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   خالصه مدیریتی  

  

 

 

  



 

 

 
 

 خالصه مدیریت  

 

 

 مقدمه 1

ل تورم .1 تورم، اقتصاد ایران را در گروگان گرفته است. در حایل    نیازمند بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگوست.   کنتی

استقالل  در کم   بانک   که  را  تورم  محدوده  یافتهتوسعهمرکزی،  در  جهان  اقتصادهای  تورم    5ترین  مهار کرده؛  درصد 

 شتابنده، مزمن، و پرنوسان در این مرزوبوم، سفره
ُ
ن
ُ
آلود، و پول مل  اندازها را مهمعنا، چشمها را نر ریزیک، برنامهها را ت

ده دولت در قیمتهای نرخ ارز، نرخارزش کرده است. جهشرا نر  ها، احتکار اجناس  های سود بانیک متورم، مداخله گسب 

ی در انبارها، جذابیت رانت ده؛ که تولید را در ایران زمیر
 اند. معلول تورماند؛ گبر کردهجون  بر نوآوری، و فساد گسب 

المراض اقتصاد ایران خوانده شود. تا این درد درمان پرورد نه کارآفرین. اغراق نیست اگر تورم، ام  محیط توریم سوداگر یم

ای کم  است؛ نه کلمه  بانک مرکزی مستقل، مقتدر، و پاسخگوهای دیگر فریب است. چاره در  نشود، شفابخشی درمان

اگر مجلس یازدهم این تحفه را به اقتصاد ایران ارزانی کند، نام نمایندگان در شمار افتخارآفرینان ایران عزیز  و نه بیش.  

 ثبت خواهد شد. 

وری است  های قانوب  بخش مایلنوسازی ظرفیت .2 ی قوان  شی بازنو  . ض  حل   یبرا یساز مقطع رسنوشت ،و بانیک  پویل یر

ددر  معضل تورم، و نقطه عطفی  یاشهیر    ، یگذار هیو رسما د یاز تول تیاست. حما  کشور  بخش مایل یاصالحات راهتی

  1351کشور مصوب    و بانیک   قانون پویل  بیدهه از تصو   5از    ش ی بخش است. ب  نیا  قانونی   یهاتیظرف  یدر گرو نوساز 

ی جامع از قوان   یامجموعه  نیکه تدو رغم آنمدت به   نی. در ا گذرد یم ورن    و بانیک   پویل  یر   ی انکار برا  قابل بر غ  روزآمد، ضی

ی به ثبات اقتصاد کالن بوده، کشور از چن  لیو ن  اصالح نظام مایل   1980مانده است. از دهه    بهرهنر   قانونی   رساختیز   یر

ی سو، قوان   نیبه ا   یالدیم ی در حال توسعه، با هدف تام  یکشورها  یمرکز   یهابانک   یر   ی بازنگر   ،ن  استقالل و پاسخگو  یر

ی ن  2007  بحران مایل   اند. در ن  شده رخ داده است. به رغم    ایطیدر رسارس جهان در حوزه مقررات احت   م یعظ  دگرگونی   ، بر

ی فراموش شده؛ قوان   یدو تحول شگرف، در داخل کشور استقالل بانک مرکز   نیا شکاف  مانده؛ و    یبر تغنر   یبانکدار   یر

 ران، یدر اقتصاد ا  یآور ثبات و تاب قانونی   رساختی ز  جه،یو روزافزون شده است. در نت  ق یعم ایو دن  رانیا  یبانکدار  ی   ب

 از جهان عقب مانده است.  قرنمین  ، قرن چهاردهم شمش انیدر پا
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ایط کشور  تحلیل که    رغمبه  جایز نیست.   تاخت  در روزآمدسازی قوانی   پویل و بانک  .3 ی  مهیای  را  رسی برریس و تصویب چنیر

ی مهم ن داند؛  لزم یم  گذاری نظام مایل کشور ریلبرای    را تر و مساعدتری  فضای سیایس و اقتصادی آرام  و   دانستهقوانیر

ایط بخش مایل و واقیع کشور نشان یم ی پویل و بانیک، بیش از این جایز نیست و    دهد رسی تاخبر در روزآمدسازی قوانیر

از تولید   ط لزم حمایت  بنیادین ظرفیت و رسمایهرسی بازنگری  قانونی  گذاری، اصالحات مایل است؛ اصالحان  که  های 

نظران اقتصادی،  . لزم است صاحبیستقرار دارد. البته، تعجیل در این برریس جایز ن  بخش مایل کشور در رسلوحه آن

نظرات ایشان از سوی مجلس    مایل، و حقوق  کشور فرصت کاقی برای اظهار نظر در خصوص طرح را داشته باشند و 

م مسموع واقع شود.   محب 

ارزیابی شده است214مواد    این مطالعهدر   .4 تابستان    . گانه طرح مجلس  در  اتاق    1399مطالعه حاضی  به سفارش 

، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با دستورکار ارزیانر  
وع شد و   طرح قانون بانکداری جمهوری اسالیم ایرانبازرگانی رسی

ی  ای است که تحت  ماده  214احکام قانونی مورد اشاره در این مطالعه، طرح  پایان یافت.    1400وردین  در فر  عنوان  همیر

بندی و ترتیب مواد این طرح در  ارائه و اعالم وصول شد. فصلشورای اسالیم  به هیئت رئیسه مجلس    1399در تبر  

 شود. دیده یم صفحه بعد جدول 

، حاوی ارزیانر احکام قانونی ناظر بر بانک مرکزی است که در  جلد اول.  ه استشد  تدوینگزارش مطالعه در دو جلد  

گزارش، حاوی ارزیانر احکام قانونی ناظر بر   جلد دوم، تنظیم شده است.  58تا    1فصل اول تا یازدهم طرح، شامل مواد  

 ، تنظیم شده است. 214تا  59بانکداری است که در فصل دوازدهم تا بیستم طرح، شامل مواد  

بانکداری .5 و  مرکزی  بانک  قوانی    یمتفکیک  توصیه  بانکداری  قانون  تصویب  تعویق  و  مرکزی    . شود ،  بانک  قانون 

بخشی به بخش اسم  ثباتها و مقررات بانک مرکزی و  اهگشای تنظیم سیاست ها ر رود برای دههدیرپاست و انتظار یم

دلیل فرایند مستمر طراج ابزارها و توسعه ابداعات مایل، لزم است  باشد. در حایل که قانون بانکداری، به  اقتصاد کشور 

د که مواد متناظر با این دو  شو های مکرر داشته باشد. بر این اساس توصیه اکید یمنویشمنعطف بوده و ظرفیت متمم 

 رسفصل، در طرح مجلس تفکیک شوند. 

بازنویش ماده این طرح، و بر پایه نتایج ارزیانر احکام قانونی مندرج در طرح، که لزوم    214گانه  20بندی  با توجه به فصل

وری یم  های حاکم بر قانون بانکداریبازنگری پارادایم و  18و   14کامل فصول   شود: یشنهاد یمنماید، پرا ضی

ی بانک  1با توجه به عدم جامع و کامل بودن تعاریف ارائه شده در فصل   .5.1 ، این فصل تکمیل شده و به ابتدای قوانیر

 مرکزی و بانکداری اضافه شود. 

 حذف شود.   2و فقدان بار حقوق  اهداف قانون، فصل  ،با توجه به ناسازگاری و تعدد اهداف .5.2
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، با لحاظ اصالحات ارائه شده در این  17و    16، به انضمام فصول  11تا    3، شامل فصول  قانون بانک مرکزی .5.3

د.   گزارش، در اولویت تصویب قرار گبر

ح موارد ارائه شده در این گزارش، به18و   14فصول   .5.4  صورت کامل بازنویش شوند. ، به رسی

)پس از اعمال اصالحات پیشنهاد شده در این گزارش(، و   20، و 19، 15، 13، 12، شامل فصول  نون بانکداریقا .5.5

ح پیشنهاد شده در این گزارش(، در نوبت بعدی برریس و تصویب    18و    14فصول   )در صورت بازنویش کامل به رسی

ند.   در مجلس قرار گبر

 ران یا  اسالیم یجمهور  یمواد طرح قانون بانکدار  یبند صل: ف1 تی یر یجدول خالصه مد

 مواد فصل  قسمت 

 کلیات  اول
 1 1 تعاریف  1

 2 2 اهداف قانون  2

 دوم 
 بانک 

 مرکزی 

 4 3 ها، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی مسئولیت 3

 22 5 ساختار بانک مرکزی  4

ی و اجرای سیاست  5  30 23 پویل، ارزی و اعتباری های  تعییر

 33 31 ای و اطالع رسانی بانک مرکزی های رسانهسیاست 6

 40 34 رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیت   7

 46 41 های ارزی و مدیریت ذخایرسیاست 8

 52 47 ها های مایل بانک مرکزی، حسابریس و انتشار آنصورت  9

 56 53 مربوط به بانک مرکزیسایر موضوعات   10

 58 57 های پرداخت پول و نظام 11

 سوم

 عملیات  

 بانیک 

 73 59 تاسیس، فعالیت، ادغام و انحالل موسسات اعتباری  12

 92 74 مدیریت موسسات اعتباری  13

 126 93 عملیات بانکداری بدون ربا  14

 128 127 های مایلها و تهیه گزارش ثبت داده  15

 نظارت  

 ها بانک بر  

 138 129 نظارت بر اشخاص تحت نظارت  16

 و انحالل موسسه اعتباری  17
 

 170 139 بازسازی، گزیر، ورشکستیک

 بانک توسعه 

 و سایر نهادها 

 188 171 ای های توسعهبانک  18

 208 189 نهادهای مکمل صنعت بانکداری  19
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 مواد فصل  قسمت 

 214 209 سایر مقررات  20

 

 حکمرانی  2

ل تورم و تامی   سالمت بانک مناسب است  سازمان بانک مرکزیطرایح  .6
   . برای کنتی

ی تقن  ،یگذار استیسه نقش س   عی: تجمعایل  ئتیه .6.1   اراتیبا اخت  ،یبانک مرکز   نهاد سازمانی   نیتر و نظارت در عایل  ، یر

 است.   عیکشور بد  و در نظام حکمرانی  ستهیشا  یبر مناسب، تدب بیلزم و ترک

در    عایل  أتیبه ه ن  و پاسخگو  قانون، با الزام او به حسابده  نیکل در ا  س ی رئ  است  یو س  ن  اقتدار اجرا:  کل  سیرئ .6.2

 توازن است.  

روشن    یبر گمینشده و مرز آن با تصم  فیتعر   یساز م یکشور، تصم  و مایل  پویل  : در نظام کنونی تخصیص  یشوراها .6.3

لذا در تصمستی ن انتخاب گز   یبر گمیتصم  یهانهیگز   ،یمهم کشور   ماتی .  از م  نهیو علت   یهانهیگز   انیمرجح 

نم  لیبد تصمشوند گزارش  دن  سب  با  مجلس  طرح  شورا  عایل  أتیه  یدیکل  یهایساز می.  دو    تخصص   یبه 

و شخص    عایل  ئتی(، که در ه20)ماده    و نظارت بانیک   یگذار (، و مقررات19)ماده    یو ارز   پویل   یاستگذار یس

 برداشته است.  صهینق  نیرفع ا یبرا یگام بلند  شوند،کل همگرا یم  سی رئ

کتی   راب  حکم .6.4 اکب  ش  بر اعضا  ،عایل  ئتیو موظف در ه  ن  اجرابر غ  یاعضا  ت ی: وجود  نظارت  و    ن  اجرا  یاعمال 

کت   رانی استقرار حکم  . کند یم لی را تسه رسی

ل  تدابت  پیش .7  است  تعارض منافعبیت  شده برای کنتی
 
مضاعف تعارض منافع در موسسات با توجه به اهمیت    . ناکاف

، پیشنهاد یم ی و مقررات کشور در این حوزه با اهمیت در حکمرانی  شود: اعتباری، و فقر قوانیر

 به تبانک وظایف و اختیارات مقام ناظر بر   .7.1
 

منافع و تسهیالت مرتبط در موسسات اعتباری با   عارضها در رسیدگ

 تفصیل تصی    ح شود.  

، نمایندگان دستگاهنسازوکارهای قانونی اطمینا .7.2 های اجران  و قوای مقننه و قضائیه را که بنا به تشخیص  بخشی

ی  قانونگذار در مجامع تصمیم ، ملزم به تمکیر
یس به اطالعات درونی ی بانک مرکزی عضویت دارند، به دلیل دسب  گبر

 منافع کند.  عارضدر برابر الزامات ت

  ، ی و ارز   پویل  یاستگذار یس  یها در شوراعامل بانک  رانیمد  ا ی  ،هیو مجر   هییمقننه و قضا  یقوا   ندگانینما  تیعضو  .7.3

سنجش    یشورا  ها، تیصالح  ، کارگروه برریسانتظایم  ئت یه  ،فقیه  یشورا  ،و نظارت بانیک   یگذار مقررات  یشورا
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دن امور بانک مرکز )ب(  انجامد؛ یم ن  به مداخله بدون پاسخگو)ا(   نظارت بر بانک توسعه:  ئت یاعتبار، و ه   ی سب 

شبهه )ج(    و   کند؛یم   فیتضع  متخصص بر غ  وقت و متخصص را با حضور افراد مشغول و به افراد موظف، تمام

اژهایآرباطالعات درونی و  از    ،ونی بر ب  شخاصا  یبر گبهره ل یم  قابلبر را غ  انتفایع  یهاتیدر فعال  مت  یق  یب   . کند کنب 

ی بانک مرکزی، به دلیل سهامداری  حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و داران  در مجامع تصمیم .7.4 ،  بانکگبر های دولت 

 د. شو منع  باید 

ام به محدود  ،انتظایم  دنظر یو تجد  ی بدو   یهائتیو قضات ه  فقیه  یشورا  یکردن اعضا  مستثتی  .7.5 ی   یهاتیاز الب 

 . ستی تعارض منافع، قابل قبول ن

 سیاست پویل  3

و    ، سیاست پویل و احتیایط مبهم و مجمل،مناسب  یتاحد  و مایل  پویل  استیمناسب، س  یو ارز   پویل  استیرابطه س .8

 . کامال نامناسب است  یو اعتبار  پویل استیس

 یاز و   یک ی   است.   ذیل سیاست پویل، هوشمندانه  یارز   استیسطرایح   .8.1
 

 است یمثبت طرح مجلس، تمرکز س  یهاژگ

  ی بانکدار خالف انگاره حاکم بر    ، پویل  استیس  لیذ  ی ارز   استیس  فیکشور است. تعر   یارز   ر یذخا  ت یر یبر مد  یارز 

کشور   پویل  یگذار استیسظرفیت و کارامدی    یناظر بر ارتقا  میپارادا  ن  جاجابه  کی   ،چنددهه گذشته کشور   یمرکز 

 است. 

،  26از جمله مواد    ده،یطرح مجلس در موارد عد  زند. گردان خزانه به استقالل سیاست پویل آسیب یمتنخواه .8.2

. معهذا کند حفاظت یم مایل استیدر برابر فشار س پویل استی، از استقالل س56، و 49، 46، 40،  38، 36، 35

  ویل پ  هی، موجب انبساط ناخواسته پا39در ماده    یگردان خزانه از منابع بانک مرکز مند کردن پرداخت تنخواه قانون

ی از محل تام ی بودجه است. همچن  یکس   یر  ق یرا از طر   پویل  استیبر س  اقتضائات مایل  ی، باب اثرگذار 19اده  م  یر

،  17. مضافا، ماده  کند باز یم  ی و ارز   پویل   یگذار استیس   یدر شورا  ن  و دارا  یامور اقتصاد  ر یمعاون وز   تیعضو 

  داند؛ یم  ن  و دارا  یامور اقتصاد   ر یوز   شنهاد ی را منوط به پ  یبانک مرکز   نظارت و حسابریس  أتیه  یانتخاب اعضا

بانک    مایل   طرح حسابریس  نیدر ا   ،عایل  أت یبه ه  ی بانک مرکز   مجمع عمویم  فیانتقال وظا   لیبه دل  ،که  در حایل

 حذف شده است.  ن  و دارا یامور اقتصاد تر اوز  ف یاز وظا یمرکز 

های احتیایط کالن در حوزه پویل،  خاستگاه سیاست . و سیاست پویل باید تدقیق شود  ایطیاحت استیسرابطه   .8.3

ی و انباشت ناترازیشکل  تواند یم ی ریسکها، یا شکلها در بخش اسم اقتصاد و بازار داران  گبر های کالن در گبر
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این منظر شورای سیاستگذاری پویل و ارزی و شورای مقرراتبانکترازنامه   از  بانیک،  ها باشد.  گذاری و نظارت 

   های احتیایط کالن را به هیئت عایل پیشنهاد دهند. لزم برای سیاستگذاری در حوزهتوانند دستورکار یم

.  کند یمبا اقدامات سیاست  )اعم از پویل، اعتباری و احتیایط( خلط    را   اقدامات تنبییه طرح مجلس در مواردی  

 اقدامات تنبییه
 

ی آن به سمت خایط و طراج آن متناسب با شدت نشانه ،ویژگ خطاست؛ هدف هم متنبه  گبر

-کردن خایط و برگرداندن آن به ریل فعالیت سالم بانیک است. بنابراین اقدامات تنبییه بنا به رسشت، صالحدیدی

ند و همه بازیگران را شامل یم ی در مورد نوع،  شوند. اقتضای تصمیماند. در مقابل، اقدامات سیاست  فراگبر گبر

ا ، رسی یط اقتصادی کشور و اقتضائات بخش مایل است. در یک کالم، اقدامات تنبییه  زمان و اندازه اقدامات سیاست 

رد اند و اقدامات سیاست  از جنس کالن. 
ُ
 از جنس خ

ی مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی  مدار وضع    124ماده   شورای    را در مقررات ناظر بر عملیات بانیک بیر

ان اعتبارات حایل که تحولت شاخص؛ در د بندیمگذاری و نظارت بانیک مقررات ی های سالمت بانیک، بخصوص مبر

، بده   (، دارای آثار پویل با  بانکها به بانک مرکزی و مطالبات  بانکاعطان  ده قانونی ها از بانک مرکزی )شامل سب 

ده قانونی موسسات اعتباری متخلف )ماده    اهمیت هستند.  ی (  135افزایش نسبت سب  از یک    جا استفاده نابه  نبر

 ابزار پویل برای مقاصد تنبییه نظارن  است. 

  ی کالن برا  بر بر اتخاذ تداب  مبتی   ی به بانک مرکز   8ماده    ف یتکل  . زندبه سیاست پویل لطمه یم  یاعتبار   استیس .8.4

در مورد   م یتصم. ستی مطلوب ن ،یاز رشد و توسعه اقتصاد تیدر جهت حما و اعتبارات بانیک  التیتسه تیهدا

ضفا با    کند؛ نم  میمداخله مستق  ماتیتصم  نیدر ا  ی. بانک مرکز شود ها اتخاذ یمدر سطح بانک  اعتبارات بانیک 

ی تع ی سود در بازار ب  یهانرخ  تی و هدا  است  ینرخ سود س  ییر ناموفق    تجارب  . کند یم  تیپول پر قدرت را هدا  ،بانیک   یر

ی  نقاط جهان    ر یو سا  رانیدر ا  ح یترج  یهااعتبار و نرخ  یبندهبر استفاده از ج اعتبار از بال   تیهدا  د ندهنشان یمنبر

ی به پا د  ،ییر اعتبار در سطح خرد    تیکم منفعت است. هدا  یاز رشد اقتصاد  ت یحما  ی پرخطا و برا  نه،یپرهز   یراهبر

در سطح کالن به رشد و توسعه    شود؛ ویل  یاعتبار   تیدچار محدود  یهابنگاه  د ی ممکن است منجر به رونق تول

 . کاهد هم یم د یتول   یور اختالل در بازار اعتبار، از بهره لیانجامد. مضافا به دلنم یاقتصاد

 هانظارت بر بانک 4

ه نظارت .9 یافته استبر بانک  گستی از  طرح مجلس به درست    . ها توسعه  بانیک را  ثبات و سالمت  بر  ، قلمرو نظارت 

آن دسته از اشخاص تحت  دهد.  توسعه یم  اشخاص تحت نظارتت اعتباری، به طیف وسییع از  ها و موسسابانک

ده نم نیاز   )ب(کنند؛  خلق پول نم  )ا(تری هستند:  پذیرند، به سه دلیل مشمول نظارت سبکنظارت که از عموم سب 
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ده ی  به  )ج(ها نیست؛ و  گذاران خرد در دستور کار مقام ناظر بر آنبه صیانت از منافع سب  دلیل عدم حضور در بازار بیر

 های بانک   های نهفته در ساختار مایل این موسسات به موسسات اعتباری اندک است. بانیک، احتمال رسایت ریسک

ینگ، گذاریشمایه هایبانک، توسعه  ، هالت  
 
 اند. از جمله این اشخاص های اعتبارتعاوب  و ، هاضاف

طرح مجلس در زمینه دستورکار نظارن  این اشخاص ساکت است؛ در حایل که نظارت بر این اشخاص از منظر ثبات  

ند های اقتصادی یم. این بنگاهاستمایل مهم   قرار گبر
 

ی مدیریت ضعیف داران   ؛ توانند در معرض نقدناشوندگ -همچنیر

د ها آنها و بده  ببر
 

دهناظر   البته . ها را تا مرز ورشکستیک گذاران خرد از مشکالت این  بانیک نگران آسیب دیدن سب 

تواند موجب تنش در بازارهای مایل  ها یم، اما اثر دومینوی رسایت مشکالت این موسسات به بانک موسسات نیست

 تصی    ح شود.  قانوندستورکار نظارت بر این موسسات در  لزم است. لذا، شود 

نظارت .10 بانک  شیوه  ارتقا  بر  استها  قوت طرح مجلس،    . یافته  نقاط  از  نظارت    ارتقایییک  از  مرکزی  بانک  نظارت 

، یکپارچه و پیشیتی است. طرح مجلس یک نظام تقنیتی   ، به نظارت مقتدرانه، فراگبر استطالیع، موردی، مضیق و پسیتی

ی قاعدهسازی و تصمیم و نظارن  مقتدر و جامع را در درون بانک مرکزی تاسیس، و سازوکارهای تصمیم مندی را برای  گبر

ی برای تنفیذ مقررات و اعمال مقررات انتظایم بر اشخاص تحت نظارت  سازمان مزبور تعبیه یم کند؛ تداببر مناستر را نبر

 گذارد. در درون بانک مرکزی بنا یم

بانک، به .11 نیازمند تجمیع قوا است. نظارت موثر  تفکیک،  بانک  جای  بر  ماموریت  نیست که دنظارت  ر چارچوب  ها 

، اعمال و تسجیل محدودیت ی های تفکیک قوا، در داخل قوه مجریه قابل انجام باشد. نظارت شامل وضع مقررات و تقنیر

صدور رای و اعمال تنبیه در مورد موسسه متخلف  و  مقررات، و تشخیص موسسه متخلف و تخلف مدیران موسسات،  

سهامداران و مدیران و خاتمه حیات موسسات اعتباری را   است. در صورت عدم کفایت تنبیه اعمال شده، سلب حق از 

ی شامل یم  ها، بیش از تفکیک، مستلزم تجمیع قواست. شود. بنابراین ایفای ماموریت نظارت بر بانکنبر

ایطدر   ی از اصل تفکیک    شود کهیمفعل، بانک مرکزی سازمانی در درون قوه مجریه تلف     رسی به اتکای تفسبر حداکب 

طرح    136و    22  ،14شود. مواد  قوا، در دعاوی علیه مؤسسات اعتباری، گاه به جای مدیع بر جایگاه متهم نشانده یم

دهانتظایم برای استیفای  بانک مرکزی را بر جایگاه دادستان    معاون نظارن  مجلس، با تغیبر این پارادایم،   گذاران  حقوق سب 

   د. نشاننیم در حوزه ثبات و سالمت بانیک نفعان ایر ذی و س

لزمه اعمال نظارت، برخورداری از اختیار تنفیذ پیشیتی مقررات و تنبیه پسیتی تخلف از مقررات است. در مواردی که  

حداقل هزینه    تنبیه انضبایط با استفاده از سازوکارهای اداری تعبیه شده در درون بانک مرکزی کفایت نکند، بانک باید با 

دیوان  بدون یط  و  باشد. بر زمانسالری  سیایس  دادگاه صالحه  در  اقامه دعوی  به  قادر  هیأت  ،  و  تشکیل  بدوی  های 

، سیکل نظارت  (22ماده  )  الجرا بودن آرای هیأت تجدیدنظر تجدیدنظر انتظایم در داخل بانک مرکزی، و قطیع و لزم

 ند. کبانیک را در داخل بانک مرکزی تکمیل یم
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، ادغام، انحالل و تجزیه،  تاسیس، فعالیتمواد ناظر بر    . موسسات اعتباری در قانون دیده شده است  چرخه حیات .12

با  موسسات اعتباری را  (  170تا   139و مرگ اجباری )مواد    (73تا   59)مواد  اختیاری  مرگ    تا احکام قانونی ناظر بر تولد 

ی    ح یمدرجه قابل قبویل از دقت و تفصیل   . کنند تسی

، نظارت شدیدتری یم .13   . طلبند موسسات اعتباری با ریسک بیشتی

(، و بر  81های سالمت بانیک )موضوع ماده  موسسات اعتباری مطابق طرح مجلس، بر حسب شاخص  .13.1

(، توسط بانک مرکزی به سه دسته قابل قبول، در  139اساس خود ارزیانر مبتتی بر بیانیه وضعیت )موضوع ماده  

 شوند: یم بندیدستهمعرض خطر، و بحرانی 

نظارن   .13.1.1 اعتبار   معاونت  موسسات  ثبات  و  شاخص  یسالمت  اساس  بر  بانیک   یهارا  و    انر یارز   سالمت 

ان سالمت آنموسسات را   ی در    ی ادوار   ا ی  ، یبه صورت مورد  یبنددسته  ن یا  . کند یم  کیتفکها  بر حسب مبر

 . رسد یم و نظارت بانیک  یگذار مقررات یشورا بیماه نباشد، به تصو   6از  تر که طولنی   زمانی  یهابازه

  بیرا به تصو   ریگز و    یبازساز برنامه    بی به ترت   ،موسسات در معرض خطر و بحرانی   یبرا  معاونت نظارن   .13.1.2

عامل موسسات در   ئتی و ه  ره ی مد  ئت یه  یاعضا  ،یشنهادی برنامه پ  بی. شورا قبل از تصو رساند یمشورا  

موسسه، و   سالمت مایل  بیتخر   یها در مورد سازوکارهاآن  حاتیرا احضار و توض  معرض خطر و بحرانی 

 .  کند را استماع یم ر یو گز   یبازساز  یهابرنامه یساز ادهیدر مورد نحوه پ ایشانمالحظات 

زمان معاون نظارن  بانک مرکزی تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری در حال بازسازی از وضعیت در   هر  .13.1.3

ت بانیک گزارش  گذاری و نظار معرض خطر خارج شده است، مراتب را برای أخذ تصمیم، به شورای مقررات

 ( 141)ماده  کند. یم

( متناظر با وخامت  و نظارت بانیک   یگذار مقررات  یو شورا  )شامل معاونت نظارن    ی بانک مرکز   اراتیاخت .13.1.4

کاهش    متناظرا    ی ارشد موسسه اعتبار   تیر یسهامداران و مد   اراتیو اخت  ش،یافزا  یموسسات اعتبار   تیوضع

ده   تی(؛ حق عضو 142، و  140،  135)مواد    ابد ییم ی نها  موسسات در صندوق ضمانت سب  با    بر متناسب 

 . (197)ماده  شود یم لیها تعدآن سکیر 

 بندی در طرح مجلس از قرار زیر است: ایرادات فرایند دسته .13.2

موکول شده در حایل که پایش مستمر    تیوضع  هیانیبتهیه و تسلیم  به  موسسات اعتباری    یبنددسته .13.2.1

، به دسته
 

تری  تر قابل مناقشه و با صالحدید کم تر، کمهزینهبندی کمنسبت کفایت رسمایه و وضعیت نقدینیک

 انجامد؛یم

ی تع  81ماده   .13.2.2 واگذار   و نظارت بانیک   یگذار مقررات  یرا به شورا  سالمت بانیک   یهاحدود مجاز شاخص  ییر

های قابل قبول،  تعریف وضعیت کردهموظف  را  گذاری و نظارت بانیک  ی مقرراتشوراهم    139؛ ماده  کرده
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ی کند. در معرض خطر و بحرانی را   ی تغیبر وضعیت موسسات،    تعییر   ف یتعر   عدمبا توجه به پیامدهای سنگیر

باز یم  هاآستانه بانک مرکزی  بر  برای اعمال فشار  را  راه  قانون  برای دستهدر  قانون  بندی  گذارد. رخصت 

اعمال فشار بر او را موثر از سوی دیگر  صالحدیدی موسسات، دست معاون نظارن  را برای انعطاف باز و  

 ؛کند یم

انه های ویژه و ترتیبات سختتعریف آستانه .13.2.3  لزم است؛ و ستمی س ت یاهم یدارا یها بانکتر برای  گبر

ده   ،یارتباط متقابل بانک مرکز لزم است   .13.2.4  . بحرانی تدقیق شود   ی ها، و موسسه اعتبار صندوق ضمانت سب 

 که به دلیل اندازه، اتصال با  هان  بانک  . از سایر موسسات اعتباری الزم است  های مهمبانکتمایز ترتیبات نظاربی   .14

  
 

بدیل، یا تشخیص مقام ناظر، از اهمیت سیستم برخوردارند،  ساختار، نقش و کارکرد نر سایر نهادهای مایل، پیچیدگ

انهمشمول نظارت سخت ی موسسان  را به صورت  گبر ترند. لزم است قانون، معاونت نظارن  را موظف کند مصادیق چنیر

انهت سختگذاری و نظارت بانیک گزارش کرده و با تصویب شورا، مقرراادواری به شورای مقررات های  تر و آستانهگبر

، در مورد الزام موسسات به گزارش  131های احتیایط این موسسات تنظیم و ابالغ کند. مواد  ی در مورد نسبتدشوارتر 

، در مورد بیانیه وضعیت، از تصی    ح به تمایز  139، در مورد اقدامات نظارن  و تنبییه، و  135نظارن  به بانک مرکزی،  

 . ند ا دهکر غفلت   احکام این موسسات

یکپارچه .15 بانک  نظارت  استبر  وری  اعتباری ض  موسسات  و گروه  موسسات بانک   . های جامع  سایر  و  جامع  های 

ی فعالیت کنند، در معرض رسریز  ها اجازه یماعتباری که اساسنامه آن دهد عالوه بر بازار پول در سایر بازارهای مایل نبر

های خود هستند. بنابراین لزم است  بیمه، به جریان نقد، کیفیت و درامدزان  داران  ریسک بازارهای بده، رسمایه و  

بازار پول فعالیت   با موسسان  که فقط در  ، در مقایسه  ی موسسان  مقررات ناظر بر کفایت رسمایه و جریان نقد چنیر

منعطفیم دهتر بوده و حفاظکنند، غبر ا الزایم کند. طرح مجلس در این زمینه  ها از رسریز ریسک سایر بازارها ر بندی سب 

 ضفا لزوم نظارت یکپارچه را برای این موسسات تصی    ح کرده که بسیار ناکاقی است.   131و  130ساکت است. مواد 

( در برریس اساسنامه موسسان  که متقاضی فعالیت در قالب گروه یا مجتمع مایل، یا بانک جامع هستند،  1لزم است:  

ا ارزیانر سخت ده( این موسسات موظف به حفاظ2د؛  شو تری اعمال  نهگبر ها در برابر ریسک رسایت از سایر  بندی سب 

 با رگولتورهای سایر بازارهای مایل، برای اعمال نظارت  3ند؛ و  شو های مایل تلفیف   بازارها و تهیه صورت
 

( نحوه هماهنیک

 یکپارچه، در قانون تصی    ح شود. 

 سیاست .16
 
  لزم است معاونت نظارن  بانک مرکزی، قادر به   . شود در قانون توصیه یم  تیایطاحهای  و نسبت  ها معرف

کات( وثایق تودییع،  های احتیایط سختاعمال نسبت انه، از جمله افزایش نسبت کفایت رسمایه، افزایش افزونه )هبر گبر
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ه  ذخبر افزایش  و  ارزش،  به  وام  نسبت  متخلف کاهش  نظارت  تحت  اشخاص  مورد  در  ی،  یا  گبر افزایش  ،  معرض   در 

   . ریسک باشد 

معاونت نظارن  باید از نظر فتی قادر    ها به زبان آزمون تنش با یکدیگر صحبت کنند. الزم است بانک مرکزی و بانک  .17

ه فعالیت در معرض ریسکموسسات اعتباری بهممکن است  و از نظر قانونی مجاز باشد، در مواردی که   های  دلیل گسب 

مایل قرار   انه آنند، پیشبر گیممایل و غبر دهمجاز های  ها را از برجی فعالیتگبر ها، منع کند.  ، تا زمان مهار آثار خطر بر سب 

های احتیایط  حساسیت نسبتخواهد  آزمون تنش شیوه استانداردی است که یط آن مقام ناظر از موسسه اعتباری یم

ایط فرضی بحرانی   نسبت به وخامتهای نظارن  را  شاخصو   و گزارش کند.   براورد  ،رسی

ی وظیفهبرای طرح مجلس ظرفیت قانونی لزم  کند. چون سناریوهای تنش را ناظر بانیک تهیه  ای را فراهم نمانجام چنیر

ان آسانیم ی ی آن برای موسسات اعتباری، متناسب با درجه ریسک سیستم آنیا سخت  کند، مبر تواند متفاوت ها، یمگبر

   . باشد تر  تر، سبکتر و با درجه اهمیت سیستم کمبرای موسسات کوچک و  ،منعطفو 

  گذاری و نظارت بانیک شورای مقرراتبه  139ماده  . هاب  فراتر از حسابریس نیاز دارد به تخصص ارزیابی کیفیت داراب   .18

با استفاده از مؤسسات حسابریس    را اعتباری    اتمؤسس   ت  از بیانیه وضعیت،دریاف  دهد، بر اساس اطالعاتاجازه یم

کلیه مؤسسات    کیفیت داران  کند  فراتر از آن تکلیف    ؛های خود کند به ارزیانر کیفیت داران  موظف    ،معتمد بانک مرکزی

این در حایل است که موسسات د.  شو بار توسط حسابرس معتمد بانک مرکزی ارزیانر  سال یک اعتباری حداکب  هر سه 

 ارزیانر کیفیت داران  موسسات اعتباری را ندارند حسابریس
به طور خاص، ارزیانر تسهیالت اعطان     .  کشور ظرفیت فتی

ی شده، وظیفه حساس، پیچیده و فتی و براورد احتمال بازیانر آن ای است که تاکنون ماموریت  ها، با توجه به وثایق ترهیر

 حسابرسان نبوده است. 

ه  . تباریک اس  مرز قاعده و صالحدید  .19 ی مندند؛  ای از قاعده و صالحدید است. اصول، رسارسی و قاعدهنظارت بانیک آمبر

 کاربست آن
 

اقتضای  اما چگونیک ناظر است.  نهادی، مستلزم صالحدید مقام  ایط زمانی و مکانی و بخصوص  ها در رسی

ن  و حسابده همراه  حکمرانی خوب آن است که استفاده از اختیارات برای ِاعمال اقدامات صالحدیدی، با پاسخگو

طور مشخص، لزم است معاون نظارن  مجاز به استفاده از ابزارهای در اختیار، حسب تشخیص خود باشد؛  باشد. به

 استفاده از این اختیار، به مقامات بالدست  
 

 پاسخگو باشد.  ویل بابت چران  و چگونیک

: )ا( مصداق گروه موسسه اعتباری و لزوم اعمال نظارت  داند طرح مجلس در موارد زیر تشخیص معاون نظارن  را نافذ یم

یا شبکه بانیک را به خطر    یکپارچه؛ ، و سالمت موسسه اعتباری  یا ثبات، ایمتی ده گذاران   که منافع سب 
)ب( اقدامان 

، و پیشنهاد متناظاندازد؛ )ج( تشخیص علیم ایط در معرض خطر یا بحرانی ی موسسه در رسی ر به شورای  الراِس قرار گرفی 

گذاری و نظارت بانیک؛ )د( تشخیص استنکاف مدیران موسسه در حال بازسازی از اجرای برنامه بازسازی مصوب؛  مقررات

 ها و تعهدات. های موسسه در حال گزیر برای پوشش بدهو )و( تشخیص عدم کفایت داران  
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ی کمک یمهای تصمیم ه با بزنگاهدر موارد فوق، صالحدید به چابیک و اقتدار معاونت نظارن  در مواجه کند. معهذا  گبر

، با حسابده پسیتی همراه باشد. در غبر این صورت، ممکن است مواضع  لزمه حکمرانی خوب آن است که اختیار پیشیتی

از آن بینجامد.  استبداد  به  قانون،  ی سازوکاری در طرح مجلس پیشمجاز صالحدید در  بیتی نشده است،  جا که چنیر

یمیم  پیشنهاد  نافذ  را  نظارن   معاونت  تشخیص  قانون  مواردی که  تمام  در  و  شود  پاسخگون    
پسیتی سازوکار  داند، 

 بیتی شود. گذاری و نظارت بانیک پیشحسابده، حسب مورد، به رئیس کل و شورای مقررات

دهاحکام ناظر بر   .20 ناظر بر   احکام قانونی ، طرح مجلس 19و  17در فصول  . باید بازنگری شوند  ها صندوق ضمانت ستر

ده    16از آن جهت که به رغم    ناقصده است.  ش  ارائه  ،ها به شکل ناقص، ناسازگار و نامنسجمصندوق ضمانت سب 

 صندوق، از    یهاتی ناظر بر فعال  ماده احکام قانونی 
ده   معرقی ی ها و تب ارکان صندوق ضمانت سب    ف یکالو ت  اراتیاخت  ییر

  گر، ی کدی، بدون ارجاع به  205و    133از آن رو که مواد    ناسازگارده است؛  شغفلت    یمتقابل صندوق و ارکان بانک مرکز 

ده  مبتی   یموسسات اعتبار   فیتکل ی ها را تب بر لزوم ارائه اطالعات به صندوق ضمانت سب  ی همچن   کنند؛یم  ییر   147مواد    یر

ده   هیبه تاد  ربوطم  احکام قانونی   گر،یکدی، مستقل از  202و   ی تضم   یهاسب  اند؛  کرده  انیشده را بات منحلشده موسس   یر

ی ن ی ، ناظر بر تع146و  142صندوق، به احکام اخص مواد  فیوظا یناظر بر احصا  197ماده در  بر صندوق به عنوان   ییر

ی ده است. همچنش اشاره ن  هیو تصف  ر یگز   ر یمد )موضوع    ورشکسته  ا یوصول مطالبات صندوق از موسسات منحل شده    یر

ی ذکر نشده است. احکام ناظر بر صندوق همچن  203صندوق در ماده  منابع مایل، در فهرست (152ماده  -نامنسجم یر

پاراداا از آن رو که  ا  نظام مایل   بومستیو کارکرد صندوق در ز   گاهیحاکم بر جا  میند،  از   مجموعه مواد قابل   نیکشور 

 . ستی استخراج ن 

ی معاونتی ، شورای مقررات  یک از اشکالت طرح مجلس، رسدرگم در تقسیم کار بیر گذاری و نظارت بانیک، هیأت  نظارن 

ده ی مدیر گزیر، مدیر عامل  ست. در فرایند گزیر ا ها انتظایم، و صندوق ضمانت سب  در درون صندوق هم، تقسیم کار بیر

تزاحم  صندوق و هیئت مدیره صندوق روشن نیست.   از  به خودی خود پرمخاطره، پرحاشیه و مشحون  فرایند گزیر 

 
 

ی دلیل بسیار مهم است که یکپارچه مدیریت شود. در غبر این صورت به پیچیدگ   شود. افزوده یم   آن  منافع است. به همیر

یرسعت در تصمیم لزوم  دلیل  به دهگبر گذاران درشت  ، تزاحم منافع، و زیان بالن  که ممکن است به سهامداران و سب 

و از سوی دیگر در معرض فشارهای   ؛تحمیل شود، مدیر گزیر از یک سو ناچار از اتخاذ تصمیمات سخت در زمان کوتاه

ذینفعان است.  از سوی  ونی  ا  ببر و  باید مدیران  ونی  قانون  ببر برابر فشارهای  را در  فرایند گزیر   درگبر در 
نظارن  فسان 

 ای طراج کند که احتمال اتخاذ تصمیمات صحیح در زمان مناسب افزایش یابد.  گونهصیانت کرده و فرایند را به

ده یارات وظایف و اختها، لزم است  با توجه به عدم تفصیل و شفافیت احکام قانونی مربوط به صندوق ضمانت سب 

)ب(    دریافت اطالعات لزم برای ایفای وظایف قانونی صندوق از موسسات اعتباری؛)ا(    زیر برای صندوق تعریف شود: 

ی اصل )ج(    پایش وضعیت سالمت موسسات اعتباری به منظور براورد ریسک ناتوانی موسسات از ایفای تعهدات؛ تضمیر
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ده و )ه(    گزیر موسسات اعتباری در حال تصفیه از ابتدا تا انتها؛ مدیریت فرایند  )د(    های موسسات اعتباری عضو؛سب 

ده  دهتأدیه سب  ی شده سب   گذاران موسسات منحل شده یا ورشکسته. های تضمیر

ی ارکان صندوق و بانک مرکزی در فرایند گزیر  ی رابطه بیر ی   برای تبییر مسئولیت فرایند  (  1شود:  ، چارچوب زیر پیشنهاد یمنبر

،، شامل تصفیه، ادگزیر  اعتباری بحرانی انحالل اجباری موسسات  ده  غام و  (  2  هاست؛ برعهده صندوق ضمانت سب 

فرایند    تصمیمات اجران  و عملیان  (  3  شود؛مدیر گزیر به پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیئت مدیره صندوق نصب یم

اجباری، گزیر  انحالل  و  ادغام  تصفیه،  شامل  عام  ،  مدیر  نظر  زیر  و  مدیر گزیر  اتخاذ  برعهده  (  4شود؛  یمل صندوق 

دی و سیاستگذاری فرایند گزیر   ده هیئت مدیره  برعهده  تصمیمات راهبر   تصمیمان  تنها  (  5؛  است  ها صندوق ضمانت سب 

بانیک  گذاری و نظارت برعهده شورای مقرراتمجمع است،   که طبق اساسنامه موسسه در حال گزیر، متضمن موافقت

دهترتیبات زمانی و  (  6  . است ی شده موسسه در حال گزیر، به پیشنهاد  مدیریت  مربوط به نحوه بازپرداخت سب  های تضمیر

شود و پس از تشخیص وضعیت بحرانی موسسه، به اطالع عموم  مدیر گزیر و تصویب مدیر عامل صندوق انجام یم

ده  انیکاهش ز   یبرا  ر یگز   ر یمد(  7و    رسد؛یم   فروش و بازیانر   یبرنامه خود برا،  نبستانکارا   ر یگذاران، سهامداران، و ساسب 

  ره یمد   ئتیبه ه  بیتصو   یتعهدات را برا  یفایمصالحه با بستانکاران، و ا  ها،بدهو بازپرداخت    یبندت یاولو   ها،ن  دارا

ده صاحبان سهام    در مجمع عمویم  یبر گ  میبه تصم  از یها نآن  یکه اجرا  . اقدامان  دهد یم  شنهاد ی پ  ها صندوق ضمانت سب 

ده   رهیمد  ئت ی. هشود یم  شنهاد ی پ  و نظارت بانیک   یگذار مقررات  یبه شورا  بیتصو   یدارد، برا ها و  صندوق ضمانت سب 

  ی بر گمیتصم  ر یگز   ر یمد  یشنهادی خود، در خصوص برنامه پ  ف یوظا  طهیدر ح  ، و نظارت بانیک   یگذار مقررات   یشورا

را بالفاصله و بدون الزام به    و نظارت بانیک   یگذار مقررات  یصندوق و شورا  ره یمد  ئتی مصوبات ه  ر یگز   ر ی. مدکنند یم

 یرس
 

 . کند اجرا یم ن  قضا دگ

  بازار مایل   کیاز    ها یناتراز   ز یرسر   لیاست. به دل  اعم از سالمت بانیک   ثبات مایل  . الزم است  ثبات مایل  یشوراتشکیل   .21

 ناظران )ا(   . لذا لزم است: ستی ممکن ن و بده  مهی ب ه،یرسما یبدون ثبات بازارها بازارها، تحقق سالمت بانیک  گر ی به د

اطالع داده و در برابر    گر ی کدی در حال تحول در هر بازار را به    یهاسکیمند، ر و قاعده  یرابطه نهاد  ک یدر    مایل  یبازارها

و    یدار یثبات، پا  شیپا  ی لزم برا  ینهاد  باتی ترت)ب(    تخاذ کنند؛هماهنگ و منسجم ا  بر تداب  ک،یستمی س  یهاسکیر 

ی سازوکارها  یکالن، با مشارکت بانک مرکز   اسیدر مق  مایل  یبازارها  یآور تاب بازار   کیبحران از    تیرسا  یو در نظر گرفی 

تبادل    یبرا  مند و شفاقی سازوکار قاعده   ،ثبات مایل  یشورا  سی قانون با تاس)ج(    ؛ و شود   ده یدر قانون د  گر،ید  یبه بازارها

ی اطالعات ب   و بده  ه،یپول، ارز، رسما  یبازارها  یرگولتورها  یر
 

مناسب است که  کند.   تی ی بشی پ  شانیا  بر تداب  و هماهنیک

خانه شورا در بانک مرکزی مستقر شود    . دببر
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 اقتدار   و  استقالل 5

 کند. مرکزی را تامی   یمطرح مجلس در حد مطلوبی استقالل و اقتدار بانک  .22

تورم .22.1 ل  قیمت:  کنتی ثبات  هدف  ی  مرکزیتعییر بانک  برای  تورم  ل  و کنب  اتخاذ    ، ها  انحصاری  مسئولیت 

پاسخگو باشد.   (8پویل را در اختیار هیأت عایل قرار داده )ماده    سیاست این هدف  برابر  ی    تا در  مسئول دانسی 

ل تورمانحصاری   ل تورم از  فعل ناظر بر    مغالطه  ؛بانک مرکزی در برابر کنب  ، و کنب  ی تورم و گرانی یکسان دانسی 

 د. کنیم تصحیحهای تعزیران  را  طریق روش

دوره، تنها در صورت درخواست   انیاز پا ش ی کل، لزم است عزل او پ  سی اقتدار رئ  تیتقو  یبرا. رئیس کل .22.2

 قابل طرح باشد.   فهیدر انجام وظ بر تقص  ا یمستند به قصور   ،عایل أتیه ن  اجرابر غ یدوسوم از اعضا

انتقال سود و تصویب  های مایل،  وظیفه انحصاری هیأت عایل مبتی بر تصویب صورت:  استقالل مایل .22.3

دار عنوان مالک و سهام تصی    ح جمهوری اسالیم ایران به جای دولت، به و    (8)ماده    افزایش رسمایه بانک مرکزی

ی هیأت عایل  که پیامد ساختاری  (  49)ماده  بانک مرکزی   عنوان مجمع عمویم بانک مرکزی  به آن به رسمیت شناخی 

که انشای مناسب این تدببر در قانون، ذخایر  مضافا آناست، گایم بلند در جهت استقالل بانک مرکزی است.  

