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 »بسمه تعالي«

 

  مترجمپيشگفتار

 

 مـيالدي، انديشـه ضـرورت       ۹۰ و   ۸۰هـاي     هاي مالي در دهـه      به دنبال وقوع بحران    

. اي دنيا بيش از پيش قوت گرفـت         المللي در ميان محافل و مراجع حرفه        تقويت نظام مالي بين   

هاي مجامع جهاني در اين راسـتا،    عنوان بخشي از تالش ميالدي و به۱۹۹۷رو در سال    از اين 

 نمود که “ ٢اصول اساسي براي نظارت بانکي موثر” اقدام به تهيه و تدوين ١کميته نظارت بانکي بال

آن از سوي نمايندگان مراجع نظارتي کشورهاي مختلف، به مورد اجرا گذاشته            پس از تصويب    

 .شد و به سرعت نيز مقبوليتي جهاني يافت

گيـري از ايـن اصـول، مرهـون           اي و کشورهاي مختلف بـه بهـره         اقبال مجامع حرفه   

پوشش . جامعيت موضوعاتي است که در سند مزبور به بحث پيرامون آنها پرداخته شده است             

هـا، کفايـت سـرمايه        گستره وسيعي از موضوعات نظارتي همچون صدور مجوز، مالکيت بانک         

هـا بـين مراجـع        و تقسيم وظايف و مسئوليت    ) تلفيقي(ه  آنها، مديريت ريسک، نظارت يکپارچ    

قانون ”توان آن را به منزله  اي است که مي نظارتي کشورهاي مبدا و مقصد در اين سند، به گونه

جامعيت و استحکام اين اصول موجب شده اسـت تـا    .  تلقي نمود  “ها  اساسي حوزه نظارت بر بانک    

هايي که    المللي پول و بانک جهاني نيز در ارزيابي         عالوه بر مراجع نظارتي کشورها، صندوق بين      

از ايـن   آورند،     به عمل مي    “٣ ارزيابي بخش مالي    برنامه” کشور جهان و در قالب       ۱۳۰در بيش از    

ــره  ــول به ــد اص ــا      . گيرن ــورها ب ــاق کش ــزان انطب ــابي ادواري مي ــر، ارزي ــوي ديگ  از س
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هـاي نظـارتي خـود را         ها و روش    يستمکند تا نقاط قوت و ضعف س        اين اصول به آنها کمک مي     

همچنـين  . هايي که واجد شرايط پيشرفت هستند، تمرکز نمايند         حوزهشناسايي کرده، بر روي     

هـا يـاري    توان از آنها در اصالح نارسـايي       گذارد که مي    هايي را در اختيار مي      اين ارزيابي، يافته  

 .جست

ياري از علوم و فنـون ديگـر،        ليکن طي ساليان اخير، صنعت بانکداري نيز همانند بس         

 ميالدي تـاکنون، ايـن   ۱۹۹۷از سال . اي قرار گرفته است دستخوش تغيير و تحوالت گسترده 

هـا و     صنعت شاهد ابتکارات و تحوالت زيادي در زمينه بازارها و ابزارهـاي مـالي و نيـز روش                 

سط کشورهاي  چنين تجارب حاصل از ارزيابي اصول مزبور تو         هم. هاي نظارتي بوده است     شيوه

هاي آن    سازي و برجسته نمودن برخي از بخش        ف  مختلف، لزوم بازنگري در اين سند و نيز شفا        

 ميالدي، کميته نظارت بـانکي بـال، بـازنگري و بـه             ۲۰۰۴رو در سال      از اين . را نمايان ساخت  

روزآوري اصول اساسي و متدولوژي آن را در دسـتور کـار خـود قـرار داد تـا از ايـن رهگـذر؛          

در اين  . چنان حفظ شود    پذيري، اعتبار، سودمندي و قابليت کاربرد جهاني اين اصول هم           عطافان

تـامين مـالي    ”،  “شـويي   مبارزه بـا پـول    ”،  “هاي حاکميت شرکتي    روش ” ،“مديريت موثر ريسک  ”بازنگري به   

 .توجه بيشتري شده است“ پيشگيري از اختالس و کالهبرداري”و “ تروريسم

نظـرات مراجـع فعـال        ده، طي چند مرحله و پس از کسب نقطه        نسخه به روزآوري ش    

 ميالدي و طي يک فراخوان عمومي       ۲۰۰۶اي و ملي، نهايتاً در آوريل سال          نظارت بانکي منطقه  

 در تمـامي دنيـا، در سـايت بانـک تسـويه             ننظـرا   نظرات صـاحب    گسترده جهت کسب نقطه   

و ) ۲۰۰۶ ژوئن   ۲۳(نظرات    ائه نقطه پس از پايان مهلت ار    .  قرار گرفت  ١المللي  هاي بين   حساب

المللي ناظران    نسخه مزبور در کنفرانس بين    . بررسي آنها، نسخه جديدي از اين سند تهيه شد        

  واقع در کشـور مکزيـک     ٢ ميالدي در شهر مريدا    ۲۰۰۶ اکتبر سال    ۵ و   ۴بانکي که در روزهاي     
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1 - Bank for International Settlements (BIS). 

2 - Merida. 
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ـ  ”برگزار گرديد به همراه نسخه تجديدنظر شده سند           بـه تصـويب     “١ول اساسـي  متدولوژي اص

چنـين نـاظران      هم.  کشور جهان رسيد   ۱۲۰هاي مرکزي و مراجع نظارتي        ناظران بانکي بانک  

ي اين اصول   زسا  حاضر در اين اجالس بر اين موضوع تاکيد نمودند که بر حمايت خود از پياده              

ـ   المللي براي نظارت بـانکي  ـ به عنوان حداقل استانداردهاي بين  ادامـه   در تمـامي کشـورها 

 .دادخواهند

نسخه تجديدنظر شده اصول اساسي ـ که هم اکنون ترجمه آن را پيش رو داريـد ـ     

ندارد بلکه در اين ويـرايش سـعي شـده          )  ميالدي ۱۹۹۷سال  (تفاوتي ماهوي با نسخه اوليه      

چنـين   هـم . تـر شـود   هايي از آن برجسته و شفاف است تا با قبض و بسط برخي اصول، بخش 

ن نسخه بر روي تغييرات خود اصول بوده است، نه توضيحات مفصـل آنهـا در                تمرکز اصلي اي  

تـوان از نسـخه       رو شرح هريک از اصول مندرج در نسخه جديـد را مـي              از اين . نسخه پيشين 

 و ۱۹۹۹نسـخه اکتبـر سـال     (، سند متدولوژي اصـول اساسـي        )۱۹۹۷سپتامبر سال   (پيشين  

بـه خصـوص در مـورد    (يگر اسناد کميته بال و د) ۲۰۰۶نسخه تجديد نظر شده در اکتبر سال        

 .بدست آورد...) هاي اعتباري، نقدينگي، عملياتي و  مديريت انواع ريسک

اکتبـر  (و تجديـد نظـر شـده        ) ۱۹۹۷سـپتامبر   (مقابله متون انگليسي نسخ پيشـين        

