـا  ) شامل خـود بانـک و واحـدهاي تابعـه      (بايست از ساختار کلي بانک        ناظر مي  -۱

هـاي    ي کليه بخش  ها  فعاليت جامع از    شناختيهاي بانکي آگاه بوده و داراي         گروه

يي که مستقيماً توسـط موسسـات ديگـر نظـارت           ها  آنها از جمله      مهم اين گروه  

 .شوند، باشد مي

هـاي    بايست از يک چارچوب نظارتي به منظور ارزيابي ريسـک           مقام نظارتي مي   -۲

ي غيربانکي توسـط    ها  فعاليت يا گروه بانکي که ناشي از انجام         ها  بانکمترتب بر   

 . بوده، برخوردار باشدها نآ

هـا    اين بررسي . باشد     داراي اختيار قانوني   ي يک بانک  ها  فعاليتبراي بررسي کليه    بايد  ناظر   -۳

و يـا   )  آن  فرآمـرزي  از جمله دفاتر  (يي است که به طور مستقيم توسط بانک         ها  فعاليتشامل  

 .پذيرد  بانک انجام ميهاي وابسته شرکتغيرمستقيم توسط 

بايسـت     يـک بانـک، نمـي      هاي تابعه و وابسته     شرکتيم يا غيرمستقيم بر کليه      در نظارت مستق   -۴

 .گونه مانع و مشکلي وجود داشته باشد هيچ

بايسـت   ، مـي خـود  حسـب اختيـار قـانوني    ، مقررات و يا مقام نظـارتي      وقوانين   -۵

 نـاظر بـا   .  وضع نمايند ها  بانک به صورت يکپارچه براي       را استانداردهاي احتياطي 

 

نظارت يکپارچـه   . باشد  مي) يکپارچه(هاي بانکي فراتر از حسابداري تلفيقي         کپارچه گروه  نظارت ي  *

هـاي حاصـل از فعاليـت       اي که در آن کليه ريسـک        گرا به نظارت بوده به گونه       متضمن رويکردي کل  

گيرد ، بايـد توجـه داشـت کـه نظـارت يکپارچـه و                 ها مدنظر قرار مي     گروه بانکي در محل وقوع آن     

 .آيند هاي بانکي به شمار مي هاي کليدي نظارت بر گروه  تلفيقي جنبهحسابداري
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توانايي بازرسان در نظارت يکپارچه بر روي يک گروه بانکي، عاملي ضـروري    ـ ۲۰اصل 

 *.شود براي نظارت بانکي محسوب مي



 

 

 

استفاده از اختيار خود براي وضع استانداردهاي احتياطي، بـه صـورت يکپارچـه،              

دهي را تعيين     مواردي همچون کفايت سرمايه، سقف تسهيالت کالن و حدود وام         

 .کند مي

آوري    گـرد   را هـا   بانکهريک از   وط به    مرب  بايست اطالعات مالي يکپارچه      مي ناظر -۶

 .نمايد

در صورت ضرورت و به منظور دريافت اطالعات راجع به وضعيت مالي و کفايت و             -۷

بايست    ناظر مي   قابليت مديريت ريسک و کنترل عمليات مختلف يک واحد بانکي،         

ي يـک   هـا   فعاليـت   مناسبات و روابطي را با ناظران تخصصـي هريـک از زمينـه            

 .ي داشته باشدمجموعه بانک

 کـه گـروه     ييهـا   فعاليتمقام نظارتي از اختيار قانوني براي محدود نمودن دامنه           -۸

توانند در آن انجام       مي ها  فعاليتهاي فرامرزي که      دهد يا موقعيت    بانکي انجام مي  

ناظر از اين اختيار قانوني براي حصول اطمينان از اين که . پذيرند، برخوردار است

 بانک به مخاطره    سالمت و اعتبار   نحو مناسبي نظارت شده و       ي بانک به  ها  فعاليت

 .گيرد افتد، بهره مي نمي

 

 :معيارهاي تکميلي

 مجـاز اسـت، مـوارد ذيـل         هـا   آن در   هـا   بانکدر کشورهايي که مالکيت شرکتي       -۱

 :بايست مورد توجه قرار گيرد مي

ي بـراي    از اختيار قـانون     بايد مقام نظارتي به منظور تعيين صحت و سالمت بانک،         •

 .باشد برخوردار ها آن وابستههاي  هاي مادر و شرکت ي شرکتها فعاليتبررسي 

از جملـه اعمـال      بـراي انجـام اقـدامات اصـالحي،       بايـد   مقام نظارتي    •

هـاي مـادر و     دسترسي به منـابع درخصـوص شـرکت       برايمحدوديت  

ـ        ها  آن غيربانکي   وابستهواحدهاي   المت و   در مورد موضوعاتي که بـر س

 .باشد  گذار است، داراي اختيار قانوني تاثيرصحت بانک
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 ارشـد ناسـبي را بـراي مالکـان و مـديريت           بايد استانداردهاي م  ناظر   •

 .هاي مادر وضع و به مورد اجرا درآورد شرکت

ی هـا   بانـک نظـارت بـر     ""و  ""1979 مـارس    -ی بين المللی  ها  فعاليت :ها  بانکارت يکپارچه   ظن" ": ماخذ(

 "") ۱۹۹۶اکتبر -فرامرزی
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 :معيارهاي ضروري

هـاي ثبـت و ضـبط سـوابق مـالي و              به منظور حصول اطمينان از اين که سيستم        -۱

هاي منتج از آن از قابليت اتکا و اعتماد کافي برخوردار است، مقـام نظـارتي                  داده

 اجـراي ايـن مهـم تعيـين تـا           بايست مديريت را به عنوان مسـئول حسـن          مي

 . شوندارائه مورد نياز بخش نظارت به صورت منظم و صحيح هاي گزارش

هاي مـالي      مديريتي و صورت   هاي  بايست مديريت را ملزم سازد گزارش       ناظر مي  -۲

صالح از جمله حسابرسـان مسـتقل         ساليانه را پيش از انتشار به تائيد مراجع ذي        

 .برساند

 به صـورت    ها  بانکمينان يابد که اطالعات دريافتي از       بايست اط   مقام نظارتي مي   -۳

 تائيـد    توسـط حسابرسـان مسـتقل      هاي حضوري و يا     اي از طريق بازرسي     دوره

 .شوند مي

مسـتقل اطمينـان   الزم است ناظر از وجود خطوط ارتبـاطي آزاد بـا حسابرسـان        -۴

 .حاصل نمايد

 اطمينان يابد کـه     هايي براي تدوين گزارش،      دستورالعمل ارائهبايست با     ناظر مي  -۵

 .گيرنـد   هاي نظارتي استانداردهاي حسابداري مورد استفاده قرار مـي          در گزارش 
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بايسـت مطمـئن شـوند کـه هـر بانـک سـوابق کـافي از          نـاظران بـانکي مـي     ـ ۲۱اصل 

ها و    سوابقي که براساس خط مشي    . کند  هاي خود را نگهداري مي      فعاليت

هاي رايج حسابداري تهيه شده و براي بازرسان اين امکان را فراهم             شيوه

کنـد کـه تصـويري واقعـي و منصـفانه از وضـعيت مـالي و سـودآوري                     مي

به عالوه، بايد اطمينـان حاصـل شـود کـه     . عمليات تجاري آن کسب نمايند 

. کنـد  هـاي مـالي خـود اقـدام مـي       صـورت مـنظم بانک نسبت به انتشـار    

 .نمايند  آن بانک را به طور کامل منعکس ميهايي که وضعيت صورت

 