ی   کند. الملل، حفظ یمبانک مرکزی را در برابر صدور احکام قضان  علیه دولت در محاکم بیر

 سعه اقتصادی حمایت از رشد و تو  6

ثبات  تعقیب    با گاه در تعارض    ،(3)ماده    یاز رشد و توسعه اقتصاد  تیحما   . بندی شوند و اولویت  سازگار اهداف باید   .23

ل تورم، و تأم   ها متیق  سطح عمویم ی و کنب    ی بانک مرکز   ار یامکان در اخت  نیتر است. مهم  ثبات و سالمت شبکه بانیک   یر

ل تورم و تام  قیثبات اقتصاد کالن از طر   ی، برقرار حمایت از رشد   یبرا ی کنب    شود یم  هیاست. لذا توص  سالمت بانیک   یر

منوط به عدم لطمه به ثبات هدف اول و دوم و    لیذ  ،اسیم  د یثبات تولحذف و    3از ماده    یتصاداز توسعه اق  تیحما

 هدف سوم شود.  نیگز ی جا و مایل پویل

و   یاعتبار   ،پویل  یابزارها  یبر کارگبه  . شتباه استا  ها از تولید حمایت بانکاستخدام ابزارهای نظاربی برای ترغیب   .24

  ی اقتصاد  یبه واحدها  یاعتبار   التیتسه  یبه اعطا  یوادار کردن مؤسسات اعتبار   ا ی  بی ترغ  یبرا یبانک مرکز   نظارن  

تومان    ارد یلیهزاران م  بابت آن،که  است    یروابط اقتصاد  مهندیس  یاثر براو کم  نهیپرهز   تالیسی  ،یموثر در رشد اقتصاد

   ه است. رفتبه هدر   منابع بانیک 
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مقام ناظر    ار یها در اختبانکسالمت    شیپا  یکه برا  یبانک مرکز   نظارن    یابزارها)ا(    :نامطلوب دارد  امد یدو پ  کرد یرو   نیا

سالمت   فینداشته، موجب تضع  به سالمت بانیک   که نه تنها ربیط  شود ها یمبه آن مصارقی   ل یتحم لهیقرار گرفته، وس

ی بانک ن   صاحب و بانی معمول  که    د بر گقرار یم  و اقتدار مقام ناظر، در خدمت تحقق اهداقی   اراتیاخت؛ و )ب(  شوند یم  بر

َبیعیکارکردها  نیناظر توسط امقام   ایطیاحت  فیکردن عرصه وظا تنگ  جه،یت . ندارند   بانیک نظام   ونبر قدرتمند در ب
َ
 است.   ت

25 .  
 
ی در گفتمان ب  . پذیر نیست در مقیاس کالن هدایت  نقدینک فشار   میدهه گذشته، پارادا  4کشور در    و مایل  ایسینظام س  یر

ی تأم  یها براو بانک   ی به بانک مرکز  به    ، شمش  1380  دههدوم    مه یاز ن  ، توریم  نهیتوسعه، با توجه به آثار پرهز   مایل   یر

 ینقد تیهدا میپارادا
 

د نینکردند. ا یبر کارکردها تغ  نام داد؛ ویل یبر تغ نیک در طرح مجلس تکرار شده است.   یاشتباه راهبر

نشده    سی اشتغال تاس  ش یو افزا  ی از رشد و توسعه اقتصاد  ت یحما  یبرا  ی کشور، بانک مرکز   ینظام اقتصاد  یدر معمار 

 ینقد ت یهدا یبراوکاری و ساز 
 

   . در اختیار ندارد  نیک

 ینقد  انیو جر   تیر یدر سطح کالن قابل مد   قرارند: اعتبارات بانیک   نیانگاره در طرح مجلس از ا  نیفروض ناظر بر ا
 

 ،نیک

ل کرده و به    را درون شبکه بانیک   ن  نها  نفعیاعتبار به ذ  صیتخص  تواند یم  ی( بانک مرکز 2است؛ )ماده    میتنظقابل کنب 

ها، صنايع  اعتبار به سمت زيرساخت  تی( هدا 2  برساند؛ )ماده  یاقتصادموثر در رشد و توسعه    یاقتصاد  یواحدها

  ی ( بانک مرکز 8و    2)مواد    شود؛اشتغال یم  شیو افزا  یمؤثر، موجب رشد و توسعه اقتصاد  یاقتصاد  یو واحدها  اسایس

بر    یمرکز   انک( نظارت ب27و  19اشتغال است؛ )مواد    شی و افزا  د یبه تول  بخشی رونق   ی برا  است  یس  یمجهز به ابزارها

  ی ( بانک مرکز 19شود؛ )ماده    یها از رشد و توسعه اقتصادآن  تیحما  شی مصوف پا  تواند یم  یعملکرد مؤسسات اعتبار 

ده قانونی   یبه مؤسسات اعتبار   ن  اعطا  یخطوط اعتبار   قیمبلغ، نرخ سود، مدت و وثا  تواند یم مؤسسات را   نیا  و سب 

ی اسب با م متن  (.  27و    26کند. )مواد    می اشتغال، تنظ  شی و افزا  د یرونق تول  نه یبانک درزم  یهااستیها از سآن  تیتبع  انبر

ی تع  . نه ممکن است و نه موجه  سازی نرخ سود یکسان .26 ی سود حاکم بر روابط ب  یهانرخ   ییر اعم   انشان،یها و مشب  بانک  یر

ده بانک مرکز   ندگان،بر گگذاران و واماز سب  وع است.  134و    102،  25اد  و )موضوع م  یتوسط  نه مسی نه ممکن و   ،)

ی ن  و تجرنر  علم  وجاهت  ندارد.   بر

ل کرد.    توانرا در رستارس کشور نم  انیقرارداد با مشب    ها ونیلیدر م  بانیک   یهاچون نرخ  ست؛ی ممکن ن .26.1 کنب 

وع ن ده  انیز   لی تحم  ، بانیک   ی در قراردادها  تیچون مداخله حاکم  ستی مسی   نده،بر گوام  ا یگذار، بانک  بالوجه به سب 

وع ی طرف   قرارداد بر اساس تراضی   تیو خالف مسی و    یگذار متی منابع خود را ق  تواند تنها یم  ی مرکز   انکاست. ب  یر

ی بازار ب قیاز طر  ده مشب  منابع بانک یگذار متیبه ق  عرضه کند و مجاز  بانیک   یر  . ستی ن انیها و سب 

و بازار   یمشب    سکیوکار بانک و ر اقتضائات کسب  ،است  یسه عامل نرخ بهره س  ند یبرآ   ،بانیک   سود نرخ   .26.2

ی تع  عامل اول را در سطح شبکه بانیک   تواند سه، تنها یم   نیاز ا  گذار است یاست. س روابط  در    گر یکند. دو عامل د  ییر

ی ب ی تع  یو مشب    بانیک یر به مثابه    انیتمام مشب    ینرخ سود برا  ک یبر اعمال    مبتی   134و    25مواد    حکم   . شود یم   ییر
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ی تفاوت ر   دهیناد بالتر    یهانرخ   تواند بالتر یم  ی که بانِک با بهره ور   در حایل  ؛رقابت است  و ناقی   انیمشب    سکیگرفی 

ده  یبرا ی پا  یهانرخ  ا یها  سب  ی کند. همچن  شنهاد ی پ  التیتسه  یبرا  تر ییر  سک،یر کم  انیاز مشب    توانند یم  ها بانک  یر

ی پا یهانرخ   .دنمطالبه کن یتر ییر

ده رسکوب مایل .26.3 - محقق نم  یدستور   یگذار رشد و توسعه اقتصاد با نرخ   دهد هم نشان یم  تجارب گسب 

مناطق    ا یها  توسعه بخش  ا ی  یدر حال توسعه به رشد اقتصاد  یاز کشورها  یادی در شمار ز   استیس  نیود و ا ش

 است.  دهیانجامیمرجح ن

 شده در طرح مجلس، در ادبیات مایل گمنام است  بانک توسعه .27
 
طرح مجلس نهادی به نام بانک    18فصل    . معرف

مانند و مملو از اشکال است. مدل  نر   ، کند که در تجربه غتی و متنوع دنیا یم  اسیس توسعه جمهوری اسالیم ایران را ت

، منطقهبانکمعرقی شده با هیچ یک از   ای  سال بانکداری توسعه  70مطابقت ندارد. از تجربه  ای و مل  های توسعه جهانی

م است.  ،در عالم هم مستغتی   ایرادات این تاسیس از این قرارند:  و ابداع نمایندگان محب 

رابطه بانک توسعه با سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه مل، دو نهاد مهم حاکمیت  که اهداف  .27.1

ی مایل طرح کنند، روشن نیست. البته عضویت رئیس سازمان گذاری مل دنبال یمههای رسمایمشابیه را در تامیر

(، دو  180( و شمول منابع ریایل و ارزی صندوق توسعه مل در منابع بانک )ماده 179برنامه در هیئت امنا )ماده  

های کالن رحتشخیص ط)ا(    شود: کانال ارتبایط این دو نهاد با بانک توسعه است. برای رفع این انفصال پیشنهاد یم

 صندوق توسعه مل سهامدار بانک توسعه باشد. )ب(  مل منحصا بر عهده سازمان برنامه باشد؛

نه جامع است و نه مانع؛ سازگار و مستقل هم    171ای در تبصه واحده ماده  تعریف طرح کالن توسعه .27.2

ی   نیست.  حرفه   (177ای )موضوع ماده  های کالن توسعهمایل طرحفرایند انتخاب و تامیر ای بسیط، کل، سیایس و غبر

راهگشاست. بخصوص، پیشنهاد طرح توسط سیاستمداران عضو هیئت امنا، فیلو برای مقررات های  گذاری غبر

ی مایل قرار یمسفید را در فهرست طرح ی از این معضل لزم است: های کالن برخوردار از اولویت تامیر  دهد. برای پرهبر

وی انسانی  بودجه، به عنوان نهاد حرفهسازمان برنامه و   .27.2.1 ای متویل توسعه اقتصادی کشور، و برخوردار از نبر

طرح پیشنهاد  و  معرقی  مرجع  تنها  روزآمد،  اطالعات  و   ، متکب  و  توسعهمتخصص  بانک  های کالن  به   ای 

 توسعه باشد؛ 

های نون از معرقی طرحنهادهای اجران  دیگر و مقامات سیایس، ولو در بالترین سطح، بنا به تصی    ح قا .27.2.2

 توسعه به بانک ممنوع باشند؛ 

فت طرح .27.3 دن فتی 178ها )موضوع ماده  تایید هیئت نظارت بر پیسی ترین کار یک بانک توسعه،  (، به معتی سب 

فتی  مسئولبه غبر  ترین بخش بانک است. ترین و غبر
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ی نهادی جز روشن نیست. گماردن هیئت امنا    172ساختار حکمرانی بانک توسعه در ماده   .27.4 در راس چنیر

حرفه دی نتیجهسیایس و غبر  شود: ای ندارد. برای رفع این ایراد پیشنهاد یمای کردن تصمیمات راهبر

کت سهایم باشد که سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه مل سهامداران آن  .27.4.1 بانک توسعه یک رسی

توانند  ، یمبانک مرکزی  و تایید هیئت عایل  هستند. سایر نهادهای مایل، در صورت سازگاری با اساسنامه بانک

 سهامدار بانک توسعه شوند. 

 هیئت امنا حذف و مجمع سهامداران جایگزین آن شود.   .27.4.2

 عضویت وزران  که مصف کنندگان اعتبارات ترجیح هستند، از مجمع )هیئت امنا( حذف شود.  .27.4.3

 دلیل تزاحم منافع از مجمع حذف شود. عضویت رئیس کل بانک مرکزی به .27.4.4

پاسخگو از قوای مقننه و قضاییه را به  175هیئت نظارت )موضوع ماده   .27.4.5 ( که پای نمایندگان مختار و غبر

دی بانک باز یم  حذف شود. از ساختار بانک  کند، تصمیمات راهبر

ی مایل طرح .27.5 های  ای در نرخهای توسعهمزیت عمده بانک توسعه، برخورداری از منابع ترجیح و امکان تامیر

 مدیریت این سازوکار قیمت  در طرح مجلس بیان نشده است.  ترجیح است. 
 

 چگونیک

ی مایل یک بانک توسعهرسمایه، که مهم   180در ماده   .27.6 ای است و مجمع سهامداران به استناد  ترین منبع تامیر

 کند، مفقود است. آن معتی پیدا یم

، در زیستهای توسعهبانک وضعیت بانک توسعه و رابطه آن با   .27.7 نظام مایل کشور مشخص   بومای بخشی

  187، بانک توسعه شخص تحت نظارت است؛ از طرف دیگر به استناد ماده  188از طرقی به استناد ماده  .  نیست

  های توسعه بخشی است. رابطه دوزیست  اخبر در نظام مایل کشور غریب و تعریف نشده است. بانکسیاستگذار  

های تخصص فعل، که عمال بانک تجاری بخشی  بانک خلط  (، با  186ای بخشی )موضوع ماده های توسعهبانک

 کند که نه این است و نه آن. هستند، و بانک توسعه، موجودی خلق یم

ی مایل رسمایه  187ماده   .27.8 های تجاری  بانک در گردش واحدهای کوچک و متوسط فعال را، که ماموریت  تامیر

 کند. ای بخشی معرقی یمهای توسعهبانکاست، ماموریت  

 بانکداری بدون ربا  7

 عملیات بانک . 28

ای، از جمله  احکام قانونی ناظر بر عملیات بانیک از اشکالت عدیده  . اند بنیادی  14فصل    اشکاالت مفهویم .28.1

 برد:  موارد زیر رنج یم 
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ده بده و مشارکت  خلط   .28.1.1 (، در شکل تابع  104و    101گذاری عام و خاص )موضوع مواد  های رسمایه: سب 

 اند. در کارکرد تابع قرارداد مشارکتقرارداد بده، و 

 .  (103و  ،102، 101، 95مواد پروژه، )موضوع  بازده نرخ خلط نرخ سود و  .28.1.2

ی   .28.2 ی  سوگت  وعیت در موارد عدیده، بدون آن  طرح  . است  بالوجهقانون در رابطه بانک و مشتی که مسی

رابطه موسسه   تکلیف  ی  تعییر باشد، وارد  قانونگذار مشخص  ی یممداخله  توزی    ع  اعتباری و مشب   
 

شود: چگونیک

ی ضامن، از آن جمله است. در حایل که رقابت    ی بسپارند؛ و موارد پوشش تضمیر نباید تضمیر  که 
یانی سود؛ مشب 

ی، بدون نیاز به خط کشی قانونگذار، رابطه  بودن صنعت بانیک و مراقبت رگولتور نسبت به حفظ حقوق مشب 

ی موسسه اعتباری و  ی یم منصفانه بیر ی را تامیر
 کند.  مشب 

ده رسما  معرقی   . معوج است  نظام تجهت   منابع .28.3 عام و خاص، به عنوان دو نوع از چهار نوع    یگذار هیسب 

ده گذار با  قرارداد بده، ساختار مناستر برای تنظیم رابطه رسمایه)ا(  :دارد اسایس  راد یا پنج ، (94)ماده   مجاز  سب 

ده  پروژه نیست.  ؛ )ب( ، به دلیل تحمیل کارکرد مشارکت بر قرارداد بده، دچار تناقض ذان  استگذاریرسمایه  سب 

ده برای رسمایه ی سب  ده؛ )ج(  گذاری بلندمدت کار بانک تجاری نیستتجهبر -در بانک، طبق مدل استخر وجوه، سب 

دهتوان اثر تسهیالت اعطان  به پروژه را ارزیانر و بازده آن  شوند. نمهای دریافت  مخلوط یم ی سب  گذارانی که  را بیر

ده   سب 
ده سیال و قابل فراخوان توسط  ؛ )ه(  اند، تقسیم کرد گذاری کردهیط زمان مبالغ گوناگونی تخصیص سب 

ده  قرار یمگذار به پروژه سب 
 

ده؛ و )و(  دهد های بلندمدت، بانک را در معرض ریسک نقدینیک -گذار ماهیتا ریسکسب 

دهاری برای محافظت از عدم انتقال ریسک پروژه گریز است؛ در حایل که بانک سازوک  گذار ندارد. ها به سب 

وع و قانونی بودن کالها و  موسسات اعتباری نم)ا(    . دارای ایراد است  نظام تخصیص منابع .28.4 توانند مسی

ل کنند  ر  ادامه تکلیف قانون عملیات بانیک بدون ربا مبتی ب؛ )ب(  خدمات خریداری شده از محل تسهیالت را کنب 

بار انطباق فقه تجارت بر تسهیالت بانیک، موجب فساد، کژمنشی و اتالف منابع، و برای آینده بانکداری کشور زیان

ی بر اساس مع التیتسه میتقس ؛ و )ج( است ی و نامع یر  . معناستنر  ، از نظر بانیک،بودن نرخ سود   یر

ده الحسنهاحکام قرض .28.5   کند. گذار، بر نظام مایل تحمیل یم یک ماموریت اجتمایع را، به هزینه ستر

ده .28.5.1 ده97الحسنه )ماده  های جاری به تسهیالت قرضاختصاص بخشی از سب  -( با عندالمطالبه بودن سب 

قرضه پرداخت  بودن  داوطلبانه  ماهیت  جاری،  مدیریت  ای  برابر  در  موسسه  بودن  پاسخگو  و  الحسنه، 

بده   ها داران   مرکزی  و  بانک  وظایف  حوزه  با  تخصیص،  این  بر  نظارت  عالوه  به  دارد.  منافات   ها 

 ناسازگار است. 
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ده .28.5.2 مسئولیت    (، قاعده تناسب اختیار و 98الحسنه جزو منابع موسسه نیستند )ماده  های قرضاین که سب 

 کند. را نقض یم

الحسنه تخصیص یابد )ماده  الحسنه باید به قرضتکلیف به موسسه اعتباری پذیرنده که تمام وجوه قرض .28.5.3

  الحسنه ندارد؛ موسسه اعتباری سازوکاری برای شناسان  نیازمندان قرض)ا(    ( به دلیل زیر اشکال دارد: 98

انتفایع با مدل کسب)ج(    پذیر نیست؛ و الحسنه نظارتُبعد تخصیص قرارداد قرض)ب(   وکار  انجام وظیفه غبر

 نیست.  موسسه انتفایع سازگار 

ی مصارف قرض .28.5.4 انحصار صالحدیدی مصارف  )ا(    ( به دلیل زیر ایراد دارد: 99الحسنه در قانون )ماده  تعییر

ده   الحسنه در قرض دهقانون، ناموجه و ناقی وکالت سب  کشاندن بانک  )ب(    پذیر است؛گذار به موسسه سب 

به عرصه حمایت  دیگر دستگاه مرکزی  اجتمایع، که  در  های  حاکمیت   بالوجه و خالف  های  آن مسئولند، 

الحسنه ناپذیری مصارف قرضبا توجه به نظارت و )ج(    ها برحسب مزیت نستر آنهاست؛تقسیم کار سازمان

 لغو است. 

ی   .28.6 ی مایلشایسته است سازوکار پیگت  با توجه به اثر ازدحام اعطای  . در قانون ترصی    ح شود  فراگت 

کت َبرپر تسهیالت اعتباری به رسی
َ
ند، با هدف  شو شود موسسات اعتباری موظف ها، توصیه یم وژههای بزرگ و ا

یس به اعتبار،مدیریت ریسک تمرکز و  ی نیازهای مصقی   افزایش دسب  حداقل از تسهیالت اعتباری را به تامیر

ی رسمایه در گردش   کسبه اختصاص دهند. توایدکنندگان خرد و  خانوار و تامیر

بر   مبتی  انیپاسخ به دغدغه مشب    یقانونگذار برا بر تدب باید از اساس بازنگری شود.   نقش و جایگاه شورای فقه   . 29

ع، تی به رعا یالزام موسسات اعتبار  به    س،ی تاس نی. ا شود یم  دنبال یبانک مرکز  فقیه یشورا  سی تاس از طریق رسی

 ت. و نامنسجم اس نیآفر مشکل ، یناسازگار با اقتضائات بانکدار  یهامیسلطه پارادا لیدل

عدر ملزم کردن نظام بانیک    مجلس  کرد یرو  .29.1 پا  ،به رسی ی متمرکز و از بال به  پ  ییر ی چن   امد یاست.    ،انتخانر   یر

به    ، یدر برابر فقه تجار   و انتخاب فقه حکومت    در نحوه اعمال الزامات فقیه  تی دادن به نظرات حاکم  ت یاولو 

ی چابیک   متیق شدن و ابالغ مقررات، و بازماندن حلقه   ن  نها  لیتطو   ،یموسسات اعتبار   تیو خالق  از دست رفی 

یع  یهاموسسات در برابر دغدغه ن  پاسخگو ی نش  در مناطق ستی    ، بر است. مورد اخ  انیمشب    رسی ی به ادامه پره ،یر   بر

ده  .دیها خواهد انجامبانکدر   نی  متد انیرانیاز ا یعیوس فیط یگذار از سب 

وع  انر یدر ارز   حداقل   کرد ی در رو  .29.2 وعبر مقررات و قراردادها مجازند مگر غ  ت،یمسی ها احراز  بودن آن  مسی

وع  ،یحداکب    کرد یشود. در مقابل، در رو  طرح مجلس،    کرد ی بدوا احراز شود. رو   د یمقررات و قراردادها با  تیمسی

 .هاستتفاوت آن ن  اجرا یامدهایبدون توجه به پ  کرد یاز دو رو  تر یترک
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به مقررات یم  کی .29.3 انطباق عمل  داند نگاه، قلمرو فقه را منحص  و    انیمجر   طهیبا مقررات را در ح  اتیو 

ی بر مقررات، بر اجرا ن  د ییفقها عالوه بر گذاردن مهر تا  ل،یبد  کرد یناظران. در رو    ی ساز ادهیتا از پ  کنند نظارت یم  بر

عالوه بر وضع    فقیه  ینان حاصل کنند. طبق طرح مجلس، شورایکشور اطم  بدون ربا در نظام بانیک   یبانکدار 

 .کندها هم نظارت یمآن یمقررات، بر اجرا

مانند رابطه    ه؛یباشد و نقش فقها ثانو   بانیک   یگذار در طول مقررات  تواند یم   فقیه  انر یارز   گر،یاز منظر د .29.4

وط   یدر شورا  بیپس از تصو   ،یاصورت که ابالغ هر مقرره  نینگهبان و مجلس؛ بد   یشورا مقررات و نظارت، مسی

قانونگذار    کرد ی. رو کنند راسا مقررات وضع یم  خود فقها    ل،یبد   کرد ی است. در رو   فقیه  ی به عدم رد آن توسط شورا

 است.  هیو اول هیثانو  کرد یاز رو  تر ی در طرح مجلس، ترک  فقیه  یشورا تی یآفر نقش یبرا

  ارزیابی مقرراتمنصف، و منحص به حوزه    نظارتاز    21قلمرو شورا در ماده  : )ا(  لزم است  بنابراین .29.5

گذاری و نظارت بانیک باشد؛ اظهار نظر شورا نسبت به رابطه شورای فقیه در طول شورای مقررات؛ )ب(  شود 

ع باشد   احراز مغایرتو ضفا از حیث  پیش از ابالغ ها، و مقررات، ابزارها، دستورالعمل  اعضای  ؛ )ج( با موازین رسی

باشند و حقوق و مزایایشان در طول خدمت به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عایل    وقتموظف و تمام شورا  

ی و تو  گان پویل و بانیک و مجتهدین  ؛ و )د(  سط بانک مرکزی پرداخت شود تعییر اعضای صاحب رای شورا مرکب از خبر

اند. برای حفظ انسجام بانک مرکزی، ریاست شورا با  باشد که به ترتیب مسئول تشخیص موضوع و استنباط حکم

 رئیس کل باشد. 

موارد شورای فقیه را مکلف به تشخیص عدم   ، در سایر 4دهد قانونگذار، به استثنای ماده  نشان یم  ۲جدول  

 ترجیح رویکرد ایجانر در برابر رویکرد سلتر است. از سوی  مغایرت مقررات و بخشنامه
ها کرده است که به معتی

گذاری و نظارت بانیک، و در مواددیگر  دیگر، در تعدادی از مواد، ماموریت شورای فقیه در طول شورای مقررات

که ماده محوری در معرقی نقش، جایگاه، ترکیب    21که در ماده  شده است. نکته دیگر آندر عرض شورا تعریف  

های شورای فقیه برشمرده شده؛ در حایل که در موارد دیگر ناظر  و وظایف شورا است، نظارت بر اجرا از ماموریت

 ایفای این ماموریت، ذکری از نظارت بر عملکرد نیامده است. 
 

 بر چگونیک

 فقه  یشورا گاهیقانونگذار به جا کرد ی رو  ابی یارز : 2 تی یر یخالصه مدجدول 

 
 نظارت  گذاری و نظارت بانیک در طول/عرض شورای مقررات گذاریمقررات

 در عرض  در طول  بر اجرا 

  4ماده   )تشخیص مغایرت(  رویکرد سلتر 

 21ماده   107، 100، 93، 76،  29، 26مواد  123، 98، 95،  94، 28مواد  مغایرت( )تشخیص عدم   رویکرد ایجانر 
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 رابطه با دولت 8

طرح مجلس در مواردی به تصحیح بنیادین   رابطه بانک مرکزی و دولت، تا حدی مناسب ویل نیازمند بازنگری است.  .30

 رابطه بانک مرکزی و دولت همت گمارده، هر چند در موارد معدودی رابطه نامناسب فعل را پایدار کرده است: 

م است بانک مرکزی استقالل رای .30.1  در تهیهالزام دولت به درخواست گزارش مشورن  بانک مرکزی  . محتی

ی مایلهای اقتصادی و مایل از جمله عملیات ارزی، بودجهها و برنامهنامهنویس لوایح، تصویب پیش   ریزی و تأمیر

ی آن،   مجلس    نمایندگانبه ارائه نظر خود به  بانک مرکزی  و موظف کردن  بخش عمویم از داخل و خارج و تضامیر

لوایح و طرحد بانک مرکزی،  ر خصوص  به  (، به دلیل  38)ماده  های مرتبط با اهداف و وظايف  رسمیت دادن 

 . ، گام مهم به جلو استاستقالل رای بانک مرکزی

کت در جلسات هیئت دولت .30.2 کت در جلسات هیأت   . اختیاری است  ش  ی الزام رئیس کل به رسی برداشی 

ی مایل کسی درامدهای اعمال ( ییک از درگاه38دولت )ماده     دولت یا عملیات شبه  فشار به بانک مرکزی برای تأمیر

فت  معتی ها را یممایل از طریق بانک  دار در حفاظت سیاست پویل از فشار الزامات سیایس و مایل اداره  بندد و پیسی

 کشور است. 

خزانهتنخواه منفذ   .30.3 است   گردان  مانده  ی   . باز  تامیر سالم   ینقد  راه 
 

منفذ  به  ،دولت  نیک ی  باز گذاشی  جای 

 بخشی به عملیات خزانه است.  مدت خزانه، تعمیق بازار بده و انضباطگردان خزانه، انتشار اوراق کوتاهتنخواه

(، نویدبخش یک  40)ماده    رید ارز دولتاختیار خاعطای    . مختار است  خرید ارز دولتبانک مرکزی در   .30.4

ارزی منفعالنه بانک مرکزی است.    مرکزی و به تبع آن تغیبر سیاستجان  پارادایم در رابطه مایل دولت و بانک  جابه

تبدیل اجبار فعل بانک مرکزی در خرید ارز دولت به اختیار، ییک از عوامل فشار بر قبض و بسط ناخواسته پایه  

یم بر  را  یمپویل  اجازه  مرکزی  بانک  به  و  عقیمدارد  ابزارهای  از  داران  دهد  متسازی  خود،  خارجر  با  های  ناسب 

 اقتضائات سیاست پویل استفاده کند. 

در    های ارزیحساب تسعت  داراب  قانونی کردن    . هوشندانه است   های ارزیتسعت  داراب  قانونمند کردن   .30.5

ای خنت   گونههای خارجر بانک مرکزی را در ترازنامه بانک مرکزی به، افزایش ارزش ریایل خالص داران  46ماده  

خاتمه دادن به    یبرا  مناستر   بر راهکار تدبکند که فاقد اثر پویل در اقتصاد و منشا درامد برای دولت باشد. این  یم

ی اختالف ب  است.  بر تسع ه بر و دولت در مورد مانده حساب ذخ ی بانک مرکز  یر

 هارابطه با بانک 9

 .  ها در طرح مجلس مدیریت شده استپیامدهای ناخواسته پویل بانکداری بانک .31
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گام  (  56)موضوع ماده    تسهیالت یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه  منع اعطای .31.1

 بلندی در جهت ثبات پویل کشور و استقالل عملیان  بانک مرکزی است. 

، و ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان   .31.2
 

 اضطراری موسسات اعتباری دارای مشکل نقدینیک
 

ی نقدینیک تامیر

 
 

 بیتی شده است. ، تا حد نسبتا مناستر در طرح پیشآخرین مرجع وام دهندگ

 نویش قانون 10

ح زیر  ضف نظر از محتوا، شیوه تنظیم و نگارش احکام قانونی   د پس از آن که نمایندگان شو لذا توصیه یم   ایراد دارد. به رسی

م مجلس بر رس    بندی رسیدند،  مواد قانون به جمع  چیستی محب 
 
ه بانیک  احکام  نگارش    چگونک منحصا به حقوقدانان خبر

ده شود.   سب 

ی    ،  42، و  40،  34،  8،  7عدیده، از جمله مواد  طرح در موارد    به سایر قوانی   شایسته نیست. مکرر  ارجاع   .32 به قوانیر

ی بانک مرکزی و   ؛ه استدیگر ارجاع داد ی مادر باید خودبسنده باشند داری به بانک در حایل که قوانیر  . عنوان قوانیر

 طرح مجلس در موارد مهم زیر ساکت است:  .33

ل تمرکز؛   .33.1  تسهیل رقابت در صنعت بانیک و منع انحصار و کنب 

ی؛ .33.2  حفظ حقوق مشب 

ک؛بانکگذاری خارجر در بخش بانیک و تشویق ایجاد تشویق رسمایه .33.3  های مشب 

یس به اعتبار؛ .33.4 ی مایل و تسهیل دسب   توسعه فراگبر

لزوم ارزیانر کفایت نظام مدیریت ریسک موسسات اعتباری توسط  طرح مجلس درباره   مدیریت ریسک.  .33.5

؛ لزوم    نظام مدیریت ریسک موسسات اعتباری  ارتقای  معاونت نظارن 
 

 با درجه اهمیت سیستممتناظر  پیچیدگ

ها توسط هیئت مدیره موسسات لزوم انتصاب آن  ؛های تخصص افسان ارشد ریسکحیتصال تصی    ح  ؛  ها آن

 ساکت است. ، ها توسط معاونت نظارن  اعتباری و تایید صالحیت آن

تفصیل  سطح   .34 و   در     است.   نامتوازنطرح  اجمال  اجمال  یا  بزرگ طرح مجلس، سکوت  ایرادات  از  های  حوزهییک 

بانیک، در مقابل مداخله  حاکمیتی  ی  است.    ها بانکوکار  کسبگری در  عملیات  پیشگبر و مدیریت  از توسعه  طرح در 

مایل،  های مایل  ریسک ی است. در مواردی که اقتضای  تنظیم و خطو در  حداقل  و غبر ی، حداکب  کشی رابطه بانک و مشب 

ی بر حس کسب ب ترجیحات خود به توافق برسند، قانونگذار وکار و رقابت صنعت بانیک، آن است که بانک و مشب 

ی، راهمداخله حل بازاری نداشته و ورود حاکمیت گریزناپذیر است، ساکت  گر و در مواردی که تنظیم رابطه بانک و مشب 

ی باشد. نبایدهای عملیات بانیک حداقل و در حوزه بایدورود قانون در حوزه  شود توصیه یم است.   ها حداکب 
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رسد منطق حاکم بر تالیف مواد در طرح مجلس آن بوده که کلیات  به نظر یم  . مخدوش است  دستورالعملمرز قانون و   .35

آن است که   ی مرزبندی  پشتیبان چنیر استدلل  به دستورالعمل واگذار شود.  آن  بیان و تفصیل  قانون  هر موضوع در 

انعطافبه بیدلیل  قانونی فقط  احکام  قانون، لزم است  دیرپان     ان کننده رسخط رویهناپذیری و 
 

باشند، و چگونیک ها 

دلیل  شوند؛ بههان  واگذار شود که متواترند و در فواصل زمانی کوتاه بازنگری یمها به دستورالعملسازی و ِاعمال آنپیاده

، اقتضائات و محدودیت تر، هزینه  شود؛ و از همه مهمتر رعایت یمها راحتهای اجرا در آننزدییک به مقامات اجران 

، قانونگذار ترجیح داده در  ها بسیار کمخطا در تدوین آن ی دلیل اخبر های بدیع  حوزهتر از قانون است. شاید به همیر

 ، قاعده را بر اجمال گذاشته و تفصیل را به دستورالعمل بازسازی و  گزیرگذاری فرایندهای  ، از جمله ریلقانونگذاری

 وا نهد. 

؛  و گزیر، که در نظارت بانیک ایران بدیع و غریب است، نیازمند تفصیل و تدقیق قانون است  بازسازی  هایحوزه   از قضا 

، و مقام ناظر باشد. این همان  که باید فصل  قانونی  ی موسسه اعتباری در معرض خطر یا بحرانی الخطاب منازعات بیر

های قضان  را  رسنوشت دعاوی و دادریستواند ای است که ابهام و اجمال قانونگذار در آن، یممنطقه پر خطر و چالشی 

 اقتصادی و مایل منحرف کند.  هایمنافع اجتمایع مورد انتظار، به سمت منافع قدرتخبر عمویم و  از 

یا به رساشیتر ادغام،  شود و حیات خود را از رس یممرحله برزخ از حیات یک بانک است؛ یا احیا یم  ،بازسازی د؛  گبر

 در یم
 

ت و  غانحالل و ورشکستیک
َّ
ی از منظر تهاجم مقام ناظر به منطقه امن بانکداران؛ از منظر ِشد لتد. فرایند گزیر نبر

ت ابزارهای نظارن  در اختیار گرفته شده توسط رگولتور؛ از منظر تصف حاکمیت در حیطه مالکیت سهامداران؛ و  
َّ
ِحد

-ترین و پرزحمتترین، ظریففعان مرتبط، چالشی از منظر ورود رگولتور به عرصه تزاحم منافع مدیران ارشد بانک و ذین

 .  گذاری و نظارت بانیک استترین حوزه مقررات

پرچالشی به صالح ثبات نظام مایل و منافع اجتمایع مبتتی بر آن نیست. لزم   سکوت، اجمال و ابهام قانون در این حوزه

تمام   بر  را  راه  و  باشد  راهگشا  و  تفصیل  این عرصه،  در  قانون  ، شامل عدم  است  منافذ شناخته شده سوء حکمرانی

مسئولیت پاسخشفافیت،  از  فرار  اطالعات، گریزی،  تقارن  از عدم  استفاده  رانت، سوء  توزی    ع  و  ایجاد  فساد،   ، گون 

 انضبایط، و ولنگاری مایل ببندد. نر 

ی تکلیف و تصی    ح وظ  لزم استاساس،  این  بر    بازسازی و گزیر، از منظر تعییر
ایف و تکالیف متقابل ذینفعان،  احکام قانونی

دهشامل هیئت عایل، شورای مقررات ، هیئت انتظایم، صندوق ضمانت سب  ها،  گذاری و نظارت بانیک، معاونت نظارن 

ده  گذاران، و سایر بستانکاران، تقویت و تدقیق شوند. و سهامداران، مدیران ارشد، سب 
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 مقدمه 1

 گذاری در بخش مایل تاریخچه قانون  1.1

الیت پس  و   یدار نگه از خدمات از جمله    یعیوس  فیبا فراهم کردن ط  نظام مایل  امروزه ی   انداز خانوارها،سی  های  پروژه  مایل  تأمیر

کترسمایه ی رسمایه در گردش رسی   ها، و تسویه بده   انتقال وجوه ها و نیازهای مصقی خانوارها،  گذاری در بخش واقیع، تأمیر

مایل   سکیر   تیر یمد مشاوره  مهم   و  مل   نیتر از  اقتصاد  دن  ی در کشورها  ارکان  جهانی    ا یمختلف  اقتصاد  تپنده  نبض   و 

 . رود شمار یمبه

 هم در  
 

ی است که در ب   در حایل   ا یدر رستارس دن  و واقیع  مایل  هایبخش  تنیدگ از    ها بانک   ، دهنده نظام مایل  لیکتش   یاجزا  یر

در کل نظام   بر فراگ ن  هابه اختالل  تواند یم  ها بانک   تا آنجا است که اختالل در عملکرد   تیاهم نی. ا ند برخوردار  یاژه یو   گاهیجا

ی همچن   . ابد ی  ی اقتصاد تس   بخش واقیع  بهو  منتیه شده    ایلم از    توجیه قابل در حال توسعه سهم    یجا که در کشورهااز آن  یر

از جمله بازار   نظام مایل  یهابخش  ر یاز سا  شی بازار پول ب  تی اهم  ،شود عرضه یم  شبکه بانیک   قیاز طر   خدمات نظام مایل

 است.  مهیببده و  و بازار  هیرسما

ی یو پ  ی مرکز   یهابانک   لیاز تشک  بعد  (،  یامروز   افته یتوسعه    ی)به طور عمده در کشورها  به بخش عمویم   ها بانک  ن یا  وسی 

را    ها بانک   نظام مقرران    اتیبر که تغ  است  ن  هاو بر ن  نیتر از مهم  ، مایل  یهابحرانبرآمده از    یهاهمچنان مانند گذشته، آموزه 

بازار سهام    ندهیاز حد به آ  شی ب  تی یببحران خوش   نیبود. در ا  کا یآمر ۱۹۳۰  رکود بزرگ ها بحران ن یا نیتر از مهم  یک ی.  زد رقم یم 

  یکشورها  ر یآغاز شد و به سا  کا ین حباب بازار سهام، بحران بزرگ در آمر ترکیدسهام شد. با    یهامت یدر قحباب    ایجاد موجب  

  فا یبحران ا  نیا  یبر گدر شکل  نقش مهم  ها بانک  سکیو رفتار پرر   با اهرم مایل  هامدر بازار س  یگذار هیکرد. رسما  تیرسا  ا یدن

  1گل یاست -گلس ه  موسوم ب  (3۱۹۳  )مصوب  کا یآمر   داریبانک به موجب قانون  ،  کا یدر آمر   ۱۹۳۰مبنا پس از بحران    نی. بر اکرد 

ده  تیحما  یبرا  نیشد. عالوه بر ا  کیتفک  یتجار   یهابانکاز    یگذار هیرسما  یهابانک  اتیعمل   یبر گذاران خرد و جلوگاز سب 

کت ب  ،نیک از هجوم با ده فدرال   مهیرسی ی شد. همچن   سی تاس 2سب  ده   ها بانکاز   3و یدر مقررات ک  یر  ی هاخواسته شد تا به سب 

ده  یپرداخت نشود و برا  یسود یجار  ی ن ها سود سب  ی سقف تع بر  شد.   ییر

 

1 The Glass-Steagall legislation 
2 Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
3 Regulation Q 
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  4شکوب مایل   صداق بارز مدر جهان    بانیک   یگذار روند مقررات  ،یالدیم  1980و    1970بزرگ تا اواسط دهه    رکود از    پس

شده به    ت یهدا  التیمسلط بود و ارائه تسه  در بخش مایل   یبر گم یمنابع و تصم  ع ی    بر توز   بخش دولت    ،این چارچوبدر    . بود 

ی ب  هیرسما  جان  جابه  یبرا  یگذار نرخ بهره، مقررات  ی وضع سقف بر رو   ،خاص  عیصنا  ا ی  بخش دولت     کشورها و همراه   یر

ی و اداره( ب  یدار سهام  س،ی تاس  یها)در حوزه   کینزد  ی و دولت از جمله و   ها بانک   یر
 

. رفتبه شمار یم  داریبانک مرسوم    یهاژگ

مقطع    نی. در اشدند یم  دولت طراج  یهااز برنامه   تیو حما  خلدا  عیاز توسعه صنا  تیحما  یبرا  ها استیس  نیاز ا  یار یبس 

، ی )به شکل تع  مایل  یها در بازارهادخالت دولت   ،دولت    یهابانکوجود    زمانی ( ح یترج  یهانرخ و اعمال  سقف و کف نرخ،    ییر

 یهابحرانبود که از بروز    لی دل   نیتر از مهم گران به ابداعات مایل، و تنوع اندک ابزارها  رغبت  بازی، نر بازارها توسعه  و عدم  

ی   نظارن    یاهبنیان  تیتقو   برای  اضطرار لذا    ؛کرد یم   یبر جلوگ  یجد بازپرداخت  نکول در  ،  وراندر این د.  شد احساس نم   نبر

نقش پررنگ   لیذا به دل . لشد یم  ها بانک   هیرسما  شیو اجبار دولت به افزا  ها بانک  هیرسما  فیو فساد باعث تضع  التیتسه

   کلدولت در  
 
به و    سکیر   هیتخلدولت   عمال نظام    ، بخش مایل  اقتصاد و مشخصا ی  ضی ها باعث توسط دولت   ها تعادلعدم  گبر

  بحران بانیک مقابل    در   . بال نشان دهد   یهابودجه و تورم   یکس   ،پویل  هیاز اثر خود را در قالب رشد پا   بخشی ها  ترازی نا  شد یم

 قیمت از به 5مایل ثباتدیگر دستاورد رسکوب مایل، نیل به    عبارتبه   . شد یم   دهینسبت کمب  دبه در کشورهای توسعه یافته  

ی دست  بود.   6پویلثباترفی 

ی را در مبادلت ب   رفتار نظام مایل (  1944) 7تون وودز بر معاهده    ی الدیم  ۷۰دهه    لیاوا  تا  این  .  داد قرار یم   بر تحت تاث  الملل یر

ی ب   ی به سمت همکار   انهیگرامل   کرد ی مختلف را از رو   یکشورها  کرد معاهده تالش یم    پول مل   فیسوق دهد تا با تضع  الملل یر

 هیهمسا  کردن  بر فق  یهااستیدنبال کردن س  عتی ، یکشورها   ر ی سا  یمشکل برا  جاد یو ا   به اهداف مل  انر یخود به دنبال دست 

ی برابر مبنا مقرر شد با ثابت نگه   نینباشند. بر ا   ، خود  ی و ن  کا یپول کشورها به دلر آمر   لیتبد  نسبت  یداشی  دلر   لینسبت تبد  بر

 حاکم شود.   ا یدندر   ثابت ینظام ارز به طال،   کا یآمر 

ی ب   هیرسما  انیبر جر   ه،دور   نیدر ا ی ن  یکشور   یر که هم به ثبات نظام نرخ ارز ثابت کمک    شد وضع یم  یجد  یهات یمحدود   بر

ی . به همکرد کشورها را محدود یم   بخش مایل  یهاسک یو هم ر   کرد یم    ن یا  یهابحران   لیدل   یر
 
  ی ارز   یهابحران  دوران عمدتا

عموما    ه یحساب رسما  یپس از آزادساز   یهابحرانکه    نداشتند. در حایل  بودند و ابعاد بانیک   ها ت از عدم توازن تراز پرداخ  نایسی 

 .  شود مشاهده یم  یو ارز   بحران همزمان بانک، یعتی 8دوقلو صورتبه

 

4 Financial repression 
5 Finanvial stability 
6 Monetary stability 
7 The Bretton Woods Agreement 
8 Twin crises 
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  لزوم برجی   حی یتار   ع یوقا  شد. وقوع برجی   انینما  شب  ی ب  در اقتصاد و بخش مایل   یگر م یبه تنظ  از یبه بعد ن  ی الدیم  ۷۰دهه    از 

ی و بر هم  داد یم  را نشان  در بخش مایل  ها یگر م یتنظ ا  وهیابعاد و ش  ،مبنا   یر تاث  نی نظارت متناسب با  قرار   بر اتفاقات تحت 

ورت  ،( در انگلستان۱۹۷۵-۱۹۷۳)  بانیک   (یاه یحاش  ا ی)  هیمثال وقوع بحران ثانو   ی برا.  گرفتیم در بخش    یگذار مقررات  ضی

   ن ید. عالوه بر ارا نمایان کر   بانیک 
 

ی جامع و سازگار ب  کرد ی( نشان داد اتخاذ رو ۱۹۷۴بانک هرشتات )  ورشکستیک   ی برا  المللیر

ی ب   یهابانک  ر انحالل و نظارت ب ورت  الملل یر ورت دارد   ضی شد.   9بال   نظارت بانیک   تهیکم  لیمنجر به تشک  . این احساس ضی

ی ب یهابانک  اتیبه عمل دهسامان ی( برا۱۹۸۸) ۱مقررات بال  متعاقبا   شد.  نیتدو   المللیر

ی ن  یاقتصاد  یآزادساز   ،حی یحوادث تار   برآمده از برجی   یهایگذار بر مقررات  عالوه گذاری مقرراتبه    از یدر بروز ن  نقش مهم  بر

اواخر دهه    و نظارت  از  اوا  ۷۰داشت.  اقتصاد و محدود  یالدیم  ۸۰دهه    لیو  بر    یهات ینقش فعالنه دولت در  موجود 

و از آن جمله   ، در بازارها  گذاریسیاست یهاکرد یانتقادات رو  نیا  جهیها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در نت عملکرد بازار 

ب  زدامقررات همراه با  و    کرد   یبر تغ  ،مایل  یبازارها
و کاهش نقش دولت در    یساز بازارها، خصوض   یآزادساز   ،تاچر -گانیر  10

ی .  کرد را دنبال یم   بخش مایلخصوص  بهاقتصاد و      یالدیم  ۷۰دهه    لینظام برتون وودز در اوا   با کنار گذاشی 
ا
  ی گر یبخش د   عمل

ی ن  بخش مایل یهات یاز محدود  برداشته شد.   بر

روبرو شد. در    مایل  یهابحران  توایل  ش یهمراه بود، با افزا  مایل  یبازارها  تیکه با تقو   ۱۹۸۰پس از دهه  در دوران    ا یدن   اقتصاد 

رساند.    ب ی را دنبال کرده بودند، آس  یاقتصاد  یکه آزادساز   هیو ترک  لی ش  بر نظ  ن  به کشورها  ی اقتصاد  یهابحران  ۸۰دهه  

  حر یدر ابتدا موجب بروز نتا  هیبازار رسما  یدولت و آزادساز   یزا ل اختال   یهاحذف دخالت   یاجرا شده در راستا  یهااستیس

  جینتا نیاز ا برجی . متفاوت از انتظار شد 
 

ده، دخالت  یهاعبارتند از ورشکستیک و   عینجات صنا یبرا)دولت  د یشد یهاگسب 

ی ن  یالدی م  ۹۰دهه    لی. در اوا ات خصوضمؤسس شدن    و مل  (هابانک حرکت به سمت    ی شورو اتحاد جماهبر    با فروپایسی   بر

ی کشورها ن  نیدر ا  یآزادساز   . سابق آغاز شد   ی به جا مانده از شورو   ی اقتصادها  یآزادساز  روبرو    ن  هابحرانبا مشکالت و    بر

(  ۱۹۹۸)  لیو برز   هی( روس۱۹۹۷)  لند یتا  ،یمالز   ،ی(، کره، اندونز ۱۹۹۴)  کیاز جمله مکز ،  یار ی بس   یدوران کشورها  نیشد. در ا

ی و آرژانت هیترک ی ن  ،(۲۰۰۱) یر  شدند.   دچار بحران بانیک  بر

دن از    ا یتجربه  نظام   خصوض  بانکداریبه    دولت    بانکداریدر گذار  داد  برا  یهانشان  مایل  یبازارمحور    ازمند ین  ثبات 

ی هم  در  هستند.  و نظارت یگذار مقررات به   ی دیجد ش یمختلف آرا یهاافته ی ی بر مبنا  بانیک   و مقرران   قانونی   طیراستا مح یر

 ی هاسکیلزم در برابر ر   هی، نه تنها قواعد محاسبه رسما۱بال    یهابر رفع ضعف  د ی( با تاک۲۰۰۶)  ۲از جمله بال    ؛خود گرفت

ی   یدیضوابط جد ؛ داد  یبر را تغ یاعتبار  رها  یبرانبر  ینقد ی پوشش ضی
 

 در نظر گرفت.    ان  یعمل یهاسک یو ر  نیک

 

9 The Basel Committee on Banking Supervision 
10 Deregulation 
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ی اول   یبرا از   ها بانک   و درونی   یادوره   یهاانر ی)شامل ارز   نظارن    یندهایبه موجب دو رکن مجزا، فرآ  ۲نامه بال بار موافقت   یر

ی خود و    هیرسما  تیکفا ی مقام ناظر( و ن   نظارن    فیوظا  همچنیر و انتشار    تیفافانضباط بازار )ش  تیاصول مربوط به تقو   بر

ی اطالعات( را ن ی قرار داد. همچن  د ید تاکمور   بر - با    یکپارچه  صورت بههر بانک   ایط یو نظارت احت  یگذار سند مقررات  ن یدر ا   یر

ی روابط   شد.  فی- تعر   مایل بر و غ ات مایلمؤسس   ر یآن با سا و ارتبایط ت  یر یمد ،یدار سهام در نظر گرفی 

 شب  ی ب  یهان  زدامقررات  یردا در مو   برنگشت بلکه حت    به نظام بانیک   قبل   مقرران    یهات یمحدود  ات،یبر تغ  ن یوجود همه ا  با 

ی ب   مرز سنت    کا یاز جمله در آمر   . دنبال شد   یافتهتوسعه  یدر کشورها به موجب قانون    ،یگذار هیو رسما  یتجار   یهابانک   یر

ی - از ب 11ل یبل- چیل-(- مشهور به قانون گرام۱۹۹۹) ت مایلخدما یساز مدرن  رفت.  یر

ی ب   نیدر ا و    بحران  تیر یدر مد  ستمی س  یهاتوجه به جنبه   ت یگذشته، اهم  یهاآموخته   یادآور یعالوه بر    ، ۲۰۰۸بحران    یر

بال پس از    نظارت بانیک   تهی( از جمله مقررات وضع شده توسط کم ۲۰۱۰)  ۳نشان داد. بال    شی ز پا  شی را ب  یگذار مقررات

ی ب  داریبانکاست که صحنه    ۲۰۰۸بحران   الزامات    تیسند عالوه بر تقو   نیادر  قرار داد.    بر ه شدت تحت تاثرا ب  المللیر

(، هیرسما 12یاسب  پادچرخهو    ه،یرسما  ایطیسب  احت   ه،ی)نحوه محاسبه رسما  هیرسما  تیاز جمله کفا  ۲مربوط به رکن اول بال  

 ینقد  سکیر 
 

ی )نسبت خالص    نیک  یو نسبت پوشش نقد 13دار یپا  مایل  تأمیر
 

  گر ی الزامات ناظر بر دو رکن د  ، اهریم  بتو نس  14(نیک

ی ن  ۲بال   شد.  تیتقو  بر

در درجه    ،سساتؤ م ر یمانند سا،  ات مایلمؤسس   اتیو عمل  تداببر   سکیر  تیر یمد  اصویل  صورتبه د یبر اساس مقررات جد 

 سک یر   تیر یشدن مد  دروب    یژه یو   تیاهم  عتی ی،  اصل مهم  نیات است. امؤسس همان    رانیمدداران و  سهاماول بر عهده  

 یهانسبت  فراتر از برجی   ار یبس   بخش مایل  یگذار افق مقررات   شود باعث یم  بخش مایل  یگذار در مقررات  ،ات مایلمؤسس در  

  حکمراب  اصول    ،داخل  یندهایتوجه به فرآ  نینو   ایطیاحت  یگذار ابعاد مقررات  نیتر از مهم  یک ی مبنا    نیشود. بر ا  فیتعر   مایل

کتی   است.   مایلات مؤسس  سکیر  ت یر یو مد ش 

   یاهنظام   یبر به کارگ  یهاضعف   ۲۰۰۸  بحران
 

ک   ورشکستیک بانیک مؤسس را در مورد    ت  رسی پ  شی ب   ات  ا  ش ی از    ن ینشان داد. 