دهد که در نسخه جديد، بسياري از اصـول عينـاً تکـرار شـده، يـا                   به خوبي نشان مي   ) ۲۰۰۶

رو در ترجمه اين اثر نيز سعي شده است تا بـا مقابلـه متـون                  از اين . اند  ت اندکي داشته  تغييرا

 و تحـت عنـوان      ۱۳۸۳ که در آبان سال      ۱۹۹۷گيري از ترجمه نسخه سال        التين فوق و بهره   

 االمکـان از همـان واژگـان          حتـي    نگـارش يافـت،    “٢ گانه براي نظـارت بـانکي مـوثر        ۲۵اصول  ”

 

___________________________________________________________ 
 که براي اولين بـار در اکتبـر   (Core Principles Methodology) سند متدولوژي اصول اساسي -۱

 ميالدي از سوي کميته نظارت بانکي بال انتشار يافت با تشريح جزييات بيشتري راجع بـه                 ۱۹۹۹سال  

در بازنگري اخيـر،    . آيد   گانه، رهنمودي براي تفسير و ارزيابي اين اصول به شمار مي           ۲۵هريک از اصول    

 .يد نظر قرار گرفتاين سند نيز مورد تجد

 IR.CBI.www براي مطالعه اين اثر به سايت بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران بـه آدرس                  -۲

 ترجمه اسنادي از کميته بال، زيرمجموعه اصول مديريت ريسک مراجعـه             ها،  بخش نظارت بر امور بانک    

 .فرمائيد
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ز اين طريق، امکان مقايسه اصول در نسخ قديم و جديد، بيش از پيش براي               استفاده شود تا ا   

 .خواننده فراهم آيد

هـاي    نظران و اهل فن افتاده، نارسايي       رود ترجمه اين اثر مقبول نظر صاحب        اميد مي  

  ....انشاءا. آن به لطف دقت نظر و تذکرات مشفقانه آنان مرتفع شود

 چـم، هيــعنايات خدا هيچي بي       اين همه گفتيم ليک اندر بسيج    

 تش ورقسملک باشد، سياه گر       قـعنايات حق و خاصان ح بي    

 

 عبدالمهدي ارجمندنژاد       

 ۱۳۸۵آذر                 
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 ١اصول اساسي براي نظارت بانکي موثر

 )اصول اساسي کميته بال(

 

  بازنگريمقدمه

 است که “اصول اساسي براي نظارت بانکي موثر” تجديد نظر شده اين سند، نسخه  -۱

 ميالدي ۱۹۹۷  سالآن را براي اولين بار در سپتامبر) ٢کميته(کميته نظارت بانکي بال 

، “٤و ٣متدولوژي اصول اساسي”کشورهاي مختلف از اين سند و نيز سند . منتشر نمود

ظارتي خود و شناسايي اقداماتي     هاي ن   معياري براي ارزيابي کيفيت سيستم    به عنوان   

هـاي مـوثر نظـارتي         از شيوه  ٥اي  که الزم است در آينده انجام دهند تا به سطح پايه          

 هـاي انجـام      تجربه نشان داده است که خود ارزيـابي       . کنند  دست يابند؛ استفاده مي   
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1 - Core Principles for Effective Banking Supervision. 

 (The Basel Committee on Banking Supervision = BCBS) کميته نظارت بانکي بـال  -۲

هاي    ميالدي توسط روساي کل بانک     ۱۹۷۵کل از کارشناسان ارشد نظارت بانکي است که در سال           شمت

ها و    ارشد مراجع نظارت بر بانک    اين کميته از کارشناسان     . گذاري شد   ، پايه ۱۰مرکزي کشورهاي گروه    

 آلمان، ايتاليا، ژاپـن، لوکزامبـورگ، هلنـد، اسـپانيا،            هاي مرکزي کشورهاي بلژيک، کانادا، فرانسه،       بانک

هاي اين کميته در  به طور معمول، اجالس . سوئد، سوئيس، انگلستان و اياالت متحده تشکيل شده است        

 سـوئيس ـ مقـر    (Basel) يـا بـازل   (Basle)ر بـال  المللي واقـع در شـه   هاي بين بانک تسويه حساب

 .شود دبيرخانه دائمي اين کميته ـ برگزار مي

3 - Core Principles Methodology. 

تري   کميته بال در سند متدولوژي اصول اساسي، عالوه بر خود اصول، اقدام به توسعه رهنمود مفصل            -۴

 مـيالدي   ۱۹۹۹اين سند اولين بار در سـال        .  است در مورد ارزيابي ميزان انطباق با يکايک اصول نموده        

 .آوري شد انتشار يافت و در بازنگري حاضر نيز، به روز

5 - Baseline Level. 
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شده در مورد ميزان انطباق کشورها با اصول اساسي مـذکور بـراي مراجـع ذيـربط                 

  نظارتي و  هاي مقرراتي و    د بوده است به خصوص در زمينه شناسايي نارسايي        سودمن

تجديد نظر در اصول اساسي کميته بـال، دليـل   . ها در پرداختن به آنها تدوين اولويت 

هـايي را انجـام        چنـين ارزيـابي     دهد کشورهاي مختلـف،     ديگري است که نشان مي    

برنامـه ارزيـابي    ” در متن    ٢ جهاني  و بانک  ١المللي پول   چنين صندوق بين    هم. دهند  مي

هـاي نظـارت      هـا و شـيوه      ، از اصول اساسي مزبور جهت ارزيابي نظام       “٣بخش مالي 

 مـيالدي تـاکنون، تغييـرات       ۱۹۹۷لـيکن از سـال      . اند  بانکي کشورها استفاده نموده   

مهمي در مقررات بانکي به وقوع پيوسـته و بـا اجـراي اصـول اساسـي در يکايـک                    

هاي   ضمن آن که موضوعات و ديدگاه     . تري به دست آمده است    کشورها، تجارب بيش  

مقرراتي جديدي مطرح و برخي خالهاي مقرراتي آشکار شده اسـت کـه ايـن امـر،                 

ايـن تحـوالت، بـه      . اغلب به انتشار مقاالتي جديد از سوي کميتـه انجاميـده اسـت            

 .نمود آوري اصول اساسي و متدولوژي ارزيابي آن را ضروري مي روز

يني کنوني اصول اساسي و متدولوژي آن، کميته بـال بسـيار مايـل بـود تـا از                   در بازب  -۲

 مـيالدي   ۱۹۹۷پذيري اين سـند بـا چـارچوب منتشـره در سـال                پيوستگي و قياس  

 ميالدي، به خوبي عمل کرده است و ۱۹۹۷چارچوب ارائه شده در سال . اطمينان يابد

زمان، سـربلند بيـرون آمـده    شود که از آزمون  به آن به عنوان چارچوبي نگريسته مي  

بنابراين هدف اين نبوده است که اصول اساسي را مجدداً از اول نوشت بلکـه               . است

هايي تمرکز شود که جهت اطمينـان از تـداوم     قصد بر آن بوده است تا بر روي حوزه        

اين ارزيابي بـه    . مناسبت آنها، به انجام تعديالتي در چارچوب کنوني نياز بوده است          

هـاي کشـوري و       ر آن نيست تا اعتبار کـار قبلـي انجـام شـده، ارزيـابي              هيچ وجه ب  

 . ميالدي را زير سوال ببرد۱۹۹۷هاي اصالحي مبتني بر چارچوب سال  برنامه
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1 - International Monetary Fund (IMF). 