 

 

 

المللي   چنين استانداردهايي مبتني بر اصول حسابداري و قواعد پذيرفته شده بين          

 .باشند که مشخصاً در موسسات بانکي کاربرد دارند، مي

اري اسـتفاده   گـذ    بـراي ارزش   ييهـا   روش ملزم شـوند از      ها  بانکضروري است    -۶

 هرجا که الزم است   اي که     به گونه . نمايند که واقعي، منطقي و حساب شده باشند       

هاي جاري مورد محاسبه قرار گرفته و سود نيز پس از کسر ذخاير مناسب                قيمت

 .اعالم گردد

در شرايط مقتضي به موجب قوانين و مقررات موضـوعه و يـا حسـب اختيـارات                  -۷

 انجـام   بـراي ي کـه    ي و اسـتانداردها   هـا   حيطـه الزم است   ارتي،  قانوني مقام نظ  

 و انتشار عمومي     مشخص گردد  شود،مي   به آن عمل       بانک هرحسابرسي مستقل   

صـالح    مشروط به تائيد قبلي مراجـع ذي      بايست     نيز مي  ها  بانکهاي مالي     صورت

 .باشد

 هـاي محرمانـه اطالعـات حسـاس     بايست قادر به حفـظ جنبـه       مقام نظارتي مي   -۸

 . باشدها بانک

  نمايـد هاي مالي سـاليانه    صورت ارائه را ملزم به     ها  بانکبايست    مقام نظارتي مي   -۹

 .اند شدهالمللي حسابرسي   و استانداردهاي پذيرفته شده بينها روشکه مبتني بر 

 .باشد ناظر مجاز به فسخ قرارداد حسابرسان يک بانک مي -۱۰

 کارکنـان به جاي اتکا به      (تقلمس حسابرسان   هاي  در مواردي که ناظر به گزارش      -۱۱

نام مورد تائيد نـاظر       بايست از حسابرسان خوش      مي ها  بانککند،    استناد مي ) خود

ــراي انجــام   هــاي حرفــه کــه داراي مهــارت اي ضــروري و اســتقالل کــاري ب

 .هاي خويش هستند، بهره گيرد مسئوليت

 

 :معيارهاي تکميلي

 بايسـت   نـاظر مـي    موثر بـازار،  به منظور فراهم نمودن پايه و اساسي براي نظم           -۱

شـوند و از    مـي  ارائـه افشاي عمومي و ادواري اطالعاتي را که به هنگام و دقيـق             

 .جامعيت کافي نيز برخوردارند، تشويق نمايد
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چون    هم هايي  زمينه به    از اينکه  بايست به منظور حصول اطمينان      مقام نظارتي مي   -۲

هاي بازپرداخـت نشـده، ارزيـابي         امپرتفوي وام، ذخاير مطالبات سوخت شده، و      

ي انجام شده در زمينه خريد و فروش اوراق بهـادار و سـاير              ها  فعاليتها،    دارايي

هاي  ها به اوراق بهادار و کيفيت کنترل اوراق بهادار، ابزارهاي مشتقه تبديل دارايي

هـايي    داراي دسـتورالعمل   توجه کافی شـده      دهي مالي   داخلي درخصوص گزارش  

 .هاي حسابرسي را در برگيرد وزه و اجراي برنامهباشد که ح

 که از اهميت باال برخوردارند بـه مقـام نظـارتي گـزارش               را حسابرسان موظفند موضوعاتي   -۳

مواردي همچون تخطي از ضوابط اعطاي مجوز و يا نقض قوانين بـانکي و يـا سـاير                  . نمايند

اصـل  (مانـه اطالعـات     قانون از حسابرس به هنگام عدم رعايت حفـظ محر         . مقررات مربوط 

 .کند مشروط به اين که براساس سوءنيت نبوده، حمايت مي) رازداري

 موضـوعاتي را کـه حـين بررسـي          شوند  به موجب قانون مکلف     بايد حسابرسان -۴

هـا   دهند، به آن     ناظران تشخيص مي    اطالعات، داراي اهميت بااليي براي فعاليت     

 .گزارش نمايند
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 :معيارهاي ضروري

هاي قـانوني ـ بـه     بايست از اختيار کافي ـ با پشتوانه اختيار اعمال مجازات  مقام نظارتي مي -۱

 حسب ميزان حاد    ها  بانکمنظور انجام طيفي از اقدامات اصالحي مناسب و اعمال جرايم عليه            

 هنگام بروز مشکالتي چون عدم      اين اقدامات اصالحي عموماً به    . بودن وضعيت برخوردار باشد   

اقـدامات مـذکور    . شـود   برآورده ساختن الزامات احتياطي و نقض مقررات به کار گرفته مي          

ها از تذکر شفاهي يا کتبي به مديريت بانک تا لغو و ابطال مجوز بانک را در                   اي از واکنش    دامنه

 .بر دارد

که طيـف وسـيعي را نيـز شـامل          از جمله ديگر اقدامات اصالحي عالوه بر موارد پيش گفته            -۲

جاري  یها فعاليت، عدم موافقت با  ي جاري بانک  ها  فعاليتتوان به محدود نمودن       شود، مي   مي

هـا بـه     و خريدهاي جديد، اعمال محدوديت يا تعليق پرداختها فعاليتبانک، عدم موافقت با    

ـ   سهامداران يا خريداران جديد سهام، محدود کردن نقل و انتقال دارايي           ا، منـع افـراد از      ه

 در عرصه بانکداري، تغيير مديران و يا اعضاي هيات مديره و يا تحديد قـدرت آنـان،                   فعاليت

کنترل مالکان، فراهم نمودن تمهيداتي براي فروش يا ادغام با موسسات ديگر و اعمال اقدامات            

 .حفاظتي اشاره نمود
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سبي در اختيـار داشـته باشـند تـا     ضروري است ناظران بانکي ابزارهاي منا  ـ ۲۲اصل 

ــکمــواقعي کــه  ــامين الزامــات احتيــاطي هــا بان از قبيــل حــداقل ( در ت

قصور ورزيده يا از ضوابط نظـارتي سـرپيچي         ) هاي کفايت سرمايه    نسبت

گذاران به هر طريق ديگـري در معـرض        کرده و يا هنگامي که منافع سپرده      

.  اصالحي اقدام نماينـد    خطر قرار گيرد، نسبت به انجام به موقع اقدامات        

بايست شامل توانايي بازرسان در ابطال مجوز   حاد، اين امر مي  طدر شراي 

 .بانکي يا پيشنهاد لغو آن باشد

 



 

 

 

بندي شده    صالحي مبتني بر يک برنامه زمان     بايست اطمينان يابد که اقدامات ا       مقام نظارتي مي   -۳

 .اجرا خواهد شدو به موقع 

 ضرورت عليـه    در صورت  که    هايي را نه تنها براي بانک       تواند جرايم و مجازات     مقام نظارتي مي   -۴

 .ت و اعضاي هيات مديره نيز اعمال نمايديمدير

 

 :تکميلیمعيارهاي 

د که امکـان تـاخير در انجـام اقـدامات           اي تدوين شون    بايست به گونه    قوانين يا مقررات مي    -۱

 . ناظران بانکي را کاهش دهدپيشنهادياصالحي مناسب 

بايست کليه اقدامات اصالحي مهم را به صورت مکتوب به اعضاي هيات مديره ابالغ و                 ناظر مي  -۲