نظام از  داد  نشان     یهابحران 
 

کت    مرسوم ورشکستیک مایل  تواننم   رسی بخش  ثبات  داشت  تجربه  انتظار    ی را حفظ کنند. 

 

11 The Gramm-Leach-Bliley Act 
12 The Countercyclical Capital Buffer   
13 Net Sustainability Fundig Ratio 

ی مایل مورد نیاز. عبارت است  ی مایل موجود به منابع تأمیر  از نسبت منابع تأمیر
14 Liquidity Coverage Ratio 

 بال بر خالص جریان خروجر بانکاز تقسیم داران  
 

ی یمهای با قابلیت نقد شوندگ  شود. ها تعییر
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   یبرا  ژهیو   یهابه نظام  از ین  -از جمله انگلستان- به خونر   ن  اروپا  یکشورها
 

ده مؤسس   ورشکستیک .  دهد را نشان یم  ر یپذات سب 

  یار یبس  یکشورها  ۲۰۰۸مبنا بعد از بحران  نیا بر 
 

 را دنبال کردند.   ات مایلمؤسس  تحول نظام ورشکستیک

   ک ی  جاد یهدف از ا
 

   ،در بخش مایل  ژهیو   نظام ورشکستیک
 
  ات یچه تجرباست. چنان  ات مایلمؤسسمند  قاعده  ورشکستک

ی ن  بحران مایل ورت را نشان یم ن یا بر    امتحول در نظ  نیا  یدامنه دهد ضی
 

  امروزه فراتر از  ورشکستیک
 

  تحول در نظام ورشکستیک

دهمؤسس  قالب    ،ر یپذات سب     یهانظام در 
 

را  مؤسس از    یعیوس  فیط  ،ات مایلمؤسس در حوزه    ژهی و   ورشکستیک شامل  ات 

نظا شود یم    یاهم. 
 

مایل  15ریگز   ا ی  ژه یو   ورشکستیک بخش  ز مؤسس همه    در  و  اهم  مایل  یهارساخت یات     را   ستمی س  ت یبا 

 . شود شامل یم

  ر یبا سا 17قیتطببلکه    میبدان  16ایط یمقررات و الزامات احت  تیرا محدود به رعا  شبکه بانیک   مقرران    طیمح  د یامروزه نبا

ی قوان  ی . قوان رود به شمار یم بانیک  اتیعمل پویسی چشم قابلبر غ یمحورهاجمله از  و مقررات در حوزه مبارزه با جرائم مایل یر   یر

ی   ،ن  با پولشو  زهدر حوزه مبار و مقررات   دار   سم،یترور   مایل  تأمیر   از جمله مقرران    ان  یو مبارزه با فرار مال  یمبارزه با ارتشا، کالهبر

 حاصل کنند.  نانیاطم ها آنخود با   اتیعمل قیاز تطب ست  یبا  ها بانکهستند که 

 نیاز به قانون جدید  1.2

سازگار،   ایتدوین مجموعهکه  رغم آنبه   . در این مدتگذرد یم   1351مصوب  دهه از تصویب قانون پویل و بانیک    5بیش از  

ی پویل و بانیک نوین و روزآمد مشتمل بر قانون بانک   جامع و  قابل بانکداریمرکزی و قانون    هماهنگ از قوانیر  غبر
ورن  ، ضی

ی متأسفانه نظام مایل کشور از    بوده،انکار برای اصالح ساختارهای مایل در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کالن   زیرساخت     چنیر

   بهره بوده است. نر 

ی بان  خالفبر   با فاصله زمانی چند دهه  - مرکزی  ک قوانیر
 
ندبازنگری قرار یممورد  که عموما ی    -گبر با فاصله زمانی    داریبانک قوانیر

در زمان خود، گذر زمان و تحولت قواعد   بانکداریند. لذا حت  به فرض تدوین روزآمد لیحه  شو تر بازنگری یم به مراتب کوتاه 

باشد. مضاف بر این،  ، مستلزم بازنگری جدی در احکام لیحه مذکور یم۲۰۰۸ن مایل  حاکم بر نظام بانیک در نتیجه وقوع بحرا

ورت   ات به عمل آمده در حوزه بانک  بانکداری،  احکام قانون    سازیهمگام تدوین قانون بانک مرکزی ضی با تغیبر متناسب 

 نمود.  را دو چندان یم  ،مرکزی

 

15 Resolution 
16 Prudential 
17 Compliance 
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  مالحظه نظارت در نظر و اجرا تفاوت قابل  قانونی   یهابسب    ویژه در بعد به خصوض و   دولت   بانکداریاقتضائات نظارت بر  

ی لذا اصالح قوان دارد.   ورن    بانیک   یر ی با هم   ی. بانک مرکز است  قابل اجتناب  بر غ  کشور ضی   13۸۰استدلل، در اواخر دهه    یر

ی در قوان یبازنگر  ی را برا بانکداریو قانون   یقانون بانک مرکز  حیلوا  مجموعه  کرد.    هیته  ام بانیک نظ یر

که    در حایل  ،شد   هیکشور ته  و بانیک   در قسمت اول و دوم قانون پویل  حداقل   اتیبر تغ  یبر مبنا  یقانون بانک مرکز   حهیل 

ی قوان   روز رسانی به  انهیگراتحول   با نگاه  بانکداری  حهیل   عنوانبه را    یبانک مرکز   ،بانکداری  حهیکرد. ل یمرا دنبال    ریدا بانک  یر

  هیأت پول و اعتبار به دو    یشورا  می-از جمله تقس   ی قانون بانک مرکز   حهیساختار ل   ،قلمداد کرده و در آن  ناظر شبکه بانیک 

 . بود شده  رفتهیپذ فرضشی پ عنوانبهنظارت-   هیأتو  گذار سیاست

ان عقب یبرا  یبلند یهاگام  بانکداریقانون  حهیچه ل  اگر   جبر
 

  ی اما به اقتضابود، برداشته  قانون در شبکه بانیک  یهاماندگ

فاصله اکنون    حهیل   نآ،  ۲۰۰۸پس از بحران    بانکداریصنعت    اتیبر و تغ  سینو شی پ  نآدهه از    کیبه    کیشدن نزد  یسب  

 روزآمد دارد.   بانکداریقانون   ک یبا  یادیز 

رخ داده    شبکه بانیک   در حوزه مقرران    میگذشته چه تحولت عظ  یهادههدهد در  نشان یم  به اختصار   قسمت قبل  مطالب

ی قوان   نیتر که مهم   در حایل  ؛است کشور   بانیک   اند. قانون پویلمانده  یبر ها بدون تغدهه  یبرا  رانیدر ا  بانکداریناظر بر حوزه    یر

ب  د یرس  بی( به تصو ۱۹۷۲)۱۳۵۱در سال   ی ( اول۱۹۸۸دهه بعد از آن )  کیاز    ش ی و  ب   یر ی مقررات    نظام بانیک   ی برا  الملل یر

 اشته است.  پشت رس گذرا  یار یتا به امروز تحولت بس  و  شد  نیبال تدو  تهیتوسط کم

ی  ، ابتدا به موجب  ۱۳۵۸در سال    ،و در ن  وقوع انقالب اسالیم  شور ک  و بانیک   پس از قانون پویل  انقالب    یمصوب شوراقوانیر

  دولت    رانیا  صنعت بانیک   ،قانون اسایس  ۴۴اصل  و  «  هابانکاداره امور    قانونی   یحهل « و »هابانک شدن    قانون ملاز جمله »

د، و    شد.  ی  این راهبر   رنگ کم کشور و    ، بانیک، و مایلدر نظامات پویل  توجهقابل گرد  موجب عقبپشتیبان آن،  تصویب قوانیر

ی بعدی از  گذاریسیاستکردن نقش   ، با  جمله »قانون عملیات بانیک بدون ربا«  و نظارن  بانک مرکزی گردید. تصویب قوانیر

 د.  کر به دولت منتقل  را  و نظارن  بانک مرکزی  گذاریسیاست های مهم از ظرفیت بخش   یک تغیبر پارادایم،

و همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه «  دولت  بر غ  یهابانک  سی سأقانون اجازه ت»  بیبا تصو ،  13۷۰بعدها در اواخر دهه  

  لزم و به روز در بانک مرکزی و نظارن   مقرران     ، های قانونی بدون فراهم کردن زیرساخت  خصوض  یهابانک   تیفعالکشور،  

سبب  های سیاست  و نظارن  بانک مرکزی، بهتر شدن پیکره بخش، همزمان با نحیفاین امر   . آغاز شد   رانیا   جمهوری اسالیم

ر عملکرد و وضعیت بازار ببعد آثار سوء خود    هایسالدر  ان مجرب بانک،  بازنشسته شدن تعداد زیادی از مدیران و کارشناس

 برجا گذاشت. را  پول و به تبع آن ثبات و سالمت نظام بانیک 
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 بانکداری شنایس لیحه قانون آسیب  1.3

بیش از پیش  های اسایس در این قانون  خأل   شمش لزوم بازنگری در قانون پویل و بانیک کشور به دلیل وجود   ۷۰از اواخر دهه   

در بانک مرکزی    1380دهه  ل  ای بازنگری قانون پویل و بانیک کشور از او مورد توجه و در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.  

ی برجی    شبکهای متشکل از مدیران ارشد شاغل و بازنشسته بانک مرکزی و  برای این منظور کمیتهآغاز شد.   بانیک و همچنیر

منقطع تا    صورتبه ر معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی تشکیل گردید. فرآیند بازنگری  صاحب نظران دانشگاه تحت نظ

نخست  شد. ویرایش    داریبانکو    بانک مرکزی دوقلوی  ایح  و لنویس  منجر به تدوین پیش  که  ادامه یافت  ۸۰اواخر دهه  

 . شد به دولت وقت تقدیم  1388مهر و  ۱۳۸۶در بهمن  ترتیببانکداری، بهقانون  و بانک مرکزی قانون ایح و نویس لپیش

تأسیس و فعالیت    ویژهبهدر زمان تدوین با استفاده از برجی مطالعات تطبیف  و تجربیات آن روز  اری  بانکقانون  اگر چه لیحه  

، ارکان و احکام لیحه بانک مرکزی بود. هابانک ی مبانی   ی خصوض تدوین گردید ویل مبنای تهیه این لیحه مفروض پنداشی 

ات حداقیلبا عنایت به این که لیحه بانک مرکزی با اعمال   نسبت به قانون پویل و بانیک و حفظ ساختار آن تدوین    تغیت 

تدوین    در فراهم نگردید.    بانکداریگذاری و نظارت بانیک در لیحه  امکان اعمال بسیاری از ادبیات روز مقررات  ،شده بود 

موضویع در  اصالح موضیع و  با نگاه    شود، تدوین    بانکداریاختار جامیع برای لیحه  که ابتدا سبدون این   بانکداری لیحه  

 بیتی شد.  های قانونی پیش احکام جدیدی برای بهبود ظرفیت  بانکداریهان  از لیحه  بخش 

بسیاری از  ن  آپس از  ؛ بحرانی که  بود   ۲۰۰۸بحران مایل  شمش مقارن با وقوع    13۸۰های اواخر دهه  از طرف دیگر، سال 

 را تجربه کرد مبانی و اصول مقررات
 

مقررات   ، ثبات مایلو مفاهیم نویتی همچون    گذاری و نظارت بانیک در دنیا تحول بزرگ

یت کشورهای دارای  بانکداری مرکزی شد وارد ادبیات    های احتیایط کالنسیاست، و  احتیایط خرد . بدین لحاظ حت  اکب 

ی    نبر
ق   مب 

 
ی بانیک نسبتا از جمله در محورهان  نظبر حاکمیت    ،خود را مطابق با تحولت بعد از بحران  بانکداریمتون قانون  قوانیر

، توجه به مدیریت ریسک  کت   در حوزهای عملیان  مورد بازنگری جدی قرار دادند.  خصوصبه رسی

  های قانونی کاست   1.4

های مهم را  گام(  ۴۵تا    ۳۰مواد  )پویل و بانیک کشور  در مقایسه با قسمت سوم قانون    بانکداریمفاد لیحه    کهآنبا وجود  

، کماکان بسیاری از ایرادات  ،برای به روز شدن و تطابق با استانداردهای روز نظارت بانیک در سایر کشورهای جهان برداشت 

گذاری یاست در نتیجه محیط حقوق  و قانونی س  ه بود. مطروحه در قسمت قبل به قوت خود باق  ماند  هاینواقص، و کاست  

شمش، حدود پنجاه سال از جهان عقب افتاده   1390و وضع و اعمال مقررات احتیایط و نظارن  در بانک مرکزی در دهه  

ح زیر  ها کاست  اهم این  است.   : استبه رسی

ی انو مفاد ق .1 باشد و احکام مورد نیاز برای سایر نهادهای فعال در بازار محدود به تأسیس و نظارت بر بانک یم فعل،    یر

،  این نقیصه    . بیتی نشده است پیش در آن  پول   های اسایس نظم باعث بروز اشکالت و نر در مقاطع مختلف زمانی
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بانک و  با    اعتباری  مؤسساتشد.  و ویرانگر در بازار پول کشور     های صندوق  ، از جملههای بانکفعالیت عناوین غت 

کتهای اعتباری، الحسنه، تعاونی قرض ی خأل قانونی تشکیل شدند ایمضاربه های و رسی  . ، با استفاده از همیر

2.   ، ی  مؤسسیر
 

نقل و  ، مدیران، محدودیت ها بانک ان مؤثر  دار سهام در خصوص صالحیت و شایستیک تملک و  های 

قابل انکار  در حایل که ادبیات نوین نظارن  نمایان  ؛نشده  انتقال سهام عمده، حکم قانونی صادر  احراز گر اهمیت غبر

 . استمؤثر نهادهای بازار پول  ان دار سهام صالحیت 

 اعطان  به بانک مرکزی و پاسخگون  بانک در قبال متقاضیان کسب مجوزهای لزم .3
ی اختیارات نظارن    ،تناسب بیر

 ، مورد توجه قرار نگرفته است. کسب و کاری سهولت انجام و معیارها حکمراب  خوبدر تطابق با اصول 

کت  ها بانک  اساسنامه لزوم اعمال قواعد متفاوت در چارچوب و محتوای   .4 ها در قانون مورد  در مقایسه با سایر رسی

 توجه قرار نگرفته است. 

یک    عنوانبه ست.  قانون پویل و بانیک کشور یک بدعت اشتباه ا   ۳۱در بندهای ب و ج ماده    بانک ایراب  تعریف   .5

ی  ی داراناز ملیت سهام  نظر ضف  ، الملل محل ثبت هر شخص حقوق  اصل پذیرفته شده بیر کننده تابعیت  ، تعییر

 باشد. شخص حقوق  در آن کشور یم 

این    . باشد های مرسوم در کشورهای مختلف نم مطابق با رویه  ،اشخاص خاریحی ی برای  دار سهامهای  محدودیت  .6

ی توسعه   داریبانک مندی از تجربیات  گذاری خارجر و بهره مانیع اسایس در رسمایه عنوانبه امر    اری دبانکمدرن و نبر

 شود. در ایران محسوب یم

بانکاز  نادرست  تعریف   .7 بخشی به بازار پول  یریت و انضباطمدهای اسایس در  منشأ ناهنجاری   ،مؤسسه اعتباری غت 

 شبکه بانیک کشور شده است. و عملکرد 

ی شود که  به گونه  ها بانک رسمایه    اساسنامه و احکام مربوط به  لزم است   .8 وکار بخشی به مدل کسبامکان تنوعای تعییر

قسمت  . دد های مختلف اقتصادی فراهم گر ده به بخش برای خدمت   هابانک انواع  تأسیس   مؤسسات اعتباری و 

ی ظرفیت  چنفاقد  پویل و بانیک قانون   مربوط به این موضوع در   باشد. یم  یر

،  اعطای اختیار   ،نیست  ها بانکمقام مسئول و پاسخگو در خصوص وضعیت    وزیران  هیأتاز آنجا که   .9 ات نظارن 

ی حداقل رسمایه    از جمله  به دولت اشتباه است.   ها،بانکتعییر

لسازوکار تودیع رسمایه و اعمال ک  .10 بیتی  در این قانون پیش   منشأ وجوههای لزم جهت حصول اطمینان از شفافیت  نب 

 نشده است. 

های رایج زمان تصویب بوده  در قانون، ناظر بر بخشی از رویه   حسابداری و گزارشگری مایلمربوط به امور  احکام   .11

برداری  آوری، تحلیل و گزارشگری مایل برای بهره های جمعکه با توجه به تحولت اسایس در استانداردها و رویه

 نیازمند تغیبر اسایس است.  ها بانکمدیران و ذینفعان 
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ی امروزه برای   .12 اقدامات اصالیح  هم از احکام قانونی و مقررات تحت عنوان  مجموعه م  ها بانک ثبات و سالمت    تأمیر

ی به عمل آید. احکام مقرر در در نظر گرفته یم  18شی    ع  شود تا از بروز آسیب بر ثبات و سالمت نظام بانیک جلوگبر

 قسمت سوم قانون برای این منظور واقی به مقصود نیست. 

کتی قواعد   .13 ت  عامل، وظایف و اختیارا   هیأتمدیره از    هیأتیارات  نظبر لزوم تفکیک وظایف و اخت 19حاکمیت ش 

ان خدمات در قانون کمیته  تعریف نشده است. پویل و بانیک های حسابریس، ریسک، تطبیق و جبر

 ینقد  تیکفا،هیرسما  ت یکفاترکیب و  نظبر    مقررات احتیایط لزوم رعایت   .14
 

و تعهدات   التیواحد و تسه  نفع یذ،  نیک

مرتبط  التیتسه،  کالن اشخاص  تعهدات  مشارکت  ها یگذار ه یرسما،  و  ذخ  ها ن  دارا  یبندطبقه  ،ها و  ی، بر گه بر و 

و اختیارات قانونی لزم برای حصول اطمینان از رعایت این مقررات بیان    ،ثابت  یهان  دارا  نسبتی،  ارز   باز   تیوضع

 نشده است. 

ی فعل کشور پیش  20نظارت یکپارچهقواعد مربوط به  .15  بیتی نشده است. در قوانیر

یاندر خصوص رعایت  .16  احکام لزم در قانون مورد توجه قرار نگرفته است.  حقوق مشتی

یان از یکدیگر تفکیک و تعریف نشده ای،حرفه اشار .17  اند. ارسار بانک و ارسار مشب 

به موقع   21سازوکار ماشه  .18 بانک مشکلمند مقام نظارن   و قاعدهبرای دخالت  اداره  از تشدید دار  در  ی  پیشگبر و 

 تعریف نشده است. ها، ریسک و رسایت آن به سایر بانک

و اختیارات مقام نظارن  برای اعمال تنبیهات انتظایم به طور کامل و به شیوه اثر    ها بانکهای  تخلفات و مجازات .19

ی نشده است. رابطه قاعده انه تبییر ی و اعمال بهدر    مقام قضان    و   نظارن    مقامو متقابل  مند  بخش و پیشگبر موقع  تعییر

ی  بانیک    مجازات متخلفان ی از وقوع اعمال مجرمانه در نظام  بیتی نشده است.  پیش نبر احکام کیفری لزم برای جلوگبر

ی در قانون فعل مفقود بانیک   است.  نبر

دهدر خصوص  .20 بخشی از حفظ حقوق  اطمینانبرای و اختیارات عملیان  و نظارن  این نهاد   هاصندوق ضمانت ستر

ده ، سب   احکام قانونی لزم بیان نشده است. گذاران خرد، و رابطه آن با مقام نظارن 

ی اداره بانک  و    شپرستی احکام مربوط به   .21 درست  و کامل تعریف نشده  توسط مقام ناظر بهدار،  مشکل برعهده گرفی 

 است. 

 

18 Prompt Corrective Action 
19 Corporate governance 
20 Consolidated Supervision 
21 Trigger Point 
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، فروش  24، نجات از درون23، تأسیس بانک انتقایل22و تعهد  د یخر از جمله    گزیرهای  در خصوص امکان اعمال روش .22

داران  به مؤسسه مدیریت داران  
ی استفاده از روش ی مشکلهابانک بر   26ادغام و تملک ،  25 نجات از    دار و همچنیر

ون ی موجود کشور احکام قانونی کاقی و اثر بخش  ،27ببر  بیتی نشده است. پیشدر قوانیر

ی  در حایل که بخش عمده  ؛اند اختیاری و اجباری تعریف نشده   نحاللامربوط به احکام قانونی  .23   بانکداری ای از قوانیر

 یابد. سایر کشورها به این امر اختصاص یم

ی نشده است.   تصفیه بانک اختیارات قانونی ویژه رسپرست و مدیر   .24 های پرداخت مطالبات اولویت   تعریف و تبییر

، بستانکاران از بانک منحله  ی  ص و ناکاقی تعریف شده است. بسیار ناقنبر

به   .25 مربوط   قواعد 
 
اشخاص،بانک  ورشکستک سایر  با  تمایز  در  قرار   صورتبه حت     ،  توجه  مورد  ی  نبر  مختص 

 نگرفته است. 

 مغفول مانده است.  ادغام یا تجزیهقواعد مربوط به  .26
ا
 بانک کامل

 تعریف نشده است. برای تعقیب وظایف صنفی و اختیارات و وظایف آن   هابانک کانون احکام مربوط به  .27

ی از   .28 یا پیشگبر در نظام بانیک    مایل تروریسم  تأمی   پولشوب  و  در خصوص اختیارات بانک مرکزی برای ممانعت 

 بیتی نشده است. احکام قانونی پیش 

یععملیات بانیک تعریف شده در قانون موصوف مطابق با   .29 باشد و با توجه به دستاوردهای سه دهه  نم   ضوابط ش 

 اخبر نظام بانیک کشور مورد بازنگری قرار نگرفته است. 

 های قانونی بر ثبات پویل و مایل کشور خأل پیامد  1.5

، باعث بروز مشکالت عدیده ر دهههای دیگر در کالن اقتصاد دهای قانونی در کنار برجی ضعف خأل   وجود  ای در  های اخبر

ح را یم  ها آننظام بانیک شده که برجی از ده ثبات، سالمت و ظرفیت خدمت  بر شمرد: زیر  توان به رسی

 ،28یجار بر مطالبات غ یبال نسبت .1

ی پا هیرسما تیکفا  نسبت .2  ، ییر

 ، نامکفی   یبر گ  هبر ذخ .3

 

22 Purchase and Assumption 
23 Bridge Bank 
24 Bail-in 
25 Asset Management Vehicle 
26 Merge and Acquisition 
27 Bail-out 
28 Nonperforming Loans (NPLs) 
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ی پا  یسودآور  .4  ، ییر

 ،و تعهدات کالن التیتسه یبال حجم .5

 ، و تعهدات به اشخاص مرتبط التیتسهحجم بالی  .6

 ینقد .7
 

 ، نامکفی  نیک

 ، ثابت یهان  دارا یبال حجم .8

کت حجم بالی  .9  ،ها بانک  یدار رسی

ده در نظام بانیک  .10  ، فساد و سوء جریانات مایل گسب 

 ، های کاقی عمده و مدیران فاقد صالحیت  اندار سهام وجود  .11

کت   تیچارچوب حاکم فقدان .12  ، ها بانکاداره  یوب براخ رسی

 ، ا یدن داریبانکاز دانش روز  یبر بهره گ عدم .13

ه  عدم .14 ی  ، وها بانک تملک   ا ی سی سأت در  خارجر  گذار ه یرسماانگبر

انه، اصالج و انضبایط  .15  . نظارت بانیک مؤثر نبودن سازوکارهای پیشگبر

 طرح مجلس  1.6

مجلس شورای اسالیم    مدیریت بازار پول کشور، کمیسیون اقتصادیهای قانونی و پیامدهای آن بر  خألها و کاست    با عنایت به

پیش دهم،  اعضای کمیسیون  را    داریبانک  قانونطرح  نویس  مجلس  از  ییک  دستور کار  با مسئولیت  در  و  در  تهیه  برریس 

نبود    با توجه بهبه تصویب رسید.  در صحن علتی مجلس    1398طرح مصوب کمیسیون در سال  کلیات    . قرار داد کمیسیون  

فرصت کاقی برای برریس نهان  و تصویب طرح مزبور در مجلس دهم، شماری از نمایندگان مجلس یازدهم مصوبه شور دوم  

، با فوریت  1399عنوان طرح به هیأت رئیسه مجلس یازدهم پیشنهاد کردند که در تبر  کمیسون اقتصاد مجلس دهم را عینا به

 کمیسیون اقتصاد مجلس یازدهم در دست برریس است.   عادی اعالم وصول شد. طرح مزبور اکنون در 

ی مرتبط با طرح مجلس عبارتند از   مصوب  ، قانون عملیات بانیک بدون ربا )(1351)مصوب    قانون پویل و بانیک کشور قوانیر

)مصوب    اصل چهل و چهارم  کل   یهااست یس  یقانون اجرا،  های آناصالحیهو  (  1311)مصوب  (، قانون تجارت  1362

(  1395)مصوب  ساله ششم توسعه  ، قانون برنامه پنج (1396)مصوب    های توسعه کشور قانون احکام دائم برنامه  ،(1368

متشکل پویل   (. 1383)مصوب و قانون تنظیم بازار غبر

اهداف قانون و بانک  و    فیدو فصل اول که به تعار   ، شاملفصل است. پس از مقدمه  ستی شامل ب  نمایندگان مجلس   طرح

ی قوان  پردازد، یم   یمرکز  ی    ستمی فصول دوازده تا ب  . شده است  ده آور ازده  یدر فصول سه تا    یمربوط به بانک مرکز   یر ی قوان نبر   یر

در جلد  قابل مشاهده است.   کیدر جدول شماره  ولفص نی ا نی. عناو د ندهو بانک توسعه را پوشش یم  یمربوط به بانکدار 
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  طرح نمایندگان مجلس برریس و نتایج آن گزارش شده است.   11تا    1مطالعه، نتایج برریس مواد قانونی فصول  از این  اول  

ی در جلد دوم گزارش شده است.  20تا    12نتیجه ارزیانر مواد فصول    نبر

 مطالعهاین  1.7

به سفارش اتاق    1400دین  تا فرور   1399شود، در فاصله مرداد  این گزارش ارائه یم  2و    1جلد  ای که نتایج آن در  مطالعه

، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای ارزیانر  
، توسط تیم مرکب از  بانکداری جمهوری اسالیم ایرانطرح قانون  بازرگانی

ی  ی امیر حسیر ان و محمدرضا  فرهاد نیل )مجری طرح(، حسن معتمدی و امبر گان پویل و بانیک مشاور طرح(، و رودابه امبر آزاد )خبر

گان پویل و بانیک کشور ارائه و بازخوردهای  ارشناسان همکار طرح( انجام گرفت. نتایج برریس در جمع بستهنفیش )ک ای از خبر

ی برای اصالح   ایشان در گزارش حاضی لحاظ گردید. از آن جمع، آقایان احمد عزیزی و حمید تهرانفر نظرات مکتوب خود را نبر

بازخوانی  تدوین،  محمودزاده،  امینه  تنظیم نسخه نهان  مد نظر قرار گرفت. خانم    گزارش حاضی دراختیار تیم قرار دادند که در 

، سازی نسخه نهان  و نهان    دار بودند.  را عهدهاجرای پروژه پشتیبانی مدیریت  و خانم هست  ربیع همدانی

، ساختار سازمانی و    نسخه حاضی که جلد اول از گزارش پروژه است، در چهار فصل تنظیم شده است. پس از مقدمه حاضی

گانه قسمت اول )کلیات(  58نظام حکمرانی دوازده بانک مرکزی منتخب، در فصل دوم ارائه شده است. نتیجه ارزیانر مواد  

ت احکام قانونی  بهو دوم )بانک مرکزی( طرح مجلس در فصل سوم گزارش ارائه شده است. در این برریس،   دلیل تنوع و کب 

ارائه شده است. در فصل چهارم گزارش، مواد و بندهای طرح مجلس،    احکام قانونی انر به تفکیک  ارزیمندرج در اکب  مواد،  

 اند. بندی و ارزیانر شدهداری مرکزی دستهبانک بندی طرح، بر حسب موضوعات مرتبط با  فارغ از فصل

 اسالیم ایرانبندی مواد طرح قانون بانکداری جمهوری . فصل1جدول 

 مواد فصل  قسمت 

 کلیات  اول
 1 تعاریف  اول

 2 اهداف قانون  دوم 

 دوم 
 بانک 

 مرکزی 

 4 3 ها، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی مسئولیت سوم

 22 5 ساختار بانک مرکزی  چهارم

ی و اجرای سیاستهای پویل، ارزی و اعتباری  پنجم   30 23 تعییر

 33 31 ای و اطالع رسانی بانک مرکزی رسانههای  سیاست ششم 

 40 34 رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیت   هفتم 

 46 41 های ارزی و مدیریت ذخایرسیاست هشتم 

 52 47 ها های مایل بانک مرکزی، حسابریس و انتشار آنصورت  نهم 

 56 53 سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزی دهم 
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 مواد فصل  قسمت 

 58 57 های پرداخت پول و نظام یازدهم 

 بانکداری  سوم

 73 59 مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، ادغام وانحالل موسسات اعتباری  دوازدهم 

دهم  ی  92 74 مقررات ناظر بر مدیریت موسسات اعتباری  سبر

 126 93 عملیات بانکداری بدون ربا  چهاردهم 

 128 127 های مایلها و تهیه گزارشداده مقررات مربوط به ثبت  پانزدهم 

 138 129 نظارت بر اشخاص تحت نظارت  شانزدهم 

 و انحالل موسسه اعتباری  هفدهم 
 

 170 139 احکام مربوط به بازسازی، گزیر، ورشکستیک

 188 171 ای مقررات ویژه بانکهای توسعه هجدهم 

 208 189 نهادهای مکمل صنعت بانکداری  نوزدهم 

 214 209 سایر مقررات  بیستم 

 

 است:  طرح مجلس، بر اساس معیارهای زیر ارزیانر و نتیجه در فصل سوم گزارش شده 58تا  1مواد گزارش، جلد اول  در 

 داری مرکزی؛ بانکهای ادبیات  استحکام و اتقان نظری، بر اساس یافته .1

یافتهبانک تجارب   .2 اساس  بر  دنیا،  در  مرکزی  ی های  داری  بیر تخصص  ی نهادهای  بیر تسویه  بانک  از جمله  -الملل، 

ی  29لملل، ا ی بانکصندوق بیر ، و قوانیر
 ؛30های مرکزی مقایسه پذیر با ایرانالملل پول، و بانک جهانی

ی و مقررات پویل و مایل کشور؛پاسخگون  به خألها و کاست   .3  های قوانیر

گان پویل و بانیک کشور؛ و منطق کارکردی و قابلیت اجرا، بر اساس نظر  .4  خبر

 انسجام درونی و سازگاری درون پارادایم.   .5

معیار،   پنج  این  اساس  قانونی بر  تفکیک    احکام  به  مجلس  قانونی طرح  گروه  احکام  چهار  در  ح  ،  رسی  زیر  به 

 بندی شدند: دسته

ی سایر بانک  که با یافتهآن دسته از احکام قانونی  (1 ، و قوانیر
ای مرکزی سازگارند؛ پاسخگوی  ههای نظری، تجربه جهانی

 و اجتمایع کشور قابل پیادهخألها و کاست  
 

-های فضای قانونی و مقرران  کشور هستند؛ در فضای سیایس، فرهنیک

، در پارادایم ناسازگار با سایر مواد طرح تدوین نشده ی تشخیص داده شده و در جداول    مطلوباند،  سازی اند؛ و نبر

ی ، با رنگ  3ارزیانر مواد در فصل    اند. متمایز شده سبر

 

29 Bank for International Settlement 
 برای اطالع بیشب  به فصل دوم گزارش مراجعه کنید.  30
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،  ارزیانر ، مطلوب خواهند بود، در جداول  اصالح ویرایش  در صورت  از نظر محتوان  مناسبند و   که  احکام قانونی  (2

ی شدهرنگ زرد  ی  اند. آمبر

یش، حذف یا افزودن یک یا چند عبارت، مطلوب و  ، از قبیل بازنو اصالحات محتواب  هان  که در صورت  گزاره (3

 اند. درآمده  نارنحر قابل قبول خواهند بود، در جداول به رنگ  

قابل اصالح هستند و به   ایراد بنیادینهان  که دارای  گزاره (4 گفته دلیل تعارض با ییک از معیارهای ارزیانر پیش وغبر

ی شدهرنگ قرمز قابل قبول نیستند. در جداول با  ی  اند. آمبر

بدییه، دلیل پذیرش مقابل مواد، بندها یا گزاره ، در گزارش حاضی   3در جداول فصل  ، در موارد غبر ی ی    ح شده های سبر اند.  تسی

یا گزاره بندها،  مواد،  مورد  یا گزارهدر  بندها  مواد،  مورد  در  است.  شده  پیشنهاد  جایگزین  عبارت  زرد،  ،  های  نارنحر های 

قابل قبول،    ات محتوان  اصالح مورد نظر پیشنهاد شده است. در موارد قرمز هم ضمن پیشنهاد حذف ماده، بند یا عبارت غبر

ارائه شده به تفصیل  ا  رنگآنر   فی یرد   ،موارد   در برجی اند.  دلیل رد  قابل مشاهده است.    ی به موارد  ها ف یرد  نیدر جدول 

 به طرح اضافه شوند.  د یاند و بامغفول مانده  مواد طرح مجلسکه در   پردازند یم
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  های مرکزینظام حکمراب  و ساختار سازماب  سایر بانک 
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 های مرکزی سازمانی سایر بانکو ساختار  حکمرانی  نظام 2

ی بانک مرکزی  در این   مالزی،  کشور دنیا شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلغارستان، هند،    ۱۲فصل با مراجعه به قوانیر

، جمهوری چک، اسپانیا، افغانستان و عراق، موارد حائز اهمیت در خصوص نظام حکمرانی و ساختار  آلمان، روسیه، رومانی

های مرکزی استخراج شده است. برای هر کشور، مواردی همچون مرجع انتخاب هیأت مدیره و رئیس  سازمانی سایر بانک

ایط تصدی و عزل و مراجع انتخاب کنند ه برریس و در جداول زیر به تفکیک گزارش شده است. کشورهای منتخب  کل، رسی

 برخوردار هستند. برجی از آن از درجات مختلف توسعه
 

 کشور ما قرار دارند، اما این موضوع در خصوص  یافتیک
 

ها در همساییک

 همه آن
 

مختلفی مورد مطالعه قرار   هایها یکسان نیست. هدف از این گزینش آن بوده است تا کشورهان  متمایز و با ویژگ

ی بانک مرکزی  رغم این تفاوتتوان دریافت که عل گرفته باشند. این موضوع بخصوص از آن جهت مهم است زیرا یم ها، قوانیر

وی یم  کنند. این کشورها از ساختاری مشابه پبر

 جمهوری آذربایجان  2.1

 جانیآذربا یدر قانون بانک مرکز   ساختار سازماب  . نظام حکمراب  و 2جدول 

 های حاکمیت  تعداد لیه  یک لیه 

 مدیره  هیأتتعداد اعضای  ۷

ونی  ۲  و  عضو دائم،  ۴، رئیس کلعضو شامل  ۷  مدیره  هیأت ترکیب   فرد ببر

 مرجع انتخاب کننده اعضا  یس جمهور به مجلس ئبا توصیه ر 

 فعالیت دوره  ساله  ۵

تحصیالت اقتصادی یا حقوق  بال، عدم محکومیت در موارد ملیک، اقتصادی، سوءاستفاده از شغل،  

 جرم به ویژه خشونت و عدم تابعیت دوگانه 

یا ها  غبر مجاز بودن عضویت اعضای مجلس مل، اعضای کابینه، اعضای شورای شهر یا شهرداری 

 های اجران  کارمندان دستگاه

های دارای حقوق به جز آموزش و امور علم و  مدیره در اشتغال به فعالیت   هیأتممنوعیت اعضای  

کت    ، نباید در بخش رسی کارهای خالقانه، این اعضا کارمند تمام وقت بانک هستند و به جز موارد قانونی

 نهادهای عمویم سمت داشته باشند. 

بستگانشان   هیأتاعضای   و  پدر   ، شامل مدیره  مادربزرگ،    همسان،  و  پدربزرگ  ناتتی  افراد  مادر،  و 

مؤسسات مایل تحت نظارت    خواهران و برادران نباید مالکیت مؤثر در و  ها،  فرزندان، فرزند خوانده 

ایط تصد   ی رسی
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در   مقام  دارای  یا  نباید عضو حزب  افراد  این  باشند.  داشته  مایل  بازارهای  بر  نظارت  مقام  یا  بانک 

 عمویم باشند.  هایسازمان 

 جمهور به مجلس با توصیه رئیس :  استعفا 

یید گواه پزشیک قادر  ماه به   ۶در مورد فردی که بیش از    هیأتدرخواست اعضای  
ٔ
علت بیماری با تا

 به انجام امور محوله نیست؛ 

 تشخیص دادگاه در مورد عدم صالحیت یا توانان  محدود فرد در انجام وظایف؛ 

 جرم در اثر  شدن به حکم مٔوثر  محکوم 

ایط نصب. ساقط   شدن رسی

ایط عزل   رویه و رسی

ی و پذیرش سیاست   های پویل و ارزی؛ تعییر

ی در مورد ابزارها تصمیم  ایط عملیات بازار باز؛  ، گبر ی مایل مجدد و نرخ و رسی میر
ٔ
ی نرخ تا  شامل تعییر

ی در مورد انتشار و جمعتصمیم   آوری اسکناس جدید و قدیم؛ گبر

ل پذیرش تنظیمات و   ی نرخ برابری ارز؛ کنب   های ارزی و فرآیندهای تعییر

 بانک
ٔ
 ؛ مرکزی پذیرش و تعدیل بودجه

ی  میر
ٔ
ی و تا ی فرآیندهای تعییر  ای؛رسمایه  ذخائر تعییر

 های مایل سالنه؛ پذیرش صورت 

اتژی   ی ضوابط و اسب   خارجر و طال؛  ذخائر ی  دار نگه تعییر

 ، ی ساختار سازمانی و فرآیندهای حکمرانی ی پست ت  تعییر عزل و نصب افراد    مدیره، هیأت های ذیل  عییر

 ها؛در این پست 

 نخجوان با نظر رئیس مجلس  
ٔ
 ؛ ها آنعزل و نصب مدیر شعبه

 بانیک؛ 
ٔ
ی پاداش کارکنان بانک با توجه به سطح پاداش در شبکه  تعییر

 ؛ مرکزی  تصویب مقررات بانک 

  
ٔ
 مدیره. هیأت حل و فصل موارد زیرمجموعه

کلیدی     أت هیاختیارات 

 مدیره 

ی    رئیس کل رویه انتصاب   یس جمهورئمدیره توسط ر  هیأت از بیر

 رئیس کل دوره فعالیت   سال  ۵برای مدت 

؛  هیأت سازمانده کارهای   مدیره و رئیس بخش اجران 

 آذربایجان در مجامع در محدودٔه قانون )بدون حق توکیل(؛  
 

 نمایندگ

ییدشده توسط  
ٔ
 ؛ هیأت امضای مقررات تا

ی   کارمندان بانک؛ نامهابالغ آییر
ٔ
 ها برای همه

 ؛ هیأت عزل و نصب کارمندان غبر از افراد ذیل قلمرو  

ی معاونت   ؛ ها تقسیم وظایف بیر

 ؛ هیأتانجام امور غبر از امور محوله به  

 رئیس کل اختیارات 
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 شده در قانون. جام اختیارات داده ان

ایط عزل اعضای   ایط عزل  مدیره هیأت مطابق با رسی  رئیس کل رسی

 رومانی  2.2

 . نظام حکمراب  و ساختار سازماب  در قانون بانک مرکزی روماب  3جدول 

 های حاکمیت  تعداد لیه یک لیه

اعضای   9  هیأتتعداد 

 مدیره 

)رئیس   مرکزی  بانک  کل  )نایب قائم   مدیره(،هیأت رئیس  کل  رئیس  ارشد  رئیس  مقام 

نباید    ۵مقام رئیس کل هستند و  قائم  ها آننفر    ۲عضو دیگر که    7  مدیره(،هیأت نفر دیگر 

 کارمند بانک مرکزی باشند. 