2 - World Bank. 

3 - Financial Sector Assessment Program (FSAP). 
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خـواني اصـول      صورت امکان، هم  هدف ديگر از انجام بازبيني حاضر اين است که در            -۳

يمه و نيز با اسـتانداردهاي       با استانداردهاي مشابه مربوط به اوراق بهادار و ب         اساسي

هرچنـد بـراي تمرکـز بـر روي         . شويي و شـفافيت را افـزايش دهـد          مربوط به پول  

ـ       هاي مهم ريسک و اولويت      حوزه  نيـز طراحـي   يهاي نظارتي، اصـول اساسـي بخش

هـاي طبيعـي را در        اصولي که از بخشي به بخش ديگر فرق داشته و تفاوت          . اند  شده

 .گيرند نظر مي

گروه رابط اصـول    ”بازبيني، کميته بال ضمن اين که همکاري نزديکي با          در انجام اين     -۴

کارگروهي کـه   .  اقدامات خود را براساس کار اين گروه استوار نمود          داشت، “١اساسي

به طور منظم نمايندگان ارشد کشورهاي عضو کميتـه، مراجـع نظـارتي کشـورهاي               

در خالل  . آورد  ا گردهم مي  المللي پول و بانک جهاني ر       صندوق بين   ،  ۱۰غيرعضو گروه   

المللي  هاي اوليه، کميته مزبور اقدام به تبادل نظر با ديگر مجامع بين    نويس  تهيه پيش 

المللي ناظران    انجمن بين ”مجامعي همچون   . فعال در زمينه تدوين استانداردها نمود     

 “٤ليگروه ويژه اقدام ما   ”،  “٣هاي اوراق بهادار    المللي کميسيون   سازمان بين ”،  “٢بيمه

اي بـانکي نيـز    هاي منطقـه  چنين از گروه هم. “٥هاي پرداخت و تسويه کميته نظام”و  

  .٦نظرات خود را اعالم نمايند دعوت شد تا نقطه

___________________________________________________________ 
1 - Core Principles Liaison Group. 

2 - International Association of Insurance Supervisors (IAIS). 

3 - International Organization of Securities Commissions (IOSCO). 

4 - The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 

5 - The Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS). 

  ، انجمـن (The Arab Committee on Banking Supervision) کميته نظارت بانکي عـرب  -۶

 آمريکــــــــــــا   قــــــــــــاره   هــــــــــــاي   بانــــــــــــک  نــــــــــــاظران 

(The Association of Supervisors of Banks of the Americas = ASBA)  گروه نـاظران ،

ظارت بـانکي  ، کار گروه ن(The Caribbean Group of Banking Supervisors)بانکي کارائيب 

 هـــاي مرکـــزي حـــوزه اقيـــانوس آرام و شـــرق آســـيا  وابســـته بـــه اجـــالس اجرائـــي بانـــک
 

 ادامه پاورقي در صفحه بعد

۷ 

 



 

 

 

قبل از نهايي کردن متن حاضر، کميته بال در اقدامي گسـترده و فراگيـر، اقـدام بـه                   

ـ   نظـرات مشـورتي مراجـع نظـارتي کشـورها، بانـک             آوري نقطه   جمع اي مرکـزي،   ه

 .المللي تجارت، محافل آکادميک و ديگر اشخاص عالقمند نمود هاي بين انجمن

 

 اصول اساسي

هاي موثر نظارتي است که  اساسي، چارچوبي از حداقل استانداردها براي روشاصول  -۵

 کميته بال، اصول اساسي و متدولوژي آن را به منظور ايفـاي            . ١کاربردي جهاني دارند  

 
 

 :ادامه پاورقي صفحه قبل

(The EMEAP Working Group on Banking Supervision) ــانکي ــاظران ب ، گــروه ن

  يکشــــــــــــــورهاي اروپــــــــــــــاي مرکــــــــــــــزي و شــــــــــــــرق   

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

ــان      ــوي زبــــــ ــورهاي فرانســــــ ــانکي کشــــــ ــاظران بــــــ ــروه نــــــ  گــــــ

(The Group of French Speaking Banking Supervisors) ــه ــاظران  ، کميت ــانکي ن  ب

 همکـــــــــــــــاري خلـــــــــــــــيج فـــــــــــــــارس    شـــــــــــــــوراي   

(The Gulf Cooperation Council Banking Supervisors' Committee)ات خدمات مالي ، هي

مـرزي   ، گروه ناظران بانکي برون(The Islamic Financial Services Board = IFSB)اسالمي 

(The Offshore Group of Banking Supervisors)منطقه آسياي مرکـزي و مـاوراء    نظارتي ، گروه

، (The Regional Supervisory Group of Central Asia and Transcaucasia)قفقـاز  

 يتـــــه فرعـــــي نـــــاظران بـــــانکي جامعـــــه توســـــعه جنـــــوب آفريقـــــا        کم

(The SADC Subcommittee of Bank Supervisors)   مجمع بازرسان بانکي آسـياي جنـوب ،

، کميته نـاظران  (The SEANZA Forum of Banking Supervisors)شرقي، نيوزلند و استراليا 

ــي    ــزي و غربـــــــــــــ ــاي مرکـــــــــــــ ــانکي آفريقـــــــــــــ  بـــــــــــــ

(The Committee of Banking Supervisors in West and Central Africa)  و انجمـن 

ــانوس آرام     ــوزه اقيــــــــ ــورهاي حــــــــ ــالي کشــــــــ ــاظران مــــــــ  نــــــــ

(The Association of Financial Supervisors of Pacific Countries). 