 . پيشرفت کار نمايدهاي  مکتوب گزارشارائه را ملزم به ها آندر مقابل نيز 
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 :معيارهاي ضروري

المللـي    ي بـين  هـا   فعاليـت  از اختيار قانوني بـراي نظـارت بـر            بايد مقام نظارتي  -۱

 .باشدي ثبت شده در داخل کشور برخوردار ها بانک

بايست اطمينان يابد که مديريت نظارت مناسبي بر شعب خارجي بانک،             ناظر مي  -۲

 ناظر بايسـتي    هم چنين .  دارد ها  آنواحدهاي تابعه   هاي مشترک و      گذاري  سرمايه

 بانک از تجربه و تخصص کافي بـراي  مرزي برونمطمئن شود که مديريت دفاتر    

 .باشد اي مطمئن و صحيح برخوردار مي  به شيوهها فعاليتهدايت و رهبري 

ايـن  . بايست حيطه نظارت مـديريت بانـک را مشـخص سـازد            مقام نظارتي مي   -۳

 : برگيرنده موارد ذيل باشدنظارت بايستي در

 بانک بايد از حيث کفايـت  مرزي بروني ها فعاليتالف ـ اطالعات دريافتي درخصوص  

قـرار  تائيـد  مورد و توالي در سطح مطلوبي بوده و صحت و سقم آن به صورت ادواري   

 .رديگ

 هاي داخلي ب ـ ارزيابي ميزان انطباق با کنترل

 .مرزي بروني ها فعاليتج ـ اطمينان از نظارت محلي موثر بر 
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 از واحـدهاي بـانکي خـود کـه در سـطح      گروهالزم است بازرسان بر روي آن   ـ ۲۳اصل 

اين امر  . المللي فعال هستند نظارت تلفيقي جامعي را اعمال نمايند          بين

ز طريق نظارت کافي و به کـارگيري ضـوابط احتيـاطي مناسـب              تواند ا   مي

المللي انجام شده توسط ايـن گـروه از           هاي بين   براي کليه جوانب فعاليت   

گـذاري مشـترک و    واحدهاي بانکي ـ بـه ويـژه در شـعب خـارجي، سـرمايه      

 .ها ـ صورت پذيرد واحدهاي تابعه آن
 



 

 

 

ي محلي شعب خـارجي     ها  فعاليتچنانچه بازرس کشور مبدا دريابد که نظارت بر          -۴

هايي کـه بانـک       بانک توسط مديريت و يا بازرس کشور مقصد نسبت به ريسک          

ي آن شعبه و يـا      ها  فعاليتف  تواند نسبت به توق      کافي نيست مي   شود،  متحمل مي 

 .يش اقدام نمايدها فعاليتاعمال محدوديت بر 

 

 :معيارهاي تکميلي

بايست حسب ضـرورت و در مواقـع مناسـب            مقام نظارتي در فرآيند ارزيابي مي      -۱

هاي حضوري و يا دريافـت        داراي اختيار قانوني و منابع کافي براي انجام بازرسي        

 . باشدمرزي بانک برون تکميلي از دفاتر هاي گزارش

ي هـا   فعاليـت کـه مـديريت محلـي بـر         بايست اطمينـان يابـد        مقام نظارتي مي   -۲

بـه ويـژه در مـواقعي کـه         . کنـد    دفتر نظارت دقيق و جدي اعمال مي       مرزي  برون

يي هـا   فعاليـت  ها  آن مترتب است و يا      مرزي  بروني  ها  فعاليتريسک بيشتري بر    

دهنـد و    پذيرد، انجام مي    کامالً متفاوت از آنچه که در کشور متبوعشان صورت مي         

ي اصلي که   ها  روشاي کامالً متمايز و متفاوت از         را به شيوه  ه  ي مشاب ها  فعاليتيا  

 .ندرسان انجام مي به  بانک است،مدنظر

 بانک اتخـاذ  مرزي بروناي از دفاتر  بايست ترتيباتي را براي بازديد دوره      ناظر مي  -۳

 را  هـا   آن مرزي  بروني  ها  فعاليتنموده و به طور منظم اندازه و ريسک مترتب بر           

 .شود ها، جلساتي نيز با ناظران محلي برگزار مي حين اين بازرسي. يد نما ارزيابي

هـاي اعمـال شـده در         ها و نظـارت     بايست کيفيت ارزيابي    بازرس کشور مبدا مي    -۴

ي عمـده هسـتند،     ها  فعاليتي متبوعشان در آنجا داراي      ها  بانککشورهايي را که    

 .مورد بررسي قرار دهد

 حـداقلی بـرای   استانداردهای"" ؛  "" ۱۹۸۳ می -کيالت برون مرزی تش:ها  بانکاصول نظارت بر     "": ماخذ(

 نظـارت بـر بانکـداری      ""و  "" ۱۹۹۲ ژوييـه  -های بانکی بين المللی و دفـاتر فرامـرزی آنهـا           نظارت بر گروه  

  ) ""۱۹۹۶ اکتبر - برون مرزی
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 :معيارهاي ضروري

اسـب پيرامـون شـرايط مـالي و عملکـرد چنـين             به منظور تبـادل اطالعـات من       -۱

بايسـت بـراي      مراجع نظـارتي کشـور مبـداً مـي         ،يي در کشور ميزبان   ها  فعاليت

ي تحت نظارت خود، ترتيبات رسمي يا غير رسـمي        ها  بانکي فرامرزي   ها  فعاليت

ـ با مراجع نظارتي کشـور مقصـد اتخـاذ نماي         ) نظير امضاي تفاهم نامه   (   ايـن  .دن

 نـامطلوب هـاي      از ارزيـابي   آگاهيده ساز و کارهايي به منظور       ترتيبات در برگيرن  

ي بانک همچون کيفيت مـديريت ريسـک و چگـونگي           ها  فعاليتهاي کيفي     جنبه

 .باشد مي ها در دفاتر مستقر در کشور ميزبان اعمال کنترل

 خـود در کشـورهايي      يهـا   بانـک بايست مانع از انجام عمليات        مقام نظارتي مي   -۲

رخـورداري از قـوانين رازداري و سـاير مقـررات، از گـردش              شوند که به دليل ب    

 .آورند نظارتي مناسب ممانعت به عمل مياقدامات اطالعات الزم براي انجام 

هايي همچـون دفـاتر و        بايست اطالعاتي را در زمينه       مي امقام نظارتي کشور مبد    -۳

ه واحدهاي تابعه مستقر در کشور مقصد، چارچوب کلي از مقوله نظارت کـه گـرو              

هـاي    کند و تا حد متناسب و معقولي مسايل و چالش           بانکي براساس آن عمل مي    

 . دهدارائهفرا روي دفتر مرکزي و گروه بانکي به ناظران کشور ميزبان 
 

 :معيارهاي تکميلي

نمايند، تـا     ناظراني که براساس اطالعات دريافتي از مقام نظارتي ديگر اقدام مي           -۱

نه اقدامي نظرات مشورتي آن نـاظر را جويـا          بايست پيش از هرگو     حد امکان مي  

 .شوند

ي هـا   فعاليـت ي تحت نظارت بـه      ها  بانکناظران کشور مبدا حتي در مواردي که         -۲

بايست به تبادل اطالعات  نمايند مي اي مبادرت نمي فرامرزي عمده و قابل مالحظه

 .با ناظران کشور ميزبان ادامه دهند

 )۲۳همان منابع اصل : ماخذ(

۶۹ 

 