 مدیره  هیأتترکیب  

  
ٔ
ی های ذیکمیته پارلمان، بر مبنای توصیه  صالح مجلسیر

کننده   انتخاب  مرجع 

 اعضا 

و   ساله تمدیدپذیر  ۵دوره  فعالیت  دوره 

 محدودیت تمدید 

ک کمیته ی های ذی پارلمان بنا به پیشنهاد مشب  ایط عزل  صالح مجلسیر  رویه و رسی

 های پویل، نرخ ارز و نظارت بر اجرای آن؛ سیاست

 های پرداخت؛  بر مٔوسسات اعتباری و نظامگذاری و نظارت احتیایطاعطای مجوز، مقررات

مدیریت    
ٔ
نظارت، کمیته  

ٔ
پویل، کمیته سیاست   

ٔ
ترکیب کمیته و     ذخائر وظایف 

ٔ
و کمیته خارجر 

 . حسابریس عملیان  فعال در بانک مل رومانی 

کلیدی     هیأت اختیارات 

 مدیره 

 رئیس کل رویه انتصاب   -

 رئیس کلدوره فعالیت  -

تصمیمات  اجران    ، قانونی مقررات  مل  هیأت سازی  بانک  به  مربوط  دیگر  مقررات  و  مدیره 

؛  رومانی

؛ 
 

 انتصاب کارکنان دفب  مرکزی بانک مل رومانی و مدیران شعب و و دفاتر نمایندگ

 بانک مل رومانی در ارتباط با اشخاص ثالث به 
 

صورت صدور دستورات و احکام و نمایندگ

 یق اعطای وکالت به سایر افراد. مستقیم یا از طر 

 رئیس کل اختیارات 

 کمیته 
ٔ
ی های ذیپارلمان، بر مبنای توصیه ایط عزل  صالح مجلسیر  رئیس کلرسی

 جمهوری چک  2.3

 . نظام حکمراب  و ساختار سازماب  در قانون بانک مرکزی جمهوری چک4جدول 
 

 های حاکمیت  تعداد لیه  یک لیه 

 مدیره  هیأتتعداد اعضای  7
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 مدیره  هیأت ترکیب   نفر(.   ۴سایر اعضا ) مقام رئیس کل،نفر قائم   ۲  رئیس کل بانک مرکزی،

 مرجع انتخاب کننده اعضا  شوند. جمهور منصوب و عزل یماز سوی رئیس 

 ساله  ۶یک دورٔه  
محدودیت   و  فعالیت  دوره 

 تمدید 

تحصیالت    شهروند جمهوری چک؛ و  و    درستکاری؛  دانشگاه؛دارای  از حسن شهرت  برخورداری 

 حرفه 
ٔ
 . ای در حوزٔه مایل، پویل یا بازار مایلتجربه

ایط تصدی   رسی

 پایان دورٔه فعالیت؛ 

؛   جایگزیتی
ٔ
 کتتر یا اطالعیه

ٔ
 یک روز پس از تقدیم استعفانامه

ایط موردنیاز یا سوء رفتار جدی. دست  از   دادن رسی

ایط عزل   رویه و رسی

ی سیاست   ها؛ سازی این سیاست های پویل و احتیایط کالن و ابزارهای پیاده تعییر

 (؛ یراقدامات مربوط به نظارت بر بازار مایل و اقدامات مربوط به حل و فصل )گز 

 بانک؛ 
ٔ
 تصویب بودجه

ی حقوق و مزایای رئیس کل.   تعییر

کلیدی     هیأت اختیارات 

 مدیره 

 رئیس کل رویه انتصاب   . شود جمهور منصوب و عزل یماز سوی رئیس 

 رئیس کل دوره فعالیت   ساله  ۶یک دورٔه  

 رئیس کل اختیارات  -

 پایان دورٔه فعالیت؛ 

؛   جایگزیتی
ٔ
 کتتر یا اطالعیه

ٔ
 یک روز پس از تقدیم استعفانامه

ایط موردنیاز یا سوء رفتار جدی. دست  از   دادن رسی

ایط عزل   رئیس کل رسی

 

 عراق  2.4

 . نظام حکمراب  و ساختار سازماب  در قانون بانک مرکزی عراق5جدول 

 های حاکمیت  تعداد لیه  یک لیه 

 مدیره  هیأتتعداد اعضای  9

نفر مدیر ارشد بانک مرکزی از جمله    3  مقام رئیس کل،نفر قائم   2  مدیره، هیأت عنوان رئیس  به   رئیس کل 

، مدیران شعب به  سال گذشته  نفر کارشناس در امور پویل، بانیک و حقوق  که ظرف یک   3  صورت گردیسی

 اند. کارمند بانک مرکزی نبوده 

 مدیره  هیأت ترکیب  

یید یم 
ٔ
 مرجع انتخاب کننده اعضا  شوند. توسط دولت معرقی و توسط قؤه مقننه تا

 
ٔ
 حسب پیشنهاد دولت  شوند و یم ساله انتخاب یم مدیره برای دورٔه پنج هیأت اعضای   همه

 
توانند مجددا

یید قؤه مقننه انتخاب شوند؛ به 
ٔ
یط که به و تا منظور حفظ تناوب انتخاب افراد، دورٔه اول انتخاب  رسی

محدودیت   و  فعالیت  دوره 

 تمدید 
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  ۵یران ارشد  سال، ییک از مد   ۳مقام دیگر  سال و قائم   ۴ها  مقام سال، ییک از قائم   ۵اعضا برای رئیس کل  

ی مدیر ارشد  ۴سال و دیگری  سال و برای عضو دیگر   ۳سال و برای دو عضو دیگر   ۳سال و برای سومیر

 . سال باشد   ۲

شایسته هیأت اعضای   افراد  باید  حرفه مدیره   
ٔ
تجربه و  دانشگاه  مدرک  و  باشند    ای 

ٔ
زمینه در  ای 

 ارت یا حقوق برخوردار داشته باشند. ، اقتصاد، مایل، تجداری بانک 

 ندارند: هیأت افراد ذیل برای عضویت در 
 

 مدیره شایستیک

 نباشند(؛ 
 
 افراد غبر تبعه )شهروند عراق

 و صالحیت لزم را نداشته باشند؛ 
 

 افرادی که شایستیک

 د یا افراد مرتبط با وی به فر
 

 یا خویشاوندی، نظبر فرزندخواندگ
 ازدواج، نسبت خونی

ٔ
یا فرزند    واسطه

هم  اشخاص  سایر  و  مستقیم  رضایع شخص  غبر و  مستقیم  تجاری  ک 
مشب  منافع  از  وی، که   

ٔ
خانه

ی برخوردار باشند که موجب ممانعت از مشارکت فرد در تصمیم   مدیره شود. هیأت های  گبر

ایط تصدی   رسی

 جز مسائل دیتی و سیایس؛ دلیل به محکومیت در دادگاه کیفری به 

 توسط دادگاه صالح؛ اعالم 
 

 ورشکستیک

 دلیل عدم درستکاری در مسائل مایل یا سایر موارد مهم؛ شدن در دادگاه قانونی به محکوم 

ی به  خالفدلیل  صالح یک حرفه، به مقام ذی 
ٔ
کاری که مرتبط به مسائل مذهتر و سیایس نباشد، را

 عدم صالحیت شخص داده باشد؛ 

کت از سوی دادگاه؛ اعالم حکم عدم صالحیت برای مدیریت یک   رسی

 شده در این قانون؛ مشارکت در امور اداری یا کسب جایگاه سازمانی در موارد ممنوع 

 خدمات و وظایف خود طبق این  
ٔ
دچارشدن به مشکالت عقل یا جسم که بنا بر نظر دولت، از ارائه

 قانون عاجز باشد؛ 

 محرز شده باشد؛   موارد مصح در قانونبنا بر نظر دولت، تخیط از  

یید   ۳مدیره برای یک دورٔه متوایل یا بیش از  هیأت غیبت در جلسات 
ٔ
 مدیره. هیأت ماه، بدون تا

ایط عزل   رویه و رسی

 های پویل را تعریف کند و توسعه دهد؛ اهداف سیاست 

های  های ارزی کشور، محدودیت های لزم را جهت دستیانر به اهداف پویل شامل سیاست سیاست 

ی که  ذخائر های مربوط به نرخ بهرٔه بانک مرکزی و انواع و سطوح ر عملیات بازار باز، سیاست ناظر ب

ند تعریف کند.  ها بانک   تواند نظام نرخ ثابت ارزی را مقرر کند؛ مدیره نم هیأت باید در نظر بگبر

ی در خصوص انتشار اسکناس تصمیم  ؛ ها و سکه گبر  های عراق 

 مجوز و رویه 
ٔ
 ؛ داریبانک مطابق با قانون  ها بانک بر ثبات و سالمت   های ناظر ارائه

 خدمات  
ٔ
ایط لزم برای ارائه ی رسی  مایل برای دولت؛ داریبانک تعییر

 
 ، مشورن  و نمایندگ

 های پرداخت؛ وضع مقررات لزم برای نظام 

کلیدی     هیأت اختیارات 

 مدیره 
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 گزارش 
ٔ
 کند؛ ها و پیشنهادهان  که بانک مرکزی برای دولت یا قؤه مقننه تهیه یم تصویب کلیه

ی در خصوص مشارکت بانک مرکزی در  تصمیم  ی ها سازمان گبر الملل که عضویت بانک مرکزی  ی بیر

 مجاز است؛  ها آندر  

برای  تصمیم  خارجر  حساب  افتتاح  خصوص  در  ی  دولت ها بانک گبر سایر کشورها،  مرکزی  های  ی 

ی ها سازمان خارجر یا   ی افتتاح حساب بانک مرکزی عراق در سایی بیر ی مرکزی  ها بانک ر  الملل و همچنیر

ی ها سازمان خارجر یا   الملل؛ ی مایل بیر

ی در خصوص انتشار اوراق بده توسط بانک مرکزی تصمیم  ایط مربوط به آن؛  گبر  و رسی

 داران  
ی  های خارجر بانک مرکزی؛ گذاری های مناسب جهت رسمایه تعییر

یل که بانک مرکزی یم  ی ایط مربوط به عملیات تبی ی رسی  مشارکت داشته باشد؛ تواند در آن  تعییر

 تسهیالت و  
ٔ
پنجم تعداد اعضای حاضی در جلسات  به هر بانک با حداقل سه   نامهضمانتتصویب ارائه

 مدیره؛ هیأت 

ی  تصویب رهنمودها و مقررات داخل بانک مرکزی به  نویع که قادر به ادارٔه عملیات بانک بوده و تعییر

 ساختار سازمانی بانک و محل شعب بانک مرکزی؛ 

ی های لزم برای فرآیند تصمیم ویب رویه تص  های داخل بانک مرکزی؛ گبر

ل داخل بانک مرکزی؛ تصویب سیستم   های کنب 

 پرسنل بانک مرکزی؛ 
ٔ
 سالنه و برنامه

ٔ
ی بودجه  تعییر

 های مایل سالنه؛ تصویب و انتشار گزارش سالنه و صورت 

 مقررات و رهنمودهای عمویم که بانک مرکزی م 
ٔ
 کند؛ نتسی یمتصویب کلیه

  اقدام لزم در خصوص سایر مسائل در صالحیت بانک مرکزی و مسئولیت آن در قبال موضوعات و 

 ضاحت به آن پرداخته نشده است؛ افرادی که در قانون به 

یید یم هیأت دولت اعضای  
ٔ
ر معرقی مدیران  کند. دولت باید دمدیرٔه بانک مرکزی را معرقی و قؤه مقننه تا

 مدیره با رئیس کل و دو معاون وی رایزنی کند. هیأت ارشد بانک و سایر اعضای  

 رئیس کل رویه انتصاب  

 رئیس کل دوره فعالیت   ساله، تمدیدپذیر  5

مدیره را بر عهده دارد.  هیأت عنوان مدیر ارشد اجران  بانک، مسئولیت اجرای تصمیمات به  رئیس کل

 بانک مرکزی را مدیریت یم عملیات روزان  رئیس کل 
ٔ
از سوی  تواند هر اختیار تفویض کند و یم ه شده 

 مدیره را اجران  کند. هیأت 

مصوب  یم   رئیس کل پرسنل   
ٔ
برنامه چهارچوب  در  عزل کارکنان،  هیأت تواند  و  استخدام  به  مدیره، 

 نمایندگان و طرف قراردادهای بانک مرکزی اقدام کند. 

 رئیس کل اختیارات 

ایط عزل  -  رئیس کل رسی
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 ارمنستان  2.5

 ارمنستان . نظام حکمراب  و ساختار سازماب  در قانون بانک مرکزی 6جدول 

 های حاکمیت  تعداد لیه  یک لیه 

 مدیره  هیأتتعداد اعضای  7

 مدیره  هیأت ترکیب   نفر(.   ۵سایر اعضا )  مقام رئیس کل، قائم   بانک مرکزی،  رئیس کل

 مرجع انتخاب کننده اعضا  جمهور ارمنستان رئیس 

محدودیت   ساله  ۵یک دورۀ   و  فعالیت  دوره 

 تمدید 

ی از توانمندی حرفه   که ن ا شهروند جمهوری ارمنست   شده برخوردار باشد؛ ای جهت انجام وظایف تعییر

 عدم محکومیت کیفری در دادگاه؛ 

 های خاص. عدم محرومیت از حق کسب سمت

ایط تصدی   رسی

ایط عزل  -  رویه و رسی

 تصویب برنامۀ سیاست پویل جمهوری ارمنستان؛ 

ی محدودیت  ده ها و نرخ تعییر های دریافت  توسط  های بهره در عملیات بازار باز و تسهیالت اعطان  و سب 

 بانک مرکزی؛ 

 تصویب بودجۀ سالنۀ بانک مرکزی؛ 

 های مایل بانک مرکزی؛ های مایل سالنه و سایر صورت تصویب صورت 

ل  ها بانک ی حسابریس  ها سازماناعطای مجوز به   ی حداقل الزامات کنب   ؛ ها بانک های داخل در  و تعییر

ی  ها بانک نظارت بر    تعییر
 شده در قانون. و سایر اشخاص حقوق 

کلیدی     هیأت اختیارات 

 مدیره 

 رئیس کل رویه انتصاب   جمهور؛ توسط مجلس نمایندگان، بنا بر پیشنهاد رئیس 

 رئیس کل دوره فعالیت   ساله  ۶یک دوره  

 رئیس کل اختیارات  مدیرٔه بانک هیأت ریاست جلسات 

ایط عزل  -  رئیس کل رسی

 آلمان 2.6

 ان لمنظام حکمراب  و ساختار سازماب  در قانون بانک مرکزی آ. 7جدول 
 

 های حاکمیت  تعداد لیه  یک لیه 

 مدیره  هیأتتعداد اعضای  6

 مدیره  هیأت ترکیب   عضو دیگر.   ۴ مقام رئیس کل، قائم   بانک مرکزی،  رئیس کل
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 شوند. توسط رئیس دولت فدرال آلمان منصوب یم 

اجران  باید توسط دولت فدرال نامزد شوند؛ سه عضو دیگر باید    هیأت مقام و یک عضو  رئیس، قائم 

یید دولت فدرال نامزد شوند. شورای فدرال یم 
ٔ
تواند فردی را  توسط شورای فدرال بوندس رات با تا

مقام به دولت فدرال پیشنهاد دهد. درهرحال، شورای فدرال و دولت باید در خصوص  عنوان قائم به 

 اجران  با یکدیگر رایزنی داشته باشند.  هیأتاعضای  

 مرجع انتخاب کننده اعضا 

 سال(  ۵سال )در موارد استثنان  حداقل   8
محدودیت   و  فعالیت  دوره 

 تمدید 

ایط تصدی  ای مرتبط باشند. باید دارای مدارک حرفه   رسی

ایط عزل  -  رویه و رسی

ل یم  هیأتاین  اجران  و   هیأتهای اعضای  ه مسئولیتای را ککند و اساسنامه بانک را مدیریت و کنب 

منطقه  دفاتر  به  محوله  یم وظایف  مشخص  را  یمای  تصویب  یم   هیأتنماید.  کند،  تواند  اجران  

 . مسئولیت برخورد با مسائل خاص را به ییک از اعضای آن محول کند 

کلیدی     هیأت اختیارات 

 مدیره 

 رئیس کل رویه انتصاب   -

 رئیس کل دوره فعالیت   سال(  ۵سال )در موارد استثنان  حداقل   8

 رئیس کل اختیارات  -

ایط عزل  -  رئیس کل رسی

 ه یروس 2.7

 روسیه نظام حکمراب  و ساختار سازماب  در قانون بانک مرکزی . 8جدول 
 

 های حاکمیت  تعداد لیه  دو لیه 

 مدیره  هیأتتعداد اعضای  15

 مدیره  هیأت ترکیب   عضو دیگر.   ۱۴  رئیس کل بانک مرکزی،

 مرجع انتخاب کننده اعضا  جمهورتوسط مجلس دوما، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و موافقت رئیس

محدودیت   ساله  ۵یک دوره   و  فعالیت  دوره 

 تمدید 

  گذاری قانون های  توانند نمایندۀ دوما، عضو مجلس سنا، از نمایندگان دستگاه مدیره نم هیأت اعضای  

های مستقل محل، کارمند، عضو یا در استخدام  های وابسته به فدراسیون روسیه، نمایندۀ دولت بخش 

 دولت روسیه باشند. 

ایط تصدی   رسی

ایط عزل  توسط رئیس کل بانک روسیه و پس از اتمام دورۀ تصدی؛   رویه و رسی
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 وما، به پیشنهاد رئیس کل بانک روسیه و قبل از اتمام دورۀ تصدی؛ توسط د 

ی یا مدیریت تضاد منافع   در پیشگبر
 توسط دوما و به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی در صورت ناتوانی

های مایل سالنۀ بانک  های مایل سالنۀ بانک روسیه، برریس گزارش حسابریس صورت تصویب صورت 

 سیه و مالحظه و برریس گزارش اتاق حسابریس فدراسیون روسیه؛ رو 

 های بانک روسیه، تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور؛ تصویب گزارش فعالیت 

 ی بانک روسیه؛ ها سازمانایجاد، تجدید ساختار، انحالل و تصفیۀ 

اعتباری؛ های بانیک و  الجرا برای مؤسسات اعتباری، گروه استانداردهای لزم   مؤسسات مایل غبر

؛  دۀ قانونی ان سب  ی  مبر

ات در نرخ   های بهرۀ بانک روسیه؛ تغیبر

 اعمال محدودیت در عملیات بازار باز؛ 

ی ها سازمانمشارکت با   الملل؛ ی بیر

در رسمایۀ   روسیه  بانک  )عضویت(  فعالیتها سازمان مشارکت  واحدها،  ن  که  روسیه،  بانک  های 

 کنند. پشتیبانی یم ها و کارکنان آن را بخش 

کلیدی     هیأت اختیارات 

 مدیره 

 رئیس کل رویه انتصاب   جمهوردوما، بنا بر پیشنهاد رئیس 

 رئیس کل دوره فعالیت   دورۀ متوایل   3سال، حداکب   5

ی هیأت رئیس جلسات   کننده؛ مدیره، دارای رأی تعییر

ی   ی تقسیم وظایف بیر ی و نبر  ؛ها آندارای اختیار عزل و نصب معاونیر

،  اید عضو دستگاه نب  یا    هیأت های دولت  یا سایر    هیأت امنا  انتفایع  ها سازمان نظارن   ، غبر دولت  ی غبر

و   دستگاه   ها سازمان خارجر  به  و  وابسته  فعالیت یم   ها آن های  روسیه  فدراسیون  در  باشد.  که  کنند، 

ی به  بیر معاهدات  در  مواردی که  موافقت استثنای  فدرایل،  ی  قوانیر روسیه،  و  نامه الملل  بانیک  ی  بیر های 

های  نامه با بازارهای مایل خارجر قید شده است یا مواردی که بانک روسیه در رسمایه و فعالیت موافقت 

 مشارکت دارد؛   ها سازمان 

پرداخت  صورت یم نب بابت آن  د، عهده اید در کنار وظیفۀ اصل خود، مسئولیت دیگری که  دار گبر

، فعالیت خال  هایشود؛ مگر برای آموزش، تحقیقات یا سایر امور مربوط به فعالیت 
 
های  قانه. ضمنا

، تحقیقان  یا سایر امور مربوط به فعالیت   توسط دولت خال  هایآموزیسی
 
،    هایقانه نباید ضفا خارجر

ی ها سازمان  ، شهروندان خارجر و اشخاص بدون تابعیت مل مشخص،  ی بیر ی الملل و خارجر مایل   تأمیر

ی  ی فدرایل یا موافقتشود؛ مگر آنکه در معاهدات بیر ی نامه الملل فدراسیون روسیه، قوانیر بانیک  های بیر

 نحو دیگری تصی    ح شده باشد. به 

 رئیس کل اختیارات 

ی دورۀ با پایان  ایط عزل  مأموریت؛  یافی   رئیس کل رسی
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دلیل مشکالت نایسی از فقدان سالمت جسم، با تأیید کمیتۀ درمانی  عدم توانان  در انجام وظایف به 

 دولت؛ 

 ارتکاب جرم کیفری با حکم قطیع و نهان  دادگاه؛ 

 تقدیم استعفا؛ 

 های بانک روسیه؛ کنندۀ فعالیت تخلف از قانون فدرایل تنظیم 

ی یا  ی باشد؛ مدیریت تضاد منافع، هنگایم عدم توانان  در پیشگبر  که خود ییک از طرفیر

اتکا در خصوص هزینه  قابل  ها، مایملک و تعهدات خود، همس، فرزندان  تهیۀ اطالعات ناقص یا غبر

؛ عدم توانان  در تطابق درآمد و هزینه  ؛ رعایت صغبر نکردن مقررات  های خود، همس و فرزندان صغبر

ده ی( حساب دار نگه مربوط به افتتاح )  ی  ها بانک ی وجه نقد و اشیاء قیمت  نزد  دار نگه ها(؛  های بانیک )سب 

خارجر مستقر در خارج از مرزهای روسیه؛ دارابودن و استفاده از ابزارهای مایل خارجر توسط خود،  

 .  همس و فرزندان صغبر

 بلغارستان  2.8

 حکمراب  و ساختار سازماب  در قانون بانک مرکزی بلغارستان. نظام 9جدول 
 

 های حاکمیت  تعداد لیه  یک لیه 

 مدیره  هیأتتعداد اعضای  7

 مدیره  هیأت ترکیب   سه عضو دیگر.  ،رئیس کل مقام سه قائم   بانک،  رئیس کل

 شود. بانک مرکزی از سوی مجلس مل انتخاب یم   رئیس کل

 پردازد. ها یممقامبه انتخاب قائم   رئیس کلمجلس مل بر اساس پیشنهاد 

 شوند. جمهور منصوب یم مدیره از سوی رئیس هیأت سه عضو دیگر  

 مرجع انتخاب کننده اعضا 

محدودیت   سال  6 و  فعالیت  دوره 

 تمدید 

 شهروند بلغارستان؛  

 اقتصاد، مایل یا  افرادی با با 
ٔ
 درستکاری و دارای صالحیت برجسته در زمینه

ٔ
 ؛  داری بانک لترین درجه

 نباید فردی باشد که: 

 دلیل یک جرم عمدی به حبس محکوم شده باشد؛ به 

 صادر شده  
 

برای وی حکم ورشکستیک کت تجاری،  یک اصل در یک رسی یا رسی تنها مالک  در جایگاه 

 باشد؛  

، عضو   کت یا تعاونی   هیأت مدیره یا  هیأت دو سال پیش از صدور حکم ناتوانی در پرداخت دیون یک رسی

 نظارن  آن بوده باشد؛ 

ایط تصدی   رسی
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کت تجاری، رئیس  یک با مسئولیت نامحدود در یک رسی کت  هیأت ، عضو  تنها مالک یا رسی مدیرٔه یک رسی

کت  یک است( باشد.  ها آنهان  که بانک مرکزی در  تجاری یا تعاونی )استثنا: رسی  رسی

ایط لزم را برای اجرای وظایف خود دارا نباشد؛ درصورن    که این عضو رسی

 برای بیش از شش ماه توانان  انجام وظایف خود را نداشته باشد؛ 

 ی مقص شناخته شده باشد. علت سوءرفتار جدبه 

ایط عزل   رویه و رسی

ی کند؛ های بهره، کارمزدها و حق نرخ   العمل مرتبط با عملیات بانک مرکزی را تعییر

؛   دٔه قانونی ی سب   تعییر

ی کند؛ های خاص بانک تصمیم در مورد توقف فعالیت   گبر

 بانک را افتتاح یا تعطیل کند؛ 
 

 شعب و دفاتر نمایندگ

چاپ   مورد  تصمیم اسکناس در  جدید  مسکوکات  ب  و ضی محدوده ها  و  ی کند  را که  گبر زمانی  های 

اسکناسپس  نم ازآن  شمرده  رایج  پول  مسکوکات  و  اسکناس ها  تعویض  درخواست  و  و شود  ها 

ی کند؛ مسکوکات اعالم یم   شود، تعییر

ی تکلیف دریافت  تعریف روش   نشدٔه بانک مرکزی ؛  های وصول هان  برای تعییر

ی دربارٔه مشارکت بانک مرکزی در  تصمیم  ی ها سازمان گبر  الملل؛ ی بیر

 سالنه و گزارش ارائه 
ٔ
 سالنه، ترازنامه

ٔ
یید بودجه

ٔ
 ؛  رئیس کلشده از سوی  تا

کت راه ل داخل کارا در بانک مرکزی و رسی  های تابعه؛ اندازی و حفظ نظام کنب 

ونیک؛ ، اپراتورهای نظام پرداخت، مٔوسسها بانک اعطا و لغو مجوز    ات پرداخت و پول الکب 

 و مٔوسسات اعتباری؛  ها بانک نظارت بر  

ی به تصمیم   عنوان مقام گزرد. گبر

کلیدی     هیأت اختیارات 

 مدیره 

 رئیس کل رویه انتصاب   شود. بانک مرکزی از سوی مجلس مل انتخاب یم   رئیس کل

 رئیس کل دوره فعالیت   سال  6

دازد. ده، مدیریت و نظارت بر فعالیتبانک مرکزی باید به سازمان  رئیس کل  رئیس کل اختیارات  های بانک بب 

ایط برکناری اعضای  ایط عزل همانند رسی ایط عزل  مدیرٔه بانک مرکزی است. هیأت رسی  رئیس کل رسی

 اسپانیا  2.9

 قانون بانک مرکزی اسپانیا. نظام حکمراب  و ساختار سازماب  در 10جدول 
 

 های حاکمیت  تعداد لیه  دو لیه 

 مدیره  هیأتتعداد اعضای  10
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مقام کمیسیون بازار  قائم   داری و سیاست مایل، مدیرکل خزانه   شش عضو منتخب،  مقام،قائم   ،رئیس کل 

 اوراق مل، 

 مدیره  هیأت ترکیب  

 شود. رئیس کل توسط پادشاه و به پیشنهاد رئیس دولت منصوب یم 

 کاندیداها باید اسپانیان  باشند و در حوزٔه پویل و بانیک دارای صالحیت برجسته باشند. 

 مقام توسط دولت و با پیشنهاد رئیس کل انتخاب یم قائم 
 

ایط رئیس کل  شود و باید همان ویژگ ها و رسی

 را دارا باشد. 

مدیره توسط دولت و با پیشنهاد وزیر اقتصاد و بعد از مشورت با رئیس کل بانک  ت هیأ شش عضو  

 باید اسپانیان  باشند و در حوزٔه اقتصاد یا حقوق برجسته باشند.  ها آنشوند.  مرکزی انتخاب یم 

 مرجع انتخاب کننده اعضا 

 المانع است. ب ها آنبار انتخاب مجدد کنند و تا یک سال خدمت یم ۶مدیره هیأت اعضای  

 

محدودیت   و  فعالیت  دوره 

 تمدید 

ایط تصدی  اعضا باید اسپانیان  باشند و در حوزٔه اقتصاد یا حقوق برجسته باشند.   رسی

 دلیل ناتوانان  دائم برای انجام وظایفش؛  عزل توسط دولت به 

 عدم انطباق جدی با تعهداتش؛ 

 پیگرد قانونی برای جرم عمدی به 
ٔ
 وجود آید؛  ناسازگاری که ممکن است در طول خدمت یا در نتیجه

مدیره  هیأت دنبال طرح موضوع توسط  جز پیگرد قانونی برای جرم عمدی، تصمیمات برکناری باید به به 

 و بعد از دادریس فرد موردنظر اتخاذ شود. 

ایط عزل   رویه و رسی

 انک؛ تصویب رهنمودهای کل ب

 ؛ ECBهای رعایت رهنمودها و دستورالعمل 

 بانک و هر گزاریسی که بانک باید به مجلس، دولت یا وزارت اقتصاد ارسال کند )به  
ٔ
یید گزارش سالنه

ٔ
تا

(؛   پیشنهاد کمیسیون اجران 

 ها؛ تصویب بخشنامه 

 ( به دولت؛ separation proposalsهای تفریق )ارسال طرح 

؛ تصویب مقررات داخل   بانک به پیشنهاد کمیسیون اجران 

 پیشنهادی بانک و حساب 
ٔ
 پیشنهاد برای توزی    ع سود؛تصویب بودجه

ٔ
 های سالنه و ارائه

 تصویب رهنمودهای پرسنل و تصویب انتصاب مدیران کل؛ 

 ها؛وضع جرایم و تحریم 

 تصویب پیشنهادهان  برای تحریم که بانک باید به وزارت اقتصاد ارسال کند؛ 

 های تجدیدنظر یا ادعاها علیه تصمیمات بانک؛ صل درخواست حل و ف 

موافقت  هرگونه  قانون که  نامهاتخاذ  این  تحت  بانک  به  محوله  وظایف  انجام  برای  وری  های ضی

 اش با کمیسیون اجران  نیست. مسئولیت انحصاری 

کلیدی     هیأت اختیارات 

 مدیره 
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شود. کاندیداها باید اسپانیان  باشند و  توسط پادشاه و به پیشنهاد رئیس دولت منصوب یم  رئیس کل

 در حوزٔه پویل و بانیک دارای صالحیت برجسته باشند. 

 رئیس کل رویه انتصاب  

قابل تجدید برای دورٔه بعد است.   ۶زمان خدمت رئیس کل  مدت   رئیس کل دوره فعالیت   سال و غبر

 های ذیل اختیار و قدرت عمل دارد: در حوزه   رئیس کل

؛ هیأت مدیریت بانک و ریاست    مدیره و کمیسیون اجران 

دادگاه  در  بالخص  بانک  قانونی  تمام  نمایندٔه  انجام  ی  همچنیر و  اسناد  و  قراردادها  تصویب  ها، 

د وظایف محول فعالیت   شده به بانک؛ های لزم در پیشبر

ی ها ان سازمنمایندٔه بانک در نهادها و    الملل؛ ی بیر

 مدیره و شورای حکام بانک مرکزی اروپا. هیأت عضویت در  

 رئیس کل اختیارات 

ایط برکناری اعضای  ایط عزل همانند رسی ایط عزل  مدیرٔه بانک مرکزی اسپانیاست. هیأت رسی  رئیس کل رسی

 افغانستان  2.10

 ان افغانستنظام حکمراب  و ساختار سازماب  در قانون بانک مرکزی . 11جدول 
 

 های حاکمیت  تعداد لیه  یک لیه 

 مدیره  هیأتتعداد اعضای  7

 مقام شورای عایل، عنوان قائم عنوان رئیس شورای عایل، معاون اول بانک مرکزی به رئیس کل به 

 عضو دیگر.  5

 مدیره  هیأت ترکیب  

 مرجع انتخاب کننده اعضا  شوند. جمهور و با موافقت مجلس منصوب یم توسط رئیس اعضای شورای عایل 

محدودیت   ساله تمدیدپذیر  5 و  فعالیت  دوره 

 تمدید 

 تابعیت افغانستان را داشته باشد.  

 درستکار و امانتدار باشد؛ 

 اقتصاد،  
ٔ
 در رشته

 
 کاری بال ترجیحا

ٔ
 یا حقوق باشد؛   داری بانکدارای تحصیالت عایل یا تجربه

 طبق احکام مندرج در مادٔه دوازدهم این قانون، از عضویت در شورای عایل کنار گذاشته نشده باشد؛ 

 از کارکنان افغانستان بانک نباشد. رئیس کل و معاون اول از این امر مستثناست؛ 

 ویت شورای نظار و مٔوسسات مایل دیگر را به هیچ شکل نداشته باشد؛ عض

 طبق احکام قانون، تحت نظارت د افغانستان بانک قرار نداشته باشد؛ 

 بال را نداشته باشد.  عضویت شورای وزیران، شورای مل یا سایر پست 
ٔ
 های دولت  مرتبه

ایط تصدی   رسی
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عایل د افغانستان بانک بنا بر ییک از عوامل ذیل از طرف  رئیس کل، معاون اول و سایر اعضای شورای  

 آیند:  جمهور معزول یا به حالت تعلیق دریم رئیس 

ایط عضویت در شورای عایل را از دست داده باشند؛ درصورن    که ییک از رسی

  درصورن  
ٔ
ی محکومیت  در نتیجه که به جریم محکوم شود که مجازات آن حبس باشد، مگر آنکه چنیر

 نظرات مذهتر و سیایس او صورت گرفته باشد؛  ها یا نقطه فعالیت 

 های خود عاجز باشد؛  که بر اساس حکم دادگاه ورشکسته شناخته شود یا از پرداخت بده درصورن  

کت  بوده  قبل از عضویت در شورای عایل، مدیر یا کارمند ذی  که در طول پنج سالدرصورن   صالح رسی

 شده باشد. 
 

 که دچار ورشکستیک

 در صورن  که به علت بد رفتاری و سوء خلق از طرف مقام ذیصالح عزل یا به حالت تعلیق درآید. 

  که به درصورن  
ٔ
 خود نباشد؛ علت ناتوانی جسم یا ذهتی بیش از شش ماه قادر به انجام وظایف محوله

 متوایل شورای عایل د افغانستان بانک  
ٔ
در صورت غیبت بدون عذر موجه در دو یا بیشب  از دو جلسه

 ماه اخبر برگزار شده است؛  ۱۲که در 

های سیایس داشته باشد یا مرتکب تخلفات ضی    ح و مهم  در زمان عضویت در شورای عایل، فعالیت 

 شدید  رفتاری جدی در اداره داشته باشد؛ به از وظایف قانونی خود شده یا بد  
ٔ
نحوی که باعث لطمه

 به منافع افغانستان بانک شده باشد؛ 

اعضای شورای عایل به استثنای حالت مندرج در بند قبل این ماده، به هیچ دلیل دیگری از عضویتدر  

 شوند؛ شورای عایل عزل یا تعلیق نم 

 آن توسط    عزل یا تعلیق از وظایف شورای عایل قبل از 
 

 دلیل توسط خود یا وکیل قانونی وی و رسیدگ
ٔ
ارائه

 . جمهور مجاز نیست رئیس 

ایط عزل   رویه و رسی

تدوین و اتخاذ سیاست پویل افغانستان شامل حدود عملیات بازار باز توسط د افغانستان بانک، نرخ  

ان   ی مبر و  نوع  بانک،  افغانستان  د  توسط  وام  اعطای  و  یل  ی تبی برای  به    ها بانک که    ی ذخائر بهره  مکلف 

 ی آن هستند؛ دار نگه 

 تدوین و اتخاذ سیاست ارزی؛ 

 ها؛ تصویب مقررات، رهنمودها و دستورالعمل

 کند؛  هان  که د افغانستان بانک به دولت یا شورای مل ارائه یم ها و توصیه تصویب گزارش

ی در خصوص مشارکت د افغانستان بانک در  تصمیم  ی ها سازمان گبر  لل؛ المی بیر

ایط مربوط به جمع اتخاذ تصمیم در مورد ارزش اسم و طرح اسکناس آوری  ها و مسکوکات فلزی و رسی

 پول رایج کشور؛  

ایط آن؛   د افغانستان بانک و رسی
ٔ
 اتخاذ تصمیم در مورد اوراق قرضه

 ارزی و سایر منابع د افغانستان بانک؛  ذخائر ی گذار رسمایه اتخاذ تصمیم در مورد نحؤه  

کلیدی     هیأت اختیارات 

 مدیره 
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یل اسنادی که موعد رسرسید آن بیشب  از سه ماه از تاری    خ دریافت آن توسط د افغانستان  تصوی ی ب تبی

 بانک باشد؛ 

این    ۸۶طبق مادٔه    -  ها بانک تصویب هر نوع وام، ضمانت یا سایر تعهدات د افغانستان بانک به سایر  

 پنجم اعضای شورای عایل؛ قانون - با موافقت حداقل سه 

 افغانستان بانک و سایر مقررات مربوط به ادارٔه آن؛تصویب خط مشی د 

 اتخاذ تصمیم دربارٔه تشکیالت د افغانستان بانک؛  

مورد  در  موافقت  و  بانک  افغانستان  د  حسابرس کل  و  اول(  معاون  استثنای  )به  ی  معاونیر انتصاب 

 مایل دیگر بعد از اتمام دورٔه خدمت  
ٔ
 ؛ ها آنخدمت رئیس کل و معاون اولش در مٔوسسه

کت  سیس یا مسدودکردن رسی
ٔ
 د افغانستان بانک؛ تا

 
 های تابعه، شعب و دفاتر نمایندگ

در مور  تصمیم  بهره د خریداری، ساختاتخاذ  و فروش ساختم وساز،  د   ها آنبرداری  امالک  و سایر 

 افغانستان بانک؛  

 کارکنان و 
 

ایط استخدام، کار، حقوق بازنشستیک  د افغانستان بانک، رسی
ٔ
اتخاذ تصمیم در مورد بودجه

 جز اعضای شورای عایل(؛ نمایندگان د افغانستان بانک )به 

 مجاز 
ٔ
 د افغانستان بانک؛  پیشنهاد افزایش رسمایه

اتژی   های مدیریت ریسک مایل؛  اتخاذ تصمیم در مورد فرآیندهای حسابداری و اسب 

 های مایل افغانستان بانک؛ حسابهای سالنه و صورت تصویب گزارش

 رئیس کل رویه انتصاب   شود. جمهور منصوب یم رئیس کل بر اساس فرمان رئیس 

 رئیس کل ره فعالیت  دو  ساله  5

موجب این قانون به شورای عایل یا حسابرس کل تفویض نشده  رئیس کل دارای اختیاران  است که به 

اختیارات خود یم  در حدود  رئیس کل  به باشد.  بانک  تواند  افغانستان  د  امور  ادارٔه  و  مدیریت  منظور 

 اقدامات لزم را انجام دهد. 

با تصویب شورای عایل یم از  رئیس کل  نفر  یا چند  به یک  اختیارات خود را  از  یا قسمت   تواند همه 

د    هیأتاعضای   تفویض کند.  بانک  افغانستان  د  ایط  واجد رسی نمایندگان  و  موران 
ٔ
ما سایر  یا  عامل 

تهیه    ا هآنافغانستان بانک آخرین لیست اشخاص واجد صالحیت را همراه با توضیح حدود اختیارات  

 دهد.  و در صورت نیاز، در اختیار عموم قرار یم 

 رئیس کل اختیارات 

ایط عزل  ایط عزل اعضای شورای عایل بانک مرکزی افغانستان است.   رئیس کلرسی ایط عزل  همانند رسی  رئیس کل رسی

 هند  2.11
 هند نظام حکمراب  و ساختار سازماب  در قانون بانک مرکزی . 12جدول 

 

 های حاکمیت  تعداد لیه  یک لیه 
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 مدیره  هیأتتعداد اعضای  21

 مدیره  هیأت ترکیب   نفر ناظر.  ۲  نفر دیگر، ۱۰  های محل،مدیره هیأت نفر از    ۴ ها،مقامنفر از قائم  ۴حداکب    ،رئیس کل 

 های وی با انتصاب دولت مرکزی، مقام نفر از قائم   ۴و حداکب     رئیس کل 

 های محل با نامزدی از طرف دولت، مدیره هیأت نفر از  4

 نفر با نامزدی از طرف دولت.   10

ی( 
ٔ
 دو کارمند دولت با نامزدی از طرف دولت )بدون حق را

 مرجع انتخاب کننده اعضا 

 ساله و قابل تمدید، حداکب  پنج   هایش در مدن  مقام و ییک از قائم   رئیس کل 

بار انتصاب  مدیرٔه محل برای دورٔه چهارساله با امکان یک هیأت نفر( و اعضای    ۱۰مدیره ) هیأت اعضای  

 مجدد )حداکب  دورٔه مسئولیت هشت سال پیوسته یا ناپیوسته(، 

 دهند. مدیره تا زمان رضایت دولت باید به مسئولیت ادامه هیأت کارکنان دولت در 

محدودیت   و  فعالیت  دوره 

 تمدید 

ایط تصدی  -  رسی

 بگبر دولت بودن؛ حقوق 

 یا مصالحه با اعتباردهندگان؛   دارا 
 

 توقف پرداخت، ورشکستیک
ٔ
، سابقه

 
 بودن حکم ورشکستیک

؛   یا اختالل ذهتی
 

 دیوانیک

 ؛ ها بانک کارمندی در  

؛ ها بانک یا   ها بانک مدیرٔه هیأت عضویت در    ی تعاونی

کت خصوض  هیأت زمان طرف تجاری یک بنگاه تجاری یا عضو  باید هم هیچ دوعضوی ن  مدیرٔه یک رسی

یک   باشد یا ییک از این افراد نباید کارگزار عمویم یا وکیل از طرف سایرین یا تاجری باشد که بقیه با او رسی

 . اند تجاری 

ایط عزل   رویه و رسی

 ا مشورت رئیس کل به بانک بدهد. های لزم را در جهت منافع عمویم ب ده دولت مرکزی باید جهت 

 مدیرٔه مرکزی است. هیأت رسپرست  بانک در انجام وظایف با   ها، دهمحدود به این جهت 

کلیدی     هیأت اختیارات 

 مدیره 

 رئیس کل رویه انتصاب   انتصاب از طرف دولت 

 رئیس کل دوره فعالیت   ساله، تمدیدپذیر   ۵مدن  حداکب  

مقام با معرقی رئیس کل اختیار رسپرست   رئیس کل و یک قائم   مدیره، هیأت جز موارد منطبق با مقررات  به 

 اختیارات بانک را اجران  کند. وکار را دارد و یم ده امور و کسب و جهت 
ٔ
 تواند همه

 رئیس کل اختیارات 

ایط عزل اعضای   ایط عزل  مدیره هیأت مطابق با رسی  رئیس کل رسی

 مالزی  2.12
 نظام حکمراب  و ساختار سازماب  در قانون بانک مرکزی مالزی . 13جدول 

 های حاکمیت  تعداد لیه  یک لیه 

 مدیره  هیأتتعداد اعضای  ۱۲تا   9
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ی   مقام بانک،قائم  ۳حداکب    ،رئیس کل   مدیره  هیأت ترکیب   مدیره. هیأت عضو   ۸تا   ۵بیر

 ها از طرف وزیر داران  منصوب خواهند شد. مقاماز طرف پادشاه و قائم  رئیس کل

ی هیأت اعضای   ایط تعییر  وزیر داران  با رسی
ٔ
 انتصاب منصوب  مدیره از طرف پادشاه با توصیه

ٔ
شده در نامه

 شوند. یم

 مرجع انتخاب کننده اعضا 

 شوند. ها برای سه سال منصوب یم مقامبرای پنج سال و قائم   رئیس کل

 وزیر داران  برای مدت سه سال، با امکان انتصاب مجدد. هیأت اعضای  
ٔ
 مدیره از طرف پادشاه با توصیه

محدودیت   و  فعالیت  دوره 

 تمدید 

 اثبات   های وی باید بدون شهرت بد، مقام و قائم   رئیس کل 
ٔ
 امور  دارای تجربه

ٔ
شده و دارای دانش در زمینه

 پویل و مایل باشند. 

د:   یک فرد باید موارد زیر را در نظر بگبر
ٔ
 وزیر داران  پیش از توصیه

 فرد؛ 
 

 صداقت و شایستیک

 ، اقتصاد یا دانش مایل؛ داری بانک دانش، مهارت و تجربه در  

 یم وع تضاد منافع فرد با بانک یا انواع گرایش هر ن 
 

 کند. هان  که فرد دارد یا نمایندگ

 زم هیأت عضو  
ٔ
کویسی بسیار را در انجام وظایف  بر اساس درست  عمل کند و سخت   ها آن مدیره باید در همه

 خود داشته باشد. 

ی منافع خود یا  مدیره نباید از اطالعات در اختیار خود استفادٔه نامناسب کند ی هیأت عضو   میر
ٔ
ا با هدف تا

مستقیم از موقعیت خود استفاده کند.   هر فرد دیگری مستقیم یا غبر

نفعان عمل کند  عنوان نمایندٔه بخش تجاری، مایل، کشاورزی، صنعت  یا سایر ذی مدیره نباید به هیأت عضو  

 داری هستند(. جز افرادی که از طرف خزانه )به 

 مدیره باشد اگر: هیأت مقام یا عضو  قائم تواند رئیس کل،  هیچ عضوی نم 

ی یا مقام   باشد؛   گذاری قانون های  عضو مجلسیر

 کارمند دولت باشد؛ 

 مدیرٔه مٔوسسات تحت نظارت بانک مرکزی باشد؛ هیأت کارمند یا عضو  

 های کیفری مشمول زندان باشد؛ دارای محکومیت کیفری از جمله عدم صداقت یا مجازات 

 باشد که با استقالل وی در انجام وظایفش در تعارض است؛ هان   نفع در فعالیت ذی 

 یا تعلیق پرداخت یا مصالحه با اعتباردهندگان باشد 
 

 ؛دارای ورشکستیک

 شهروند مالزی نباشد.  

ایط تصدی   رسی

 کنندهٔ تقدیم استعفا به مقام نصب 

 : ها آنکنند اگر  های منصوب را عزل یم مقاممدیره یا قائم هیأت ترتیب اعضای پادشاه و وزیر داران  به 

 یا عدم توانان  بدنی شوند. 
 دچار اختالل ذهتی

ایط عزل   رویه و رسی
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 صورت جدی در عدم اجرای صحیح وظایف خود گناهکار شناخته شود. به 

جز موارد مجاز در مورد رئیس کل با موافقت وزیر داران   ماه )به   ۱۲یط دو ماه متوایل یا در سه ماه یط  

 مدیره با موافقت رئیس کل( غیبت داشته باشند. هیأت و اعضای 

 ضوابط بیان منافع و تضاد آن با مسئولیت را رعایت نکرده باشند. 

ایط نصب را از دست داده باشند.   رسی

 وکار بانک؛ مدیریت عمویم امور و کسب 

؛ تصویب بودجه و برنامه   های اجران 

 پایش مدیریت بانک؛ 

  مداوم عملکرد بانک در جهت نیل به اهداف و انجام وظایف و استفاده از منابع مایل؛ برریس 

 سایر وظایف مطابق قانون. 

کلیدی     هیأت اختیارات 

 مدیره 

 رئیس کل رویه انتصاب   ها از طرف وزیر داران  منصوب خواهند شد. مقامرئیس کل از طرف پادشاه و قائم 

 رئیس کل دوره فعالیت   ساله  5

تواند اختیارات و وظایف موجود در قانون را برای بانک  بانک را مدیریت خواهد کرد و یم   رئیس کل 

 اعمال کند. 