در هـر  . هاي موثر نظارتي اسـت      اصول اساسي، چارچوبي اختياري از حداقل استانداردها براي روش         -۱

توانند اقدام به وضع معيارهاي تکميل کننده ديگري نمايند که به زعـم               ربط مي   جع ذي حوزه قضائي، مرا  

 .شان ضروري است هاي قضايي متبوع آنها، براي دسترسي به نظارت کارآمد در حوزه
 

۸ 



 

 

 

وجود نقاط ضـعف در نظـام       . تقويت نظام مالي دنيا مطرح نموده است      نقش خود در    

بانکي يک کشور ـ خواه آن کشور، کشوري توسعه يافته بوده و يـا در حـال توسـعه     

المللي مورد  تواند ثبات مالي را، هم در درون آن کشور و هم در عرصه بين باشد ـ مي 

 بـه اصـول اساسـي مزبـور از          به اعتقاد کميته بال، تحقق بخشيدن     . تهديد قرار دهد  

سوي تمامي کشورها، گام مهمي در بهبود ثبات مالي ـ چه در درون کشورها و چه در  

هـاي   المللي ـ خواهد بود و مبناي مناسبي را بـراي توسـعه بيشـتر نظـام      عرصه بين

 .آورد کارآمد نظارتي فراهم مي

 يـک سيسـتم     پردازد که براي اثربخشـي       اصلي مي  ۲۵اصول اساسي بال به معرفي       -۶

: شـوند  بنـدي مـي    گـروه طبقـه  ۷ به طور کلي اين اصول در       .نظارتي ضروري هستند  

، صـدور مجـوز و سـاختار        )۱اصـل   ( استقالل، اختيارات، شفافيت و همکاري        اهداف،

هاي نظارت بانکي  ، روش)۱۸ تا ۶اصول (، مقررات و الزامات احتياطي )۵ تا ۲اصول (

، اختيارات ناظران در زمينـه      )۲۲اصل  (ي و افشا    ، حسابدار )۲۱ تا   ۱۹اصول  (مستمر  

مـرزي    ، نظارت بانکي يکپارچه و بـرون      )۲۳اصل  (انجام اقدامات اصالحي و ترميمي      

 :١باشند اين اصول به شرح ذيل مي). ۲۵ و ۲۴اصول (

 

 : استقالل، اختيارات، شفافيت و همکاري  اهداف،– ۱اصل  •

کـه درگيـر نظـارت بـر        يک سيستم موثر نظارت بانکي براي هر مرجعـي          

هريک از اين مراجـع     . هاي مشخصي دارد    ها است، اهداف و مسئوليت      بانک

بايست از استقالل عملياتي، فرآيندهاي شفاف، حاکميت مـوثر و منـابع              مي

. کافي برخوردار بوده و در قبـال انجـام وظـايف خـويش پاسـخگو باشـد                

ي ضـروري  چنين وجود يک چارچوب مناسب قانوني براي نظـارت بـانک          هم

 چارچوبي که شامل موادي درخصوص صدور مجوز بـراي موسسـات           . است

 

___________________________________________________________ 
 ارائـه   “متدولوژي اصـول اساسـي    ”رامون محتواي اين اصول در سند       ي تعاريف و توضيحات بيشتر پ     -۱

 .شده است

۹ 



 

 
 

بانکي و نظارت مستمر بر آنها بوده، اختياراتي را براي بررسي ميزان انطباق  

ها با قوانين و نيز صحت و سالمتي آن تفويض نموده و شامل               عملکرد بانک 

 تبـادل اطالعـات   تمهيدات الزم بـراي . هاي قانوني از ناظران باشد     حمايت

گونه اطالعات نيز به نوبـه خـود          هاي محرمانه اين    بين ناظران و حفظ جنبه    

 .بايست لحاظ گردد مي

 

 :هاي مجاز فعاليت – ۲اصل  •

هاي مجاز موسساتي که داراي مجوز فعاليت هستند و به            الزم است فعاليت  

گيرنـد، بـه طـور واضـح تعريـف شـده؛           عنوان بانک تحت نظارت قرار مي     

اده از کلمه بانک در عناوين موسسات، تا آنجا که ممکن اسـت تحـت           استف

 .کنترل باشد

 

 : معيارهاي صدور مجوز– ۳اصل  •

بايسـت از ايـن اختيـار برخـوردار باشـد کـه               مرجع صادرکننده مجوز مـي    

هـايي کـه منطبـق بـا          معيارهايي را تعيين نموده؛ نسبت به رد درخواسـت        

بايست حداقل،  فرآيند صدور مجوز مي . معيارهاي مزبور نيستند، اقدام نمايد    

 :رد ذيل را شامل شودموا

ارزيابي ساختار مالکيت و حاکميت بانک و نيز گروه در برگيرنده آن، شـامل              

صالحيت و شايستگي اعضـاي هيـات مـديره و مـديريت ارشـد، برنامـه                

بيني  هاي داخلي و مديريت ريسک، و پيش    استراتژيک و عملياتي آن، کنترل    

در صـورتي کـه مالـک       . لي آن در آينـده شـامل سـرمايه پايـه          وضعيت ما 

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

 .مراجع نظارتي کشور مبداء نيز اخذ شود

 

 :اي از مالکيت انتقال بخش عمده – ۴اصل  •

  بانکي از اين اختيار برخوردار باشـد کـه بـه بررسـي و رد                الزم است ناظر  

 

۱۰ 



 

 

 

اي از مالکيـت يـا        هرگونه طرحي بپردازد که مستلزم انتقال بخـش عمـده         

هاي موجود به ساير اشـخاص        کنترل منافع مستقيم يا غيرمستقيم در بانک      

 .است

 

 :خريدهاي عمده – ۵اصل  •

هـا يـا      گـذاري   ناظر بانکي بايد از اين اختيار برخوردار باشـد کـه سـرمايه            

. ساس معيارهاي تعيين شده بررسي نمايد     هاي عمده يک بانک را برا       خريد

مرزي و تائيـد ايـن موضـوع اسـت کـه              اين امر شامل ايجاد عمليات برون     

هـاي ناخواسـته      ، بانک را در معرض ريسک     ١ساختارها يا ارتباطات شرکتي   

 .شوند قرار نداده يا مانع از نظارت کارآمد نمي

 

 :کفايت سرمايه – ۶اصل  •

ه تعيين الزامات احتياطي و حداقل مناسبي بايست نسبت ب ناظران بانکي مي

اين الزامات بايد به انعکـاس      . ها اقدام نمايند    از کفايت سرمايه براي بانک    

ها متقبل آنها شـده و اجـزاي سـرمايه را بـا               هايي بپردازند که بانک     ريسک

حـداقل بـراي    . هـا، تعريـف نماينـد       توجه به قابليت آنهـا در جـذب زيـان         

المللي فعال هستند، اين الزامات نبايد از آنچـه            بين هايي که در عرصه     بانک

 .که در الزامات ذيربط بال معين شده است، کمتر باشند

 

 :فرآيند مديريت ريسک – ۷اصل  •

هاي بانکي جهت     ها و گروه    بايست مطمئن شوند که بانک      ناظران بانکي مي  

نيـز  هاي مهم و   نظارت و کنترل يا کاهش تمامي ريسک       شناسائي، ارزيابي، 

  کـه از    يارزيابي کلي ميزان کفايت سرمايه آنها در رابطه با وضعيت ريسـک           

 

___________________________________________________________ 
1 - Corporate affiliations. 

۱۱ 



 

 

 

 

شـامل نظـارت    (برخوردارند، داراي فرآيند جامعي از مـديريت ريسـک          آن  

بايست متناسب بـا      اين فرآيندها مي  . هستند) هيات مديره و مديريت ارشد    

 .اندازه و پيچيدگي موسسه مزبور باشند

 