ربط بـه ويـژه بـا مراجـع      ات با ساير بازرسان ذيايجاد تماس و تبادل اطالع  ـ ۲۴اصل 

 .دهد نظارتي کشور ميزبان، بخش مهمي از نظارت تلفيقي را تشکيل مي
 



 
 

 

 : ضروریمعيارهاي

بايسـت تـابع الزامـات        ي خـارجي مـي    هـا   بانـک شعب و واحدهاي تابعه محلي       -۱

 .ي باشندي محلها بانک دهي مشابه احتياطي، نظارتي و گزارش

 اعمال نظارت مسـتمر، مقـام نظـارتي         هم چنين در راستاي فرآيند مجوز دهي و        -۲

اي   يکپارچـه کلييا ناظر کشور مبدا نظارت  کشور ميزبان بايد مشخص نمايد که آ      

 .کند را اعمال مي

بايست دريافت تائيديه بازرس کشور       ناظر کشور ميزبان پيش از صدور مجوز مي        -۳

 .مبدا را احراز نمايد

ي محلي  ها  فعاليتبايست اطالعاتي را درخصوص       مقام نظارتي کشور ميزبان مي     -۴

 مشـروط بـر آن کـه از جنبـه           کند ارائهي خارجي به بازرسان کشور مبدا       ها  بانک

 .محرمانه اطالعات محافظت شود

بايست از امکان بازرسي حضوري دفاتر و واحدهاي تابعه           بازرسان کشور مبدا مي    -۵

 . برخوردار باشندها آنمحلي به منظور حصول اطمينان از صحت و سالمت 

حي  هرگونه اقدامات اصال   ،بايست به صورت منظم     مقام نظارتي کشور ميزبان مي     -۶

ي خارجي را به اطالع بازرسان کشور مربوطه ها بانکمهم اعمال شده درخصوص   

 .برساند
 

 :معيارهاي تکميلي

از را   اطالعات کافي     درخصوص گروه بانکي   بايست  مقام نظارتي کشور ميزبان مي     -۱

ناظران کشور مبدا اخذ نمايد تـا قـادر بـه اعمـال نظـارت کـافي و مناسـب بـر                      

 . محدوده تحت نظارتش گرددي انجام شده درها فعاليت

 )۲۳همان منابع اصل : ماخذ(
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هـاي   ي خـارجي را ملـزم نماينـد فعاليـت    ها بانکبايست   ناظران بانکي مي ـ ۲۵اصل 

بهي انجـام دهنـد کـه       محلي خود را مطابق با اسـتانداردهاي عـالي مشـا          

 الزم اسـت    هـم چنـين   . موسسات داخلي نيز ملزم به رعايت آنها هستند       

بازرسان مذکور از اختيارات الزم جهت مبادله اطالعات با بازرسان کشور           

وسيله بتواننـد نظـارتي تلفيقـي را بـه اجـرا              مبدا برخوردار باشند تا بدين    

 .درآورند
 



 

 

 پيوست

 

  توسط تهيه شدهارزيابي ی ها شناسي گزارش ساختار و روش”

 “∗المللي پول و بانک جهاني صندوق بين

 

 مقدمه 

 آن شـناخت سـاختار و    هـدف از  کنـد کـه       اين پيوسـت چـارچوبي را ارائـه مـي          -۱

المللي پول و بانک جهاني   صندوق بينهاي ارزيابي است که شناسي گزارش  روش

 بخـش  ۴اين گـزارش مشـتمل بـر    . دنکن هاي ارزيابي خود توصيه مي    براي گروه 

 : است

 مديريتي گزارش  خالصه  )۱

شناسي   ها و اطالعات به کار گرفته شده، روش         متن اصلي که شامل داده     )۲

 .باشد ها مي و يافته

 ارزيابي ميزان انطباق با هر يک از اصول محوري )۳

 شده  هاي انجام پاسخ مقام نظارتي به ارزيابي )۴

هاي پيشنهادي  ابتـدا بـر         شوند، طرح   ها از جزئيات استخراج مي      از آنجا که يافته   

اساس ارزيابي اصل به اصل مورد بحث و بررسي قـرار گرفتـه و پـس از آن بـه                    

 .ترتيب قسمت اصلي گزارش، پاسخ مقام نظارتي و خالصه مديريتي خواهدآمد

 

 :ي اصل به اصلارزياب

 در  هـم چنـين   بايست ميزان انطباق با هر يک از اصول محوري و             اين ارزيابي مي   -۲

 مواقع ضروري، انطباق با اجزاي مربوط به هر اصل را مورد بررسي و تحليل قـرار                

 

 
نوان مثـالي از    المللي پول و بانک جهاني تهيه شده و به ع            توسط کارکنان صندوق بين     اين پيوست  ∗

 .اجراي يک ارزيابي در اين بخش آورده شده استفرآيند 
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 ۲گونه که در فصل پيشين اشاره شد، پيش از بررسي انطباق با اصول                همان. دهد

شود، بررسي و تحليلـي بـا         جداگانه بدان پرداخته مي   به صورت   "  که عموما  ۲۵تا  

چنين الزامي، نقش پراهميت آن را      . تفصيل بيشتر در مورد اصل اول ضرورت دارد       

 .سازد در ارزيابي ميزان اثربخشي بالقوه فرآيند نظارت بانکي آشکار مي

خود مشتمل بـر دو بخـش     " هاي ارزيابي داراي يک مقدمه بوده که عموما         گزارش -۳

 بخش نخست متضمن توضيحاتي پيرامون عاليم اختصاري مورد اسـتفاده           :است

در بخـش   . باشـد   نظير مقام نظارتي، بانک مرکزي و قوانين و مقررات مرجع مي          

هـا    بايست نوع موسسات تحت نظارت و خدمات مالي که توسـط آن             دوم نيز مي  

نظيـر  . ن شود اي پيرامون حدود ارزيابي تبيي       موارد ويژه  هم چنين شود و       ارائه مي 

هاي اعتباري که گر چه تحت نظارت مقام نظارتي قرار دارند، لـيکن بـه                 اتحاديه

  ،به عالوه . گردند  ها بر عملکرد نظام مالي مشمول ارزيابي نمي         دليل تاثير ناچيز آن   

بايسـت بـه      گيري از معيارهاي اضافي توسط ناظران در فرآيند ارزيابي مـي            بهره

 .طور شفاف تبيين شود

اي کـه     بايست تحت عنوان مستقل به گونـه        ابي هر يک از اصول محوري مي      ارزي -۴

شماره اصل به صورت حروف برجسته و مفاد اصل به صورت حروف مورب باشد،              

 .ارائه گردند

اي از يـک فرآينـد         نمونـه  ۱جدول  (هر فرآيند ارزيابي مشتمل بر دو بخش است          -۵

توصـيفي درخصـوص    در بخـش نخسـت ، اطالعـات         ). دهد  ارزيابي را نشان مي   

که در فصل پيشين (انطباق با هر يک از اصول مزبور و معيارهاي مرتبط با هر يک 

گزارش با ذکر مـواردي از قـوانين ، مقـررات ،    . شود ارائه مي ) ها اشاره شد    به آن 

چـون    هاي مرتبط آغاز و سپس اطالعات توصيفي ديگري هم          رهنمودها و گزارش  

 . گيرد ي و مواردي مشابه مورد بررسي قرار ميسطوح کارکنان ، ابزارهاي نظارت
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  نمونه ارزيابي-۱جدول 