 رئیس کل اختیارات 

ایط عزل  مدیره. هیأت شده در عزل اعضای مطابق با ضوابط بیان   رئیس کل رسی
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 به تفکیک مواد  احکام ناظر بر بانک مرکزیتحلیل  3

 : شود یمو نتیجه به تفکیک مواد، ارائه    معیارهای زیر ارزیانر شدهطرح مجلس، بر اساس    58تا    1در این فصل از گزارش، مواد  

 داری مرکزی؛ بانکهای ادبیات  استحکام و اتقان نظری، بر اساس یافته .1

یافتهتجارب   .2 اساس  بر  دنیا،  در  مرکزی  ی بانکداری  بیر تخصص  نهادهای  بانکهای  ی  قوانیر و  مرکزی  الملل،  های 

 مقایسه پذیر با ایران؛ 

ی و مقررات پویل و مایل کشور؛پاسخگون  به خألها و کاست   .3  های قوانیر

گان پویل و بانیک کشور؛ و  .4  منطق کارکردی و قابلیت اجرا، بر اساس نظر خبر

 انسجام درونی و سازگاری درون پارادایم.   .5

 عاریف ت 3.1

 جامعیت و کمال   3.1.1

طرح مجلس نقض    زیر از موارد  شوند. این جامعیت در    های مورد استفاده در قانون در ابتدا تعریفلزم است همه کلیدواژه

 : استشده 

اجران  " تفکیک با توجه به  (1  تفاوت این دو نوع عضویت تعریف شود. لزم است عایل،  هیأتدر   "اعضای اجران  و غبر

ده"، لزم است 1با توجه به کاست  بند ت ماده   (2 ده و عملیات سب  یسب   تعریف شود.  "گبر

 تعریف شوند.  "ابزارهای پرداخت"و  " خدمات پرداخت" ، لزم است 1با توجه به کاست  بند ث ماده   (3

کت  الحسنه، تعاونی قرض  صندوق، شامل  1لزم است نهادهای احصا شده در بند ح ماده   (4  ،، ضاقی یواسپار   اعتبار، رسی

کت کت اعتبارسنحر و    ،ن  دارا  تیر یمد  رسی ای  های توسعهتوسعه جمهوری اسالیم ایران، بانکبانک  شوند؛  ، تعریف  رسی

، و  کت ارزیانر داران  بخشی  د. ن شو هم به این بند اضافه رسی

 . شود تعریف  1در ماده   "، لزم است این عبارتگریتنظیم به "  4الف ماده  6با توجه به استناد بند  (5

ده ویژه"، لزم است این عبارت 26ماده  5با توجه به ارجاع بند  (6  تعریف شود.   1در ماده  به "سب 

ی لزم است تعاریف دقیق و کامل باشند. به موارد نقص تعریف  اشاره شده است.  جداول ها هم در همچنیر
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 نویش فهرست 3.1.2

 قانون و نیازهای متفاوت استفاده
 

دگ فهرست  کنندگان از مواد مختلف، لزم است قانون دارای  با توجه به تفصیل و گسب 

ی با عنایت  ها در انتها باشد.  کلیدواژه  فهرست موضویعدر ابتدا و  )شامل احکام(  مواد  تفصیل  شامل عنوان    ،مطالب همچنیر

، لزم است   مطالب و موضوعات بیان شده در احکام قانونی
 

 در مواد برقرار باشد.   ارجاعات درون متت  به وابستیک

 

 ول طرحارزیابی مواد فصل ا. 14جدول 

ی شکل مطلوب است.  ی به همیر
ی در صورت اصالح ویرایشی م تصویب می   ب است. ناسمی 

ی ایراد قابل اصالح دارد.  ی باید حذف یا بازنویش کامل شود.  می   می 
 

 نظر کارشنایس  مواد طرح مجلس 

 1ماده 

ا   اصطالحان   ح ز   ن یکه در  به رسی برده شده است،  به کار    ف ی تعر   ر یقانون 

 شود یم
 

طرح این  احتمال در  تبعیت   ،  قوان  به  ی از  سایر    یر

تا از تکرار   اند شده فی تعر   ها دواژه یابتدا کل کشورها، 

ی     دقیق و بعضا    جامعریف  ا معهذا این تع  شود. پرهبر

 نیست. 

   ران یا  اسالیم  یجمهور   ی: بانک مرکز ی بانک مرکز  الف 

 ب 

  ی بانک مرکز  عایل هیأت :  عایل  هیأت

در   اجران   غبر و  اجران   اعضای  به حضور  توجه  با 

هیأت عایل، تفاوت این دو نوع عضویت باید تعریف  

 شود. 

   ی کل بانک مرکز   سی: رئرئیس کل  پ 

 ت 

در بانیک  اتیعمل  حق  افت ی:  اشخاص  از  ده  حقوق    ف  ی سب  و    و 

 اعتبار جاد یا  ا ی التیتسه یاعطا 
 

ده  تسهیالت   دریافت سب  اعطای  بانیک  و  ، عملیات 

ده به نیست.   منظور اعطای تسهیالت  دریافت ستر

 ، عملیات بانیک است. یا ایجاد اعتبار 

دهضمنا در این تعریف از لغت   استفاده شده    ستر

 تعریف شود.  جداگانهکه لزم است 

ی   : جایگزین  یپیشنهاد می 

است وجیه  ده  اساسکه    "سب  از   بر  قرارداد 

ط بر ضمه   اشخاص دریافت شده و بدون قید و رسی

ده  دریافت کننده   سب  و  است.  ایط  رسی رعایت  با 

به    ، شده  توافق های  محدودیت  بازپرداخت  قابل 
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 نظر کارشنایس  مواد طرح مجلس 

ده گذار یا با درخواست وی قابل انتقال به غبر   سب 

 ". است

بانیک  ث  اقدامان  خدمات  مجموعه  عمل   بر غ  :    بر نظ  ،بانیک   اتیاز 

اسناد  شیو گشا   نامهضمانتصدور   که مؤسسه  است    یاعتبار 

اعالیم   تواند یم  یاعتبار  ضوابط  چهارچوب  مرکز   در  به    ی بانک 

 كند.   افتیارائه و در قبال آن کارمزد در  انیمشب  

 

، اعم و اخص من  خدمات پرداخت و   دمات بانیکخ

لزم    خدمات و ابزارهای پرداخت  اند. بنابراینوجه

 د.  نتعریف شو   جداگانه است

 ج
 یمؤسسه اعتبار 

 
  ی است که با مجوز بانک مرکز   : شخص حقوق

و ارائه   بانیک  اتیشده و به انجام عمل  سیموجب قانون تأس  به  ا ی

قانون،    ن یو در ا   د ینما مبادرت یم    از خدمات بانیک  بخشی   ا یتمام  

اعتبار  بانک و مؤسسه  تفک  بانیک بر غ   ی شامل  و    کی است.  کارکرد 

  حسب دستورالعمل   بانیک بر غ   ی ر بانک و مؤسسه اعتبا   اراتیاخت

 . د یخواهد رس  عایل  هیأت  بیتصو   است که به

 

چ،   بند  در  ارائه شده  معیار  به  و  بنا  بانک  تفاوت 

بانک  آن است که اویل بنا به    مؤسسه اعتباری غت 

اجازه   قانون،  موجب  به  یا  مرکزی  بانک  مجوز 

را دارد؛ در حایل که مؤسسه    استفاده از عنوان بانک

ی مزیت   بانیک فاقد چنیر تصی    ح به    است.   اعتباری غبر

مؤسسه   نوع  دو  این  اختیارات  و  کارکرد  تفکیک 

 اعتباری در دستورالعمل هیأت عایل، راهگشاست. 

خاض  چ نوع  اعتبار   بانک:  مؤسسه  بانک    ی از  مجوز  با  است که 

  تواند و یم   کند به موجب قانون از عنوان بانک استفاده یم   ا ی  یمرکز 

انواع مختلفی    ، یا توسعه   ،تخصص   ، یاز جمله تجار   مشتمل بر 

و    ،مشارکت   باشد.  قرض   ا یجامع  مذکور    ی ها بانک الحسنه 

  يا مجاز   صورت به   توانند یم
ی   و در   یحقيف  ، ملسطوح بیر يا    الملل 

 كنند.   تیفعال  یا منطقه 

 

بانک  انواع    ، تخصص   ،یتجار های  احصای 

و   ، مشارکت    ،یا توسعه  در  الحسنه  قرض  جامع 

رسمایه مشوق  انواع  قانون،  تاسیس  برای  گذاران 

بانک .  هاستبانک  تاسیس  ی  دانسی    های مجاز 

بانک یمجاز  و  ی   های،  و  المللبیر ی که    یا منطقه   نبر

نداشته قانونی محکم  جایگاه  مطلوب  تاکنون  اند، 

ها در قانون دست  تعریف این نوع بانک   است. عدم

ایط باز یم -هیأت عایل را در تعریف به اقتضای رسی

 گذارد. 

رغم استفاده  لزم است توجه شود بانک توسعه، به 

نیست   اعتباری  بانک، موسسه  عنوان  از  مصطلح 

بانک   معهذا  ندارد.  ده  سب  دریافت  اجازه  چون 

 توسعه شخص تحت نظارت است. 
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 ح

  ن ی نظارت: منظور از اشخاص تحت نظارت در ا اشخاص تحت  

کل اعتبار   هیقانون،  الحسنه،  قرض  یها صندوق  ، یمؤسسات 

کت   یها تعاونی  رسی  یواسپار   یها اعتبار، 
ی
ضاق کت  ها،،    ی ها رسی

کت  ، یمؤسسات اعتبار   ن  دارا   تیر یمد -ارائه  اعتبارسنحر   یها رسی

ی ، مؤسسات تضم یدهنده خدمات به مؤسسات اعتبار  تعهدات    یر

به انجام   ،ی بانک مرکز   صی اشخاض  است که حسب تشخ  ر یو سا 

بانیک   ا ی  ات یعمل  خدمات  ابزارها   ، ارائه  سا   ی ارائه  و    ر یپرداخت 

 . مرتبط اشتغال دارند   یها ت یفعال

 

مواد  در  یا  ماده،  ی  همیر در  باید  مؤسسات  این 

به  آنجداگ  یمآنهای که  ارجاع  تعریف  ها  دهند 

 شوند.  

-به ارزیانر ادواری ارزش بازاری داران    از با توجه به نی

اعتباری،  مؤسسهای   فرایند    خصوصبه ات  در 

است   لزم  کگزیر،  به    ن  دارا   انر یارز   هایت رسی هم 

این بند   فهرست اضافه    اشخاص تحت نظارت در 

  . شود 

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

اشخاص تحت نظارت: اشخاص تحت نظارت در  "

اعتبار   نیا  توسعه،  بانک  ،ی قانون، مؤسسات  های 

تعاونی قرض  یها صندوق اعتبار،    یها الحسنه، 

کت کت  ها،، ضاقی یواسپار   یها رسی   ت یر ی مد  یها رسی

کت  ،ن  دارا  ی ، مؤسسات تضماعتبارسنحر   یها رسی   یر

سا  و  یم اشخاض     ر یتعهدات  شامل  که    شود را 

  ا ی  اتیبه انجام عمل   ،ی بانک مرکز   صی حسب تشخ 

  ر ی پرداخت و سا   یارائه ابزارها   ،ارائه خدمات بانیک

 " . مرتبط اشتغال دارند   یها ت یفعال

صه 
تب

 

  ی ابزارها  و  خدمات بانیک  ،بانیک  اتیعمل ق یمصاد  ص ی مرجع تشخ

  هیأت ستورالعمل مصوب  ددر چارچوب    ی پرداخت، بانک مرکز 

 است.  عایل

  

اشخاص حق خ به   حقوق    ا ی  ف  ی اشخاص مرتبط:  انحا    ی نحو که  از 

ی رابطه خو   بر نظ طور  بتوانند به   ت  ی ر ی مد  ا ی  ت  یمالک  ،ی شاوندیداشی 

اشخاص تحت نظارت    یها یبر گ میبر تصم   می مستقبر غ  ا ی  میمستق 

نما  نفوذ  بانک    قیمصاد  صی . تشخ ند یاعمال  با  اشخاص مرتبط 

 است.  عایل هیأت   بدر چارچوب دستورالعمل مصو   یمرکز 

  

با هدف صيانت از    یاست که بانک مرکز   : مجموعه اقدامان  ر یگز  د

مایل ثبات  حفظ  و  عموم  تحت    منافع  اشخاص  خصوص  در 
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 ی نظارت که با مشکل نقد
 

   ا یمواجه شده    نیک
 

  در معرض ورشکستیک

 گذارد. اند، به مورد اجرا یم قرار گرفته

 اهداف قانون  3.2

ی هدف برای قانون امری متداول نیست ی   . تعییر ی کشورهای مطالعه شده نبر ی  مرور شد،    در فصل دوم گزارشکه    ،در قوانیر چنیر

ی    2ماده  دیده نشده است. مضاف بر آن، در  ای  رویه  تعییر
ها در  آنده که ممکن است تعقیب و تحقق شبرای قانون اهداقی

د.  یا نظام بانیک  تعارض با اهداف بانک مرکزی   زارهای لزم برای تحقق برجی از این اهداف  ، نظام بانیک فاقد ابعالوهبه قرار گبر

ار به غبر و انحصار و احتکار و معامالت باطل و حرام است.   ،  از جمله منع اضی ی ی قانون نباید لغو باشد در حایل  همچنیر می 

 است.   2برشمرده شده در ماده که مشخص نیست چه شخص حقوق  مسئول تحقق اهداف چهارگانه 

است. استقرار عدل و قسط در نظام  نظام جمهوری اسالیم از نظام بانیک تصی    ح شدهدیرینه  آمال و آرزوهای    2در ماده  

ای، از توسعه  نایافتهاهداف دستو استخدام نظام پویل و اعتباری در جهت    کشور، حذف ربا از عملیات بانیک   اقتصادی

ی از مستمندان و رفع فقر در صدر اهداقی است که یط دهه رفته و  های گذشته از نظام مایل کشور انتظار یمجمله دستگبر

ایس همواره انتظار داشته بانک  نظام سی  عالوهبه .  ند ابابت عدم تحققش بارها بازخواست شدهمدیران ارشد پویل و مایل  

   ها بانک مرکزی و  
 

نقدینیک این شمشبر  بخش  ،با هدایت   کنند. 
ها و صنایع منتخب را حمایت و مناطق محروم را پشتیبانی

دهه بالی رس مدیران بانیک کشور قرار داشته و بخش زیادی از انرژی و اعتبار سیایس روسای کل بانک مرکزی    4داموکلس یط  

 ون  آن ضف شده است. برای پاسخگ

 . ارزیابی مواد فصل دوم طرح15جدول 

ی شکل مطلوب است.  ی به همیر
ی در صورت اصالح ویرایشی م  تصویب می   ب است. ناسمی 

ی ایراد قابل اصالح دارد.  ی باید حذف یا بازنویش کامل شود.  می   می 
 

 پیشنهاد مجلس مواد طرح 

 2ماده 

  قانون عبارت است از: اهداف این 

ی هدف برای قانون، متعارف نیست. شایسته  تر است  تعییر

قانون   برای  هدقی  نشو که  ی  آن که    د. تعییر   ممکن مضافا 

ی شده   ی شده برای قانون با اهداف تعییر است اهداف تعییر

 د. نبرای بانک مرکزی در تعارض قرار گبر 
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1 
قانون  در  اقتصادی مندرج  احکام  و  اهداف  تحقق  به    کمک 

   43اصل   5اسایس به ویژه بند 
 

و   غبر  به  ار  اضی منع  برای  لزم  ابزارهای  فاقد  بانیک  نظام 

 انحصار و احتکار و معامالت باطل و حرام است. 

2 
  در جهت رشد  

 
مديريت ایجاد اعتبار و تنظيم جريان نقدينیک

 و توسعه اقتصاد کشور  
 

مستند   تجربه  بانک  مطابق  دنیا،  در  مرکزی  بانکداری 

از   اقتصادی  توسعه  و  رشد  ارتقای  سازوکار  فاقد  مرکزی 

 طریق مدیریت اعتبار است.  

گذاری است  ها هم انتفاع از رسمایهداران بانکهدف سهام 

نمکه   اقتصاد کشور  توسعه  و  رشد  به  انجامد.  لزوما 

عالوه، معتی عبارات "مدیریت ایجاد اعتبار" و "تنظیم  به 

" روشن نیست. 
 

 جریان نقدینیک

   استقالل، کارآمدی و پاسخگون   بانک مرکزی  یارتقا  3

  ارتقای سالمت، کارآمدی و پاسخگون  شبکه بانیک  4

رقابت  ارتقای  است  به  لزم  بانیک  پذیری  صنعت  اهداف 

اضافه و کارامدی با کاران  جایگزین شود؛ زیرا ارتقای کاران   

پاسخگو   است.  بانیک  صنعت  بودن  رقابت   درجه  معلول 

بانک  رقابتکردن  افزایش  طریق  از  تنها   ، ی نبر پذیری  ها 

 شود. صنعت بانیک حاصل یم

5 

ی مایل -زيرساخت  هدایت تسهیالت و اعتبارات در جهت تأمیر

ها و صنايع اسایس  کشور، واحدهای اقتصادی مؤثر در رشد  

 و توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و بهره وری عوامل تولید 

 

ی مایل پروژه کتتأمیر متمرکز  ها، صنایع و رسی ها فرایندی غبر

بانک  دهای  است که  به فراخور رسمایه، منابع، و راهبر ها 

بت به آن تصمیم  وکار و اقتضائات بازار، نستوسعه کسب

بانک یم ند.  مایل(  گبر و  )پویل  ثبات  اقتضائات  از  فراتر  ها 

  پذیرند. اقتصاد کالن از بانک مرکزی دستور نم

 و اختیارات بانک مرکزی  ، وظایفها، اهدافمسئولیت 3.3

 بندی لیه 3.3.1

وع شده و به وظایف و    ؛ ترتیب مواد هملزم است عنوان فصل به "اهداف، وظایف و اختیارات" تغیبر کند  از هدف رسی

ی احصای اختیارات ختم شود   باشد. متناظر حسابده و پاسخگون  با طراج سازوکار  ها مسئولیت؛ همچنیر
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 تصی    ح اهداف 3.3.2

ی   هدف اول از نظر عملیان  به    ند. کنصی    ح یمترا برای این نهاد    ثبات مایلو    پویلثبات  ی مرکزی دو هدف  هابانک قوانیر

ل تورمها و  ثبات قیمتذیر  پسنجشماموریت   های مرکزی که  آن دسته از بانک  در مورد   ،شود. هدف دوم همترجمه یم  کنتی

های  تعداد محدودی از بانک.  شود ترجمه یم سالمت بانکثبات و ارتقای    ها را دارند، به ماموریتدستورکار نظارت بر بانک

،  ای از  از درجه،    -  از جمله فدرال رزرو آمریکا   –  معروفند  31های دو فرمانهکه به بانک   مرکزی ، اقتدار سیاست  استقالل عملیان 

ی برعهده   ثبات تولید یا اشتغال کامل متداول، ماموریت  ماموریت عالوه بر این دو  که  و تنوع ابزارهای مدیریت  برخوردارند  را نبر

   زند. اول لطمه نم  ای که این ماموریت سوم، به دو ماموریت استاندارد دارند؛ به گونه

 ی مرکزی عبارتند از: هابانک ل  متداو  وظایف

 ها؛ پویل برای نیل به ثبات قیمت گذاریسیاست (1

 ؛ها بانک برای کسب اطمینان از سالمت  ها بانک نظارت بر   (2

 ؛کشور   یو طال ارز  ر یذخامدیریت  (3

  نظام پرداخت؛ حاکمیت   هایفراهم کردن زیرساخت  (4

 ؛ و ات اعتباریمؤسس و  دولت ارائه خدمات بانیک به  (5

   ؛ و ارائه تحلیل و مشاوره به دولت و مجلس در خصوص مسائل اقتصادی (6

 . های ذیربطدستگاهسایر نظام مایل کشور در همکاری با و ثبات بانی و توسعه دیده  (7

 ها ارجحیت ثبات قیمت 3.3.3

به مامور با توجه به تعدد ماموریت ی یک ماموریت نسبت  در قانون  لزم است  یت)های( دیگر،  ها و احتمال تزاحم پیگبر

 ها ارجح بر سایر اهداف و وظائف است. تزاحم، ثبات قیمتبروز تصی    ح شود در صورت 

 ثبات مایل و سالمت بانیک  3.3.4

، ها از یک بازار به سایر بازارهای مایلو ریسک 33ها ناترازی 32ثبات مایل اعم از سالمت و ثبات بانیک است، و به دلیل رسریز 

گران بازارهای  لزم است ناظران و تنظیمین  ا. بنابر بده ممکن نیستبیمه و    ،رسمایه  هایمت بانیک بدون ثبات بازار تحقق سال 

 

31 Dual mandate 
32 Spillover 
33 Imbalances 
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های در حال تحول در هر بازار را  های سیاست  تعهدآور، ریسکمند، و برخوردار از پروتوکلمایل در یک رابطه نهادی، قاعده

 های سیستمیک، تداببر هماهنگ و منسجم اتخاذ کنند. و در برابر ریسک به یکدیگر اطالع داده 

  
 

، لزم است هماهنیک اژ مقرران  آربیب  از  ی  پرهبر با برای  بانیک،  ناظر  بیمه، صندوق  مقام  بازارهای رسمایه،  های  رگولتورهای 

، بازار سایر داران  
 

ناظرانی که در بازارهای مایل فعالند، به    گذاران و ها )شامل امالک و مستغالت( و سایر مقرراتبازنشستیک

آوری بازارهای مایل در مقیاس  ترتیبات نهادی لزم برای پایش ثبات، پایداری و تاب  عالوهبه   وظایف بانک مرکزی اضافه شود. 

ی سازوکارهای رسایت ناترازی و بحران از یک بازار به بازارهای دیگ ر، در این کالن، با مشارکت بانک مرکزی و در نظر گرفی 

ی مهم، تکلیف قانون به تشکیل    قانون دیده شود.  ، متشکل از رگولتورهای  شورای ثبات مایلراه مناسب برای تحقق چنیر

 بازارهای پول، رسمایه، بده، و بیمه است. 

 اهداف بانک مرکزی و نظام بانیک  3.3.5

یم و اجرای سیاست پویل و اعتباری بر اساس قانون پویل و بانیک، "بانک مرکزی ایران مسئول تنظ  10طبق بند الف از ماده  

اقتصادی کشور  موازنه  یم  سیاست کل  و  پول  ارزش  حفظ  ایران  مرکزی  بانک  "هدف  ماده،  ی  همیر ب  بند  طبق  باشد." 

 سیاست کل   و تسهیل مبادلت بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است." تبعیت سیاست پویل و اعتباری از ها  پرداخت 

ی مورد نیاز به منظور برقراری ثبات پویل و  هاسیاستاستقالل بانک مرکزی برای اتخاذ   قضور در بند الف، نااقتصادی کش 

ی تعدد و تنوع اهداف چهارگانه بعضا ناسازگار، ناقض شفافیت و وضوح اهداف بانک مرکزی است.   مایل است. در بند ب نبر

کمک به  لزمه  کند،  یم  ی پویل انقباضی را ایجابهاسیاسترزش پول  مثال در دوران رکود توریم، در حایل که حفظ ا   عنوانبه

اقتصادی،   اعتباری  هاسیاست رشد  اقتضائات    -این ماده    عالوهبه .  استای  دچرخهپای  مرکزی دهه    بانکداریبا توجه به 

 هدف بانک مرکزی ساکت است.  عنوانبه در برابر سالمت بانیک  - میالدی  1970

( استقرار نظام پویل و اعتباری بر مبنای حق و  1قانون عملیات بانیک بدون ربا، اهداف نظام بانیک عبارتند از:   1مطابق ماده  

( فعالیت  2  ؛عدل )با ضوابط اسالیم( به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور 

( ایجاد  3  ؛ اقتصادی دولت جمهوری اسالیم با ابزارهای پویل و اعتباری  هایو برنامه   ها سیاستاهداف و  در جهت تحقق  

ش تعاون عمویم و   ها و  انداز پسو  ها  از طریق جلب و جذب وجوه آزاد و اندوخته   الحسنهقرضتسهیالت لزم جهت گسب 

ده ی  ها  سب  ی در جهت    ها آنو بسیج و تجهبر ایط و امکا   تأمیر اصل چهل و    9و    2ی به منظور اجرای بند  گذار رسمایهنات کار و  رسی

( تسهیل در امور  5  ؛ و و تسهیل مبادلت بازرگانی ها  ( حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت 4  ؛ سوم قانون اسایس

 شود. یم گذاشته  و مبادلت و معامالت و سایر خدمان  که به موجب قانون بر عهده بانکها و دریافت ها پرداخت 

تنظیم کننده نظام پویل و اعتباری کشور، موظف به انجام    عنوانبهقانون پویل و بانیک، "بانک مرکزی ایران    11طبق ماده  

)ج(   ،ات اعتباریمؤسس و ها )ب( نظارت بر بانک ،فلزی رایج کشور  هایباشد: )الف( انتشار اسکناس و سکهیم وظایف زیر 

ی پرداختتنظیم مقررات مربوط   ارزی و نظارت بر معامالت ارزی، )د( نظارت بر   هایبه معامالت ارزی و تعهد یا تضمیر
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و تنظیم مقررات   معامالت طال و تنظیم مقررات مربوط به این معامالت، و )ه( نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران

 مربوط به آن." 

فلزی رایج کشور.   های( انتشار اسکناس و سکه 1ظام بانیک عبارتند از:  قانون عملیات بانیک بدون ربا، وظایف ن  2طبق ماده  

ل و هدایت گردش پول و اعتبار.  2 ی پردا 3( تنظیم، کنب  های ارزی  تخ( انجام کلیه عملیات بانیک ارزی و ریایل و تعهد یا تضمیر

( انجام 5.  ها آنیم مقررات مربوط به  ( نظارت بر معامالت طال و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظ4دولت.  

( عملیات بانیک مربوط به آن قسمت از 7ی پویل و اعتباری.  ها سیاست( اعمال  6عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار.  

د.    هایبرنامه   الحسنه قرض  های( افتتاح انواع حساب8اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پویل و اعتباری باید انجام گبر

ده اندازپس )جاری و   ( اعطای وام و اعتبار بدون ربا  9.  ها آنو صدور اسناد مربوط به    دار مدتی  گذار رسمایه  های( و سب 

قانون اسایس.   43اصل  2قانونی جهت تحقق بند  هاییر خدمات بانیک به تعاونی ( اعطای وام و اعتبار و ارائه سا10)بهره(. 

وجوه ریایل مؤسسات پویل و    دارینگاه(  12ارزی و طالی کشور.    ذخائر و اداره    دارینگاه( انجام معامالت طال و نقره و  11

ی مایل  د موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پویل و  ( انعقا13مشابه یا وابسته به این مؤسسات.   یا مؤسساتالمللبیر

ی دولت و سایر کشورها.    و ترانزیت  بیر
ی امانات طال و نقره و اشیای گرانبها و اوراق بهادار و اسناد  دار نگه ( قبول و 14بازرگانی

امانات.   اجاره صندوق  از اشخاص حقیف  و حقوق  و  تأیید و قبول  15رسم  ریایل جهت    نامهضمانت( صدور و  ارزی و 

یان.   ( انجام خدمات وکالت و وصایت. 16مشب 

نسبت به نظام   گذار قانونسال بعد از قانون پویل و بانیک، تغیبر دیدگاه فاحش    11قانون عملیات بانیک بدون ربا،    2و    1مواد  

ل سطح آگاه از کارکردهای بخش مایل را در اقتصاد نشان ی قانون عملیات بانیک بدون ربا، نظام  د. از منظر  ندهیم  بانیک و تبی

مصوب آن است. حد تفصیل بعصی    هایسالری دولت و در خدمت اجرای برنامه بخشی از دیوان   ،شامل بانک مرکزی،  بانیک 

ی  دار نگهبانیک" در وظایف قانونی نظام بانیک، یا "قبول و    هایاز قبیل ذکر "صدور اسناد مربوط به افتتاح حساب  -بندها  

لاما ی دهد؛ یا "انجام خدمات وکالت و وصایت" یم  نات طال و نقره و اشیای گرانبها" که نظام بانیک را در حد صندوق امانات تبی

خانه  به بانک در این قانون دارد. جالب    گذار قانون  فرودستانه  اسناد رسم است، نشان از نگاه  هایکه از امور جاریه دفب 

 . استو نسخ نشده  ماندهسال تصویب شد، هنوز نافذ  5برای اجرای آزمایشی به مدت  کهنآ  رغمبهاین قانون   کهآن
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 مجلس   تحلیل کل مواد طرح 3.3.6

ی ثبات و سالمت   34ها قیمتدو هدف "ثبات سطح عمویم    نسبت بهطرح مجلس    3ماده  تصی    ح   ل تورم" و "تأمیر
و کنب 

   : سه ایراد بنیادی دارد ماده این بانک مرکزی، یک دستاورد بزرگ برای اقتصاد کشور است. فراتر از آن،  برای 35شبکه بانیک" 

پارادایم مستقلبندهای الف و ب  نخست،   لزوما    ریشه در دو  مرتبط دارند که  با فرض معلوم بودن    د. یستنن   سازگار و غبر

ع و برقراری مناسبات عادلنه در بخش پویل و بانیک اقتصاد، دلیل ندارد که ثبات قیمت  داریبانک ل  سازگار با رسی ها، کنب 

 سازگار باشد.  بانکداری تورم، ثبات و سالمت بانیک، و رشد و توسعه اقتصادی، با این سبک 

ع مقدس اسالم  بانکداری"دوم،   " و نحوه "برقراری مناسبات عادلنه در بخش پویل و بانیک اقتصاد کشور" که  سازگار با رسی

ی قابل استنادی تعریف نشده است.   م در بند  در بند الف مسئولیت بانک مرکزی دانسته شده، در هیچ می  نمایندگان محب 

ی را از بانک مرکزی خواسته3الف ماده   ی  گذاری سیاستدر    کهآنرسد به    اند که حت  بر روی کاغذ هم تعریف نشده؛ چه، چبر

 بانیک قابل تعقیب باشد.   گذاری و عملیاتو مقررات

ی یمسوم،  تواند در تعارض با دو هدف قبل قرار  تعقیب هدف سوم از بند ب، یعتی "حمایت از رشد و توسعه اقتصادی" نبر

د. مهم ل تورم و ثبات  ترین امکان در اختیار بانک مرکزی برای تحقق هدف سوم، برقراری گبر ثبات اقتصاد کالن از طریق کنب 

  مایل است و بانک ابزار دیگری برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی در اختیار ندارد. ذکر اهداف ناسازگار در قانون موجب 

 شود که در عمل نتوان هیچ کدام را محقق کرد. یم

ها و  در تعارض با ثبات قیمت   -در دوران رکود توریم یا رونق    خصوصبه  –ممکن است حمایت از رشد اقتصادی  ،  عالوهبه

ی  د    تأمیر لجرم باید حمایت    د. کر محقق  زمان  به طور همنتوان این اهداف را    عملدر مقام    و ثبات و سالمت شبکه بانیک قرار گبر

قیمت ثبات  به  لطمه  به عدم  وط  ثبات و سالمت  از رشد مسی و  از    ها بانکها  اما حمایت  اقتصادی هدقی  باشد.  توسعه 

با آن ندارد.   امکان در اختیار بانک ترین  مهمچندبعدی، وسیع و پیچیده است که ابزارهای در اختیار بانک مرکزی نسبت  

ل تورم و ثبات مایل است. حمایت از رشد اقتصادیمرکزی برای     ، برقراری ثبات اقتصاد کالن از طریق کنب 

 است:  لزم طرح مجلس  3در خصوص ماده  لذا 

ع مقدس اسالم و برقراری مناسبات عادلنه در بخش پویل  ولیت استقرار  ئمس ، ناظر بر "بند الف (1 بانکداری سازگار با رسی

 حذف شود؛   "و بانیک اقتصاد کشور

 

گذاری توریم، بر حس             ب  های هدفها، در رژیمها و اطمینان آحاد جامعه به پول مل اس             ت. ثبات قیمتثبات پویل به معتی ثبات قیمت 34
 کند. مرکزی از طریق تصمیمات کمیته )شورای( سیاستگذاری پویل تحقق آن را دنبال یمشود؛ هدقی که بانک  هدف توریم دولت تعریف یم

ی یم 35 ی از بحراننظام بانیک س     الم و باثبات تخص     یص بهینه منابع مایل را در اقتص     اد تامیر های مایل  کند و مانع  اقدامات پرهزینه برای جلوگبر
 شود. منتیه به آثار مخرب بر بخش واقیع یم
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ه وسیع دامنه آن، و عدم انطباق ابزارهای در اختیار بانک مرکزی با تحقق آن،    دلیل، بهتوسعه اقتصادیحمایت از   (2 گسبی

 ب حذف شود؛  3د از بن

وط به  ب،    3در بند   (3 حمایت از رشد    ، جایگزینها و سالمت شبکه بانیک ثبات قیمتعدم لطمه به  ثبات تولید، مسی

 ؛ ود اقتصادی شو 

ی به وظایف اضافه شود متناظر با وظایف نظارن  بانک مرکزی در هر حوزه، مقررات 4در ماده  (4  . گذاری در آن حوزه نبر

 وم طرحسفصل مواد ارزیابی  . 16جدول 

ی در صورت اصالح ویرایشی  ی شکل مطلوب است.  است.  مناسبمی  ی به همیر
 تصویب می 

ی باید حذف یا بازنویش کامل شود.  ی ایراد قابل اصالح دارد.  می   می 
 

 مجلس مواد طرح  پیشنهاد

 3ماده 

ع مقدس اسالم و نحوه برقراری   بانکداری سازگار با رسی

مناسبات عادلنه در بخش پویل و بانیک اقتصاد کشور  

در   به  مسئولیت    بند این  که  مرکزی  استقرار آن  بانک 

استنادی    واگذار  قابل  ی  می  هیچ  در  در کشور  شده، 

ی از بانک مرکزی  تعریف نشده است.   ی لذا در این بند چبر

بر روی کاغذ هم تعریف نشده؛    خواسته شده که حت  

سیاست  در  که  رسد  مقرراتچه  و  گذاری،  گذاری 

 عملیات بانیک قابل تعقیب باشد.  

استقرار  ئمس  و  ولیت  اسالم  مقدس  ع  رسی با  سازگار  بانکداری 

برقراری مناسبات عادلنه در بخش پویل و بانیک اقتصاد کشور  

 در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است. 

 الف 

است.   مطلوب  و  لزم  مرکزی  بانک  اهداف  تصی    ح 

قانون، دستاورد  به  این دو هدف در  خصوص، تصی    ح 

 برای کشور است. 
 

 بزرگ

ی کند:     بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگبر

ل تورم ثبات سطح عمویم قیمت  .1  ها و کنب 

ی ثبات و سالمت شبكه بانیک  .2  تأمیر

 ب 

خصوص در  ، به اقتصادی ممکن است حمایت از رشد  

ی ثبات و  در تعارض با ثبات قیمتدوران رکود،   ها و تأمیر

د   قرار گبر بانیک  شبکه  این    عمل در    و سالمت  نتوان 

را   هم اهداف  طور  باید    د. کر محقق  زمان  به  لجرم 

قیمت ثبات  به  وط  از رشد، مسی و  حمایت  ثبات  و  ها 

 ها باشد. سالمت بانک 

حمایت از  ترین امکان در اختیار بانک مرکزی برای  مهم 

اقتصادی  طریق  رشد  از  اقتصاد کالن  ثبات  برقراری   ،

 

 حمایت از رشد و توسعه اقتصادی  .3
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 مجلس مواد طرح  پیشنهاد

است.  مایل  ثبات  و  تورم  ل  توسعه    کنب  از  حمایت  اما 

است که   پیچیده  و  وسیع  چندبعدی،   
ی
اقتصادی هدق

 ابزارهای در اختیار بانک مرکزی نسبت  با آن ندارد. 

توسعه اقتصادی  حمایت از  م است  لذا در این بند، لز 

ثبات   و  به    تولید حذف  وط  به  مسی لطمه  ثبات  عدم 

 د. شو جایگزین ها و سالمت شبکه بانیک قیمت 

 4ماده 

به      نسبت  قانون،  در چهارچوب  است  مرکزی موظف  بانک 

 انجام وظایف زیر اقدام کند: 

 الف 

به   توجه  ارزی  آنبا  از سیاست  اعم  پویل  که سیاست 

 کند. است، "تنظیم و اجرای سیاست پویل" کفایت یم

ی و اجرای سیاست    1 های پویل و ارزی تعییر

ر و موکول بر بر اشخاص تحت نظارت   36نظارت 
 
  موخ

غفلت شده   است که در این بند از آن 37ی گذار مقررات

مقرراتاست.   بر  نظارت  اشتباه    گذاری  فرض شمول 

 است. 

 2 نظارت بر »اشخاص تحت نظارت« 

ی "ذخایر ارزی" مناسب  ی ی و مدیریت ذخائر دار نگه   الملل است. تر از ذخایر بیر  3 الملل کشور بیر

ب مسکوک و انتشار اسکناس" کفایت یم  ب مسکوکات و انتشار اسكناس   کند. "ضی  4 کشوررايج   یها ضی

 5 داری جواهرات مل نگه    

است    گری وضع مقرراتمعلوم نیست منظور از تنظیم

لزم ابهام  رفع  برای  نظارت.  با  گری تنظیم"است    یا   "

   . جایگزین شود   گذاری""مقررات

ی از انحصار و مداخله در کسب و کار  عالوه به  برای پرهبر

پرداخت،  بازیگران   ضفصنعت  است  و  لزم  ایجاد  ا 

زیرساخت حاکمیت  توسعه  زیرساخت ،  های  نه  های  و 

 وظیفه بانک مرکزی باشد.   ،انتفایع

زیرساخت   توسعه  و  سیاستایجاد  تنظیم ها،  و  گری  گذاری 

 نظام پرداخت کشور

 

6 

گذار مایل در  با توجه به برتری قدرت سیایس سیاست 

ی اتخاذ  مقایسه با سیاست  گذار پویل، لزم است تداببر

 7 دار، کارگزار و مشاور دولت عنوان بانک ایفای نقش به  

 

36 supervision 
37 regulation 
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 مجلس مواد طرح  پیشنهاد

تا   به    بانکداریشود  وط  مسی پویل  حفظ  دولت  ثبات 

به   . باشد  مرکزی  بانک  نقش  مشاور  تصی    ح  عنوان 

مرکزی   بانک  استقالل  تحکیم  در  جلو  به  دولت، گایم 

 است. 

بانکداری مؤسسات اعتباری  بانکداری مرکزی،  اقتضای 

ثبات و سالمت    است. در ایفای این وظیفه باید حفظ

 . مد نظر باشد نظام بانیک  

 8 ی عنوان بانکدار مؤسسات اعتبار ایفای نقش به  

ه  ذخبر برای  متمرکز  و  جامع  داده  پایگاه  سازی  تشکیل 

-میلیاردها تراکنش بانیک که به رسعت هم رو به افزایش

اند، برای احراز اطمینان از سالمت و ثبات بانیک، نه لزم  

 و نه کاقی است.  

های لزم" عبارت الزامبه  آور حقوق   عالوه "ایجاد بسب 

کند و نه حف  برای  نیست؛ نه تکلیفی برای بانک ایجاد یم

 نفعان. ذی 

ی از انحصار و مداخله بانک مرکزی در کسب   برای پرهبر

بازی کار  توسعه  و  و  ایجاد  تنها  مایل،  بازارهای  گران 

 د.  های حاکمیت  باید وظیفه بانک مرکزی باشزیرساخت

ی طرح،   8ماده    ۲۰البته طبق بند   اتخاذ تصمیم در  همیر

رسمایه   در  مرکزی  بانک  حقوق   مشارکت  خصوص 

کت های بانک را پشتیبانی  ها و مؤسسان  که فعالیت رسی

وط به آن استکنند،  یم گری  که منجر به تصدی  مسی

کت ور و رقابت بانک مرکزی با رسی ضی های خصوض  غبر

 . نشود 

های لز   م برای تشكيل پایگاه داده جامع و متمركِز  ایجاد بسب 

 های اشخاص تحت نظارت عملیات بانیک، خدمات و تراکنش 

9 

کت  های لزم حقوق  و اطالعان  برای فعاليت رسی -ایجاد بسب 

ی تعهدات و سایر نهادهای   ، مؤسسات تضمیر های اعتبارسنحر

 داری بانک مکمل صنعت  

10 

ورت و مصلحت   های  ن ا برقراری پیممقام تشخیص ضی

تعهد در خصوص    ، پویل و مقام منعقدکننده هر گونه 

نباید فارغ    . استو دولت بانک مرکزی های پویل،  پیمان 

های حقوق  و فتی به   از این تشخیص، ضفا ایجاد بسب 

 عهده بانک مرکزی گذاشته شود. 

 

های  ن ا های حقوق  و فتی لزم برای انعقاد پیمایجاد زیرساخت

 ا چندجانبه با سایر کشورها پویل دو ی

11 



 بانک مرکزی تحلیل و ارزیانی طرح قانون بانکداری جمهوری اسالیم ایران: قانون 

 

78 
 

 مجلس مواد طرح  پیشنهاد

آن است،  از  ارز  کامل  ی  جانشیر شمش  طالی  جاکه 

بر  مقررات آن  واردات  و  صادرات  بر  نظارت  و  گذاری 

طالی   بازار  تنظیم  در  اما  است.  مرکزی  بانک  عهده 

فلزات گران  سایر  و  مرکزی  مصنوع  بانک  مداخله  بها، 

 وجاهت  ندارد. 

 

فلزات گرانبها و معامالت شمش  نظارت بر صادرات و واردات  

 و مسکوک فلزات گرانبها 
12 

از   نباید  مبادله رمزارزها  تولید و  بانک مرکزی در  ورود 

حفظ  بازار    یگذار مقررات محدوده   محدوده  )در 

ساختار رقابت  بازار و حفظ حقوق مصف کننده( فراتر  

  رود. 

 

 13 نظارت بر خرید و فروش انواع رمزارز. 

ی و مقررات، اقدامات زیر  یممرکزی بانک    تواند با رعايت قوانیر

 را انجام دهد: 
 ب 

 1 گذاری پویل و ارزی استفاده از ابزارهای سیاست   

یم ی پیشنهاد  بیر "ذخایر  جایگزین  ارزی"  "ذخایر  -شود 

 الملل" شود.  

ی   بیر ذخاير  مدیریت  منظور  به  ارزی  معامالت  الملل  انجام 

 کشور
2 

دن تعهد مایل )شامل  اخذ مجوز   مجلس فقط برای سب 

گذاری( و سیاست  لزم است. در سایر موارد لزم  رسمایه 

د مصوب هیأت عایل، تصمیم -است، در چارچوب راهبر

ی در اختیار رئیس کل باشد.   گبر

 

ی  الملل پس از اخذ مجوز  مشارکت و عضویت در نهادهای بیر

 از مجلس شورای اسالیم 
3 

های مرکزی خارجر و یا نهادهای  رائه خدمات بانیک به بانک ا  .4  

ی پویل و سازمان   الملل  های بیر

 انجام عملیات بانیک با مؤسسات اعتباری داخل و خارجر  .5

بانک   ی همكار  .6 بانیکبا  نظارت  مقامات  و  مرکزی  ساير    های 

 كشورها 

 دريافت كارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضيان .7

ونییک و رمزارز مل انتشار انواع  .8  پول الکب 

ایجاد و اداره مؤسسات آموزیسی و پژوهشی مرتبط با وظايف   .9

ی و مقررات مربوط   بانک مرکزی و نظام بانیک در چهارچوب قوانیر
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 مجلس مواد طرح  پیشنهاد

دادن اختیار قانونی به هیأت عایل برای تعریف وظایف  

جدید برای بانک مرکزی، به انعطاف ساختار بانک به  

ایط کشور    کند. کمک یماقتضای رسی

 
سایر اموری که به تشخیص هیأت عایل برای تحقق اهداف   .10

 بانک مرکزی مورد نیاز است 

مركز .  1تبصه     بانك   
 
حقوق با   یمشارکت  آن  مرتبط  اشخاص  و 

ها ممنوع است. بانک  آن»اشخاص تحت نظارت« و اشخاص مرتبط با  

 . مرکزی و اشخاص مرتبط آن مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند 

نم بانیک  عملیات  به  که  قبیل  تعامالن   از  انجامند، 

و  همکاری  دی  راهبر مراودات  و   ، فتی و  علم  های 

، مشمول تطبیق با   ع نیستند که ورود شورای  سیاست  رسی

ها موضوعیت داشته باشد. لذا لزم است  آنفقیه در  

ی تبصه حذف شود.   "و تعامالت آن" از می 

یا   استقراض  تنها  ی  نبر مرکزی  بانک  عملیات  مورد  در 

ع دارد.  اعطای اعتبار موضوعیت برریس مغایرت با رسی

و  به  بانک مرکزی  ارکان داخل  از  عالوه، شورای فقیه 

تشخیص عدم مغایرت مقررات بانک و اعالم آن   مرجع 

 به رئیس کل است.  

و .  2تبصه    داخل  اشخاص  با  آن  تعامالت  و  مرکزی  بانک  عملیات 

مغایرت،  تشخیص  مرجع  باشد.  ع  رسی احکام  با  مغایر  نباید  خارجر 

 شورای فقیه است. 

 

 
 

جمله    از ،  4هفتم بند الف ماده    ء بانک مرکزی است. جز ریزی استقالل برای  های ارزشمند طرح مجلس، پایهییک از ویژگ

نقش بانکدار، کارگزار و مشاور دولت به بانک مرکزی، قدیم رو به جلو در راستای استقالل بانک    ضموادی است که با تفوی

 مرکزی برداشته است. 

 مرکزی  بانکساختار  3.4

 ی ساز می سازوکار تصم 3.4.1

ی ی  هاسازمان هکنند که ساختار تصمیم یم   توصیه المللبیر تری از نظرات  ی وسیع سازی در بانک مرکزی گروه باشد تا گسب 

ی داشته باشد. ییک از مهموجاهها را پوشش دهد و  و تخصص  های مرتبط  ترین این تصمیمات گروه در کمیسیونت بیشب 

سازی گروه برای  ساز، از فرآیندهای تصمیم د تصمیم شود. بسیاری از کشورها به جای فر پویل اتخاذ یم   گذاریسیاست با  

 کنند. سیاست پویل استفاده یم 
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، و  تصمیمات مدیریت  گذاری،  د به سه دسته قابل تفکیک است: سیاست کنی تصمیمان  که بانک مرکزی اتخاذ یمعمده

بانکنظارت بیشب   ی منظور، در  به همیر ارند که در خصوص سه دسته  ها و شوراهای مختلفی وجود دهای مرکزی کمیته. 