 :اريريسک اعتب – ۸اصل  •

ها داراي فرآيند مديريت ريسـک        ناظران بانکي بايد اطمينان يابند که بانک      

اي هستند که در آن وضعيت ريسک موسسه منظور شـده اسـت و                اعتباري

از جملـه   (گيري، نظارت و کنتـرل ريسـک اعتبـاري            براي شناسائي، اندازه  

ه ها و فرآيندهاي احتياطي الزم تعبيه شـد         ، خط مشي  )١ريسک طرف مقابل  

هـا، ارزيـابي      گذاري  ها و انجام سرمايه     اين موضوع شامل اعطاي وام    . است

 .شود گذاري مي کيفيت آنها و نيز مديريت مستمر پرتفوي وام و سرمايه

 

 :ها ، ذخائر و اندوخته٢دار هاي مساله  دارايي– ۹اصل  •

هـاي    ها براي مديريت دارايي     بايست قانع شوند که بانک      ناظران بانکي مي  

هـا و     هـا؛ سياسـت     دار و ارزيابي ميـزان کفايـت ذخـاير و اندوختـه            مساله

 .بند هستند فرآيندهاي مناسبي را ايجاد نموده و به آنها پاي

 

 : حدود تعيين شده براي مقدار منابع عمده-۱۰اصل  •

هـا و   هـا داراي سياسـت   بايست مطمئن شوند کـه بانـک        ناظران بانکي مي  

 به شناسائي و مديريت نقاط تمرکز       فرآيندهايي هستند که مديريت را قادر     

 ناظران با تعيين حدود احتيـاطي مـي بايسـت از تمرکـز         . نمايد  پرتفوي مي 

 

___________________________________________________________ 
1 - Counterparty risk. 

2 - Problem assets = ديده هاي آسيب دار، دارايي هاي مشکل دارايي  

 

۱۲ 



 
 
 

هايي از مشتريان مرتبط با        يا گروه  ٢ بر روي يک مشتري واحد       ١منابع بانک 

 .، جلوگيري نمايند٣يکديگر

 

 :٤ مقدار منابع تخصيص يافته به اشخاص وابسته-۱۱اصل  •

هاي ناشي از مقدار منابع تخصيص يافته  شگيري از سوءاستفادهبه منظور پي

و جهت لحاظ نمودن    ) در اقالم باال و زير خط ترازنامه      (به اشخاص وابسته    

هـا تعيـين      تضاد منافع، ناظران بانکي بايد الزامات مناسبي را بـراي بانـک           

د و  هـا بـه افـرا       الزاماتي مبني بر اين که ارائه منابع از سوي بانـک          . نمايند

 و تحت نظارت موثر بوده؛      ٥هاي وابسته، مبتني بر روابط غيرشخصي       شرکت

هاي مزبور، تمهيدات مناسب نيـز انديشـيده          جهت کنترل يا کاهش ريسک    

ها و فرآيندهاي استاندارد به       شده است و چنين منابعي، براساس خط مشي       

 .رسند ثبت مي

 

 :هاي کشوري و انتقال وجوه  ريسک-۱۲اصل  •

  گيـري،   ها جهت شناسايي، اندازه     بايست مطمئن شوند که بانک     ناظران مي 

هـاي    نظارت و کنترل ريسک کشوري و ريسک انتقال وجوه در اعطـاي وام            

گذاري خود، و نيز به منظور حفظ ذخـاير و            هاي سرمايه   المللي و فعاليت    بين

هـا و    ها، داراي سياسـت     هاي مکفي جهت پوشش اين قبيل ريسک        اندوخته

 .باشند مناسبي ميفرآيندهاي 

 

 :هاي بازار  ريسک– ۱۳اصل  •

 هـا    ضوع اطمينان حاصل نمايند که بانک     وبايست از اين م     ناظران بانکي مي  

 

___________________________________________________________ 
1 - Exposures. 
2 - Single Counterparty. 
3 - Connected Counterparties. 
4 - Related Parties. 
5 - On an arm's – length basis. 
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هاي بازار را     ها و فرآيندهايي هستند که به طور دقيق ريسک          داراي سياست 

در صـورت لـزوم،     . دهند  مورد شناسائي، سنجش، نظارت و کنترل قرار مي       

هاي خاص و يا تعيـين        ز اختيارات الزم جهت وضع محدوديت     ناظران بايد ا  

 بيشتري ـ جهت پوشش مقدار منابعي که در معرض ريسک  ١سرمايه ويژه

 .بازار قرار دارند ـ برخوردار باشند

 

 : ريسک نقدينگي-۱۴اصل  •

هـا داراي يـک اسـتراتژي مـديريت           ناظران بايد اطمينان يابند کـه بانـک       

ضعيت ريسک موسسه منظـور شـده اسـت و          نقدينگي هستند که در آن، و     

 گيري، نظارت و کنترل ريسک نقـدينگي و مـديريت           براي شناسايي، اندازه  

نـاظران  . ها و فرآيندهاي احتياطي الزم هسـتند        روزانه آن، داراي خط مشي    

ها را ملزم نمايند که براي اداره امور مشـکالت مربـوط بـه      بايست بانک   مي

 .تياطي الزم باشندهاي اح نقدينگي، داراي برنامه

 

 : ريسک عملياتي-۱۵اصل  •

ها جهت شناسايي، ارزيابي،  بايست مطمئن شوند که بانک ناظران بانکي مي

هـا و فرآينـدهاي       کاهش ريسک عملياتي، داراي سياست    / نظارت و کنترل    

هـا و فرآينـدهاي مزبـور     الزم اسـت سياسـت  . باشـند  مديريت ريسک مي 

 .نک مورد نظر باشندمتناسب با اندازه و پيچيدگي با

 

 :٢ ريسک نرخ بهره در دفتر بانکي-۱۶اصل  •

گيري، نظارت    ها جهت شناسايي، اندازه     ناظران بايد اطمينان يابند که بانک     

 هاي مـوثر و مناسـبي    و کنترل ريسک نرخ بهره در دفتر بانکي؛ داراي نظام         

 

___________________________________________________________ 
1 - Capital charge. 

2 - Banking book. 