 

 

بايست نسبت به تعيين الزامات احتياطي و حـداقل مناسـبي از               بازرسان بانکي مي   :۶اصل  

اين الزامـات بايـد بـه انعکـاس         .  اقدام نمايند  ها  بانککفايت سرمايه براي کليه     

ها را پذيرفته و اجزاي سرمايه را با توجـه بـه              آن ها  بانکهايي بپردازد که      ريسک

يي کـه در    هـا   بانـک حداقل، براي   . ها تعريف نمايند    ها براي جذب زيان     قابليت آن 

 سرمايه نامه توافقالمللي فعال هستند، اين الزامات نبايد از آنچه که در  عرصه بين

 .هاي آن معين شده است، کمتر باشد بال و اصالحيه

 

 قانون بانکي نسبت سـرمايه مـوزون شـده بـه            ۹ به موجب ماده     ) :موجودوضعيت  (توضيح  

حقوق  قانون، چگونگي محاسبه     ۱۰ماده  .  درصد باشد  ۸ريسک نبايستي کمتر از     

ايـن  . نمايد   را تعيين مي   ∗∗∗ و سرمايه مناسب   ∗∗ و سرمايه فرعي   ∗صاحبان سهام 

شـور فعاليـت    ي داراي مجوز را که به صورت انفـرادي در ک          ها  بانکمقررات فقط   

هيچگونـه الزامـات    . گـردد   هاي بانکي فعال نمي     گيرد و شامل گروه     دارند در برمي  

بايست نسـبت      مي ها  بانک. هاي بازار وجود ندارد     اي براي پوشش ريسک     سرمايه

کفايت سرمايه و اجزاي مربوط به آن را به صورت فصلي به مقام نظارتي گزارش               

 ناظران را مجاز به     ، درصد، قانون  ۸مايه به کمتر از     در صورت کاهش نسبت کفايت سر     . نمايند

ر اين روش، مقـام نظـارتي       د.  نموده است  “هاي نظارتي   تشديد رويه ”اتخاذ تدابيري موسوم    

و فسـخ   ابطـال   ـ به عنوان مثال  اقدامات ازاي مجموعه، براي حفظ بانک و رقبايشتواند  مي

 .مجوز فعاليت آن ـ را اعمال نمايد

 

 
 
∗ Own fund 
∗∗ Subordinated capital 
∗∗∗ Eligible capital 
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 کشور مورد بررسي نتوانسته تمهيدات الزم را به منظور انطباق با الزامات منـدرج               :ارزيابي

گرچه برخي از معيارهاي مربوط به اين اصل حتي فراتـر           .  فراهم سازد  ۶در اصل   

تـري    از نياز برآورده شده ، ليکن برخي از معيارهايي که از درجـه اهميـت فـزون                

مات کفايت سـرمايه بـراي پوشـش        االز. اند  برخوردارند، مورد توجه قرار نگرفته    

 اعمـال   ها  بانک سرمايه بال بوده و براي کليه        نامه  توافقريسک اعتباري منطبق با     

سـاز و  " ضمنا. باشد  اين نسبت باالتر از حداقل تعيين شده مي        هم چنين . شود  مي

هاي مربوط به     که نسبت   کار مشخصي به منظور انجام اقدامات نظارتي در صورتي        

در اين رابطـه،    . است  بيني شده   از حداقل نسبت سرمايه کمتر شود، پيش       ها  بانک

. بازرس اذعان داشته که اقدامات نظارتي مزبور در چندين مورد اعمال شده است

هاي سرمايه از کفايت الزم برخـوردار         هاي ارائه شده در خصوص نسبت       گزارش

يي کـه در   هـا   نـک بابه رغم اينکـه بيشـتر       . باشد  بوده و حاوي اطالعات کافي مي     

اي قرار دارند،  ل فعاليت دارند، در معرض ريسک بازار قابل مالحظه        لالم  عرصه بين 

در حـال   . هايي وجـود نـدارد      ليکن هيچگونه الزاماتي براي پوشش چنين ريسک      

دهي به    هاي گزارش   حاضر نياز مبرمي به تدوين و تهيه مقررات، رهنمودها و فرم          

به عالوه،  . شود  ها احساس مي    راي پوشش ريسک   ب  منظور اعمال الزامات سرمايه   

يي توسعه و   ها  فعاليتهاي ناظران براي اعمال نظارت بر چنين          بايست مهارت   مي

مات کفايت سرمايه براي واحد يکپارچه بانکي       اتقويت گردد و سرانجام اينکه، الز     

ت هاي بانکي در کشور، تدوين الزاما گيري گروه نظر به افزايش شکل. وجود ندارد

ارزيابي کلـي دال بـر انحـراف و         . بايست در اولويت قرار گيرد      کفايت سرمايه مي  

 :باشد  بال در دو مورد مينامه توافقعدم انطباق با 

 اي براي پوشش ريسک بازار فقدان هزينه سرمايه •

 هاي يکپارچه بانکي عدم اعمال الزامات سرمايه درخصوص گروه •

ترين زمان ممکن و حـداقل        هاي مذکور در کوتاه    بايست کاستي   به منظور حصول انطباق مي    

 .المللي فعاليت دارند، برطرف شود يي که در قلمرو بينها بانکبراي 
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 گانه  ۲۵در بخش دوم، ارزيابي کيفي از ميزان انطباق با اصل مشخصي از اصول               -۶

اي از ارزيـابي صـورت پذيرفتـه آغـاز            اين مهم با ارائـه خالصـه      . شود  انجام مي 

خالصه گزارش ارزيابي ارائه شده بسته به نگرش ارزياب پيرامون ميزان انطباق بـا              . گردد مي

 : بندي است  گروه ذيل قابل طبقه۴ گانه در ۲۵هدف نهايي هر يک از اصول 

 بندبراي اطالعات بيشتر به ( نامنطبق، نامنطبق  تا حدود زيادي   منطبق،   تا حدود زيادي  منطبق،  

حصول انطباق کامل با هر يک از اصول، کليه معيارهـاي            به منظور    ). رجوع شود  ۱۶

ممکن اسـت مـواردي     . بايست بدون هيچگونه کاستي برآورده شوند       ضروري مي 

ي هـا   روشنيز وجود داشته باشد که کشوري بتواند انطبـاق بـا يـک اصـل را از                  

در مقابل، به دليل شرايط خاص هر کشور اين امکان وجـود            . ديگري محقق سازد  

معيارهاي ضروري هميشه براي نيل به اهداف اصل کافي نبوده و از ايـن              دارد که   

رو يک يا چند معيار تکميلي به منظور قضاوت درخصوص ميزان انطبـاق بـا يـک             

 .اصل خاص توسط ارزياب ضروري تلقي شود

 متضمن مجموعه داليلي که فرآيند ارزيابي بـر          می بايست  هم چنين ارزيابي کلي    -۷

تا جائيکه ممکن و مرتبط اسـت، داليـل مزبـور           .  باشد ،هاساس آن انجام پذيرفت   

 :بايست داراي ساختاري به شرح ذيل باشند مي

  ساير قوانين مربوط هم چنينقوانين و مقررات بانکي و  )۱

 احتياطي و افشا عموميی ها مقررات احتياطي شامل گزارش )۲

 ابزارهاي نظارتي  )۳

  نهادي موسسات نظارتي ظرفيت )۴

  تقويتشواهد تقويت و يا عدم )۵

 .شوند  در بسياري موارد ادغام مي۴ و ۳موارد : نکته

ح شود که چه هنگام و چرا انطباق با         يبايست تصر   به عالوه در فرآيند ارزيابي مي      -۸