ی یممذکور تصمیم  های مرکزی اهداف سیاست  متعددی دارند، ممکن است نیاز به وجود شوراهای  کنند. از آنجا که بانک گبر

ی کنند. ییک از شایع گذاری باشد تا هر یک در خصوص بخشی از وظایف بانک مرکزی تصمیم متعدد سیاست ترین این  گبر

شماری از کشورها هستند که در  گبر در خصوص سیاست پویل هستند. اکنون فقط تعداد انگشتم شوراها، شوراهای تصمی

 ست.  اها شخص رئیس کل متویل مستقیم سیاست پویل آن

دنیا، رئیس کل بانک مرکزی رئیس شوراهای مدیریت  و سیاست  هم هست. ریاست رئیس کل بر  های مرکزی ی بانک در عمده

ی ب ی این امر که عمده شوراهای سیاست  نبر مناستر است.    تدببر گذاری برعهده رئیس کل است،  ولیت سیاستئمس   ا درنظر گرفی 

های  این مساله اما در شوراهای نظارن  متفاوت است، و ریاست رئیس کل بانک بر این شوراها در نزدیک به یک سوم بانک 

 مرکزی گنجانده شده است. 

کل بانک و سه نفر ، قائم رئیس کلعامل بانک مرکزی ایران مرکب از    تهیأقانون پویل و بانیک،    19مطابق ماده   مقام، دببر

ی در این قانون    هایمعاون با اختیارات و مسئولیت  بالترین مقام اجران     عنوانبهبانک مرکزی ایران    رئیس کلخواهد بود.  معیر

عهده اداری  موجب  و  به  است که  وظایفی  استثنای  به  بانک  امور  بانک گذارده  آدار کلیه  دیگر  ارکان  عهده  به  قانون   ن 

 شده است. 

را سه لیه بانک مرکزی  بانیک ساختار حکمرانی  پویل و  و    ،بیند: مجمعای یمقانون  نده در مورد  گبر تصمیم صاحب رسمایه 

ی  رئیس کل    ؛عامل مجری هیأتو است  گذار سیاست شورای پول و اعتبار  است؛  تصمیمات مایل حلقه اتصال این سه لیه  نبر

کالن،  اقتصاد    مدیریت بخش اسم است. رئیس کل از حداکب  اختیارات برای اداره بانک برخوردار است ویل اختیارات او برای  

وط به تایید شورای پول و اعتبار است. ایراد دیگر این ساختار متاثر از آموزه   ،پویل و بانیک   گذاریسیاست و    هایمحدود و مسی

اجران  است که مسئول نظارت بر کارکرد بانک باشد.  ،  1970دهه    مطلع ویل غبر
حکمرانی آن است که بانک مرکزی فاقد رکتی

ی ساختار چندر  وی انسانی مغفول است. ها سیاست ارزیانر اثربخشی  ی یر دهای مدیریت نبر  ، مدیریت ریسک، و راهبر

 های ناظر هیأت 3.4.2

اجران  پیش   هیأتجود یک  ی مرکزی، و هابانکمعمول در قانون و ساختار    متشکل از اعضای غبر
اداره    . شود بیتی یم نظارن 

، از جمله  کمیته کت  د.  یم  قرار  هیأتبرریس و تایید بودجه عملیان  بانک مرکزی برعهده این  های حاکمیت رسی ،  عالوهبه گبر

بر ساختار تصمیم  هیأت نظارت کرده و در خصوص  نظارن   ی  نبر بانک مرکزی  اجران   پاداش مدیران  تصمیم    ها آنسازی و 

د. یم مهم  گبر از  برای  ییک  قانون  در  مندرج  اهداف  و  اصول  به  رئیس کل  پاسخگو کردن  هیأت،  این   ترین کارکردهای 

 مرکزی است. بانک
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 نفع عمویم  این هیأت ممکن است نماینده یک نگرانی در خصوص هیأت ناظر آن است که  
 

ی خونر از جامعه برای نمایندگ

ه  ی هان  برای سیاست پویل نادرست داشته باشند. برای حل این مشکل، در خصوص  نباشد و خود افراد حاضی در هیأت، انگبر

م انتخاب اعضای هیأت  های مرکزی دنیا وجود دارد: نخست، چیدن ترکیب و مکانساختار هیأت ناظر سه رویکرد در بانک  ی بر

 یم صورن  که مشخص باشد این هیأت خواسته نظارت به 
 

تواند درک  کند و یم های جامعه و خبر عمویم را به درست  نمایندگ

رو داشته باشد. دوم، حذف کردن نظارت بر سیاست پویل از وظایف این هیأت و  درست  از صورت مساله و مشکالت پیش

گذاری  ی اطمینان از تحقق اهداف سیاست پویل. سوم، تعریف دقیق اهداف، وظایف و حت  هدف ها براتوسل به دیگر روش 

تفسبر موسع از اهداف بانک مرکزی  ای که  گونهبهگذار پویل و شورای نظارت،  توریم توسط قانون برای شوراهای سیاست

های نظارت را از رئیس کل بانک  و ایسلند، ریاست هیأت  زلندنو برجی از کشورها، همچون سوییس، بریتانیا،    باشد. ن  ممکن

 اند.  مرکزی جدا کرده و دو مقام مجزا برای این دو جایگاه تعریف کرده 

رئیس سازمان برنامه و  ،  اقتصاد وزیر  با ریاست رئیس جمهور و عضویت  قانون پویل و بانیک، مجمع عمویم بانک  17ماده  در  

 از طرف دولت تشکیل یم  هیأتوزیر به انتخاب   دو و بودجه 
 

شود. اعضای سایر ارکان بانک در جلسات و  وزیران به نمایندگ

کت یم   و تصویب ترازنامه مذاکرات مجمع عمویم بدون حق رأی رسی
 

ح زیر است: رسیدگ کنند. وظایف مجمع عمویم به رسی

 و اتخاذ تصمیم نهان  نسبت به گزارش 
 

    هیأتهای  بانک مرکزی، رسیدگ
 

و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم نظار، رسیدگ

، و سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع    هیأتسود ویژه، انتخاب اعضاء   نظار به پیشنهاد وزیر داران 

 عمویم گذارده شده است. 

و   3تصویب ترازنامه بانک مرکزی در جلسه مجمع عمویم متشکل از   ، عمال مسی ی اعمال هاناعیت زیوزیر و ریاست وزیر داران 

ممکن است خود مسبب  ؛ در حایل کهکند یم از سوی مقام مایل کشورها آنسیاست پویل یط سال مایل را منوط به پذیرش  

کت عالوهبهد.  نباشها  نااعمال این زی دولت  باید    های، مطالبات معوق و رسرسید گذشته بانک مرکزی از وزارت داران  و رسی

 ای  در جلسه
 

کت  رسیدگ هاست. این مصداق بارز تزاحم  شود که ریاست آن با وزیر داران  و نماینده دولت در مجامع همان رسی

 منافع در حل و فصل مسائل پویل و مایل است. 

 انتصاب، عزل و امنیت شغل مدیران نحوه 3.4.3

ایط  اانتصاب و عزل مدیران بانک مرکزی در استقالل آن اهمیت بالن  دارد. بنابر  انتصاب و عزل مدیران ارشد بانک  ین رسی

ی باید صالحیت شخصیت  و حرفه قانون مانع هر گونه    ، و ای مدیران ارزیانر شود مرکزی باید در قانون تصی    ح شود. همچنیر

 تضاد منافع در انتصاب مدیران باشد. 
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امنیت این بخش است.  در  اهمیت  دیگر مسائل حائز  از  بانک مرکزی  امنیت شغل مدیران  از  از   حفاظت  شغل مدیران 

ونی بر آنان یم  ایط سیایس و فشار ببر کاهد. قانون بانک مرکزی باید عزل مدیران را به مواردی همچون  احساس خطر از رسی

اخالق  محدود کند و مانع عزل مدیران به دلیل ایفای وظایف آنان شود. ارتکاب جرم، نر   کفایت  یا رفتارهای غبر

ی بان  رئیس کلدر سطح قانون فعل،   های نامهک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آییر

تواند  بانک مرکزی ایران یم  کل  رئیسمربوط به آن و نماینده بانک در کلیه مراجع رسم داخل و خارجر با حق توکیل است.  

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری  ن بانک تفویض کند.  عامل و کارمندا  هیأتحق امضا و قسمت  از اختیارات خود را به اعضای  

از تصویب   اقتصادی و داران  و بعد  امور  پیشنهاد وزیر  به  ایران  با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب   هیأتاسالیم   دولت، 

ی    انتصاب مجدد او بالمانع است.   و   گردد یم سوم  رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تصویب دو همچنیر

ی در  شود. در صورت تمایل رئیس کل بانک مرکزی، رأیدولت با حکم رئیس جمهور عزل یم   هیأتاعضای   دولت    هیأتگبر

د. یم  پس از استماع نظرات رئیس کل صورت  گبر

ارشد  کننده را برای عزل رئیس کل فعل باز گذاشته و امنیت شغل را از مدیریت  رئیس کل عمال دست مقام نصب   عزلشیوه  

د. در این شیوه انتصاب، بانک مرکزی  یم  بانک مرکزی  سیایس کامال    هایچرخهساله اسم ریاست کل، از    5دوره    رغمبه گبر

 متاثر شده و با انتخاب هر رئیس جمهور و تشکیل کابینه، دست برای نصب رئیس کل همراه با کابینه باز است. 

، مطابق ماده   بانک مرکزی از طرف    رئیس کلمقام  و قائم   رئیس کلانیک، حقوق و مزایای  قانون پویل و ب  20در حال حاضی

ی و از بودجه بانک پرداخت یم  کل و معاونان بانک  مجمع عمویم تعییر ی  شود. حقوق و مزایای دببر و    رئیس کلبه پیشنهاد  نبر

ی و از بودجه بانک پرداخت یم  کل  ، قائم رئیس کلشود.  تصویب مجمع عمویم تعییر وع به  مقام، دببر و معاونان بانک قبل از رسی

را حفظ کنند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام  کار در مجمع عمویم سوگند یاد خواهند نمود که ارسار بانک  

عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت   هیأتدهند. اعضای  

عامل در    هیأتیا مؤسسات اعتباری خصوض باشند. اعضای    ها بانک خواهند بود و نباید صاحب سهم  ی  دولت  و کشور 

موظف فقط  های دولت  یا خصوض سمت موظفی دارا باشند. قبول سمتتوانند در دستگاه دوران تصدی خود نم  های غبر

یه و اجتمایع و تدریس در دانشگاه با    رئیس کلمقام  قائم   و   رئیس کلایل در مورد  ها یا مؤسسات آموزش عدر مؤسسات خبر

 خواهد بود.  بانک مرکزی ممکن  رئیس کلعامل با موافقت  هیأتتصویب مجمع عمویم و در مورد سایر اعضای 

یس به اطالعات درونی نظام مایل کشور، با هیچ مسئولیت   اداره بانک مرکزی یک شغل تمام وقت است که به دلیل دسب 

یه یا اجتمایع، یا تدریس در دانشگاه هم از این شمول مستثتی نیست. دیگری قابل جمع   نیست. مسئولیت در نهادهای خبر

عامل بانک مرکزی جمهوری اسالیم ایران، به دلیل فقدان امنیت شغل    هیأتهای گذشته روسای کل و سایر اعضای  یط دهه

راهنمان  پایان نامه دانشجویان اشتغال داشته و گاه    و   تدریس در دانشگاه، به تدریس در دانشگاه  تشخصدر بانک مرکزی یا  
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یس دانشجویانشان به اطالعان  شدهسبب س نبوده است. این رویه به دلیل  ساز دسب  اند که در غبر این صورت قابل دسب 

   ی مرکزی اشتباه است. هابانکناپذیر اطالعات نامتقارن ماهیت اجتناب 

 کننده مصفحمایت از حقوق  3.4.4

یس همگانی و بدون محدودیت بازیهابانکشود  در حایل که توصیه یم گران به اطالعات مایل و ی مرکزی با اهتمام به دسب 

، کسب اطمینان از منصفانه بودن قراردادهای مایل و ارتقای سواد مایل از حقوق مصفحذف رانت  کنندگان های اطالعان 

ده وظایف مرتبط با این مهم،    بازارهای مایل حمایت کنند، این  ی فعل مغفول مانده است. از میان طیف گسب  وظیفه در قوانیر

 یم ها بانکدر حال حاضی بانک مرکزی تنها به شکایت شاکیان از 
 

کند ویل اهتمایم به سایر وظایف نداشته و در برابر رسیدگ

ی پاسخگو نیست.   عملکرد خود نبر

 مواد طرح مجلس تحلیل کل  3.4.5

ی  گذاریسیاست عایل را بالترین مرجع    هیأت،  مجلسطرح    6اده  م ، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای قوانیر

ولیت انحصاری  ئمس   ، متشکل از سه عضو اجران  و شش عضو غبر اجران    ،عایل  هیأت و مقررات در بانک مرکزی دانسته است.  

ی درباره نحوه اجرای سیاستتصمیمهای پویل و ارزی و  جمله »اتخاذ سیاستاز  اجرای وظايفی   های مزبور و ابزارهای  گبر

ان، ترکیب و کیفیت    « وهاآنموردنیاز برای تحقق   ی ی   ذخائر ی  دار نگه تصویب دستورالعمل ناظر بر مبر الملل در اختیار بانک  بیر

 مرکزی« را بر عهده دارد.  

دو شورای  این ط  18  ماده را  گذار سیاسترح  بانیک  نظارت  و  مقررات گذاری  ارزی و شورای  و  پویل  شوراهای    عنوانبه ی 

پویل و ارزی وظیفه »پایش مستمر   گذاریسیاستشورای  ،  19ده است. طبق بند ب ماده  احصا کر عایل    هیأتتخصص  

ات متقابل   های  سازی در خصوص اتخاذ سیاستیگر«، »تصمیم بر یکد  ها آناقتصاد کشور، بازار پول، ارز و رسمایه و تأثبر

یا پیش  ی  به منظور تحقق اهداف تعییر تورم، نرخ  بیتی پویل و ارزی مناسب  نرخ  اقتصادی نظبر  های اصل  برای متغبر شده 

ی بالدست  و گزارش  یل در  عا  هیأت«، ارائه پیشنهاد به  ای رئیس کلدوره   هایبیکاری و نرخ رشد اقتصادی، در اسناد و قوانیر

های پویل و ارزی بانک مرکزی«،  این قانون«، »ارزیانر اثربخشی سیاست   25سود و کارمزد موضوع ماده    هایخصوص نرخ 

ی »تصمیم  بیر ذخاير  و کیفیت  ترکیب  ان،  ی مبر خصوص  در  »تصمیمسازی  و  مرکزی«  بانک  ابزارهای  الملل  مورد  در  سازی 

 پرداخت« را بر عهده دارند.  

عایل پیش بیتی کرده    هیأتهای پویل و ارزی توسط  « را برای اتخاذ سیاستگذاریسیاست های ویژه  شستطرح، »ن  23ماده  

 با دستور برریس وضعیت و تصویب    هیأتاست. به این منظور،  
 
ی جلسه هر فصل، نشست  ضفا ی موظف شده در اولیر عایل نبر

، تعاونی یا خصوض و    های پویل، ارزی و اعتباری بانک مرکزی تشکیل دهد. طبق اینسیاست ماده افرادی از بخش دولت 
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  ها، حضور داشته باشند. در این نشست  گذاریسیاست های  توانند به دعوت رئیس کل، در نشستیم  کارشناسان مستقل

بانیک در مجموع و مؤسسات  اقتصاد کشور در دوره مورد گزارش«، »عملکرد نظام  سه گزارش جداگانه شامل »وضعیت 

«  شده بانک مرکزی« و »پیشهای اعالمتفکیک، در جهت تحقق سیاستاعتباری به بیتی وضعیت آن  و پیشنهادهای سیاست 

  تواند گزارشعایل یم  هیأتشود که  یم  پویل و ارزی رسیده، ارائه  گذاریسیاست که به تصویب شورای  
 
های رئیس کل را عینا

ین، تصویب  با یا  یت حاضی  (.  24)ماده  د کناصالحان  متناسب با رای اکب 

که به تأیید شورای فقیه    ن  ها وابزارهاهای پویل و ارزی، از روش تواند برای اجرای سیاستبانک مرکزی یم   26طبق ماده  

منتسی شده توسط دولت، بانک    عملیات بازار باز با استفاده از اوراق بهادار   -1استفاده کند:  شامل این موارد  رسیده باشد،  

ی مربوط؛   خرید و فروش ارز و طال یا اوراق بهادار مبتتی بر    -2مرکزی یا بانک توسعه جمهوری اسالیم ایران با رعایت قوانیر

؛    -3؛  ها آن ده قانونی ی نسبت سب  ده ویژه از  ا  -5اعطای خطوط اعتباری و تسهیالت به مؤسسات اعتباری؛    -4تعییر خذ سب 

 عایل.  هیأتاستفاده از سایر ابزارهای سیاست پویل با تصویب  -6عتباری؛ مؤسسات ا

ده یم، بانک مرکزی را مجاز  27ماده   ی از عموم مردم یم شمرد تا از »اشخاص تحت نظارت« که اقدام به سب  ده  گبر کنند، سب 

ی به تأیید    نبر
ده قانونی تواند به  یم  این ماده بانک مرکزی   1  رسد. طبق تبصهیمعایل    هیأتقانونی دریافت كند. نسبت سب 

ی بانک مرکزی در  هاسیاستعایل، از مؤسسات اعتباری که از    هیأتپیشنهاد شورای سیاست گذاری پویل و ارزی و تأیید  

ی دریافت کند. ضوابط مربوط، به پیشنهاد شورای  یم  زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال تبعیت ده قانونی کمب  کنند، سب 

گذاری و نظارت  این ماده، شورای مقررات  2رسد. براساس تبصه  یم   عایل  هیأتگذاری پویل و ارزی، به تصویب    سیاست

ده قانونی را تصویب اشدن قانون، مقررات ناظر بر  ا الجر ماه از تاری    خ لزمبانیک ظرف مدت سه    کند.  یمخذ سب 

را به رسمیت شمرده و بانک مرکزی را موظف دانسته از ابزارهای  رسانی  ی و اطالعانه اهای رس، سیاستمجلسطرح    31ماده  

ها باید به پیشنهاد رئیس کل،  های پویل استفاده کند. این سیاست ارتبایط مناسب برای مدیریت انتظارات و اجرای سیاست 

 عایل برسند.   هیأتبه تصویب 

ی  نظام ارزی کشور را »شناور مدیریت  ،طرح  41  ماده نیاز برای استقرار نظام ارزی    های مورد سیاست   . کرده استشده« تعییر

 شود.  عایل اتخاذ یم  هیأتیادشده، توسط 

ها،  های پویل، اطمینان از عملکرد مطلوب نظام پرداخت بانک مرکزی را موظف دانسته است با هدف اجرای سیاست  42ماده  

ارزی متعلق به دولت   ر یذخاارزی در اختیار خود، از جمله های خارجر کشور، ذخاير پشتیبانی از نظام ارزی و مدیریت بده

های توسعه کشور، مدیریت کند. چارچوب حاکم بر  قانون احکام دائم برنامه  16و صندوق توسعه مل را با رعایت ماده  

ان، ترکیب، کیفیت و مدیریت   ی ی حال،    ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبودهارزی به گونه  ذخائر ی  نگهدار مبر و درعیر

ین خطر)ریسک( ممکن را داشته   و بازده و کمب 
 

ین امنیت، نقدشوندگ باشد، توسط    سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، بیشب 

ی یم  هیأت    شود. عایل تعییر
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ی   ذخائر ی  دار نگهبانک مرکزی به منظور مدیریت   عایل    هیأت  تواند با تأیید یمالملل در اختیار خود و انجام عملیات ارزی  بیر

به »خرید و فروش ارز و مشتقات ارزی«، »دریافت و یا اعطای تسهیالت ارزی در چهارچوب این قانون«، »خرید و فروش  

سکه یا  شمش  معامله  یا  و  ه  منتسی بهادار  اوراق  سایر  و  خزانه  اوراق  فروش  و  »خرید  فلزات گرانبها«،  سایر  یا  طال  های 

ی  ی شده توسط دولتهای خارجر یا نهتضمیر ی دار نگهالملل«، »افتتاح و  ادهای بیر ی هابانک الملل،  ی حساب نزد نهادهای مایل بیر

ی  «، »افتتاح حساب برای نهادهای مایل بیر ی مرکزی و مؤسسات اعتباری هابانک الملل،  مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجر

« و »استفاده از سایر روش  ید.  اقدام نما   عایل« هیأتهای مورد تأیید خارجر

قانون   5 موضوع ماده ن  اجرا های، بانک مرکزی عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاه مجلس  طرح 40طبق ماده 

ی بر عهده دارد.  شده ی ارزی خود، ارز عرضه هاسیاست تواند در چارچوب  بانک مرکزی یم   مدیریت خدمات کشوری را نبر

تواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز از طریق  یم  اری كند. بانک مرکزی  مذکور را خریدن  اجرا   هایتوسط دولت و دستگاه 

در بازار ارز مداخله کرده و از محل منابع ارزی در اختیار خود، اقدام به عرضه ارز  ها مجاز و دیگر روش  هایو ضاقی ها بانک

ی از هر شخص حقیف  و حقوق  ارز خریداری کند. هرگونه خرید  و فروش ارز توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار   نماید و نبر

ی  هیأتکه ای  و در محدوده ی یم عایل تعییر مجلس شورای  تصویب تر از این نرخ نیازمند کند، انجام شود و خرید و فروش پاییر

مقررات مربوط به ورود و خروج ارز، فلزات گرانبها و پول رايج كشور در  مجلس طرح  44اسالیم است. در نهایت طبق ماده 

 رسد. عایل یم هیأتچهارچوب قانون، به پیشنهاد رئیس کل به تصویب 

 ارزیابی مواد فصل چهارم طرح. 17جدول 

ی در صورت اصالح ویرایشی قابل قبول است.  ی شکل مطلوب  می  ی به همیر
 است. تصویب می 

ی باید حذف یا بازنویش کامل شود.  ی ایراد قابل اصالح دارد.  می   می 
 

 مجلس مواد طرح   نظر کارشنایس 

 5ماده 

شود زیرا بار حقوق   در قانون توصیه نماز واژه رکن  استفاده  

ی نمندارد؛ مابه  تبییر
ی در نظام حکمرانی کند. از نظر  ازان  را نبر

، هیأت نظارت و   ی حسابریس ترجیح نسبت به  مصداق نبر

. توضیح  دیگر هیأت  ها ندارد که ییک رکن باشد و دیگری خبر

 . کند ساختار کفایت یم

،  عامل   هیأت،  رئیس کل ،  عایل  هیأتاز  ارکان بانک مرکزی عبارت است   

 نظارت و حسابریس.   هیأت

 مقررات مربوط به هیأت عایل  – 6ماده 

، و نظارن  در هیأت  گذاری،  تجمیع سه نقش سیاست  تقنیتی

ی شایسته  و    عایل، با اختیارات لزم و ترکیب مناسب، تدببر

  در نظام حکمرانی کشور بدیع است. 

، تصویب مقررات و نظارت  گذاریسیاست مرجع    عایل، بالترین  هیأت 

بانک مرکزی است.   ی و مقررات در  بر عملکرد و حسن اجرای قوانیر
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 مجلس مواد طرح   نظر کارشنایس 

قانون کل  رئیس  اقتدار   این  حسابده   ،در  به  او  الزام  و    با 

توازن در  عایل  هیأت  به  بیشب   ت.  است  پاسخگون   عداد 

و   نظارت  اعمال   ، ی نبر اجران   غبر حاکمیت  اعضای  استقرار 

کت  را تسهیل یم  کند. رسی

(    6عضو اجران  و    3نفره )مرکب از    9ترکیب   اجران  عضو غبر

با  اتخاذ تصمیم را دشوار یمهر چند   کند، ویل در مقایسه 

)  7ترکیب   بیشب  4+3نفره  نظارن   قدرت  از  حاکمیت    (  و 

کت    رجح است. ا برخوردار و لذا تری  مستحکم رسی

ح    هیأت ، به رسی اجرانی و سه عضو اجرانی عایل مرکب از شش عضو غبر

 زیر است: 

 

 

و   اجران   غبر اعضای  تخصص  برای  شده  تصی    ح  ترکیب 

است. سخت  توسط رئیس جمهور مناسب  ها  آنانتصاب  

رئیس   نفوذ  احتمال  انتصاب،  از  پس  اعضا  این  بودن عزل 

 . کند ها را کم یمآنجمهور بر  

اجرانی    شوند:  ترتیب زیر انتخاب یم عایل به   هیأتاعضای غبر

سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول و اقتصاد کالن،    -1

جمهور  رئیس  حکم  و  انتخاب  نفر   -2؛  با  در    سه  متخصص 

 جمهورو حقوق بانیک، با انتخاب و حکم رئیس   بانکداریحوزه  

 الف 

او در   با پاسخگون   ریاست رئیس کل بر هیأت عایل سازگار 

بانک  اغلب  معمول  الگوی  است.  بانک  عملکرد  های  برابر 

ی است که رئیس کل عالوه بر ریاست هیأت   ی چنیر مرکزی نبر

ی هست.   عایل، رئیس هیأت عامل نبر

عنوان رئیس  عایل عبارتند از: رئیس کل به   هیأتاعضای اجرانی   

به  هیأت  قائم مقام رئيس کل  نايب عایل؛  رئیس و دببر  عنوان 

 بانک مرکزی.  عایل، و معاون نظارن    هیأت
 ب 

در   اجران  کشور،  مقام  بالترین  توسط  رئیس کل  انتخاب 

مشورت است.  معمول  از کشورها  اعضای  بسیاری  ده 

صالحیت  احراز  هم  اجران   را  غبر رئیس کل  تخصص  های 

 کند.  مند یمتسهیل و فرایند انتخاب را تا حدی قاعده

اجرانی توسط رئیس   رئیس کل   جمهور و پس از مشورت با اعضای غبر

ی و منصوب یم   هیأت پیشنهاد  به   رئیس کل مقام  شود. قائمعایل تعییر

  شود. صوب یم جمهور من با تأیید و حکم رئیس   رئیس کل

فرایند   متوازن کردن  و  نظارن   معاون  اقتدار  افزایش  برای 

شغل   امنیت  افزایش  ی  نبر و  عایل،  هیأت  اعضای  انتخاب 

معاون نظارن  در موارد اختالف نظر با رئیس کل، لزم است  

معاون نظارن  به پیشنهاد رئیس کل و با حکم رئیس جمهور  

 منصوب شود. 

بانک    نظارن   با حکم وی  معاون  و  انتخاب  مرکزی توسط رئیس کل 

 شود. منصوب یم 

ایط عمویم و اختصایص، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به اعضای هیأت عایل   - 7ماده   ش 

به    تفصیل قانون در این باره مطلوب است.  مربوط  مقررات  و سایر  عزل  نحوه  اختصاض،  و  ایط عمویم  رسی

ح زیر است:   هیأت  عایل به رسی
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محدودیت  اعمال  در  قانون  رویکرد  است  حداقل  لزم  ها 

تابعیت جمهوری اسالیم ایران و سوگند    2 و  1 در بند باشد. 

به  به   اسایس  پایبندی  و  یمکفایت  قانون  دیگر  کند  ایط  رسی

ه  به بالوجه    مانع خبر افراد  ی  صالحیت  کارگبر صاحب  و 

 . ای استحرفه

ایط عمویم است    شایسته ی ت  چنان رسی افراد حائز   تا  شود  عییر

ایط و شایسته  ی بتوانند اقلیت   رسی اجران     و عض   های دیتی نبر غبر

باش عایل  به  د. نهیأت  توجه  اعضای   با  شغل    حساسیت 

  ، مراجع امنیت    توسطتایید صالحیت این افراد    ،عایل  هیأت 

ی  نگرانی  امیر  دهد. را تقلیل یم در مورد احتمال نفوذ افراد غبر

ایط عمو    عایل  هیأت یم اعضای  رسی

ام عمل  به وليت فقيه، نظام جمهوري اسالیم     -1
ی اعتقاد و الب 

؛   و قانون اسایس 

ی تابعیت مضاعف   -2 تابعیت جمهوری اسالیم ایران و نداشی 

دائم آنان  برای خود، همس و فرزندان وی، و عدم سکونت  

 در خارج از کشور؛ 

ی سوءپیشینه کیفری و محکومیت -3  های قطیع مایل؛ نداشی 

از بند »د« به بعد موضوع  یم  عدم محکومیت قطیع انتظا   -4

( اداری  9ماده  تخلفات  به   
 

رسیدگ قانون   )

 ( 1372/ 9/ 7)مصوب

 الف 

ایط اختصاض اعضای    ب   : عایل هیأت رسی

های  در حوزهموثر در هیأت عایل به دانش عمیق    ایفای نقش

پویل مایلاقتصاد  و  کاقی      و  مفید  تجربه  سطوح  و  در 

نیاز دارد. تجربه  در حوزه  گذاریسیاست  بانیک  های پویل و 

یا   مایل  اقتصادی،  نقش  بانک مفید  این  ایفای  برای  داری 

ی لزم  خطبر کفایت نم کند. »آشنان  با بانکداری اسالیم« نبر

 رسد. نظر یم به 

اجرانی     و اعضای غبر
عایل باید از تحصیالت عایل    هیأتاعضای اجرانی

دانشگاه مرتبط برخوردار و دارای حداقل ده سال تجربه مفید در 

  داری بانک بوده و آشنان  کاقی با    بانکداریهای اقتصادی، مایل یا  حوزه 

 اسالیم داشته باشند. 

تشخیص اقتص  معیار  در  برجسته  )شامل    اد کالن سوابق 

تدریس و  موثر  تصدی سمت  فته(    تالیف،  پیسی در سطوح 

 د. ی    ح شو ص تباید  

ی و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد   رئیس کل  باید دارای مدرک دکب 

 باشد. کالن 

دو    ،محدود کننده است. اول ای  بدون افاده فایدهاین قاعده  

دریافت از  پیش  قبول  سال  برای  فرد    ،مسئولیت   پیشنهاد 

پیشنهاد ثانیا   آن    هایاطالعان  در مورد  ممنوعیت    ،ندارد. 

نظارت   دار سهام تحت  قبول  بودن    اشخاص  از  پیش 

است. بالوجه  محرومیت    مسئولیت حق  باید    از  قانون 

مشاوره  و  مدیریت   و  همکاری  نظارت  تحت  اشخاص  با  ای 

 منع کند.   پس از قبول مسئولیترا  ها آنی  دار سهام

عایل نباید در دو سال منتیه به آغاز مسئولیت در بانک    هیأتاعضای   

مشاوره یا  مدیریت   نظارت« همکاری  تحت  با »اشخاص  ای  مرکزی، 

 باشند.   ها آن دار سهام داشته یا 
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استخدام    ، به معنای لزوم منع38ی گردان ها دربمحدودیت  

ی دولت  و مقررات  پس از خاتمه یا   گذار قانون گذار و مسئولیر

-ناظر بوده  ها آن است که بر مؤسسان  ترک خدمت توسط  

ی  اند  فول مانده  مغ  ماده پیشنهادی. این وجه از مساله در می 

داخل  است.  اطالعات  به  توجه  عایل،    هیأتاعضای   39با 

است   خدمت پ لزم  ترک  از  همکاری  از    سالدو  برای    س 

ی  دار سهام ای با اشخاص تحت نظارت یا  مشاوره   یا  مدیریت  

 منع شوند.  ها آن

ماده    3تبصه   آن،    –  13از  موجب  به    هیأت اعضای  که 

و کارکنان مؤثر بانک مرکزی،    ها آنعامل، مدیران تحت امر  

نباید در سه سال منتیه به آغاز مسئولیت در بانک مرکزی،  

باشند  داشته  همکاری  نظارت«  تحت  »اشخاص  ی    -  با  نبر

آورده    7ماده   تواند ذیل بند بمرتبط با این ماده است و یم 

ی لزم است اعضای  شود. آن عامل، مدیران تحت    هیأتجا نبر

بعد از پایان  سال    دو موثر بانک مرکزی، تا  و کارکنان    ها آنامر  

تحت    مسئولیت اشخاص  با  همکاری  از  همکاری،  قطع  و 

 منع شوند.  ها آنی  دار سهام نظارت و 

یا    پیشیت    محدودیت اعمال   مدیریت   همکاری  مورد  در 

بودن    ها آن  دار سهامای با اشخاص تحت نظارت یا  مشاوره

طرح این  ورود    ،در  صال   افراد مانع  بخش  حیت  صاحب 

فروش سهام    در حایل که شود.  مرکزی یم   به بانک  خصوض

مشاوره و کناره  و  مدیریت   همکاری  از  ی  اشخاص  گبر با  ای 

قالب عضو   در  از همکاری  نظارت پس  عایل،    هیأتتحت 

از  را باید  از این محل  فساد  های بروز  رخنه   کند. یمکفایت  

 ت. بسافشا و  شفافیت سازوکارهای    طریق

 پ  عایل  هیأتدوره خدمت اعضای  

 

38 revolving doors 
39 inside information 
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ا   تیعضو   د یتمد   که در یط   یا و با سابقه   طیافراد حائز رسی

تجربه    عایل   هیأت  ی برا   تواند ، یماند اندوخته  گرانقدر   زمان 

بنابرا   د یمف از دو    شیب  یبرا   اعضا انتخاب مجدد    نی باشد. 

است.  بالمانع  مجدد    دوره  اجرا انتخاب  غبر تا  ن  اعضای   ،

نباید منع   اند، های خود را از دست ندادهزمانی که صالحیت

 . شود 

اجرانی    غبر شش   هیأتاعضای  دوره  یک  برای  ساله  عایل 

 برای یک دوره    ها آنشوند و انتخاب مجدد  منصوب یم 
 
ضفا

 دیگر بالمانع است. 

1 

اعضای   دارد که  را  این حسن  قرعه  قید  به  پیشنهاد خروج 

شوند و حافظه سازمانی  م باره و همزمان خارج ن یک   هیأت 

 ماند.  یم عایل باق    هیأت

 

ی دوره تشکیل    اولیر پایان سال  هیأت در  های دوم و  عایل، در 

( و یک نفر از  1- چهارم، یک نفر از اعضای موضوع بند )الف

  هیأتقید قرعه از  ( به6( ماده )2- اعضای موضوع بند )الف

شوند. انتخاب مجدد اشخاض که به قید قرعه  عایل خارج یم 

 شوند، بالمانع است.  عایل خارج یم  هیأت از 

2 

ایط و با سابقه تمدید عضویت افراد   ای که در یط  حائز رسی

تجربه  انتخاب    و عایل مفید    هیأتبرای    ،اند اندوخته  زمان 

اجران  مجدد   دوره    اعضای  دو  از  بیش  برای  عایل  هیأت 

 . استبالمانع 

انتخاب    است.  سال  پنج  اجرانی  اعضای  تصدی   ها آندوره 

 برای یک دوره دیگر، بالمانع است. 
 
 ضفا

3 

 عزل اعضای  
 

 ت  عایل  هیأتچگونیک

شاکلهرئیس کل  عزل    فرایند  از  استقالل  ییک  اقتدار  های  و 

مند و شفاف  قاعده  ،عزل  بانک مرکزی است. باید سازوکارِ 

بوده و مانع اعمال فشار از ناحیه دولت بر رئیس کل یا تهدید  

دیگر   یا  جمهور  رئیس  با  نظر  اختالف  دلیل  به  او  عزل  به 

این   شده در  جا طر  سازوکار . مند دولت باشد قدرت اعضای 

 نیست.  کاقی منظر    این ماده از 

 پذیر است: از طرق زیر امکان  رئیس کلعزل  

1 



 بانک مرکزی تحلیل و ارزیانی طرح قانون بانکداری جمهوری اسالیم ایران: قانون 

 

90 
 

 مجلس مواد طرح   نظر کارشنایس 

  
ی
عزل کاق برای  عایل  هیأت  اجران   غبر اعضای  با  مشورت 

یم نیست.   رئیس کل  پیشنهاد  عزل  صورت    در تنها  شود 

اجران  از  دوسومدرخواست  ستند  م،  عایل هیأتاعضای غبر

عدم اجرای مصوبات  به قصور یا تقصبر در انجام وظیفه یا  

موافقت  با طرح  قابل    ، عایل  هیأت  ی  شد.  نبر جمهور  رئیس 

ایط احراز باشد. لزممستند به   ی ییک از رسی   است   از دست رفی 

 . و مکاتبات آن افشا شود  اشد شفاف باین فرایند  

یم رئیس   اجرانی  جمهور  غبر اعضای  با  مشورت  از  پس  تواند 

عایل، رئیس کل را عزل کند. عزل رئیس کل باید مستند    هیأت

اجرای   یا  وظائف  انجام  در  رئیس کل  تقصبر  یا  قصور  به 

اجرانی    هیأتمصوبات   غبر اعضای  باشد.  عایل    هیأتعایل 

به را  خود  مشورن   نظر  مستندات  موظفند  و  ادله  همراه 

 به رئ
 
جمهور باید  جمهور تقدیم نمايند. رئیس یس مربوط، کتبا

حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دليل و مستندات  

اجرانی    اعضای غبر
عایل را برای    هیأتخود و نظرات مشورن 

 اطالع عموم منتسی کند. 

1-1 

اجرانی     غبر اعضای  دوسوم  از  بیش  عایل هیأت در صورن  که 

باشند، دليل و مستندات خود را   رئیس کلخواستار برکناری  

رئیس  به   
 
یمکتبا تقدیم  موافقت  جمهور  صورت  در  کنند. 

رئیس  شود. تقاضای برکناری  عزل یم  رئیس کلجمهور،  رئیس 

یا    کل انجام وظیفه  در  تقصبر  یا  به قصور  عدم  باید مستند 

جمهور  ه رئیس عایل باشد. در صورن  ک  هیأتاجرای مصوبات  

مخالفت کند، باید دليل مخالفت    رئیس کل با پیشنهاد عزل  

به رئیس مجلس شورای    
 
خود را ظرف مدت یک هفته کتبا

در   این خصوص،  در  جمهور  رئیس  نامه  اعالم کند.  اسالیم 

ی جلسه علتی مجلس شورای اسالیم قرائت و برای اطالع   اولیر

 شود. عموم، منتسی یم

1-2 

ایط مندرج در فرایندهای در صورت  یا    1-1تحقق ییک از رسی

 بند ت، مدت دوره باق  مانده نباید مانع عزل شود.   2-1

رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاست جمهوری، در صورن  که   

باشد،  از دوره خدمت رئیس کل، یک  باق  مانده  یا کمب   سال 

 تواند وی را عزل کند. نم 

صه 
تب

 

باید   باشد. فرایند عزل  انتصاب  به    مشابه  قائم مقام  چون 

شود،  ب یم و پیشنهاد رئیس کل و با حکم رئیس جمهور منص

ی عزل شود.    باید به پیشنهاد رئیس کل و حکم رئیس جمهور نبر

ی باید مستند به عزل   صالحیت باشد.  احراز از دست رفی 

جمهور  و تأیید رئیس   رئیس کلبا پیشنهاد    رئیس کلقائم مقام   

 . شود عزل یم 

2 

ی از عزل معاون نظارن  در موارد بالوجه اختالف   برای پرهبر

اجران    با رئیس کل، لزم است موافقت دوسوم اعضای غبر

 3 شود. و با حکم وی عزل یم  رئیس کلمعاون نظارن  توسط  
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هیأت عایل برای پیشنهاد عزل معاون نظارن  توسط رئیس  

ط شود   . کل به رئیس جمهور رسی

غیبت   بودن  موجه  غبر و  عقل  و  جسم  ناتوانی  تشخیص 

اعضای هیأت عامل، بخشی از نظارت رعایت و از وظایف  

 هیأت نظارت و حسابریس است.  

اجرانی     یا غبر
عایل   هیأتدر صورن  که هر یک از اعضای اجرانی

به موجب حکم قطیع دادگاه، محکوم به محرومیت از حقوق  

اری یا کهولت سن قادر به انجام  علت بیم  اجتمایع شود، یا به

وظايف خود نباشد، یا بیش از ده روز کاری متوایل یا یس روز  

یک  طول  در  متوایل  غبر داشته  کاری  موجه  غبر غیبت  -سال 

از عضویت در   گردد. تشخیص  عایل منعزل یم  هیأتباشد، 

موجه بودن غیبت، با    و غبر
نظارت و حسابریس    هیأت ناتوانی

 است

4 

(  10( و ) 9(، ) 6( تا )2عدم رعایت احکام مندرج در اجزاء )    

بند )ج( این ماده جرم تلف  شده و موجب عزل از عضویت  

 شود. عایل یم  هیأت

5 

 ث  عایل  هیأتاستعفای اعضای 

ی لزم است    نبر
پذیرش استعفای قائم مقام و معاون نظارن 

جمهور  در صورت موافقت رئیس کل منوط به تایید رئیس  

   باشد. 

،    هیأتپذیرش استعفای اعضاي    عایل، غبر از معاون نظارن 

رئيس  موافقت  به  استعفای  منوط  پذیرش  است.  جمهور 

 معاون نظارن  با رئیس کل است. 

1 

، منعزل یا معزول     ، متوقی عایل،    هیأتجایگزین عضو مستعفی

 شود. باید ظرف مدت دو هفته انتخاب  

2 

-عضو هیأت عایل تا زمان دارا بودن صالحیت  انتخاب مجدد 

 . بالمانع است  های عمویم و تخصص

، منعزل    هیأتعضو   
ی
، متوق عایل که جایگزین عضو مستعفی

رساند و اگر  شود، دوره عضو قبل را به اتمام یم یا معزول یم 

ی دوره حضور او در   عایل باشد، انتخاب مجدد وی    هیأتاولیر

 برای یک دوره دیگر بالمانع است. 

3 

 ج عایل  هیأتسایر مقررات مربوط به  

است  حکم سوگند  تنظیم  بهب   وان  که  شود    چنان  پبر برای 

 ادیان دیگر محرومیت ایجاد نکند. 

تروی    ج احکام نورانی  "مثل  برجی از موارد یاد شده در این بند 

ش اخالق و  مالیه اسالیم و    بانک اسالم در عرصه پول،   گسب 

بانک مرکزی  توسط    "معنویت در تعامالت اقتصادی جامعه

ی جلسه    هیأتاعضای    وع به کار در اولیر عایل باید قبل از رسی

اعضای    هیأت سوگندنامه  ی  می  کنند.  یاد  سوگند  عایل 

ح زیر است:»من  عایل به هیأت  عایل    هیأتعضو    عنوانبهرسی

به خداوند بزرگ سوگند  بانک مرکزی جمهوری اسالیم ایران  

ای که  کنم که ضمن توجه مستمر به خطبر بودن وظیفه یاد یم

1 
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 تیار ندارد. در اخ   ها آن  تحققزیرا ابزاری برای   یست؛ممکن ن

دن به   موجه است. آنبنابراین الزام اعضا به تعهد سب   ها غبر

 

اظهار  کلیه  در  است،  شده  من گذاشته  و    برعهده  نظرها 

ی تصمیم  اقتصاد  گبر فت  ایران، پیسی های خود، مصالح ملت 

کشور، تروی    ج احکام نورانی اسالم در عرصه پول، بانک و مالیه  

و   اخالق  ش  و گسب  اقتصادی  اسالیم  تعامالت  در  معنویت 

مدنظر قرار خواهم داد    جامعه را در چهارچوب قانون اسایس  

و به هیچ وجه منافع شخص  خود یا دیگران و فشارهای خارج  

  
 
قانونا و   

 
عا وظایفی که رسی انجام  از  مرا  قانون،  چهارچوب  از 

 برعهده دارم، باز نخواهد داشت.« 

ی  ها  در دانشگاه آموزیسی  فعالیت   و لطمه  عدم تمرکز    موجبنبر

عالوه عضو  ؛ به د شو به موظف بودن اعضای هیأت عایل یم

دهد. لذا لزم  را در معرض نشت اطالعات محرمانه قرار یم

ی  های آموزیسی  شغل یا سمت   است موظف و غبر موظف نبر

 د. نمشمول ممنوعیت شو 

موظف    توانند همزمان، شغل یا سمت عایل نم   هیأت اعضای   

ا  موظف  یا مشاوره یا غبر ، کارشنایس  از سمت مدیریت  ای  عم 

، عمو  ی در  یمدر هیچ نهاد دولت   و همچنیر
، خصوض، تعاونی

انتفایع یا مردم  نهاد داشته باشند. این ممنوعیت  مؤسسات غبر

دانشگاه در  آموزیسی  فعالیت  آموزیسی  شامل  مراکز  یا  ها 

وابسته به »اشخاص تحت نظارت«، در صورن  که خلل   غبر

 شود. عایل وارد نسازد، نم   هیأتم وظایف در  به انجا 

2 

تحت   اشخاص  از  اندک  و  ی سهام محدود  اختیار داشی  در 

اعضای هیأت عایلنظارت م ایفای وظایف  به   انع و مخل 

بود.   منافع نخواهد  مورد   تزاحم  عمدهسهام  در  بودن    دار 

ی سهام  نگه   به جای ممنوعیتکند.  بروز پیدا یم احتمال   داشی 

ان ی ی کرد. یم   ،به هر مبر  توان برای حد مجاز سهام سقف تعییر

اعضای  تحت تکفل    انفرزندهمکاری  است    ناسب ماگرچه  

ا   هیأت  با  اعمال    شود؛ محدود  تحت نظارت    شخاصعایل 

لزوما    یست ن  تحت تکفل فرزندی که  این محدودیت برای  

 نخواهد بود.  ممکن 

،  دار سهامنباید    ها آناعضاي هيأت عایل  و همس و فرزندان   

هيأت  نظارت«  عضو  تحت  عامل »اشخاص  هيأت  یا  مديره 

 باشند. 

3 

فرزند،     همس  مادربزرگ،  پدربزرگ،  والدين،  صورن  که  در 

عضو   خواهر  یا  عضو    دار سهامعایل،    هیأتبرادر  مؤثر، 

یا  هیأت  از »اشخاص تحت    هیأت مدیره  نظارت«  عامل ییک 

رئیس  باشد، عضو مزبور موظف است ضمن اعالم موضوع به  

کت در جلسات مربوط به »اشخاص تحت نظارت«  کل ، از رسی

4 
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با   تشخیص  ها آنمرتبط  خودداری کند.  با    دار سهام ،  مؤثر 

 است.   رئیس کل

فرم تعارض منافع نیست. افشای آن  عمویم  نیازی به انتشار  

 کند. کفایت یم نزد مقامات ذیصالح  

انتهای دوره عضویت در    هيأت عایل  ی اعضا   ابتدا و  بايد در 

خانه    هیأت  دببر به  و  تکمیل  را  منافع«  تعارض  »فرم  عایل، 

خانه   هیأت عایل موظف است    هیأتعایل تحویل نمایند. دببر

ا برای رؤسای سه  عایل ر   هیأت»فرم تعارض منافع« اعضای  

رسانی بانک مرکزی منتسی  قوه ارسال نموده و در پایگاه اطالع 

 نماید. 