۱۴ 



 

 

 

ـ          اين امر شامل راهبردي مي    . هستند ت و  شود که به خوبي تعريف شـده اس

ايـن  . آيد  پس از تصويب هيات مديره، توسط مديريت ارشد به اجرا در مي           

 .بايست متناسب با اندازه و پيچيدگي چنين ريسکي باشند موارد مي

 

 : کنترل داخلي و حسابرسي-۱۷اصل  •

هـاي داخلـي      هـا داراي کنتـرل      ناظران بانکي بايد مطمئن شوند کـه بانـک        

اين . باشند   پيچيدگي فعاليت آنها مي    مناسبي هستند که متناسب با اندازه و      

 :بايست موارد ذيل را در برگيرد ها مي کنترل

 ترتيبات مشخصي براي تفويض اختيار و مسئوليت؛ 

تفکيک وظايف تعهـدآور بانـک، پرداخـت وجـوه، و حسـابداري              

 ها از يکديگر؛ ها و بدهي دارايي

 رفع مغايرت از اين فرآيندها؛ 

 محافظت از اموال بانک؛ 

برسي مناسب و مستقل داخلي و وظـايف تطبيقـي جهـت            و حسا  

ها و نيز به قوانين و مقـررات          بندي به اين کنترل     آزمون ميزان پاي  

 .ربط ذي

 

 : سوءاستفاده از خدمات مالي-۱۸اصل  •

ها و فرآيندهاي مکفي      ها داراي سياست    ناظران بايد اطمينان يابند که بانک     

 ـ هستند  “١شناخت مشتري”ه و مناسبي ـ از جمله مقررات صريح مربوط ب 

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

هـاي    مانع از سوءاستفاده عمدي يا سهوي از بانک جهـت انجـام فعاليـت             

 .شوند جنايي مي

 

___________________________________________________________ 
1 - Know – Your – Customer (KYC) = مشتري خود را بشناس 

۱۵ 



 

 

 

 : رويکرد نظارتي-۱۹اصل  •

برخورداري از يک نظام موثر نظارت بانکي مستلزم آن اسـت کـه نـاظران         

هاي بانکي داشـته؛ آن   ها و گروه   يکايک بانک بانکي درک جامعي از عمليات      

چنين آنها بايد چنين شناختي را نيز از کليت نظام بانکي             هم. را توسعه دهند  

ز ثبات نظام   ها و ني    شناختي که بر روي ايمني و سالمت بانک       . داشته باشند 

 .بانکي متمرکز باشد

 

 : فنون نظارتي-۲۰اصل  •

 و  ١بايست مشتمل بر نظـارت حضـوري        يک سيستم نظارت بانکي موثر مي     

 .هاي منظم با مديريت بانک باشد  و تماس٢غيرحضوري

 

 :گري نظارتي  گزارش-۲۱اصل  •

هـاي     گـزارش   ناظران بانکي بايد داراي ابزارهايي باشند که به وسيله آنها،         

حتياطي و اطالعات آماري را ـ به هـر دو صـورت انفـرادي و تلفيقـي ـ از       ا

. آوري نموده و آنها را مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار دهند              ها جمع   بانک

ها ـ يـا از    چنين آنها بايد ابزارهايي را جهت ارزيابي مستقل اين گزارش هم

اختيـار  هاي حضوري و يا توسـط متخصصـين خـارجي ـ در      طريق بررسي

 .داشته باشند

 

 : حسابداري و افشاء-۲۲اصل  •

بايست مطمـئن شـوند کـه هـر بانـک سـوابق کـافي از                  ناظران بانکي مي  

 هـا و     سوابقي که براسـاس خـط مشـي       . کند  هاي خود نگهداري مي     فعاليت

 

___________________________________________________________ 
1 - On – Site Supervision = نظارت حضوري، نظارت در محل، نظارت مستقيم 

2 - Off – Site Supervision = ،نظارت غيرمستقيم نظارت غيرحضوري، نظارت از راه دور  

۱۶ 



 

 

 

عـالوه  . المللي دارند اي است که مقبوليت گسترده بين      هاي حسابداري   روش

ينان حاصل شود که بانـک نسـبت بـه انتشـار مـنظم              بر اين، بايد اين اطم    

اطالعاتي که وضـعيت مـالي و سـودآوري آن را بـه طـور کامـل مـنعکس                   

 .کند نمايند، اقدام مي مي

 

 : اختيارات ناظران در زمينه انجام اقدامات اصالحي و ترميمي-۲۳اصل  •

 الزم است ناظران بانکي، گستره مناسبي از ابزارهاي نظارتي را در اختيـار            

در . داشته باشند تا نسبت به انجام به موقع اقدامات اصالحي اقدام نمايند           

بايست شامل توانـائي نـاظران در ابطـال مجـوز             صورت لزوم، اين امر مي    

 .بانکي يا پيشنهاد لغو آن باشد

 

 :١ نظارت يکپارچه-۲۴اصل  •

يکي از عوامل ضروري نظارت بانکي اين است که ناظران، گروه بانکي را به 

تواند از طريق نظـارت       اين امر مي  . رت يکپارچه تحت نظارت قرار دهند     صو

کافي و در صورت لزوم، بکارگيري ضـوابط احتيـاطي بـراي کليـه جوانـب                

 .عمليات جهاني انجام شده توسط گروه مزبور صورت پذيرد

 

 : روابط مراجع نظارتي کشورهاي مبدا و مقصد-۲۵اصل  •

ود همکاري و تبادل اطالعـات بـين        مرزي، مستلزم وج    نظارت تلفيقي برون  

 و ديگر ناظران متعدد ذيربط به خصوص ناظران بانکي          ٢ناظران کشور مبدا  

 خارجي را ملـزم  هاي  بايست بانک ناظران بانکي مي. باشد   مي ٣کشور مقصد 

 

___________________________________________________________ 
1 - Consolidated Supervision. 

2 - Home Supervisors. 

3 - Host Banking Supervisors. 
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نداردهاي مشابهي انجام دهنـد     نمايند عمليات محلي خود را مطابق با استا       

 .به رعايت آنها هستندکه موسسات داخلي نيز ملزم 

 

 نستب بـه رويکردهـاي   “اصول اساسي”مادامي که به اهداف مهم دست يافته شود،     -۷

اي طراحـي     ايـن اصـول بـه گونـه       . تفاوت اسـت    مختلف نظارت نظري نداشته و بي     

لـيکن در  . اي را پوشـش دهنـد     اند که تمامي نيازها و شرايط هر نظـام بـانکي            نشده

کنندگان و    هاي مزبور و مباحثات جاري بين ارزيابي        بيعوض الزم است در زمينه ارزيا     

 .تر در نظر گرفته شود مراجع کشوري، شرايط خاص آن کشور، به نحوي شايسته

هـاي    الزم است مراجع کشوري در نظارت بر تمامي واحدهاي بانکي مستقر در حوزه             -۸

کـه  يکايک کشورها، بـه خصـوص آنهـايي    . ١قضائي خود، اين اصول را به کار گيرند     

توانند به منظور دستيابي به بهترين  داراي بازارها و موسسات توسعه يافته هستند مي

 .شيوه نظارتي، اصول مذکور را توسعه دهند

هرچند . بايست به توسعه ثبات کلي نظام مالي بيانجامد         انطباق زياد با اين اصول مي      -۹

هـا    از بانـک  اين انطباق، نه تضمين کننده چنين امري است و نه از شکست هريـک               

ها ورشکسته    تواند و نبايد تضمين کند که بانک        نظارت بانکي نمي  . نمايد  جلوگيري مي 

پـذيري   در يک نظام اقتصادي مبتني بر بازار، شکست بخشـي از ريسـک     . شوند  نمي

 .است

کميته بال آمادگي دارد تا براي به کارگيري اين اصول از سـوي نهادهـاي نظـارتي و                   -۱۰

 ايـن کميتـه از   . از اقدامات ملي در ايـن زمينـه حمايـت کنـد       هاي ذينفع ديگر،      طرف