هنگـامي کـه اطالعـات      " مـثال . يک معيار خاص به حد کافي محقق نشده اسـت         

ـ       وعات خاصي ارائه نشود و يا اشخاص کليدي به منظور تبادل نظر پيرامـون موض
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ها و تقاضاهايي براي دريافـت        چنين درخواست . مورد بررسي در دسترس نباشند    

بايست بـه صـورت مکتـوب ثبـت و        اطالعات مورد نياز و يا برگزاري جلسات مي       

 . هاي کافي ارزيابان بـراي ارزيـابي يـک معيـار باشـد              ضبط شده تا مؤيد تالش    

اتي مزبور را بـه  عنـوان شـواهدي از           در چنين مواردي ، ارزيابان بايد خأل اطالع       

بايست در نظر گرفته       عمليات بانکي مهم مي    هم چنين . عدم انطباق در نظر گيرند    

 گانـه تـاثير   ۲۵به ويژه هنگامي که مباحث مرتبط بـا هـر يـک از اصـول           . شوند

 هـا در    نظيـر کاسـتي   . (شگرفي بر ارزيابي انطباق با اصـل ديگـر داشـته باشـد            

تواند بر ارزيابي اصـل        مي  - ذخاير مطالبات سوخت شده      هاي  سياست - ۸ اصل  

 ). پيرامون کفايت سرمايه تاثيرگذار شود۶

ارائه توضـيحات   " گردند، عموما   هايي شناسايي مي    ها و ضعف    در موارديکه کاستي   -۹

بايسـت بـه مـوارد عـدم          در توضيحات ارائه شده مي    . بيشتر مثمرثمر خواهدبود  

 اقـداماتي را کـه بايسـتي        هم چنين قص مذکور و    انطباق اشاره شده ، اهميت نوا     

بينـي نمـود و برنامـه زمـاني کـه             براي پرداختن به مسايل مزبور اتخاذ يا پـيش        

با ايـن وجـود بايـد توجـه         . ∗تغييرات بايد براساس آن اعمال گردد، تبيين شوند       

بايست مبتني بر وضـعيت جـاري صـورت گرفتـه و       داشت که ارزيابي همواره مي    

بيني شده نبايد بـه عنـوان دليلـي بـراي تغييـر ارزيـابي تطبيقـي                تغييرات پيش 

 ممکن است اضطرار و ضرورت يک سلسـله         هم چنين اين بخش   . محسوب شود 

 .اقدامات اصالحي خاص را تصريح نمايد

 

 
اي مواقع ، ارزياب ممکن است به استثناء يک مورد خاص ساير موارد را در انطباق کامل با                     در پاره  ∗

به طـور   × اصل  ”: تواند چنين اظهار نمايد     اردي ارزياب مي  در چنين مو  . گانه ارزيابي نمايد  ۲۵اصول  

 البته در اين حالت نيز بايـد توجـه داشـت کـه         “...کامل ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت هنگامي که         

 .استثناء مزبور از چه ميزان اهميتي در ارزيابي انطباق کامل برخوردار است
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 :متن اصلي

اي آغاز شود که مشتمل بر توصـيفي از سـازمان             بايست با مقدمه     متن اصلي مي   -۱۰

صورت امکان شـرايطي کـه در آن ارزيـابي انجـام و يـا               مورد بررسي بوده و در      

اي تفصيلي به     به عنوان داده خام براي تدوين برنامه      " مثال. (است  درخواست شده 

بايسـت سـازمان       اين بخش مي   هم چنين ).  گانه ۲۵منظور تطبيق کامل با اصول      

اصلي مسئول براي انجام ارزيابي، افرادي که در ايـن فرآينـد مشـارکت دارنـد،                

بـه  . ها و شرايط هر يک را مشـخص سـازد           ها و ويژگي    هاي مرتبط با آن     ناازمس

عالوه ، در اين قسمت بايستي اشاره گردد که گـزارش مشـتمل بـر دو قسـمت                  

 : است

 ها متن اصلي متضمن نتايج و توصيه )۱

 ارزيابي اصل به اصل )۲

بايست اطالعات اصلي اسـتفاده شـده در انجـام ارزيـابي بـه                 دوم مي  بخشدر   -۱۱

ايـن اطالعـات مشـتمل بـر مـواردي همچـون خـود              . ت اجمالي ارائه شود   صور

ها، تبادل نظر با مقـام نظـارتي ،    ها، قوانين مرتبط، مقررات و دستورالعمل    ارزيابي

 بانکـداران محلـي،     هم چنـين  هاي دولتي مربوط،      ديگر ناظران محلي، وزارتخانه   

. باشد  خش مالي مي  انجمن بانکداران، حسابرسان و ديگر مشارکت کنندگان در ب        

انـد، داليـل    بايست در بر دارنده اطالعاتي که ارائه نشده       مي بخش  اين هم چنين 

تواند بر صحت ارزيابي     عدم ارائه چنين اطالعاتي و نيز مسائل و مشکالتي که مي          

نظير ناظران يا بانکداران محلي کـه فاقـد روحيـه همکـاري             . (تاثير گذارد، باشد  

 .)اند بوده

بـا  " ايـن بخـش عمومـا     . بايست نتايج و رهنمودها ارائه شود       ميدر بخش بعدي     -۱۲

هاي نظارت بانکي مـوثر در قالـب عنـواني فرعـي      شرط  مطالبي درخصوص پيش  

 مطالب مطروحه در   . ∗شود   آغاز مي  “هاي نظارت بانکي مؤثر     شرط  پيش”موسوم به   

 

 
 .۳۲ تا ۲۷، بندهاي ۱رجوع شود به فصل ∗
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هـاي مـرتبط بـا ايـن          هـا و کاسـتي      بايست متمرکـز بـر ضـعف        اين قسمت مي  

ها بوده و تا حد ممکن ابعاد ناشناخته و مشکالت را بـراي تطبيـق بـا                   شرط  پيش

اين مهم در سند اصول محوري داراي ساختاري بـه          . اصول محوري کاوش نمايد   

 :شرح ذيل است

 مباحث کالن اقتصادي  )۱

 ها زيرساخت )۲

 نظم بازار  )۳

 ها بانکتحليل مشکالت  )۴

 شبکه ايمني عمومي )۵

ها ممکن است در بحث تطبيـق بـا           شرط  پيشمباحث منتج از مشکالت مرتبط با       

 . اصول خاصي نيز مطرح گردند

. استقسمت  ۴ گانه ارائه که خود مشتمل بر ۲۵بخش بعدي تحت عنوان اصول  -۱۳

اي از متـدولوژي اسـتفاده شـده ارائـه شـده و                نخسـت، خالصـه    قسمتدر دو   

 گانـه   ۲۵ارزيابي ميزان تحقق اصول     ”: بايست توام با نکات ذيل ساختار يابد        مي

هـاي بـانکي در هـر         نظـام . يک علم نيست و چنين هدفي نيز مدنظر نبوده است         

هـاي مخـتص خـود را         کشوري متفاوت از ديگر کشورها بوده و شرايط و ويژگي         

ي بانکي با شتاب بسيار در سراسـر دنيـا در حـال             ها  فعاليت،  هم چنين . داراست