5 

اخذ اطالعات فرزندانی که تحت تکفل نیستند لزوما امکان  

 . پذیر نیست

  فرد مورد  یها »فرم تعارض منافع« مشتمل بر فهرست داران   

ی كليه فعاليت ،  یاقتصاد   ی ها نظر و همس و فرزندان وی و نبر

تجار مایل تمام  ی،  مشاغل  پاره و  يا    یط  ها آنوقت  وقت 

 در بانک مرکزی است.  به تصدی مسؤولیت  سال منتیهپنج 

صه 
تب

 

دلیل   به  عایل  هیأت  بودناعضای  دوره  موظف  در   ،

 .  توانند مامور به سازمان دیگری بشوند مسئولیت نم 

اتمام از  ی    ،عایل  هیأتیک عضو  دوره مسئولیت    پس  همیر

محدود  را  های مختلف  فعالیتش در قسمتبرای مدن     قانون

ایط  ب عایل   هیأتبنابراین لزم است   ده است. کر  تواند در رسی

عایل را بنا به درخواست ایشان    هیأتاعضای قبل    ،خاص

 مستثتی سازد.   ها از این ممنوعیت 

و    هیأت اعضای    وزرا  مداخله  منع  قانون  مشمول  عایل 

و     
دولت  معامالت  در  دولت  و كارمندان  ی  مجلسیر نمايندگان 

مصوب   و   1337/ 10/ 22كشوري  آن    هستند  بر  عالوه 

و  نم  خصوض   ، دولت  غبر عمویم   ، دولت  بخش  از  توانند 

تعاونی خارج از بانک مرکزی )غبر از موارد استثناءشده در جزء  

ت  داشته باشند. در صورت مأمور شدن  (( هیچ گونه دریاف2)

ی    هیأتاعضای   عایل، در طول دوره مأموریت با رعایت قوانیر

 یم 
 
توانند از یک محل حقوق دریافت  و مقررات مربوط، ضفا

 کنند. 

6 

  به  3اعضاي هيأت عایل  مشمول احكام ماده )   
 

( قانون رسيدگ

جمهور   داران   و كارگزاران  مسؤولن  ايران    اسالیم   ی مقامات، 

 باشند. یم   1394/ 8/ 9مصوب 

7 

ان   لزمه استقالل مایل بانک مرکزی آن است که نحوه جبر

ی شود.  تعییر قانون  ی  در همیر آن  و کارکنان  خدمات مدیران 

متوایل،   تجارب  استناد  به  مدیریت خدمات کشوری  قانون 

-صالحیت است. پیشنهاد یممانع جذب اعضای صاحب  

اعضای   مزایای  و  حقوق  عایل  هیأت  اجران   اعضای  شود 

عایل  مطابق حقوق و مزایای    هیأت حقوق و مزایای اعضای   

ت  ( قانون مديريت خدما 71مقامات موضوع بند »ج« ماده )

ی یم  1386/ 7/ 8کشوری مصوب    گردد.  تعییر

8 
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اجران  حقوق و مزایای اعضای اجران    اجران  و اعضای غبر غبر

 را به رئیس جمهور پیشنهاد دهند.  

یم سهپیشنهاد  از  ممنوعیت  مدت  و شود  دوسال  به  سال 

زمانی  از آن جا که    عالوهحقوق به حقوق و مزایا تغیبر یابد. به

ی    ،شود عایل تمام یم   هیأت یک عضو  دوره مسئولیت  که   همیر

مدن     قانون قسمت برای  در  فعالیتش  و  های  همکاری 

ای تبصه این بند  ذیل  در  لزم است    ،دهکر محدود  را  مختلف  

ایط خاص یم   عایل  هیأت اضافه شود که   اعضای    ،تواند در رسی

این    هیأتقبل   از  ایشان  درخواست  به  بنا  را  عایل 

 مستثتی سازد.  ها ممنوعیت 

ا ارائه  کار دائم یا موقت برای »اشخاص تحت نظارت« ی  انجام 

مشاوره  خدمات  به  هرگونه  اعضای  ها آنای  توسط    هیأت ، 

سال ممنوع  ، به مدت سه ها آنعایل پس از پایان دوره عضویت  

عایل که دوره خدمت او به    هیأتکه عضو  است. در صورن  

ننماید،   دریافت  حقوق  دیگری  محل  از  است  رسیده  پایان 

سال ممنوعیت مذکور کماکان توسط  حقوق وی در مدت سه 

 بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. 

9 

 10 اعضاي هيأت عایل  نباید عضو احزاب سيایس  باشند.    

 وظايف و اختیارات هیأت عایل  - 8ماده 

وظایف انحصاری هیأت عایل مطلوب، و در سایر  احصای  

ی هم متعارف است.   قوانیر

عایل مسؤولیت انحصاری اجرای وظايف زیر را در چهارچوب    هیأت  

 عهده دارد:   قانون بر 

ی لنگر معتی ندارد  اگر طبق ادبیات  .  سیاست پویل بدون تعییر

سیاست هدف لنگر  انتظاری  تورم  توریم،  گذاری  گذاری 

که هدف توریم را    در قانون تصی    ح شود   باشد، لزم است

ی یم ی هدف توریم،  پیشنهاد یم  کند. چه کش تعییر شود تعییر

ی رهنمودهای   به بانک مرکزی محول    دولت،با درنظر گرفی 

 شود. 

و  اتخاذ سیاست   ارزی  ی درباره نحوه  تصمیم های پویل و  گبر

ابزارهای مورد اجرای سیاست  و  برای تحقق   های مزبور    نیاز 

 ها آن

1 

ماده    3  ءجز طبق   ب  توسعه  ،  3بند  و  رشد  از  حمایت 

است.  مرکزی  بانک  اهداف  از  زیر،    اقتصادی  دلیل  به  بنا 

مکلف کردن بانک مرکزی به اتخاذ تداببر کالن برای هدایت  

تسهیالت و اعتبارت بانیک برای تحقق هدف مزبور مطلوب  

 نیست:  

ی در مورد نخست، تصمیم ات بانیک در  اعتبار تسهیالت و    گبر

شود و بانک مرکزی در این تصمیمات  ها اتخاذ یمسطح بانک 

مستقیم،  مداخله مستقیم نم کند. بانک مرکزی به طور غبر

اتخاذ تداببر کالن برای هدایت تسهیالت و اعتبارات بانیک در   

( این  3( بند »ب« ماده )3جهت تحقق هدف مذکور در جزء ) 

 قانون 

2 
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ی نرخ بهره سیاست  و هدایت نرخ های بهره در  از طریق تعییر

ی بانیک، پول پر قدرت را هدایت یم  کند.  بازار بیر

هدوم، تجارب ناموفق استفاده از روش بندی اعتبار  های جبر

دهد  های ترجیح در ایران و سایر نقاط جهان نشان یم و نرخ 

دی پرهزینه، پرخطا و  که هدایت اعت ، راهبر ی بار از بال به پاییر

است.   منفعت  بسیار کم  اقتصادی  رشد  از  حمایت  برای 

ایط خاض ممکن   هدایت اعتبار در سطح خرد و تحت رسی

بنگاه تولید  رونق  به  منجر  محدودیت  است  دچار  های 

اعتباری شود؛ ویل در سطح کالن به رشد و توسعه اقتصادی  

-ه دلیل اختالل در بازار اعتبار، از بهرهانجامد. مضافا بنم

 کاهد. وری تولید هم یم

در   عایل  هیأت  انحصاری  مسئولیت  ی  شناخی  رسمیت  به 

در   فراگبر  مخاطرات  از  ی  ی  پیشگبر تعییر و  بانیک،  نظام 

با   متناسب  اعتباری،  مؤسسات  بر  نظارت  چهارچوب 

ی   تدببر بند  دو  این  در  اقتصاد کالن،  مایل  ثبات  اقتضائات 

ی در قانون   گذاری کشور است. شایسته تحسیر

تحت    »اشخاص  بر  نظارت  اصول کل  و  دها  راهبر تصویب 

 نظارت« 

3 

ی از  تصویب سیاست  مخاطرات فراگبر  های مربوط به پیشگبر

 در نظام بانیک 

4 

 5  تصویب مقررات عملیات بازار باز   

ی بانیک    6 تصویب مقررات ناظر بر بازار بیر

ای که طرح مجلس، تهیه و  های دورهعالوه بر تایید گزارش 

بانک مرکزی قرار داده است، لزم  انتشار آن ها را بر عهده 

فصل   انتشار  و  تهیه  قانون  تورم است  و  گزارش  گزارش  ، 

را بر بانک مرکزی تکلیف و مسبر تدوین و تصویب    ثبات مایل

در شوراهای تخصص سیاستگذاری پویل و ارزی، و  را ها آن

ی کند.  مقررات  گذاری و نظارت بانیک، معیر

یه و انتشار دو گزارش سالنه به مجلس  این قانون فقط ته  

است گزارش  شایسته  است.  تکلیف کرده  بانک  بر  های  را 

ی به تایید هیأت عایل برسند.  دی موردی بانک نبر  راهبر

دوره تأیید گزارش   انتشار  های  و  تهیه  موجب    ها آنای که  به 

 قانون بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است 

7 
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دستورالعمل    و  مقررات  کلیه  منظور  تصویب  به  لزم  های 

تصویب   برای  دیگری  مرجع  که  قانون  این    ها آناجرای 

 بیتی نشده است پیش 

8 

 9 عایل  هیأت تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات    

ترین وظیفه مجمع عمویم بانک مرکزی،  این بند عمال مهم

شده، را به  های مایل حسابریسدر خصوص تصویب صورت 

متضمن   و  شایسته  ی  تدببر که  کرده  منتقل  عایل  هیأت 

 استقالل مایل بانک مرکزی است.  

صورت   تصمیم تصویب  مرکزی،  بانک  مایل  در های  ی    گبر

حساب  به  سود  انتقال  تصویب  خصوص  و  اندوخته  های 

ماده   )ب(  بند  تبصه  با رعایت  بانک مرکزی  افزایش رسمایه 

(17 ) 

10 

 11 تصویب بودجه سالنه بانک مرکزی   

ان، ترکیب و کیفیت     ی ی  دار نگه تصویب دستورالعمل ناظر بر مبر

ی  ذخائر   الملل در اختیار بانک مرکزی بیر

12 

دن مسئولیت انحصاری ارائه مشاوره و توصیه سیاست    سب 

تحکیم  مقننه،  و  مجریه  قوای  روسای  استقالل  به  کننده 

 مرکزی است. سیاست  بانک  

جمهور و مجلس  های سیاست  به رئیس ارائه مشاوره و توصیه  

ها و لوایح مرتبط با اهداف  شورای اسالیم در خصوص طرح 

 ها آنو وظایف بانک مرکزی، قبل از تصویب  

13 

کت   رسی تعطیل  و  تأسیس  و  اجازه  شعب  تابعه،  های 

 
 

 های بانک مرکزی نمایندگ

14 

نیست.   حاکمیت   دیگر  سازمان  هیچ  مشابه  مرکزی  بانک 

ی مقررات اداری و  استقالل اداری  لزمه   بانک مرکزی، تعییر

جای  به   استخدام بانک توسط هیأت عایل است. لزم است

حکمرانی و مقررات اداری و استخدایم  نظام  ساختار،  که  آن

دستورالعمل  و  مرکزی  آن  بانک  نیاز  مورد  اجران   به  های 

ی دیگر ارجاع داده شود، قوا  ی قانون تصی    ح شو در نیر  د. همیر

یم تصویب ساختار، حکمرانی داخل و مقررات اداری و استخدا  

دستورالعمل  و  مرکزی  در  بانک  نیاز،  مورد  اجرانی  های 

ی مربوط   چهارچوب قوانیر

15 

به  مرکزی  بانک  ی  اعالم  تعییر انحصاری  مرجع  عنوان 

مایل  استانداردهای   گزارشگری  و  حسابریس  حسابداری، 

 مؤسسات اعتباری، بسیار راهگشاست. 

در    حسابریس  سارمان  نقش  ناقی  وظیفه  این  جا که  آن  از 

بانک  حسابریس  حسابداری   استاندارد  ی  دولت   تعییر های 

های هیئت عایل بر  است، لزم است نافذ بودن دستورالعمل 

 ی    ح شود.   ها و سایر اشخاص تحت نظارت دولت  تص بانک 

های مربوط به حسابداری، حسابریس و  صدور دستورالعمل  

 گزارشگری مایل »اشخاص تحت نظارت« 

16 
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انحالل،     بازسازي، گزیر،  خصوص  در  نهانی  تصمیم  اتخاذ 

 و تصفیه »اشخاص تحت نظارت«
 

   ورشکستیک

17 

موسسات   از  دسته  آن  به  محدود  مورد  این  است  لزم 

انه  اعتباری شود که   بدون یط فرایند گریز، به صورت غافلگبر

دهگرفتار بانک شوند. اما در مورد سایر  گذاران یمگریزی سب 

زمان با ورود به مرحله گزیر، صندوق  موسسات اعتباری، هم 

ده  دهها باید منابع مایل لزم برای  ضمانت سب  -پوشش سب 

ی و آماده تخصیص فوری کند. در   ی شده را تجهبر های تضمیر

ده  ها برای این  صورت ناکاقی بودن منابع صندوق ضمانت سب 

افزایش   ی  بیر صندوق،  پیشنهاد  به  بنا  عایل  هیئت  منظور، 

هزینه عضویت موسسات عضو، افزایش افزونه موسسات  

مرک بانک  اعتبار  اعطای  یا  و گزیر،  بازسازی  حال  زی  در 

د.   تصمیم یم   گبر

اتخاذ تصمیم با رأي موافق دوسوم اعضاء در خصوص اعطای   

ده  به صندوق ضمانت سب  با  اعتبار  اضطراری  ایط  در رسی ها 

ده  ها و تأیید رئیس  درخواست مدیرعامل صندوق ضمانت سب 

 کل 

18 

ی و نمایش جواهرات  دار نگهتصویب ضوابط مربوط به نحوه    

 مل 

19 

دلیل تزاحم منافع، ضفا باید توسط اعضای  تصمیم بهاین  

اجران  هیئت عایل اتخاذ شود.   غبر

اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوق  بانک مرکزی در   

کت  های بانک مرکزی را  ها و مؤسسان  که فعالیت رسمایه رسی

ور  ای که منجر به تصدی گونهکنند، بهپشتیبانی یم  ضی گری غبر

کت و رقابت بانک مرکزی  های بخش خصوض نشود با رسی

20 

از آنجا که طالی شمش جایگزین کامل ارز است، لزم است  

گذار و ناظر مبادلت طالی  مانند ارز، بانک مرکزی مقررات

ب  ذخائر استاندارد   پویل  مرکزی  ورود   د. اشطالی  به    بانک 

بازار   مصنوعطال تنظیم  فلزات گران  ی  سایر  صحیح  بها  و 

 . نیست

مقررات مربوط به صادرات و واردات فلزات گرانبها،  تصویب   

ب مسكوكات و معامالت شمش و مسکوک طال و نظارت   ضی

 بر اجراي صحيح آن

21 

انتشار انواع اسکناس و مسکوک     اتخاذ تصمیم در خصوص 

رایج، تولید قطعات جدید اسکناس و مسکوک و خارج کردن  

 ها و مسکوکات قدیم از گردشاسکناس

22 
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اجران  هیأت عایل در نظارت   انحصاری اعضای غبر وظیفه 

اقتدار   مرکزی،  بانک  اداره  در  اجران   اعضای  عملکرد  بر 

ها در برابر اعضای  آنده  اجران  اعضای اجران  را به پاسخ

اجران  تراز یم  کند.  غبر

نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و برریس مداوم عملکرد   

اطم حصول  راستای  در  اهداف  آن  به  دستیانر  از  ینان 

ی   شده تعییر

23 

رأی  مستلزم  وظیفه،  این  اجرای  صورن  که  ی  در  باشد،  گبر

 عایل حق رأی نخواهند داشت. هیأت اعضای اجرانی  

صه 
تب

 

مقررات     حسابدار نگه تصويب  گزارشگر ي  ،  مایل  یها، 

 اطالعات در  طبقه شفافيت،  
 

ی سطح محرمانیک بندی و تعییر

به  بانک   آزاد  یس  دسب  و  انتشار  قانون  رعایت  با  مرکزی 

 اطالعات 

24 

ی   ی جایگزین: پیشنهاد می 

بر  " حاکم  ضوابط کل  تصویب  و  دها  راهبر فعالیت  تدوین 

ابزارهای پرداخت، پول فناوری  های رمز  های مایل در حوزه 

با هدف توسعه بازارهای    ها آنپایه و نظارت بر حسن اجرای  

و کسبمایل خانوارها  یس  دسب  و  رقابت  افزایش  وکارهای  ، 

، و کاهش  وکار بهبود فضای کسبکوچک به خدمات مایل،  

 ". های کالن  ریسک 

فناوری   بر  و تصویب ضوابط کل حاکم  دها  راهبر های  تدوین 

پول  پرداخت،  ابزارهای  حوزه  در  مایل  و  نوین  پایه  رمز  های 

 ها آنسن اجرای  نظارت بر ح

25 

براساس  تصمیم    وظايفی که  سایر  اجرای  نحوه  درباره  ی  گبر

 شود. یا یم  قانون به بانک مرکزی محول شده 

26 

 9ماده 

،  عضویت اعضای اجران  در کمیته   منع  کت  های حاکمیت رسی

را  عایل  هیأت  اجران   غبر اعضای   
نظارن  وظیفه  اثربخشی 

   کند. تقویت یم

كميته   است  موظف  عایل   ل  هيأت  کنب  و  حسابریس   تطبيق،  هاي 

، مدیریت خطر)ریسک( و ساير كميته  ايجاد داخل  نياز را  هاي مورد 

ح وظايف كميته  هاي مزبور توسط هيأت  نمايد. تركيب اعضاء و رسی

یم   ی  تعيیر اجرانی  عایل   اعضای  در کمیته  هیأتشود.  نباید  های عایل 

 باشند.  موضوع این ماده عضویت داشته

 جلسات هیأت عایل   - 10ماده 

اصالح  به  اقلیت  نظرات  فرایند سیاست درج  گذاری  پذیری 

 کند. کمک یم

با قائم    ی و   ابیکل و در غ   سیعایل  با رئ  هیأت جلسات    است یر  

تصم  رئیس کل   مقام رأ   هیأت   مات یاست.  با    ت یاکب    ی عایل  

  ی گردد و در صورت تساو اتخاذ یم حاضی در جلسه    ياعضا 

ی تع  کل  سیرئ  یآراء، رأ عایل   هیأت. جلسات  باشد یم  کننده  ییر

 الف 
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از اعضا   ششبا حضور حداقل     هیأت داراي حق رأي    ي نفر 

اجرانی و   . ابد ییم   ت یرسمعایل     حضور حداقل چهار عضو غبر

ی جلسات  ی برای رسمیتقائم مقام و   ا یکل    سیرئ   هیأت یافی 

الزایم مصوبات  نظرات    است.   عایل  به  مخالفان  بنا  جلسه 

 . گردد درخواست آنان در صورتجلسه درج یم 

حداقل    هیأت جلسات     ماهعایل   در  بار  . شود یم    ل یتشک   دو 

فوق  درخواست    هیأتالعاده  جلسات  به    ا ی  رئیس کلعایل 

 . گردد یم  ل یعایل  تشک  هیأت  دیگر   عضو دو  حداقل 

 ب 

موضوع     با  مرتبط  اشخاص  سایر  و  مرکزی  بانک  معاونان 

تشخیص   به  در  یم   رئیس کلجلسه،  رأی  حق  بدون  توانند 

کت نمایند.   هیأتجلسات    عایل رسی

 پ 

هیأت عایل مرکب از افرادی متخصص و پاسخگو است که  

ی یم  ، ترین سطحبانک مرکزی را در عایل کنند و اشتغایل راهبر

ندارند؛ در حایل که نمایندگان  غبر از مدیریت بانک مرکزی  

کت   قوای مقننه و قضائیه اشتغالت فراوان دیگر دارند. رسی

عایل جلسات  در  مزبور  قوای  نهاد نمایندگان   ترین 

مقرراتگذاریسیاست  مرکزی ،  بانک  ونظارت  به  گذاری   ،

حوزه در  مداخله  تخصص  دلیل  صالحیت  آن  در  ای که 

ی   نبر پاسخگو  تصمیماتشان  بابت  و  نیستند،  نداشته 

تناسب  تضعیف  اصل  ناقض  و  کت   رسی حاکمیت  کننده 

 اختیارات با مسئولیت است.  

انتخاب    به  اسالیم  شورای  مجلس  نمایندگان  از  نفر  یک 

اعضای کمیسیون  ی  بیر از  و  مجلس،  برنامه  و  اقتصادی  های 

نفر با معرقی رئیس قوه قضائیه   بودجه و محاسبات، و یک 

جلسات  به در  ناظر  یم  هیأتعنوان  کت  رسی این  عایل  کنند. 

افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع مندرج در ماده  

 باشند. ( این قانون یم 55)

 ت 

انتهای ماده  شود  پیشنهاد یم   مراجع .  است  الجرا   لزم  ابالغ  محض  به  و   قطیع  عایل  هیأت  »مصوبات  این بند اضافه شود: ،  10در 

   از   قبل  قضان  
 

  هیأت   مصوبات   اجرای  توقف  حکم   توانند نم  قطیع،   حکم   صدور   و   هیأت   مصوبات  علیه  واصله   شکایات   به  رسیدگ

 « . کنند   صادر  را  مزبور 

 شفافیت و پاسخگوب  هیأت عایل   - 11ماده 

ی   انتشار عمویم مذاکرات و مصوبات، با درج نظرات موافقیر

به   ممتنع،  رای  دارای  افراد  و  ی  مخالفیر پاسخگون   و 

پذیری نظام حکمرانی بانک مرکزی، و  گذار، اصالحسیاست 

  بودن   محرمانهبر غ  ،عایل  هیأتاصل در مذاکرات و مصوبات   

ک  تفکیعایل به   هیأت آرای اعضای  .  ستها آن  انتشار عمویم   و 

ی   غائبیر دارای رأی ممتنع و  افراد  و  ی  ، مخالفیر ی اسایم موافقیر

مصوبات   یم  هیأت ذیل  درج  نحوه  عایل  دستورالعمل  شود. 

 الف 
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سیاست  مقررات فرایند  و  مشارکت  گذاری  جلب  گذاری، 

 کند. نظران، و آموزش عمویم کمک شایانی یمصاحب

ايط و زمان هیأتانتشار مذاکرات و مصوبات   بندی  عایل و رسی

،
 

رئیس    شنهاد یبه پ  خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانیک

رسانی  ه اطالعرسیده و بر روی پایگا   عایل  هیأت  بی به تصو   کل

د. بانک مرکزی قرار یم قابل انتشار در    گبر تشخیص موارد غبر

 است.  عایلتأچارچوب دستورالعمل مربوط با هي 

ی زمانتداببر پیش بندی و  بیتی شده در این بند مبتی بر تعییر

مجلس،  رسفصل به  مرکزی  بانک  کل  رئیس  های گزارش 

پیش  های  شامل  متغبر ادواری  دلیل  بیتی  توضیح  و  کلیدی 

پیش از  اقتصاد  عملکرد  تکلیف  بیتی انحراف  و  قبل،  های 

بانک مرکزی به ارائه گزارش مکتوب به مجلس، گایم بلند در  

گذار پویل و ناظر بانیک، و شفافیت  راستای استقالل سیاست 

 و پاسخگون  بانک مرکزی است. 

اقتصادی کشور،     بانک معهذا در تقسیم کار نظام حکمرانی 

پاسخ مقام  در مرکزی  رشد    گو  و  تولید  اقتصادی  خصوص 

ان تحقق اهداف    یستن ی توریم و ثبات  و باید ضفا در قبال مبر

 گو باشد.  پاسخ و سالمت بانیک  

ی دلیل لزم است این بند به شکل    شود:   بازنویشزیر  به همیر

اول   رئیس کل" ی در  آبان  بهشت یارد   علتی   نشست  یر  ماهو 

  ، ی بانک مرکز   یها ملکرد و برنامه ع  ،اسالیم   یمجلس شورا 

س ا ش بانیک تداببر    و   پویل  است یمل  تورم،    ،نظارت  ل  کنب 

هدف    ی ها بر متغمحتمل  انحراف    لی دل   ،ی تحولت اقتصاد

پ در گزارشارائه   یها تی یبش یاز  مرکزیشده  بانک  و    های 

مرکاقتصاد   انداز چشم بانک  عملکرد  از  ،  حفاظت  در  زی 

عایل،    در هیأت تصویب  پس از  را    بانیکات نظام  سالمت و ثب

نما  د. گزارش  کنگزارش یم  اسالیم  یمجلس شورا   ندگانی به 

رئ کاری  قبل  د یبا   کل  س یمکتوب  روز  دو  اخت   از    ار یدر 

محرمانه آن بخش و    د بر گر  قرا  ندگانینما  اطالع    ی برا های غبر

گردد.  منتسی  معاونان    کل   س یرئ  عموم  َح او و  ب  َس ، 

مجلس    یاقتصاد   ونیس یکم  در   ، نمایندگاندرخواست  

 " د. کر  توضیحات لزم را ارائه خواهند  اسالیم یشورا 

ی در اول  موظف است رئیس کل  و   ماهبهشت یارد   جلسه علتی   یر

گزارش عملکرد و   حضور یابد و  اسالیم  یمجلس شورا   ماهآبان

ی  ارز   ،پویل  یها است یمشتمل بر س  ،ی بانک مرکز  یها برنامه 

اعتباري اقتصاد   ،رت بانیکنظا   ،و  انحراف    لی دل   ،یتحولت 

شده در گزارش  ارائه یها تی ی بش یهدف از پ یها بر متغ احتمایل

پ  سیرئ  قبل  و  وضع   کل  تی ی بش یکل  ،  اقتصاد   ندهی آ  تیاز 

و    عملکرد بانک مرکزی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی

  هیأت تصویب    که به را    وضعیت سالمت و ثبات نظام بانیک

ارائه    اسالیم  یمجلس شورا   ندگانی به نما است،  عایل رسیده  

  از دو روز کاری   حداقل قبل  د یبا   کل  سیدهد. گزارش مکتوب رئ

اخت  آن  بخش و    د بر گر قرا   ندگانی نما   ار یدر  محرمانه  غبر های 

،  اطالع عموم منتسی گردد.   ی برا  ی و معاونان    کل   سیرئهمچنیر

نمایندگان  درخواست  حسب    ی اقتصاد  ونی سیکم  در   ،وی، 

توضیحات لزم را ارائه    ، حضور یافتهاسالیم  ی مجلس شورا 

 خواهند نمود. 

 ب 
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ی حداقل یک ی و  علت تعییر سال حبس برای همه مستنکفیر

سال حبس برای مدیران اشخاص تحت نظارت  حداکب  یک

 روشن نیست. 

کتها وزارتخانه   ه یکل  رسی و  مؤسسات  و دولت    ی ها،    ی نهادها    

  اطالعان    مکلفند  و »اشخاص تحت نظارت«  دولت  بر غ  عمویم

های رئیس کل  عایل برای تهیه گزارش هیأترا که به تشخیص  

به مجلس شورای اسالیم لزم است، در اختیار بانک مرکزی  

دهند  شناخته   . قرار  مجرم  از  مستنکف،  انفصال  به  و  شده 

یک  مدت  به  حداقل  یم خدمت  محکوم  چنانچه  سال  شود. 

« از  هرینظارت  تحت   اشخاصمستنکف،  باشد،  از    ک « 

  ها آن  بر تقص  ا یعامل که قصور    هیأتو    ره یمدهیأت   یاعضا 

از مسئولیت عزل و  جرم مزبور محرز شده باشد،    ابدر ارتک

 . شوند یم  محکومسال حبس    یکبه تحمل حداکب  

 پ 

 رد زیر درج شود:  ا شود در ماده مستقل مو پیشنهاد یم

و حداکب  ظرف   فصل صورتبه  ، شامل موارد زیر،را  دوازده ماه آن   پویل  یها است یگزارش عملکرد و برنامه س  یبانک مرکز  .أ

  ، سال گذشته   پویل  است یعملکرد س  ،کشور   یگزارش تحولت اقتصاد   : د کنعموم منتسی یم یبرا پس از پایان فصل  ماه  کی

ی تع عایل  هیأت ی که از سو   یموارد  ر ی سا ، و  نرخ تورم سال آن   تی ی بش یپ ، سال آن   پویل است یسسناریوهای    . شود یم  ییر

 کند.  بانک مرکزی دو گزارش فصل تورم و ثبات مایل را پس از تصویب هیئت عایل برای اطالع عموم منتسی یم .ب

  گزارش   ویل،پ   سیاست  گزارش  شامل  کشور   اقتصادی  جامع   گزارش  انضمام  به  مرکزی  بانک  سالنه  عملکرد   گزارش  کل  رئیس .ج

ماه  پایان  تا   را   مایل  ثبات  گزارش  و   نظارن    عموم  اطالع  برای  و   ارائه   اسالیم  شورای  مجلس  رئیس  و   جمهور   رئیس  به  بعد   سال  تبر

 . کند یم منتسی 

د  .د ی  داران    و  اقتصادی امور  وزیر  با   مشورت از   پس پویل سیاست  کالن   هایراهبر  .  شود یم منتسی  عموماطالع   برای و  تعییر

 عموم اطالع    برای  هفته  یک  ظرف  اعتباری و بانیک، حداکب    ارزی،  پویل،  هایسیاست  خصوص  در   عایل  هیأت  مصوبات .ه

 . شود یم منتسی 

 کند.  نامه مصوب هیئت عایل، به صورت برخط منتسی یمهای پویل، بانیک، و اعتباری را، طبق شیوه بانک مرکزی داده  .و

با    همراه  ، است  رسیده  عایل  هیأت  تائید   به   کهرا    خود   گذشته   سال  مایل  هایصورت   سالخرداد هر    پایان   تا   مرکزی   بانک  .ز

 . کند یم  ارسال اسالیم شورای مجلس  رئیس   و  جمهور   رئیس برای   نظارت،  هیأت گزارش

 . د کنیم نتسی م را  خود مایل   هایصورت  خالصه یکبار، ماه  حداقل  مرکزی  بانک .ح

  منتسی   مرکزی   بانک  رسانی اطالع  پایگاه  در   و   درج   کشور   رسم  روزنامه   در   مرکزی   بانک  شده   حسابریس   مایل  های صورت  .ط

 . د و شیم

  هیأت و شوراهای تخصص آن، اعضای   عایل هیأت  ی اعضا    

اعضای   حسابریس،  و  و  هیأتنظارت  انتظایم، کارکنان  های 

12 
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اطالعات  ی و سایر اشخاص مطلع نباید  بانک مرکز کارگزاران  

شخاص تحت نظارت« را  دولت، بانک مرکزی و »ا   محرمانه 

به صالحجز  دادگاه  حکم  یا  قانون  افشا کنند موجب  عدم ،   .

، جرم تلف  شده، مرتکب به تمام یا  
 

رعایت ضوابط محرمانیک

) ز مجازاتا بخشی   پنج ماده  ( قانون مجازات  19های درجه 

 شود. اسالیم محکوم یم 

 رئیس کل و هیأت عامل   - 13ماده 

ی پیشنهادی   جایگزین برای جمله اول: می 

مقام  رئیس کل» قائم  سایر  رئیس کل ،  و  نظارن   معاون   ،

ی   منصوب یم  رئیس کلمعاونیر رئیس کل  با حکم  شوند،  که 

 دهند.« عامل بانک مرکزی را تشکیل یم  هیأت

مقام  رئیس کل   قائم  رئیس کل    رئیس کل ،  حکم  با  وی که  ی  معاونیر و 

 س یرئدهند.  را تشکیل یم عامل بانک مرکزی    هیأت شوند،  منصوب یم

است که مسؤولیت اداره بانک    یبانک مرکز   نی مقام اجرا   ن یکل بالتر 

اجرا   یمرکز  دارد.    نی ا   یو  به آن را برعهده  قانون و مقررات مربوط 

که به    فی ی وظا   ی، به استثنا یمركز   امور بانک  هیدار کل کل عهده   س یرئ

  س ی. رئباشد ، یم گذارده شده است  گرانیقانون به عهده د   نی موجب ا 

ع سا   الوهکل  ا   فی وظا   ر یبر  در  عهده   نی مندرج  دار  قانون، 

 است:  ر یهای ز مسؤولیت 

ارشد   مدیریت  اجران   وظایف  از  نظارن   وظایف  تفکیک 

اجران  هیأت   بانک مرکزی، که به ترتیب توسط اعضای غبر

یم  تصدی  مرکزی  بانک  رئیس کل  و  ارکان عایل  از  شوند، 

کت  و   مطلوب است. حاکمیت رسی

 1 اداره کلیه امور اجرانی بانک مرکزی   

ماده   ذیل  طور که  شد،    6همان  داده  حفظ  توضیح  برای 

وط به تایید دو سوم باید  ، عزل او معاون نظارن  اقتدار     مسی

اجران  هیأت عایل و موافقت رئیس جمهور    باشد. اعضای غبر

 2 عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی   

  عایل  هیأتمصوبات  یاجرا   

 یما ن
 

 و خارجر  داخل   مراجع رسم ه یدر کل یبانک مرکز   ندگ

 طرح دعوی در مراجع رسم داخل و خارجر 

 عایل هیأت و  یبانک مرکز   ن  سخنگو 

 ی قرارداد و توافقنامه به نما   یامضا 
 

 ی از بانک مرکز  ندگ

یماعضای   ی  نبر عایل  هیأت  اجران   ساختار  غبر تغیبر  توانند 

کت  بانک مرکزی را به هیأت عایل پیشنهاد دهند.    حکمرانی رسی

ه آن  ئو ارا   یبانك مركز   داخل  تهيه و تدوين ساختار و حكمرانی  

 . به هيأت عایل  جهت تصويب

8 
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خود    نی اجرا   فی از وظا   بخشی   ا یحق امضا و    تواند کل یم   س یرئ  

معاون مقام،  قائم  به  و    نا را  از    ا ی خود  یک  بانک    کنانکار هر 

 کند.   ضی تفو   یمرکز 

صه 
تب

 1
 

قانون    نی که در ا   یجز موارد ه ب   رئیس کل   قائم مقام  اراتیاخت  

رئ  حی    تص  طرف  از  است،  تع  سی شده  ی کل  در  یم   ییر و  شود 

غ  معذور   بت،یصورت  رئ  ا ی  تی استعفا،  قائم   س یفوت  کل، 

 . باشد رئيس کل یم  و وظایف   اراتیاخت هیکل   یدارا م مقا 

صه 
تب

 
2
 

سال پیش    ، سه 7ب ماده  نظر ارائه شده در مورد بند    مشابه 

مسئولیت  قبول  برای  پیشنهاد  دریافت  از  فرد    ،از 

ممنوعیت  عالوهبه ندارد.  اطالع  آن     های پیشنهاد   ،

  اشخاص تحت نظارت پیش از قبول مسئولیت،   داریسهام

است. بالوجه  محرومیت   حق  هم    از  سایر کشورها  در 

  قبل از پذیرش مسئولیت است نه    بعدمحدودیت ناظر بر  

 از آن. 

و کارکنان مؤثر    ها آنعامل، مدیران تحت امر    هیأتاعضای   

بانک مرکزی )به تشخیص رئیس کل(، نباید در سه سال منتیه  

مس آغاز  تحت  به  »اشخاص  با  مرکزی،  بانک  در  ئولیت 

 نظارت« همکاری داشته باشند. 

صه 
تب

 
3
 

ح زیر  ابهام بهب  است این ماده  رفع  برای    بازنویش شود: به رسی

مرکزی » بانک  نظارن   انتظایم  معاون  دادستان  عنوان  با   ،

اعتباری، دعو   ار یاخت   از   موسسات  اشخاص    ه یعل  یطرح 

  امورِ مجوز به انجام   أخذ که بدون    تحت نظارت و اشخاض

و    رائه خدمات بانیکا   ا ی  اتیعملمستلزم اخذ مجوز، از جمله  

 « . ستا برخوردار   مبادرت ورزند  ، پرداخت ی ابزارها 

  یطرح دعو   ی کامل برا   اراتیاز اختمعاون نظارن  بانک مرکزی   

که بدون    و اشخاض  «اشخاص تحت نظارت»  ه یکل  ه یبر عل

  ی و ابزارها   رائه خدمات بانیک ا   ا ی  اتیمجوز به انجام عمل  أخذ 

فعالیت   پرداخت سایر  است،  یا  مجوز  أخذ  مستلزم  هان  که 

 . باشد برخوردار یم  کنند، مبادرت یم 

14 

 15ماده 

لذا    . ها از توان یک شخص خارج استانجام این مسئولیت 

-تصی    ح شود "معاون نظارن  یمدرتبصه ذیل این ماده باید  

های خود را برای انجام بخشی از  تواند اختیارات و مسئولیت 

واگذار   نظارن   معاونت  و کارکنان  مدیران  به  وظایف  این 

معاون   پاسخگون    
ناقی واگذاری  این  است  بدییه  کند." 

 نظارن  نیست. 

ح زیر است: به وظائف و اختیارات معاون نظارن  بانک مرکزی   رسی
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اشخاص  »ثبات و سالمت    ی حفظ و ارتقا برای    نجام اقدامات لزما   

نظارت مقررات تحت  شورای  مصوبات  چهارچوب  در  و  «  گذاري 

   نظارت بانیک؛

  ، ، انحاللبازسازي، گزیر   ت،یفعال  ، تأسیس  دوین مقررات مربوط بهت

 
 

تصف  ورشکستیک نظارت»  ه یو  تحت  تصو   «اشخاص  در    ب یجهت 

   بانیک؛  نظارت گذاری و شورای مقررات 

بندی این ماده مناسب است. معاونت نظارن  در مورد  سطح

در چارچوب    سایر اشخاص تحت نظارت اجازه دارد راسا،

ی  مقررات تعییر شورای  توسط  نظار   گذاریشده  بانیک،  و  ت 

اقدام کند؛ اما  و لغو مجوز    ، تمدید قی صدور، تعلنسبت به  

این   به  اقد  4انجام  اعتباری، موکول  ام در مورد مؤسسات 

   گذاری و نظارت بانیک است. تصویب شورای مقررات

مؤسسات اعتباری پس از تصویب  و لغو مجوز   ، تمدید ق یصدور، تعل 

 ؛ گذاری و نظارت بانیکشورای مقررات 

« غبر اشخاص تحت نظارتسایر »و لغو مجوز    ، تمدید قی صدور، تعل

چار  در  اعتباری،  مؤسسات  ی از  تعییر شورای چوب  توسط  شده 

 گذاری و نظارت بانیک؛ مقررات 

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

  ثبات و سالمت بانیک،   یها شاخص مستمر  و گزارش    شیپا "

نظارت»  ک یتفکبه  تحت  مورد    «اشخاص  در    شبكه   کل و 

ی های ت و پیشنهاد آستانه  کشور   بانیک وضعیت موسسات    عییر

قبول»   شاملاعتباری،   خطردر  »  ، «قابل  و    « معرض 

 ؛ گذاری ونظارت بانیک" ، به شورای مقررات«بحرانی »

بانیک،   ی شاخصها مستمر  و گزارش    شیپا     ک یتفکبه   ثبات و سالمت 

 ؛ کشور   بانیک شبكه  کلو در مورد   « اشخاص تحت نظارت»

و    « اشخاص تحت نظارت»مقررات توسط    ی نظارت بر حسن اجرا   

 ی؛ ادوار  یها گزارش   ارائه

« مطابق  اشخاص تحت نظارت»اعمال اقدامات نظارن  و تنبییه بر 

 فصل شانزدهم این قانون؛ 

 " جایگزین:  پیشنهادی  ی  عمویم  اعالو    روزرسانی بهمی  ن 

 مجاز" اشخاص تحت نظارت  فهرست

 «؛ اشخاص تحت نظارت» روزرسانی فهرستن عمویم و بهاعال 

ده  صندوق ضمانت   کهآنبا توجه به   مدیریت گزیر  ها،  سب 

به  را  اعتباری  فرایند  مؤسسات  ی  راهبر دن  سب  دارد،  عهده 

گریز به معاونت نظارن  مستلزم تعریف رابطه این معاونت  

حداقل   و  مسئولیت  و  اختیار  تناسب  با  صندوق،  و 

 اصطکاک، در قانون است. 

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

ی  گزیر ی بازساز   ند آیفر   راهبر انحالل،   ، ،   
 

تصف   ورشکستیک   ه یو 

 «؛ و اشخاص تحت نظارت»
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ی" .أ  ؛ اشخاص تحت نظارت ی بازساز   ند آیفر  راهبر

ده ارائه مشاوره   .ب ی  به صندوق ضمانت سب  ها در راهبر

 و تصفیه موسسات  
 

انحالل، ورشکستیک فرایند گزیر، 

 ؛  اعتباری

ی   .ج انحاللگزیر راهبر  ، ،   
 

تصف  ورشکستیک سایر    ه یو 

 «؛ و اشخاص تحت نظارت

 

 

 

 شود. از طرف رئیس کل ارجاع یمانجام سایر وظایفی که  

 16ماده 

ی   جایگزین:  یپیشنهاد می 

فصل  مرکزی   بانک " هر  انتهای    فصل   نظارن    گزارش  ،در 

،  اقدامات  شامل  ،گذشته    سالمت   و   ثبات  وضعیت  نظارن 

  هیأت   تائید   از   پس  را   د فصل بع  نظارن    برنامه   و   بانیک   نظام

 " . کند یم منتسی   عموم برای  عایل

  ، گزاریسی انتهای هر فصل موظف است در  معاون نظارن  بانک مرکزی   

حوزه نظارن  بانک    گرفته توسط صورت   مشتمل بر اقدامات نظارن  

وضعمرکزی سالمت    تی،  و  نظارن    بانیک  شبكهثبات  برنامه  آن   و   

مقررات را    بانک مرکزی در شورای  تصویب  از  نظارت  پس  و  گذاری 

 . كند   عایل ارائه  هیأتبانیک به رئیس کل و 

 حسابریس  و   نظارت هیأت - 17ماده 

و چهار عضو، از    سیمتشکل از رئ ،نظارت و حسابریس  هیأت   

رسم   انیم ه    ،حسابداران  خبر افراد   ر یسا   ا یحسابرسان 

ی حداقل ده سال   و بانیک  یمتخصص در امور حسابدار  با داشی 

 . شود یم   لیتشک  د یمف  یسابقه کار 

 الف 

وقت    اقتصاد،  وزیر  توسط  مرکزی  بانک  حسابرسان  ی  تعییر

دار و مالک رسمایه بانک مرکزی  معتی دارد که دولت سهام 

تغیبر کرده است. در طرح  مجلس  در طرح    پارادایم  . اینباشد 

 کند.  فعل، هیأت عایل نقش مجمع بانک مرکزی را ایفا یم

از سوی دیگر، پیشنهاد حسابرسان بانک مرکزی توسط وزیر  

یم  داران   و  اقتصادی  الزامات  امور  تحمیل  محمل  تواند 

ی سازوکاری  سیاست مایل بر سیاست  باشد. چنیر گذار پویل 

 های مرکزی هم مسبوق به سابقه نیست.  در سایر بانک 

  ر یوز   شنهاد یپ  به  نظارت و حسابریس  هیأت  یو اعضا   سیرئ 

اقتصاد  با تأ  انی و دار   یامور  برا   سیو حکم رئ  د ییو    ی جمهور 

 . شوند مدت دو سال منصوب یم 
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یم لذا     و   نظارت   هیأت   یاعضا   و   سیرئشود  پیشنهاد 

پیشنهاد    حسابریس رئیس    هیأت به  حکم  و  تایید  و  عایل 

 . شوند  منصوب سال  دو  مدت   یبرا   جمهور 

ا    به   نیعزل  مگر  ساله،  دو  دوره  اتمام  از  قبل  واسطه  افراد 

جرائم ک  قطیع  یفر یارتکاب  حکم  صدور  ممنوع    و  دادگاه، 

صورت  به   نظارت و حسابریس  هیأتافراد در    ت یاست. عضو 

یم  وقت  بالما   باشد تمام  آنان  مجدد  انتخاب  است.    نعو 

مشمول احکام مذکور در    نظارت و حسابریس   هیأت  ی اعضا 

(  7( بند )ج( ماده ) 10( و ) 9(، )7(، )6(، ) 5(، ) 3(، )2اجزاء )

رازدار   نیا  به  مربوط  احکام  و   عایل  هیأت  ی اعضا   یقانون 

 . باشند یم

 ب  عبارت است از:   نظارت و حسابریس هیأت وظائف    

مورد آن  کند بلکه در  های مایل را تایید نم حسابرس صورت 

های مایل را بانک  شود صورت کند. پیشنهاد یماظهار نظر یم

 کند. مرکزی پس از اظهار نظر حسابرس منتسی  

 ی رس 
 

مرکز   مایل  یها صورت به   دگ تأ  یبانک    یبرا   ها آن  د ییو 

 انتشار 

1 

م   یها گزارش   هیته  شود. صورت سالنه انجام یمتفری    غ بودجه به  و  بانک    غی    تفر   یا دوره ان یسالنه  بودجه 

 ی مرکز 

2 

لحاظ   از  مرکزی  بانک  عملکرد  به   
 

و    رعایترسیدگ قانون 

را عایل  هیأتمصوبات   عایل  هیأت  جمله  از  بانک  همه   ،

 شود. شامل یم 

 ی رس 
 

از لحاظ انطباق    یو بانک مرکز   عایل  هیأتبه عملکرد    دگ

 . عایل  هیأتبا قانون و مصوبات  

3 

های  مرکزی و گزارش های مایل حسابریس شده بانک صورت 

شامل اظهار نظر هیأت نظارت و    ، 3  و   2موضوع بندهای  

به    حسابریس، پس از تصویب هیأت عایل، توسط رئیس کل

  . شود و وزیر امور اقتصادی و داران  ارسال یم   روسای سه قوه 

و حسابریس  هیأت  سیرئ  است    نظارت  های  صورتموظف 

حسابریس  و  مایل  مرکزی  بانک  به    یها گزارش شده  مربوط 

  ی اقتصاد   امور   ر یوز   ،رؤسای سه قوه   یرا برا   ( 3( و )2بندهای ) 

  و   محاسبات   وانید   س یرئ  ،ی مرکز   بانک  کل   سیرئ  ، ن  دارا   و 

 .  کند   ارسال کشور   کل  بازریس سازمان  سیرئ

صه 
تب

 1
 

بند  تصویب صورت  به عهده    8ماده    10های مایل مطابق 

ها توسط رئیس جمهور  آنهیأت عایل است و تایید مجدد  

که ممکن است موجب اعمال فشار  آنبالوجه است؛ ضمن  

 بر بانک مرکزی شود.  