 

___________________________________________________________ 
دهي ـ مشـابه آنچـه     گيري و وام  در کشورهايي که موسسات مالي غيربانکي به ارائه خدمات سپرده-۱

توان بسياري از اصول تدوين شده در ايـن سـند را مـورد     پردازند نيز مي کنند ـ مي  ها ارائه مي که بانک

شود که ممکن است شيوه نظارت بر برخي طبقات از            اگرچه، اين موضوع نيز تائيد مي     .  داد استفاده قرار 

هـاي يـک      ها باشد زيرا مجموع تمامي آنها، سهم قابل توجهي از سپرده            اين موسسات، متفاوت از بانک    

 .نظام مالي را در اختيار ندارند

۱۸ 



 

 

 

هـايي کـه بـه منظـور          خواهد تا در کمک      مي ١المللي و اهدا کننده     موسسات مالي بين  

آورند، از اصول فوق اسـتفاده        تقويت ترتيبات نظارتي در يکايک کشورها به عمل مي        

لمللي پول و بانک جهاني در      ا  کميته بال به همکاري نزديک خود با صندوق بين        . نمايند

چنين کميتـه     هم.  ادامه خواهد داد    نظارتشان بر اجراي استانداردهاي احتياطي کميته،     

 متعهـد   ۱۰مناسبات با ناظرين کشورهاي غيرعضو گـروه         خود را به ارتقا بيشتر        بال،

 .داند مي

 

 ت بانکي اثربخشرهاي الزم براي نظا پيش شرط

بايست مبتني بر تعدادي از عوامل خارجي يا پيش  مييک سيستم موثر نظارت بانکي  -۱۱

ها مستقيماً خارج از حدود اختيارات نـاظران          اگرچه اکثر اين پيش شرط    . شرط باشد 

در . بانکي است ليکن در عمل، تاثير مستقيمي بـر روي اثـر بخشـي نظـارت دارنـد                 

 نهـا و   بايسـت دولـت را از وجـود آ          ها، ناظران بانکي مي     صورت وجود برخي نارسايي   

 

 

___________________________________________________________ 
۱- Donor Agencyشود که بـا اعطـاي وجـوه بـه      الق ميهايي اط  يا موسسه اهدا کننده به سازمان

 سعي دارند تا استانداردهاي زنـدگي را         هاي آنها،   در حال توسعه و تامين مالي برخي از پروژه        کشورهاي  

 :گيرند ها قرار مي  کانال در اختيار اين پروژه۲معموالً اين وجوه از طريق . در اين کشورها ارتقا بخشند

 )دولتي(هاي رسمي  کانال) ۱

 هاي خصوصي لکانا) ۲

کنند ليکن موسسات     معموالً موسسات اهدا کننده دولتي، وجوه خود را از طريق واحدهاي دولتي اعطا مي             

ــاً ايــن کــار را از طريــق ســازمان  ــالي خصوصــي، عموم ــامين م ــا  ت ــر دولتــي ي هــا NGOهــاي غي

(Nongovernment Organizations = NGO)موسسات اهـدا کننـده سـه نـوع     . دهند  انجام مي

 :تندهس

 ول غربي، ژاپن و کشورهاي عضو اپکها مانند برخي د  دولت-

  يونيسف ناگون مانند بانک جهاني، موسسات گو-

 ).مترجم(هاي خيريه مانند بنياد فورد   سازمان-

۱۹ 



 

 

 

. اي که بـراي اهـداف نظـارتي دارنـد، مطلـع نماينـد       پيامدهاي منفي واقعي يا بالقوه  

هاي معمول در حرفه  چنين الزم است ناظران بانکي ـ به عنوان بخشي از فعاليت  هم

هايي بر روي کارآيي مقررات و نظـارت          خود، که با هدف کاهش اثرات چنين نارسايي       

عوامـل خـارجي   .  ـ واکنش مناسب را از خود نشان دهنـد  گيرد ها صورت مي بر بانک

 :شوند د ذيل ميرمزبور شامل موا

 هاي موثر و مناسب در زمينه اقتصاد کالن سياست 

 يک زير ساخت عمومي کامالً توسعه يافته 

 انضباط موثر بازار 

يـا شـبکه     (١مند   از حفاظت نظام   يساز و کارهايي براي تامين سطح مناسب       

 )٢ايمني جامع

 

هاي موثر در زمينه اقتصاد کـالن         بايست سياست   بناي يک نظام با ثبات مالي را مي       م -۱۲

بـا وجـود ايـن، چنانچـه     . باشد  اين امر در صالحيت ناظرين بانکي نمي      . تشکيل دهد 

هاي موجود به تضعيف سـالمت و ايمنـي نظـام             ناظرين احساس نمايند که سياست    

 .شان دهندبايست نسبت به آن واکنش ن انجامد مي بانکي مي

. بايست مشتمل بر عوامل ذيـل باشـد         يک زير ساخت عمومي کامالً توسعه يافته مي        -۱۳

ها و بازارهاي مالي  توانند به تضعيف نظام عواملي که اگر به حد کافي تامين نشوند مي

 :بيانجامند و يا مانع پيشرفت آنها شوند

نظــامي از قــوانين تجــاري شــامل قــوانين شــرکتي، قــوانين مربــوط بــه  

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

 قـوانيني کـه بـه طـور     .منافع مشتري و قوانين مربوط به مالکيت خصوصي   

 مناقشات، ساز و کاري را فراهم  طرفانه پيوسته جريان داشته و براي حل بي

 .آورند مي

___________________________________________________________ 
1 - Systemic Protection. 

2 - Public Safety net. 

۲۰ 



 

 

 

المللـي    يت گسترده بين  اصول و قواعد جامع و واضح حسابداري که از مقبول          

 .برخوردارند

هايي با ابعاد وسـيع، جهـت         هاي مستقل براي شرکت     نظامي از حسابرسي   

ها، بـه   هاي مالي از جمله بانک کنندگان از صورت  اطمينان از اين که استفاده    

اندازي درست و منصـفانه از        ها، چشم   طور مستقل اطمينان يابند که حساب     

سابداري، عه ح موده و بر مبناي اصول موضو     وضعيت مالي آن شرکت ارائه ن     

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

ي، حسابرسي و رهاي حسابدا يک نظام قضائي کارآ و مستقل، و وجود حرفه     

 .مند شده باشند اي که به خوبي ضابطه حقوقي

 مالي و در صـورت      حاکميت مقررات کامالً واضح و نظارت کافي بر بازارهاي         

 .لزوم بر فعاالن آنها

 براي تسويه مبـادالت     يوجود يک سيستم پاياپاي و پرداخت کارآ و مطمئن         

 .هاي مربوط به طرف مقابل تحت کنترل است مالي، در مواقعي که ريسک

 

جريانات کافي از اطالعـات     : انضباط موثر بازار تا حدودي به عوامل ذيل بستگي دارد          -۱۴

هاي مالي مناسب جهت ارائه پاداش به موسساتي کـه بـه              ر، مشوق براي فعاالن بازا  