تي به سرعت در حال تکامل ها و اقدامات نظار ها ، سياست دگرگوني بوده و نظريه

 به عنـوان حـداقل اسـتانداردها در سـطح          با اين وجود، اصول محوري    . باشند  مي

 مبتنـي   ارزيابی تطبيقی با هر يک از اصول محوری         . بين المللی پذيرفته شده اند    

  بخشـي   ۵ بر اين اساس، يک نظام ارزيابي        ∗.پذيرد    ي کيفي انجام مي   ها  روشبر  

 

 
زيـرا وجـود ضـعف و نقـص عمـده           . اي برخـوردار اسـت      رزيابي کيفي از اهميت قابل مالحظـه       ا ∗

تواند در ايجاد ترديدهاي جدي براي ميـزان انطبـاق مـوثر     درخصوص هر يک از معيارهاي مهم مي      

 .شود
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 منطبـق، تـا حـدودي نـامنطبق، عـدم           منطبق ، تا حدود زيادي    : دشو  استفاده مي 

 با يـک اصـل      “انطباق”به منظور نيل به ارزيابي      ). غيرقابل اجرا (تطبيق، نامناسب   

بايسـت    اي مي   خاص، کليه معيارهاي ضروري بدون هرگونه تناقض قابل مالحظه        

د که انطباق   اي موارد، ممکن است کشوري بتواند نشان ده         در پاره . برآورده شوند 

در مقابـل، بـه دليـل شـرايط         . باشد  پذير مي   با يک اصل از طرق گوناگوني امکان      

خاص هر يک از کشورها، معيارهاي ضروري ممکن است همواره بـراي نيـل بـه                

اهداف يک اصل کافي نبوده و از اين رو يک يا چنـد معيـار تکميلـي و يـا ديگـر                      

 “تطبيـق ”صوص ميزان تحقق    ها توسط ارزياب و به منظور قضاوت در خ          شاخص

 . ضروري تشخيص داده شوند

هـاي    شود که صرفاً کاستي     ممکن مي “ منطبق تا حدود زيادي  ” ييک ارزياب زماني  

هـايي نتواننـد موجـب ترديـدهاي جـدي          بسيار کم اهميتي مشاهده گردند و چنين ضـعف        

تا حـدودي   ” ارزيابي. گيرندگان براي نيل به اهداف يک اصل شوند         پيرامون توانايي تصميم  

هـاي موجـود ترديـدهايي را در          گردد که مشکالت و نارسـايي        هنگامي محقق مي   “منطبق

هـاي    ليکن پيشـرفت  . گيرندگان براي نيل به اهداف يک اصل موجب گردند          توانايي تصميم 

گونه پيشرفت قابل   هيچ “عدم تطبيق ”در ارزيابي   . شود  گيري نيز در سيستم مشاهده        چشم

 هـا   بانـک  ،۲۰به عنوان مثال، در مـورد اصـل         . (قق انطباق وجود ندارد   اي براي تح    مالحظه

 نکنند و يا اطالعات کافي براي امکان قضاوت قابل          ارائهگزارش خود را به صورت يکپارچه       

 ).هاي واقعي براي تحقق تطبيق وجود نداشته باشد اتکا درخصوص ميزان پيشرفت

 با اشاره به نقش پراهميت      قسمتاين  . ستتي اساسي برخوردار ا   مي سوم اين بخش از اه     قسمت -۱۴

قوانين و مقررات در نظارت موثر بر اين نکته داللت دارد که چنانچـه اقـدامات نظـارتي از                   

 قوانين و مقررات مربوطه فاقـد       ،استقالل، ظرفيت، شايستگي و انسجام کافي برخوردار نباشند       

بـه عـالوه،    .  تاکيد شده است   ۱رو بر تحقق کامل اصل        هرگونه اثربخشي خواهند بود و از اين      

فراز پايـانی ايـن   . بايستي تمايل و اراده جدي براي انجام وظايفشان داشته باشند         مقامات مي 

 .اند ها برآورده شده شرط  نيز بر اين موضوع تمرکز دارد که تا چه حد پيشقسمت
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 ۲۵ل  کلي از انطباق با اصو       به مروري اجمالي بر ارزيابي     قسمت چهارم اين بخش    -۱۵

بايست به اين نکته اشاره شـود کـه چـه             در اولين جمله مي   .  اختصاص دارد  گانه

هـا و      بايـد کليـه تـالش      هـم چنـين   . انـد   تعداد از اصول مورد ارزيابي واقع شده      

ي در حال انجام به منظور نيـل بـه تطبيـق تبيـين و وضـعيت کلـي از                    ها  فعاليت

 هم چنين.  تشريح گرددها تفعالي در صورت به سرانجام رسانيدن کليه “انطباق”

رسـند،  ببايست طبق برنامه به نتيجه    و اقدامات در جريان مي     ها  فعاليتزماني که   

 .ليکن، ارزيابي کلي از ميزان تطبيق نبايستي آورده شود. شود بيان مي

 بخش  ۷اين مهم در    .  گردد ارائهاي از ارزيابي       خالصه بايست   مي  بعدی در بخش  -۱۶

  يي که براي تحقق انطباق کامل در جريان هستند،ها يتفعالحسب درجه انطباق و 

 تحـت هريـک از طبقـات ذيـل           گانـه  ۲۵ منظـور اصـول        بـدين  ∗.شود  آورده مي 

 :شوند بندي مي گروه

 .پذيرد گونه تالش و اقدامي در جهت تحقق انطباق انجام نمي عدم تطبيق و هيچ •

 .گيرد رت ميها و اقداماتي به منظور تحقق انطباق صو عدم تطبيق و تالش •

 .گيرد تا حدودي منطبق و تالش و اقدامي در جهت تحقق انطباق انجام نمي •

 .پذيرد ها و اقداماتي به منظور تحقق انطباق صورت مي تا حدودي منطبق و تالش •

 .شود هايي براي انطباق کامل انجام نمي  منطبق و تالشتا حدود زيادي •

راي نيل به انطبـاق کامـل صـورت         ها و اقداماتي ب      منطبق و تالش   تا حدود زيادي   •

 .پذيرد مي

 .منطبق •

 که تحت سرفصل مستقلي قرار       گانه ۲۵بايست براي هريک از اصول        ارزياب مي  -۱۷

: باشـد   هاي خاصي را در نظر گيرد که مشتمل بر موارد ذيل مـي              گيرند، شناسه   مي

 شماره اصل، يادداشت توضيحي متضـمن خالصـه اصـول، شـرح مختصـري از               

 

 
زماني که اعمـال تغييـرات انـدکي    " مثال. توانند با يکديگر ادغام شوند ها مي  در صورت لزوم گروه ∗

 .مدنظر باشد
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هايي که براي اصالح مشکل      اي از گام    ر صورت امکان توصيف خالصه    ها و د    ضعف

چنانچه مورد مشخصي وجود داشـته باشـد کـه اصـل            . بايست برداشته شود    مي

بخـش   در   بـدان  بايسـت   خاصي مشمول هيچ يک از طبقات مذکور نباشـد، مـي          

ي ندارد که اصل مزبور داخـل       ت در اين حالت، ضرور    هم چنين . چهارم اشاره شود  

عالوه بر اين روابط کليدي مابين اصول       . الذکر جاي داده شود     از طبقات فوق  يکي  