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

 .باشند تصميمات خود، مبري نمي

تـوان بـه حاکميـت        بايست مورد بحث قـرار گيرنـد مـي          در ميان موضوعاتي که مي    

گيران اطالعـات صـحيح، ارزشـمند،     ن امر که سپرده و حصول اطمينان از اي    ١شرکتي

 .آورند، اشاره نمود گذاران و بستانکاران فراهم مي شفاف و به موقعي را براي سرمايه

هـاي بخـش      ها بخواهند جهت دستيابي به اهداف مربوط به خط مشي           چنانچه دولت 

  بـه  عمومي، در صدد اعمال نفوذ بر تصميمات تجاري ـ به خصوص تصميمات مربوط 

 

___________________________________________________________ 
1 - Corporate Governance. 
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اعطاي وام ـ برآمده يا آنها را ناديده بگيرند ممکن است عالئم بـازار وارونـه جلـوه      

يابد کـه   در چنين شرايطي اين امر اهميت مي     . نموده و نظم حاکم بر آن تضعيف شود       

هاي الزم اخذ شده باشد آنها را افشا     ها، تضمين  چنانچه در قبال اعطاي اين قبيل وام      

پرداخت غرامت به موسسات مالي به هنگام عدم ايفاي تعهـدات،           نموده و به منظور     

 .ترتيبات الزم انديشيده شده باشد
 

منـد، يـک مقولـه     گيري راجع به سطح مناسبي از حفاظـت نظـام   به طور کل، تصميم   -۱۵

به آن پاسخ ) شامل بانک مرکزي(ربط  بايست توسط مراجع ذي سياستي است که مي

 ممکن است اين موضوع به ايجـاد تعهـد بـراي    داده شود به خصوص در مواقعي که      

ربـط    ناظران به دليل دانش عميقي که پيرامون موسسات ذي        . وجوه عمومي بيانجامد  

توجه به اين نکته مهم اسـت       . دارند از نقشي غيرقابل انکار در اين زمينه برخوردارند        

وسساتي و نظارت روزمره بر روي م     ) يا شبکه ايمني  (مند    که بين وظيفه حفاظت نظام    

به هنگام برخورد بـا     . که قادر به پرداخت ديون خود هستند، تمايزي آشکار قائل شد          

دار    مالي را خدشه    هايي که اعتماد به نظام      سو توجه به ريسک     مند، از يک    مباحث نظام 

نمايند ضرورت خواهد يافت و از سوي  نموده، به ديگر موسسات سالم نيز سرايت مي

در بسـياري  . ١دن تعابير نابجا از عالئم بازار و نظم حاکم بر آنديگر، نياز به کمينه کر    

در . هـا اسـت     مند شامل نظـامي از بيمـه سـپرده           چارچوب حفاظت نظام    از کشورها، 

  چنين سيستمي به دقت طراحي      ،“٢مخاطره اخالقي ”محدود نمودن   صورتي که براي    

 

___________________________________________________________ 
 که کميته نظارت بانکي بـال در مـاه مـارس            “هاي ضعيف   راي اداره امور بانک   رهنمود نظارتي ب  ” به سند    -۱

 . ميالدي منتشر نمود، رجوع شود۲۰۰۲سال 

۲- Moral Hazard شود کـه در آن افـراد، موسسـات و      به وضعيتي اطالق مي“مخاطره اخالقي” يا

ـ       ) همچون بيمه (ها به دليل وجود تدابير حمايتي         دولت ن کـه در صـورت وقـوع        و حصـول اطمينـان از اي

 هاي وارده را جبران خواهند نمود، انگيزه و تمايل کمتري نسبت بـه               اي، اين ترتيبات زيان     هرگونه حادثه 
 

 ادامه در صفحه بعد

۲۲ 

 



 

 

 

 رسـانده و بنـابراين از       تواند به حفظ اعتماد عمومي نسبت به سيستم ياري          شود، مي 

 .هاي گرفتار جلوگيري نمايد شيوع مشکالت بانک

 

 
 ادامه از صفحه قبل

اين امـر در صـنعت بيمـه بسـيار          . گيرند  آميز در پيش مي     اجتناب از اين حوادث داشته؛ رفتاري مخاطره      

اي کـه بـا آن مواجـه           با علم به اين که هرگونه هزينـه        (Insured)گذار    را شخص بيمه  مشهود است زي  

. گيـرد   آميز در پيش مي     شود، عمداً رفتاري مخاطره      جبران مي  (Insurer)گر    شود، از سوي شخص بيمه    

 در يک نظام مـالي ممکـن اسـت موجـب شـود کـه       (Rescue Packages) “تهاي نجا بسته”وجود 

هايي با کيفيت پائين يـا ريسـک          گذاري  کنندگان آن، اقدام به سرمايه      الت و دريافت  اعطاکنندگان تسهي 

 .يابد در نتيجه، احتمال وقوع بحران افزايش مي. باال نمايند

 از سـوي مراجـع   (Safety net)توان به ايجاد يک پشتوانه يا شبکه ايمني  اي ديگر مي به عنوان نمونه

گذاران از اين که در صـورت          دليل وجود شبکه ايمني و اطالع سپرده       به. ها اشاره نمود    دولتي براي بانک  

گذاران از بيرون آوردن وجـوه خـود ـ در     ورشکستگي يک بانک، ضرري متوجه آنان نخواهد شد سپرده

 سـاز و کـار    در نتيجـه، . نماينـد  پذيري زياد يک بانک شک دارنـد ـ اجتنـاب مـي     مواقعي که به ريسک

آميـز از     مخـاطره انجام رفتارهاي   در اين شرايط، احتمال     . ناسبي نخواهد داشت  انضباطي بازار عملکرد م   

گونـه    کـاهش ايـن   . يابـد   اي برخوردارند، افزايش مـي      هاي دولتي يا بيمه     هايي که از حمايت     سوي بانک 

 ۲۵ اصـول    ۲ تدابيري ممکن است که برخي از آنها در پيوسـت شـماره               آميز به کمک    رفتارهاي مخاطره 

 بخش نظارت بر امور     IR.CBI.wwwدر سايت بانک مرکزي به آدرس       (نظارت بانکي موثر    گانه براي   

 .آورده شده است) ها بانک

 به عنوان وضعيتي ياد شده است که در آن بعد از عقـد  Moral Hazardچنين در تعريفي ديگر، از  هم

منافع بيشتر ـ به نفع خود و به قيمت تحميل هزينه بـه طـرف    يک قرارداد، يکي از طرفين در پي کسب 

هاي مديريت، وضعيت مالي، شـرايط ذهنـي و نبـود      روش اين امر ناشي از وجود عادات،. ديگر ـ است 

 .)مترجم(است ) طرف اول(صداقت در طرف مذکور 

 

۲۳ 
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Core Principles for Effective Banking Supervision, Basel Committee on 

Banking Supervision, Basel, October 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .استاستفاده از مطالب اين مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع 

 
 
۲۴ 
 