 :ي از چنين وضعيتي آمده استلاذيالً مث. بايست تبيين شود يز مين

 .“شود هايي براي تحقق انطباق کامل انجام مي منطبق و تالشتا حدود زيادي  ”

هـاي    ، هزينـه   اشـاره شـد    ۱۲گونه که در اصـل        همان): الزامات سرمايه  (۶اصل   •

مقررات مربوطـه در    . بايست مشخص شود    هاي بازار مي     براي ريسک  اي  سرمايه

 .ريزي شده است  برنامه۱۹۹۹حال تدوين بوده و اجراي کامل آن از آگوست 

هـاي    پـروژه موجـود ارزيـابي سيسـتم       ): هاي اطالعات مديريت    سيستم (۹اصل   •

 حاضر پروژه آغاز شده و      در حال . بايست کامل شود     مي ها  بانکاطالعات مديريت   

 . تکميل گردد۱۹۹۹شود تا پايان سال  بيني مي پيش

هايي را براي تحقق انطباق کامـل بـا           بايست اولويت   ، ارزياب مي  بخش پايانی در   -۱۸

ها تدوين    شرط  ها و معيارهاي مرتبط با پيش        از جمله شاخص    گانه ۲۵کليه اصول   

هـا و     هـايي باشـد کـه کاسـتي         بايست بر زمينه    بيشترين تاکيد و توجه مي    . نمايد

ليکن اقداماتي بـراي حصـول انطبـاق        .  شناسايي شده است   ها  آنهايي در     ضعف

تـر مـورد بررسـي و        بايستي پـيش    ها مي   از آنجا که ضعف   . شود  کامل انجام نمي  

، رو  از اين . گردند  مطالعه قرار گرفته باشند، در اين بخش صرفاً موارد فهرست مي          

 :ح ذيل باشدتواند به شر  مياين بند

دهـي،    هـاي گـزارش     هاي فعلي براي تهيه مقررات جديـد، فـرم          چنانچه برنامه ”

 نيز  گانه  ۲۵ذيل از اصول    بايست به اصول      شوند، مي   ها و غيره پيگيري مي      ارزيابي

 )به ترتيب اولويت (“.پرداخته شود
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 .هاي کشوري و انتقال الزامات براي ريسک: ۱۱اصل  •

 .هاي عمده جديد گذاري  سرمايهاعالم قبلي: ۵اصل  •

هاي ذيل مورد توجـه قـرار         هاي مربوط به پيش شرط      بايست ضعف   به عالوه، مي  

 ).به ترتيب اولويت. (گيرند

 .قوانين مربوط به وثيقه •

 ت حاکم بر تائيد حسابرسانمقررا •

 

 :واکنش نظارتي

 ارزيابـان داراي مسـئوليت انحصـاري بـراي نتـايج هـر ارزيـابي                به رغم اينکه   -۱۹

شود از اين فرصت برخوردار بوده        باشند، ليکن موسسه نظارتي که ارزيابي مي        مي

بايسـت يـک فرآينـد        ارزيـابي مـي   . هاي فرآيند ارزيابي پاسخ دهـد       که به يافته  

بايستي به دفعات با نـاظران طـي          رو تيم ارزيابي      اي واقعي بوده و از اين       مشاوره

ـ   دوره ارزيابي به تبادل نظر       هـا و نتـايج متضـمن         اي کـه يافتـه      هبپردازند به گون

بايست درخواست گـردد      از موسسه مي  . هاي ناظران نيز باشد     ها و نگراني    ديدگاه

ضروري است اين   . ها و نتايج تهيه نمايند       يافته رایمکتوب و اجمالي ب   تا پاسخي   

هرگونـه اخـتالف نظـر درخصـوص نتـايج          . گزارش ارزيابي آورده شود   پاسخ در   

از طرفـي الزم اسـت مـتن کامـل          . به طور شفاف تبيين شود    بايست    ارزيابي مي 

 . ارزيابي پيوست شود پاسخ به گزارش

 

 :خالصه گزارش مديريتي

 بنـد در  . بايست با يک خالصه گزارش مديريتي آغاز شود         هر گزارش ارزيابي مي    -۲۰

  گانـه  ۲۵نخست بايد تصريح شود که گزارش متضمن ارزيابي تطبيق با اصـول             

 مصاحبه داشـته، قـوانين،      ها  آن با   ان ارزياب گروه افرادي که    هم چنين . بوده است 

 اند، مشکالت و مسائلي که       مقررات و ديگر اطالعاتي که مورد استفاده قرار گرفته        

 

۸۲ 



 

 

 

 مواجـه شـداند، تـاثير مشـکالت مـذکور در            ها   با آن  ها   حين ارزيابي  گروه مذکور 

بايسـت در     هاي مناسب مي    همکاريها و اطالعات مورد نياز و عدم          گردآوري داده 

 نام سـازماني کـه      ،نوشت   ضروري است در پي    هم چنين . اين بخش اشاره شوند   

 . هستند، آورده شودها آن تحت هدايت و استخدام ان ارزيابگروه

هـا و امکانـات       هاي ارزيابان درخصوص قابليت     بايست به ديدگاه     بعدي مي  بنددر   -۲۱

دگاه کلي ارزيابي پيرامون توانايي      دي هم چنين . سيستم نظارتي محلي اشاره شود    

و تمايل مقام نظارتي براي ايفاي تعهدات و الزاماتش و امکان انطباق بـا اصـول                

هايي که براي پوشـش        بايد تالش  به عالوه . گردد   در اين بخش ذکر مي      گانه ۲۵

موارد مذکور . هاي موجود در انطباق با اصول در حال انجام هستند، آورده شود        خأل

 شده و نبايد از ارزيابي کلي درخصوص تطبيق در      ارائه به صورت کيفي     بايست  مي

 . به ميان آيدسخنياين بخش 

انـد،     بعدي به مرور اصولي که مورد توجه قرار نگرفته و رعايت نشـده             بندهايدر   -۲۲

. گـردد    به نقاط قوت کليدي سيستم نظارتي اشاره مي        هم چنين . شود  پرداخته مي 

به ويژه  . مختصري از داليل عدم انطباق گفته شود      الزم است در حد امکان شرح       

 “عـدم انطبـاق   ” يـا    “تـا حـدودي منطبـق     ”در مورد اصولي که تحـت عنـاوين         

 حسب اين که به نقاط ضعف و        ، بر بندي اصول   به عالوه، گروه  . اند  بندي شده   طبقه

 .تواند مفيد فايده واقع شود  پرداخته شده يا خير، ميها آنهاي  کاستي

  گانه ۲۵اي از وضعيت فعلي انطباق با اصول          بايست خالصه   بل آخر مي   ماق بنددر    -۲۳

ها و     به ميزان تطبيقي که در صورت به نتيجه رسيدن تالش          هم چنين . آورده شود 

به عـالوه  . شود ها قابل تحقق خواهد بود، اشاره مي بيني اقدامات جاري طبق پيش   

 در جريان مقـام نظـارتي       بنا به برنامه کاري   رود    انتظار مي اصولي که   می بايست   

ديدگاه ارزيابان نيز درخصوص اولويـت      . دنچنان رعايت نگردند، فهرست شو      هم

 .گردد پرداختن به اصول در اين بخش ذکر مي

نظارتي ارزيـابي شـده بـه       ) هاي( اي از پاسخ موسسه      متضمن خالصه  بند پاياني  -۲۴

 .باشد هاي ارزيابي مي نتايج و يافته

۸۳ 
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 .استفاده از مطالب اين مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است
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