حسابریسصورت   مایل  تأیید  های  به  باید  مرکزی  بانک  شده 

 رئیس جمهور برسد. 

صه 
تب

2
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مصوبات   اطالعات،  به  یس  دسب  امکان  باید  مرکزی  بانک 

فراهم کند   برای هیأت  را  اسناد  و  قراردادها  عایل،   و هیأت 

مورد  وظائف    یبرا   از ین   امکانات  و    هیأتانجام  نظارت 

 در اختیار هیأت قرار دهد.   را  حسابریس

مرکز   است کل  یبانک  مصوبات    هی موظف    هیأت اطالعات، 

ی قراردادها، اسناد و ن  ،عایل   ی برا   از ین   مورد   یوها بر امکانات و ن  بر

  هیأت  ار یرا در اخت  نظارت و حسابریس  هیأتانجام وظائف  

 قرار دهد. 

 پ 

 

وقت  موظف به کار تمام  نظارت و حسابریس   هیأتاعضای  

ی     ها مطابق آنحقوق و مزایای  در بانک مرکزی هستند و تعییر

موضوعیت ندارد. حقوق و  قانون مدیریت خدمات کشوری  

به پیشنهاد  باید  مزایای اعضای هیأت نظارت و حسابریس  

عایل،   بانک  هیأت  توسط  و  ی  تعییر جمهور  رئیس  توسط 

 مرکزی پرداخت شود. 

 

 

اعضای    مزایای  و  مطابق    هیأتحقوق  حسابریس  و  نظارت 

قانون  (  71حقوق و مزایای مقامات موضوع بند »ج« ماده )

مصوب   خدمات کشوری  وزیر    1386/ 7/ 8مدیریت  توسط 

ی و از محل بودجه وزارتخانه مزبور    تعییر
امور اقتصادی و دارانی

 شود. پرداخت یم 

 ت 

 عایل شوراهای تخصیص هیأت  - 18ماده 

  ، پویل است  گذاریسیاستارزی ذیل    گذاریچون سیاست 

 " استمناسب   "پویل  گذاریسیاست شورای  عنوان    . تر 

بر کلیه   نظارت  شمول  افاده  ن  نی  و  اختصار  برای  ن  همچنی 

-اشخاص تحت نظارت، بهیر است عنوان "شورای مقررات

گذاری و نظارت بانیک" به "شورای مقررات و نظارت" تغیی   

 کند. 

  گذاری سیاست شورای    - 1  عایل عبارتند از: هیأت شوراهای تخصص   

 ت بانیک گذاری و نظار شورای مقررات   -2، و پویل و ارزی

 گذاری پویل و ارزی شورای سیاست   - 19ماده 

 عبارتند از:  یو ارز  پویل گذاریسیاست شورای   ياعضا   

 شورا   سیعنوان رئبه   رئیس کل

 دببر  نائب رئیس و  عنوانکل به   سیمقام رئقائم 

اجرانی   ( ماده  1- عایل موضوع بند )الف  هیأتسه نفر عضو غبر

(6 ) 

 ان رئیس کل به انتخاب وی معاوندو نفر از  

 الف 

سیاست   حضور  نماینده  و  بازار رسمایه  مایلمدیر  در    گذار 

تصمیم  ترینعایل استقالل  نهاد  به  مخل  پویل،  سازی 

پذیری آن از مالحظات بودجهسیاست  ای  گذاری پویل و تاثبر

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  

 معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارانی 
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بانک  ی  قوانیر سایر  در  است.  رسمایه  بازار  مصالح  های  و 

ی این ترکیب   یست. متداول نمرکزی نبر

افراد   ی حضور  نبر نظر شکل  از   ،
 
ایراد مصداق این  بر  عالوه 

موظف و شاغل در دستگاه -های دیگر در مراکز تصمیمغبر

تصمیم و  تناسب  سازی  قاعده  نقض  دلیل  به  پویل،  ی  گبر

ی  قابل قبول  اختیار با مسئولیت و نبر  ایجاد تزاحم منافع، غبر

 است. 

اقتصاد   ه  نفر خبر ابزارها   ی دو  به  به    پویل  است یس  یمسلط 

 .  پيشنهاد رئيس کل و تصويب هيأت عایل 

  ی در بانک مرکز  یو ارز   پویل  گذاریسیاست شورای    خانه بر دب  

 . شود یم  لیتشک  رئیس کلو در حوزه قائم مقام 

صه 
تب

 1
 

ه اقتصادی   باید تمام وقت باشند. حقوق و  (  7)بند  دو خبر

دوره    ها آنمزایای   در  ی  مرکزی    خدمتنبر بانک  توسط 

 پرداخت شود. 

( این ماده براي مدت دو سال انتخاب  7اشخاص موضوع بند )  

اشخاص  عزل  بالمانع است.    ها آنشوند و انتخاب مجدد  یم  

 . باشد عایل یم هیأت   بیمنوط به تصو مزبور 

صه 
تب

 2
 

 

 ب  عبارت است از:  پویل و ارزی گذاریسیاست  ف شورایي وظا   

 

 

پول   شیپا    بازار  اقتصاد کشور،  ارز مستمر  و    ه یو رسما   ، 

 گر یکد یبر   ها آنمتقابل   ات بر تأث

1 

ی یا  سیاست  گذار پویل فاقد ابزاری برای تحقق اهداف تعییر

بیتی شده برای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی است.  پیش

ی نم  تواند پاسخگو باشد.  در برابر تحقق اهداف مزبور نبر

خصوصسازی  تصمیم  و    پویل  یها است یس  اتخاذ   در 

بهارز  مناسب  یا    ی  ی  تعییر اهداف  تحقق  منظور 

های اصل اقتصادی نظبر نرخ  شده  بیتی پیش  برای متغبر

ی  تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، در اسناد و قوانیر

 رئیس کل ای  های دورهبالدست  و گزارش 

2 

و   ثبات  منظر  از  ضفا  اعتباری  مؤسسات  عملکرد  پایش 

دارد.  موضوعیت  نظارن   معاونت  توسط  و  بانیک  سالمت 

گذار پویل فاقد سازوکاری برای ارزیانر  فراتر از آن، سیاست 

همراه این مؤسسات با سیاست پویل است. مضافا، الزام  

مؤسسات اعتباری به تبعیت از نرخ سود اعالیم توسط بانک  

توسط  مرکز  ی  اعتباری مشب  ارزیانر ریسک  منطق   
مناقی ی 

حیث    از  اعتباری  مؤسسات  عملکرد  مستمر  پایش 

سیاست  با  اعالمهمراه  در  های  مرکزی  بانک  شده 

بانیک اعتبارات  و  تسهیالت  در جهت  خصوص هدایت   

( این  3( بند »ب« ماده )3تحقق هدف مذکور در جزء )

  هیأتقانون و ارائه پیشنهادات تشویف  یا تنبییه لزم به  

 عایل

3 
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مؤسسه اعتباری، و رقابت مؤسسات بر رس کاهش هزینه یا  

 آمد در چارچوب ضوابط نظارن  است. افزایش در 

، لزم است 25با توجه به توضیحات ارائه شده ذیل ماده  

 این بند حذف شود. 

های سود و  عایل در خصوص نرخ  هیأتارائه پیشنهاد به  

 ( این قانون25ماده )کارمزد موضوع  

4 

 5 ی بانک مرکز  و ارزی پویل یها است یس اثربخشی  انر یارز   

ی در خصوص م   یساز م یصم ت   ر  يذخا   تیف یو ک  بیترک  ان،بر

ی ب  بانک مرکزی   المللیر

6 

ی   ی جایگزین: پیشنهاد می 

و  پویل استفاده از ابزارهای پرداخت  داری آثار  معتی "ارزیانر  

 به هیأت عایل" گزارش آن 

 7 پرداخت یدر مورد ابزارها   یساز م یتصم  

رئیس کل  های بانک مرکزی از وظایف  نویس گزارش تهیه پیش 

 پویل و ارزی.  گذاریسیاست شورای است نه  

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

موردی    یها گزارش   ایید ت" و  مرکز ادواری  مورد    ی بانک  در 

های فصل تورم، و  گزارششامل  وضعیت اقتصادی کشور،  

رئ  رئیس کل ماهه  شش   ی ها گزارش مجلس    جمهور، س یبه 

 " و مردم اسالیم یشورا 

مرکز   ی ها گزارش  سینو ش یپ  ه یته  شامل    ی بانک 

مجلس    جمهور،س یبه رئ  رئیس کلماهه  شش   یها گزارش

 مردم و  اسالیم یشورا 

8 

به    رئیس کل  ا ی  عایل  هیأتکه توسط    ی امور   ر یسا انجام    

  شود. شورا ارجاع یم این 

9  

  ب یپس از تصو   یو ارز   پویل  گذاریسیاست شورای    مات یتصم   

 . استنافذ   ،عایل هیأت در  
صه 

تب
 

را  دغه ثبات مایل  گذار دغقانون   دهد کهبرعهده شورای سیاستگذاری پویل قرار داده است، نشان یم   گذار قانون   بخشی از وظایفی که

تواند متویل  نم تنهان   بهگذاری پویل  نیاندیشیده است. شورای سیاست برای پاسخگون  به این دغدغه  تدببر مناستر    ؛ هر چند دارد 

مند و  ، سازوکار قاعدهشورای ثبات مایللزم است قانون با تاسیس    ات مایل،با توجه به ابعاد چندجانبه ثبحفظ ثبات مایل باشد.  

ی رگولتورهای بازارهای پول، رسمایه، و بده پیش  برای تبادل اطالعات بیر
 بیتی کند. طرح مجلس در این خصوص ساکت است. شفاقی

 گذاری و نظارت بانک شورای مقررات   - 20ماده 

 عبارتند از: بانیک  و نظارت  گذاری شورای مقررات ی  اعضا   

 شورا   سیعنوان رئبه رئیس کل  

 و دببر شورا  س یرئنائب عنوان به معاون نظارن  بانک مرکزی  

 الف 
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اجرانی    ( 6( ماده )2- عایل موضوع بند )الف  هیأتسه عضو غبر

  عضو   ،نیاز نیست معاونان رئیس کل، به جز معاون نظارن  

گذاری و نظارت بانیک  شورای مقررات رسم و صاحب رای  

؛ هر چند حسب تشخیص رئیس کل برای اظهار نظر  باشند 

   . ها دعوت به عمل خواهد آمد آنده از  و مشورت

 ان رئیس کل به انتخاب وی معاوندو نفر از   

 

دادستان   نماینده  تصمیمات،  حضور  بر  اثرگذاری  مصداق 

برابر نتایج آن؛ و در نتیجه زائد، و مخل  بدون پاسخگون  در  

 تصمیمات شورا اس
 

 ت. یکپارچیک

 نماینده دادستان کل کشور 

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

ه بانیک سه  " ، تأیید رئیس  به پيشنهاد    نفر خبر معاون نظارن 

 " . و تصويب هيأت عایل کل

ه بانیک سه    معاون نظارن  رئیس کل، تأیید  به پيشنهاد    نفر خبر

 . و تصويب هيأت عایل رئیس کل

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

معاونت  در    بانیک  و نظارت  یگذار شورای مقررات   خانهبر دب"

 ". شود یم  لی تشکنظارن  

مقررات   خانه بر دب  نظارت   یگذار شورای  حوزه    بانیک  و  در 

 . شود یم  لی تشک رئیس کلمعاونت نظارن  

صه 
تب

 1
 

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

بند  اشخاص  " سال   6موضوع  دو  مدت  براي  ماده  این 

عزل  بالمانع است.    ها آنشوند و انتخاب مجدد  انتخاب یم  

 " . استعایل   هیأت  ب یمنوط به تصو اشخاص مزبور  

( این ماده براي مدت دو سال انتخاب  6اشخاص موضوع بند )  

اشخاص  عزل  بالمانع است.    ها آنشوند و انتخاب مجدد  یم  

 . استعایل  هیأتاعضای   بیمنوط به تصو مزبور 

صه 
تب

 2
 

 ب  عبارت است از: بانیک  و نظارت  گذاری  مقررات ف شورای  ي وظا   

تأسیس  بیتصو    بر  ناظر  انتقال  ،  نظارت  ت،یفعال  ، مقررات 

بده   ها ن  دارا  ادغام،    ها،و   بازسازی، 
 

و  ،  ورشکستیک انحالل 

 ؛ «اشخاص تحت نظارت » هیتصف 

بر   ناظر  مقررات  تحت  گذار رسمایهتصویب  اشخاص  ی 

 ؛ نظارت 

گزیر،   بازسازی،   پیشنهاد 
 

تصف،  ورشکستیک و    ه یانحالل 

 ؛ عایل هیأت « به اشخاص تحت نظارت»

 های بانیک وضع مقررات ناظر به انتقال و تسویه تراکنش 
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نظارت بر اجرای مقررات توسط اشخاص تحت نظارت، بر  

است، نه شورای مقررات و نظارت.  عهده معاونت نظارن   

ی به   الملل مبهم است. عالوه عبارت معامالت بیر

بمقررات    وضع   معامالت  به  ی مربوط  در  الملل یر  

 ها آن ی و نظارت بر اجرا  چارچوب قانون

5 

نظارت بر اجرای مقررات توسط اشخاص تحت نظارت، بر  

 نظارت. عهده معاونت نظارن  است، نه شورای مقررات و 

ا   مقرراتوضع    بر  ارز   جاد یناظر  چارچوب  تعهد  در  ی 

 قانون و نظارت بر اجرای آن

6 

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

های دارای اهمیت  بانکلغو مجوز  یا    تعلیق. پیشنهاد  7-1"

 سیستم به هیئت عایل؛  

ی در خصوص تصمیم.  7-2 ، تعلیق، لغو یا تمدید  صدور  گبر

 " مجوز مؤسسات اعتباری

ی در خصوصتصمیم  تمدید  صدور   گبر یا  تعلیق، لغو   ،

 مجوز مؤسسات اعتباری 

7 

شاخص  پیشنهاد  و  و  تدوین  نظارن   معاونت  وظیفه  ها 

 ها وظیفه شورا است. آنتصویب  

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

پیشنهاد   ی ثبات و سالمت بانیکها شاخص تصویب  .  8-1"

 ؛ شده توسط معاونت نظارن  

های پیشنهادی معاونت نظارن  برای  آستانه . تصویب  8-2

شامل   اعتباری،  موسسات  وضعیت  ی  قبول» تعییر ،  « قابل 

 ؛ " «بحرانی   »، و « در معرض خطر»

 8 ی ثبات و سالمت بانیک ها شاخص و تصویب   نی تدو  

های نظارن  برای  شورا رگولتور است نه ناظر. تدوین گزارش 

ها آننظارن  و تصویب  ارائه به هیأت عایل بر عهده معاونت  

 گذاری و نظارت بانیک است. بر عهده شورای مقررات

 9 کل   س یرئظارن  ن یها گزارش   دوینت 

مبارزه با پولشون  و  و مقررات  نظارت بر حسن اجرای قانون  

نظارت  تحت  اشخاص  توسط  معاونت    مقررات  برعهده 

 نظارت بانیک. و شورای مقررات  نه ،نظارن  است 

بر    و  نظارت  پولشون   با  مبارزه  قانون  اجرای  حسن 

توسط   پولشون   با  مبارزه  عایل  شورای  مقررات 

 »اشخاص تحت نظارت« 

10 

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

، و تنقیح، پالیش و روزامد  شناسان  و حذف مقررات زائد "

 " متناسب با تحولت صنعت بانیک بانیک سازی مقررات 

 11 بانیک  شناسان  و حذف مقررات زائد در نظام 

توسط    یامور   ر یسا    معاون    ا ی  رئیس کل  ،عایل هیأت که 

 شود. به شورا ارجاع یم نظارن  وی  

12 
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 لزم است دو وظیفه زیر به فهرست وظایف شورا اضافه شود: 

 نامه تهیه گزارش فصل ثبات مایل، تصویب چارچوب و شیوه  ( 1

 نظارن  در نظام مایل کشور از اهمیت سیستم برخوردارند. هان  که بنا به تشخیص معاونت تایید اسایم بانک ( 2

ب  ست ا لزم   اخالل در سیاست م موارد    ر عالوه  های  حتمل 

مشورن  شورای   نظر  ارزی،  و  و    گذاریسیاست پویل  پویل 

ی اخذ شود در سایر مواردی که رئیس کل لزم یم ارزی      . داند نبر

اتخاذ تصمیم در مواردی که حسب    از  تشخیص رئیس  قبل 

های پویل یا ارزی بانک مرکزی را جلسه ممکن است سیاست 

مشورن  شورای   نظر  باید  اخالل کند،   گذاریسیاست دچار 

 پویل و ارزی أخذ شود. 

صه 
تب

 

 

تشکیل  تواند نظر مشورن  هر یک از دو شورای تخصص را در مورد مصوبه شورای دیگر اخذ یا  تبصه پیشنهادی: "هیأت عایل یم 

ک دو شورا را درخواست کند."   جلسات مشب 

ی جایگزین پیشنهادی:    می 

مقررات " بانیک  شورای  ونظارت  د   در چارچوب گذاری  راهبر

، که به تصویب هیأت عایل رسیده  نظارن  کالن بانک مرکزی

یم تصمیم  اتخاذ  عضو  ک است،  سه  یا  رئیس کل  اگر  ند. 

، مصوبات   اجران  شورای مقررات و نظارت را ناسازگار با  غبر

د کالن   عایل بیابند، مخالفت خود را به    هیأت   مصوب راهبر

در این صورت، مصوبه مزبور    کنند. یممعاون نظارن  اعالم  

جلسه   دستور کار  یم  هیأتدر  قرار  د عایل  عایل    هیأت   . گبر

ب  آن  مورد  در   
 
قرار  ضفا مخالفت  مورد  از مصوبه که  خش 

تصمیم  یمگرفته،  ی  اینگبر غبر  در  مصوبه  کند.  صورت، 

شورای مقررات گذاری و نظارت بانیک، پس از گذشت سه  

 " الجرا خواهدبود. عایل تلف  شده و لزم  هیأتروز، مصوبه 

اجرانی موضوع بند    در صورن  که رئیس کل یا هر سه عضو غبر

-ا تمام یا بخشی از مصوبه شورای مقررات( ب6( ماده ) 1-)الف

توانند مخالفت خود  یم  ذاری و نظارت بانیک مخالف باشند، گ

رسم به معاون نظارن  اعالم    صورتبه را ظرف سه روز کاری  

جلسه   دستور کار  در  مزبور  مصوبه  صورت،  این  در  کنند. 

د و  عایل قرار یم  هیأتالعاده  عادی یا فوق     هیأتگبر
 
عایل ضفا

مخالفت قرار گرفته،   از مصوبه که مورد  بخش  آن  مورد  در 

یمتصمیم  ی  این گبر غبر  در  شورای  کند.  مصوبه  صورت، 

نظار  و  روز،  مقررات گذاری  سه  از گذشت  پس  بانیک،  ت 

 الجرا خواهدبود. عایل تلف  شده و لزم هیأت مصوبه  

 پ 

 شورای فقه   - 21ماده 

بانیک  تخصص  نظارت   نظام  عملکرد  بانک  بر  داخل  در 

منحصا   و  مرکزی  است  نظارن   معاونت  عهده    ممکن بر 

. شورا ظرفیت  ه شود ردعهده شورای فقیه گذا   ر بکه  نیست  

، اداری، لجستیک، و انسانی نظارت بر عملکرد نظام   سازمانی

با   مغایرت  عدم  ارزیانر  مضیق  محدوده  در   
حت  را،  بانیک 

موازین فقه اسالیم، ندارد. صالح هم نیست که نهاد دیگری  

بر    ، نظارن  معاونت  موازات  به  مرکزی،  بانک  داخل  در 

اطم  یبرا   اجرا   نانی حصول  در   بانیک  اتیعمل   حیصح  یاز  ربا  بدون 

و اظهارنظر    کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانیک  نظام بانیک

ها، دستورالعمل   ، ان  یعمل  یها وه یش  ج،یرا   یو ابزارها   ها ه ی نسبت به رو 

 ها آن  یها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرا بخشنامه 
 
از جهت    ، ضفا

با    ی در بانک مرکز   قیه ف  یشورا   ،اسالیم   فقه   نی با مواز   عدم مغایرت 

 : شود یم  لیتشک   ر یز   بیترک
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است قلمرو شورا عملکرد شبکه بانیک نظارت کند. پس لزم  

 شود.   مقررات   ارزیابی منصف، و منحص به حوزه    نظارتاز  

ها و ابزارهای رایج،  اظهار نظر شورا نسبت به رویه لزم است  

، دستورالعمل شیوه  چارچوب    ،ها ها، بخشنامه های عملیان 

  حیث از  و ضفا    پیش از ابالغ ها،  آنقراردادها و نحوه اجرای  

عبا موازین    احراز مغایرت   ی نظارت بر حسن اجرا .  باشد  رسی

فقیه شورای  تصویب    –مصوبات  به  سازوکاری که  طبق 

 است.  معاونت نظارن  بر عهده  ضفا  –رسد رئیس کل یم

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

خانه شورای مقررات گذاری و نظارت بانیک یک نسخه  "دببر

ورای  نویس مقرران  را که برای برریس و تصویب به شاز پیش

د، به شورای  نشو و نظارت بانیک پیشنهاد یم   یگذار مقررات

دهد تا در صورت احراز مغایرت  فقیه بانک مرکزی ارجاع یم 

مواز  به    ، اسالیم  فقه  ن یبا  مجدد  پیشنهاد  و  اصالح  برای 

شو  برگردانده  نظارن   فقیه  نمعاونت  شورای  ترکیب  د. 

 " : است از عبارت

شان فقهای عضو شورا تشخیص حکم است نه موضوع. لذا  

ویت   ها در استنباط نظر شارع لزم و کاقی است. جمع  آنخبر

نظر بودن در مسائل پویل و بانیک در یک  فقاهت و صاحب

فرد، استثنا و خالف تخصص گران  است و تصی    ح آن در  

موجه نیست. اگر هم این دو علم در کش جمع باشد،  قانون  

تصمیم برای  کاقی  عمق  مبتالبه  فاقد  مسائل  در  ی  گبر

نظر در مسائل پویل و بانیک"،  شوراست. به جای "صاحب 

 "آشنان  با مسائل پویل و بانیک" کاقی است. 

صاحب نظر در    در حوزه فقه معامالت و   ی)مجتهد متجز   ه یپنج فق 

 ( و بانیک مسائل پویل

لزم است قید شود که ریاست شورا با رئیس کل است و در  

 شود. غیاب او به معاون نظارن  واگذار یم

 ی ( بانک مرکز معاون نظارن    ا یکل )  سیرئ 

  " "معرقی جایگزین  "انتخاب"  ابهام،  رفع  برای  است  لزم 

 شود. 

اقتصاددان )هر    کی و    و بانیک  حقوقدان آشنا به مسائل پویل  نفر ک ی 

 ( یکل بانک مرکز   س یرئ  دو با معرقی 
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عنوان عضو ناظر(  )ولو به دلیل بر حضور نمایندگان مجلس  

در شورای    (یا غبر دولت  ) ی دولت   ها بانک و مدیران عامل  

 فقیه نیست. 

نما   نفر ک ی  شورا   ندگانی از  اولو   اسالیم   یمجلس  با    ن  آشنا   ت یبا 

انتخاب مجلس    اسالیم  بانکداری  عضو   عنوانبه )   اسالیم   ی شورا به 

 ناظر( 

و   یامور اقتصاد  ر یبه انتخاب وز   دولت    یها بانک عامل    رانیاز مد   یکی

 ن  دارا 

است که   آن  مدلول  رئیس کل  حکم  با  فقهای شورا  نصب 

 ریاست شورا با رئیس کل باشد. 

و    یکل بانک مرکز   سیرئ  شنهاد یشورا به پ  نی ا   فقیه  یاعضا  

کل بانک    سی نگهبان انتخاب و با حکم رئ  یشورا   یفقها   د ییتأ

 . شوند منصوب یم   یمرکز 

صه 
تب

 ۱
 

ی از تعارض منافع،از    نانی حصول اطم  ی برا   شورا و جلوگبر
 

و    د نباشوقت  موظف و تمام اعضای شورای فقیه  لزم است    یکپارچیک

ی و توسط بانک مرکزی پرداخت شود.   حقوق و مزایایشان در طول خدمت به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عایل تعییر

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

ع  نظرات شورای فقیه ضفا در حوزه" هان  که مغایرت با رسی

است.  الجرا  لزم  باشد  شده  اجرای    احراز  نظارن   معاون 

را   شورا  یم مصوبات  ی  شورای  کند.  پیگبر مواردی که  در 

ده یا مجمع تشخیص مصلحت اتخاذ کر نگهبان اظهار نظر  

 " ست. منتفی ا ده باشد، اظهار نظر شورای فقیه کر تصمیم  

شورا   رئ  هی الرعا لزم   فقیه  یمصوبات  بانک    سیاست.  کل 

  ها آن  یو بر حسن اجرا   یبر گ یمصوبات شورا را پ   یاجرا   یمرکز 

  ی و نظرات فقها   اراتیاخت  ماده ناقی   نیا . حکم  کند نظارت یم 

 . باشد نم   ( قانون اسایس۴)  نگهبان در اصل چهارم یشورا 

ت
صه 

ب
 ۲

 

حکم   و  موضوع  تشخیص  مستلزم  ع  رسی با  مغایرت  احراز 

ماموریت تشخیص   بانیک عضو شورا  و  پویل  گان  است. خبر

موضوع، و فقها مأموریت تشخیص حکم را بر عهده دارند.  

باشند. لذا   رای  صاحب  باید  فقیه  شورای  اعضای    تمام 

 ماموریت این افراد برای چند دوره قابل تمدید است. 

ی چهار سال تع  یشورا برا   نیا   یرأصاحب   یاعضا     شوند یم   ییر

 است.  د یقابل تمد گر یدوره د  ک ی  یبرا   تیمأمور   نیو ا 

صه 
تب

 
۳

 

 
شورا   شود. تصمیمات شورا با رای موافق دوسوم اعضا اتخاذ یم بر    فقیه  یجلسات  مشتمل  اعضاء  دوسوم  با حضور 

از فقها   سیرئ   ت یعضو شورا رسم  یشورا و حداقل سه نفر 

حاضی    یفقها   تیموافق اکب    یشورا با رأ  ماتیو تصم  ابد ییم

 . شود عضو شورا اتخاذ یم 

صه 
تب

 ۴
 

 با رئیس کل و در غیاب او با معاون نظارن  رئیس کل است.    ی فقیهپیشنهادی: ریاست شورا   5تبصه 

 هیأت انتظایم بانک مرکزی - 22ماده 
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 یجهت رس  
 

و صدور احکام   «اشخاص تحت نظارت»به تخلفات    دگ

 بدوی و تجدیدنظر در بانک  انتظایمهای  هیأت،  ها آن  یبرا   انتظایم

  شود. تشكيل یم  مرکزی 

 که عبارتند از:   باشد نفر یم   پنجمتشکل از   بدوی  انتظایم   هیأت   

هقاضی   سه  -1 خبر رئیس  بانیک     حقوقدر      توسط  قوه  که 

 شوند؛ پس از مشورت با رئیس کل انتخاب یم هیقضائ 

ه بانیکدو    -2   هیأتو تأیید    رئیس کلپیشنهاد  به    کارشناس خبر

 عایل. 

 الف 

انتظایم تجدید نظر متشکل از سه نفر است که عبارتند    هیأت  

 از: 

ه در حقوق بانیک که توسط رئیس    -1   ه یقوه قضائدو قاضی خبر

 شوند؛ پس از مشورت با رئیس کل انتخاب یم

ه بانیک به انتخاب رئیس کل و تأیید    -2   هیأت یک کارشناس خبر

 عایل. 

 ب 

 

 

مرکزی    بانک  نظارن   مسؤولیتمعاون  حفظ  عنوان  به   ،با 

ی تع    بانک مرکزیدادستان انتظایم شود و بدون حق رأی  یم  ییر

کت یم هیأتدر جلسات   کند.  انتظایم رسی

صه 
تب

 
1
 

ی ویرایش شده تبصه:   می 

انتظایم بدوی با حضور حداقل چهار نفر و   هیأتجلسات "

اعضا    هیأتجلسات   کلیه  حضور  با  تجدیدنظر  انتظایم 

یت اعضای حاضی در جلسه  مالک تصمیمو  رسم   ، رأی اکب 

آرا  لزم   هیأت  یاست.  و  و   استالجرا  تجدیدنظر، قطیع 

قضا  نمن  مراجع  یا    توقف  حکم  صدور  درخواست  توانند 

 "صادره را بپذیرند.   یتجدیدنظر در آرا 

و    هیأتجلسات    نفر  با حضور حداقل چهار  بدوی  انتظایم 

اعضاء    هیأت جلسات   کلیه  حضور  با  تجدیدنظر  انتظایم 

یم  تصمیمرسمیت  مالک  و  اکیابد  رأی  ی،  اعضای  گبر یت  ب 

انتظایم تجدیدنظر، قطیع    هیأتحاضی در جلسه است. آراء 

لزم  نمو  قضانی  مراجع  و  بوده  درخواست  الجراء  توانند 

 صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آراء صادره را بپذیرند.  

ص 
تب

2ه 
 

ترت  یها دستورالعمل    به   ی رس  اتبی مربوط 
 

  ص یتشخ   ،دگ

و   تنبییه   اعمالتخلفات  و  نظارن   مواد   اقدامات  موضوع 

گذاری  شورای مقررات  بی، به تصو ( این قانون136( و )135)

 . رسد و نظارت بانیک یم  

ص 
تب

3ه 
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انتخاب یم   هیأتاعضای     به مدت دو سال  و  انتظایم  شوند 

 بالمانع است.   ها آنانتخاب مجدد  

صه 
تب

 
4
 

موظف و  باید    ،جمله قضات  از   ،انتظایم  هیأتتمام اعضای  

ها در طول خدمت به  آنباشند و حقوق و مزایای  تمام وقت  

ی و توسط بانک   پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عایل تعییر

 مرکزی پرداخت شود. 

وقت در حوزه  تمام  صورت به   انتظایم   هیأت کارشناسان عضو  

نوط  م  ها آنیابند و عزل معاونت نظارن  رئیس کل استقرار یم

افراد مزبور نباید در سه سال منتیه    عایل است.   هیأت  د ییبه تأ

انتظایم، با »اشخاص تحت نظارت«    هیأت به آغاز به کار در 

 همکاری داشته باشند. 

صه 
تب

 
5

 

 

ی پیشنهادی:   می 

معاون    ا حکم ب  انتظایم  هایهیأت از کارشناسان عضو    یکی"

شود. منصوب یم های انتظایم هیأت  بر دب  سمت، به  نظارن  

-یم تشکیلمعاونت نظارن  در    های انتظایمهیأت  خانه بر دب

 "شود. 

عضو    یکی  انتخاب  انتظایم  هیأتاز کارشناسان  معاون    به 

های انتظایم بانک مرکزی  هیأت  بر دب  عنوانبه ،  نظارن  رئیس کل

یم  دبمنصوب  انتظایمهیأت  خانه بر شود.  حوزه  در    های 

 شود. یممستقر معاونت نظارن  بانک مرکزی  

صه 
تب

 
6
 

های انتظایم بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد  هیأتعزل قضات    

 پذیر است. قضائیه امکانرئیس کل و تأیید رئیس قوه 

صه 
تب

 7
 

 

 

ی و اجرای  3.5  های پویل، ارزی و اعتباریسیاست تعییر

 ی گبر تصمیماستقالل در  3.5.1

پویل را به طور کامل   گذاریسیاستاتخاذ تصمیمات و عملیات  اختیار و مسئولیت  دهد قانون باید  ی جهانی نشان یم تجربه

نان حاصل شود بانک  که اطمیتعبیه شود  ای  به گونه   . از سوی دیگر ساختار نظارن  باید به بانک مرکزی واگذار کند و منحصا  

اجزای حاکمیت برای تحقق این  دیگر    هایکند. تکالیف و مسئولیت یم   مرکزی در اتخاذ تصمیمات پویل، منافع عامه را تعقیب

ی باید در قانون تصی    ح شود.   امر نبر

 ها تصی    ح اولویت هدف ثبات قیمت 3.5.2

پیش نیاز رشد اقتصادی پایدار بیتی پذیر،  و پیشات  باثب  درصد(،  5)زیر    هدف اصل بانک مرکزی و تورم مالیم ها  ثبات قیمت 

ط عدم لطمه به هدف اصل، تعقیب اهداقی در بخش واقیع،  مدتکوتاه زمانی   هایاست. معهذا در افق  مانند ثبات  و به رسی

قانون باید در در تصمیمات بانک مرکزی ایفای نقش کند.  تواند  یمیا پایداری مایل  واقیع،  مالحظان  در مورد نرخ ارز  تولید،  

 مورد غلبه ثبات قیمت  بر این مالحظات ضی    ح باشد. 
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دهای خرید   هایمرکزی، به دلیل نزدییک به بازارهای مایل و توانان   هایبانک ، در اکب  موارد مسئول تنظیم و تعقیب راهبر فتی

در ، ماننده صندوق توسعه مل، گریارزی و مداخله در بازار ارز هستند. در مواردی که نهاد دی ر یذخاو فروش ارز، مدیریت 

 بر درامد برای همسوسازی و    عنوانبه مشارکت دارد، تصی    ح اهداف آن نهاد  ارزی    ر یذخا مدیریت  
 

مثال ترجیح نقدشوندگ

 تفکیک وظایف لزم است. 

ی  3.5.3  توامان اقتدار و حسابده  تأمیر

محدوده اعمال قدرت را محدود و توجه را متمرکز کرده و  ی را در برابر فشارهای سیایس حفظ،  گبر تصمیم تصی    ح اهداف،  

ی بیش از حد دست مجریاندهد. از سوی دیگر  یم  حسابده بانک مرکزی را ارتقا از انعطاف سیاست در تطبیق با    ،بسی 

ایط متغبر  ، ضمن تصی    ح قلمرو    هایکاهد. بیانیه یم  رسی دهای سیاست  عطاف را  ، انگذاریسیاسترسم عمویم در مورد راهبر

، جعبه ابزار سیاست  بانک مرکزی و وضع اقتصاد، دست  یم   هم مجاز  دارد. اعالم آن چه که در چارچوب اختیارات قانونی

ی یافتتی است، در توافق با دولت،   کند. یم توامان این دو دغدغه را محقق تأمیر

 سیستم  3.5.4
 

   نهان   قرض دهندهایفای نقش  و بانیکمدیریت نقدینیک

ای  حت  برای گذران فرایندهای روزمره  ط عادی و چه در میانهچه در رسی
 

یس به نقدینیک ی بحران اقتصادی، ممکن است دسب 

ی نهاد عمویم که   عنوانبه ی نهادهای مایل با دشواری مواجه شود. بانک مرکزی یا مجموعه اعتباریهم توسط یک نهاد  اولیر

ی مشکل مطلع یم  ی تواند با  شود، یماز چنیر  اضطراری مورد نیاز  نقدی  تأمیر
 

ی بانیک  موسسات اعتبار نیک ی ی که در بازار بیر   تأمیر

 روی کل اقتصاد شود. های پیش وار نهادهای مایل و ریسک نشده است، مانع سقوط سلسه

ی نهان  دهندهقرض  عنوانبه عملکرد بانک مرکزی  
ی وجه، خدمات بانک   40 مرسوم دارد. اولیر دو وجه مرسوم و یک وجه غبر

شود، و به نهادهای  ی پویل بانک مرکزی محسوب یمی نهان  است که بخشی از سیاست روزمره دهندهقرض  عنوانبه مرکزی  

ی وجه،  ی عادی تعلق یم ی وثیقهای که خواهان آن هستند با تهیهمایل د و ریسک پاییتی دارد. دومیر ی گبر    تأمیر
 

اضطراری نقدینیک

. این خدمت به دلیل هزینه  با اثبات توانان  برای بازپرداخت همراه باشد باید    است کهدچار بحران    موسسات اعتباریبرای  

ایط عدم کفایت وثایق فرصت تصمیم  در رسی
 

ی نقدینیک ی یا عدم تامیر ی در مورد تامیر ریسک  نقد موسسه در حال فروریزی،    گبر

ی ضمترد خارج از چارچوب بال، همچون  ارد. وجه سوم و نامرسوم هم شامل مو دابانک مرکزی  زیادی برای    بانک مرکزی،  یر

ه یم  شود. تزریق رسمایه و غبر

 

40 Lender of Last Resort (LOLR)  
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ی تواند منجر به ثبات اقتصادی شود، اما  این سیاست یم هر چند   ایمن و سخاوتمندانه   تأمیر وط، غبر مسی  یمغبر
 

تواند  ی نقدینیک

ی بانک مرکزی و افزایش  ثبان  ترازنامه، نر کیفیتو کم  ضعیف  با وثیقه  هایات اعتباری، افزایش بده مؤسس منجر به کژمنشی  

 های موجود در اقتصاد شود.  ریسک

متعارف2008-2007البته فدرال رزرو در بحران مایل  نه تنها خارج از چارچوب متعارف    ،41، با استفاده از سیاست پویل غبر

 بانک
 

ی نقدینیک کت بلکه حجم بسیار زیادی از اوراق کمهای نقدناشونده را بر عهده گرفت،  سیاست پویل، تامیر ها  کیفیت رسی

 زیادی به سیستم مایل آمریکا ترریق کرد.  
 

ی از تشدید بحران مایل، نقدینیک اما تنوع و تکب  ابزارهای  را خریداری و برای جلوگبر

کت ف  43سیاست تسهیل مقداری 42در اختیار فدرال رزرو برای بازگرداندن دهاز یکسو، و قدرت بالمنازع رسی ها  درال بیمه سب 

 را به مدیران ارشد فدرال رزرو داد تا در زمان مناسب،  
 

، این آمادگ ی یا تملیک موسسات اعتباری بحرانی برای در اختیار گرفی 

ند.      تصمیم جسورانه لزم را بگبر

   بنابرین کارکرد 
 

ی نقدینیک ی ممانعت  همواره در معرض بده  آخرین مرجع تأمیر ش ریسکبستان بیر  هایپرهزینه از ایجاد و گسب 

شورای ثبات مایل جای مناسب برای  .  استات اعتباری ورشکسته )در سطح خرد(  مؤسس سیستم )در سطح کالن( و نجات  

تصمیم ی  یچنیر شورا،  گبر این  غیاب  در  است.  پرریسیک  مرکزی  های  بانک  این مصالحه  ریسیک که  با  پذیرد، یم یم در  تواند 

ی شود. عایل هیأتتصویب   دولت یا دیگر اجزای حکومت همچون مجلس تعییر
 

 ، یا با هماهنیک

ی فعل 3.5.5  قوانیر

 باشد: قانون پویل و بانیک، بانک مرکزی دارای اختیارات زیر یم ۱۳در قانون فعل کشور، به موجب ماده 

 ؛ها و مؤسسات دولت  با مجوز قانونی دادن وام و اعتبار به وزارتخانه (1

ی تعهدات دولت و و  (2  ؛ ها و مؤسسات دولت  با مجوز قانونی زارتخانهتضمیر

کت (3  وام و اعتبارات اعطان  به رسی
ی ها و مؤسسات وابسته به دولت  های دولت  و شهرداری دادن وام و اعتبار و تضمیر

ی با  ها و شهرداری   ؛ کاقی   تأمیر

یل مجدد برات  (4 ی ی  با  ها بانکو دادن اعتبار به  ها بانک  مدتکوتاه ها و اسناد بازرگانی  تبی  ؛ کاقی   تأمیر

های خارجر یا مؤسسات  خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولت  و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت  (5

ی   ؛الملل معتبر مایل بیر

 ؛ وخرید و فروش طال و نقره (6

 

41 Unconventioal Monetary Policy (UMP) 
42 Unwind 
43 Quantitative Easing 



 تحلیل طرح  به تفکیک مواد 

 

119 
 

انجام    ی داخل و خارج نزد خود و هابانک حساب    دارینگاه ی خارج یا  هابانک حساب جاری نزد    دارینگاه افتتاح و   (7

 . ی داخلهابانک دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود یا به حساب  کلیه عملیات مجاز بانیک 

گذشته در عمل به تکالیف    های، یط دهه ۳تا    ۱در بندهای    خصوصبه،  پویل و بانیک   قانون  ۱۳اختیارات برشمرده در ماده  

تصویب   با  مرکزی  مایل    هیأتبانک  نیازهای  را حسب  مرکزی  بانک  ترازنامه  و  تبدیل شده  اعتبار  و  پول  یا شورای  وزیران 

کتمؤسس ها،  وزارتخانه ، رسی ، و شهرداری   هایات دولت  ی دولت و بانک  ها  دولت  منبسط و سلطه مایل را در بطن رابطه بیر

 وزارت داران  مصح در تبصه مرکزی نهادینه کرده 
ی ، رافع این مشکل نبوده است.  ۱است. تضمیر ی  این ماده نبر

ی  ی فعل کشور  توامان اقتدار و حسابده   تأمیر که  مشاهده کرد   1351 پویل و بانیک سال قانون  ۱۴توان در ماده را یم در قوانیر

یم  آن: مطابق   پویل کشور  نظام  اجرای  حسن  در  ایران  مرکزی  و  توان»بانک  دخالت  بانیک  و  پویل  امور  در  زیر  ح  رسی به   د 

 نظارت کند: 

بهره وام  .1 یل مجدد و  ی ی نرخ رسم تبی اوراق و اسناد نرخ تعییر  های مختلف  ها که ممکن است بر حسب نوع وام و 

ی شود   ؛ تعییر

ی نسبت داران   .2 یا    ها بانک الیت  بر حسب نوع فع  ها آنهای  ها یا به انواع بده به کلیه داران    ها بانکهای آنی  تعییر

 ؛مرکزی ایرانسایر ضوابط به تشخیص بانک  

ده قانونی   .3 ی نسبت و نرخ بهره سب  ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت    کهآننزد بانک مرکزی ایر   ها بانکتعییر

ی گردد ویل در هر حال این نسبت از های متفاون  نسبت  ها بانک بیشب    درصد  ۳۰درصد کمب  و از   ۱۰برای آن تعییر

 ؛ نخواهد بود 

ان حداقل و حداکب  بهره و کارمزد دریافت  و پرداخت    .4 ی ی مبر  ؛ها بانکتعییر

ی نسبت مجموع رسمایه پرداخت شده و اندوخته  .5  ؛ ها به انواع داران   ها بانک تعییر

 نستر تعهدات نایسی از افتتاح اعتبار اسنادی  .6
ی حداکب  و    ها بانک های صادر از طرف  نامهضمانت ظهرنویش یا   تعییر

ان وثیقه این  ی  ؛قبیل تعهداتنوع و مبر

ایط معامالت اقسایط که اعتبار آن از طرف  .7 ی رسی ی  ها بانک تعییر  ؛ شود یم  تأمیر

ی مقررات افتتاح حساب جاری و پس  .8  ؛ها انداز و سایر حسابتعییر

ده .9 ان جوائز و هر گونه امتیاز دیگری که برای جلب سب  ی ی نوع و مبر عرضه   ها بانک انداز از طرف  های جاری یا پس تعییر

ی ضوابط  یم  ؛ در این مورد  ها بانکبرای تبلیغات گردد و تعییر

 به عملیات و حساب .10
 

توجه به لزوم    با   ها بانکو اخذ هر گونه اطالعات و آمار از    ها بانک ها و اسناد و مدارک  رسیدگ

 ؛ایحفظ ارسار حرفه 

 ؛ های مربوط به طور موقت یا دائمبه انجام یک یا چند نوع از فعالیت  ها بانک محدود کردن   .11



 بانک مرکزی تحلیل و ارزیانی طرح قانون بانکداری جمهوری اسالیم ایران: قانون 

 

120 
 

ده  .12 ی نحوه مصف وجوه سب  ده های پس تعییر  ؛ ها بانک های مشابه نزد انداز و سب 

ی حداکب  مجموع وام  .13  ؛ های مختلفز رشتهبه طور کل یا در هر یک ا ها بانکها و اعتبارات تعییر

ایط کل اخذ وام  .14 ی رسی ده ها بانک تعییر  ؛ واز اشخاص و صدور گواه سب 

وح در بندهای  .15 ی مقررات مسی  . بال برای مؤسسات اعتباری غبر بانیک  ۱۴تا   ۱تعییر

 به تصویب شورای پول و اعتبار برس
ا
 «د. تبصه: استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبل

مجاز   ماده  ابزارهای  در  پویل  بانیک    قانون   ۱۵سیاست  و  متعارف  پویل  ابزارهای  همه  تقریبا  زمان خود  در  احصا شده که 

نهاد  ضفا یک    گذار قانوندهد بانک مرکزی از منظر  یم  شود. معهذا تبصه این ماده نشانیم  پویل را شامل   گذاریسیاست

است. به عبارت دیگر    تصویب شورای پول و اعتبارتلف  شده و استفاده از ابزارهای سیاست پویل منوط به    سازتصمیم

عملیات روزانه خود اجازه استفاده به موقع از این ابزارها را نداشته و باید موافقت شورا را برای استفاده اخذ    بانک مرکزی در 

با اعمال آن مخالفت شود. این نکته با    تشخیص متفاوت یا تزاحم منافع،، به دلیل  کند که ممکن است دیر هنگام باشد یا 

تخصص شورای پول و اعتبار، عمال فرایند فتی اعمال   را در گروگان    گذاریسیاستتوجه به ترکیب فرادستگاه، سیایس و غبر

 . پویل نیست گذاریسیاست همراستا با اهداف ها آندهد که منافع  یم مقامان  قرار

 مجلس   ل کل مواد طرحتحلی 3.5.6

ماده    در   گذار د. قانون اختصاص دار گذاری پویل، ارزی و اعتباری  قانونی لزم برای سیاست   احکامفصل پنجم طرح مجلس، به  

ی مناسب  خاص سیاستگذاری پویل  ای را  عایل را مکلف کرده که جلسات ویژه   هیأت  23 برگزار کند. درواقع این ماده تدببر

قاعده نظبرای  و  استگذاریسیاستپذیر کردن  م مند  اندیشیده  تهبندی گزارشفصل   . ،  تقدم  و  به  آنقریر  ا  نسبت  ها 

تصی    ح شده است. به این ترتیب این دو    23در آغاز هر فصل در ماده    ها آنو برگزاری منظم    24ماده    گذاری در سیاست

ی ماده مانع تحت  د.  نشو یم هیأتتوسط سایر وظایف  گذاریسیاست الشعاع قرارگرفی 

ی دستوری نرخ بهره دانسته است  25متاسفانه ماده   ی   ؛همچنان ابزار سیاست پویل را تعییر های بهره حاکم  نرخ  در حایل که تعییر

ی واسطه دهبر روابط بیر یان )اعم از سب 
ندگان(گذاران و وامگران مایل و مشب  وع  توسط بانک مرکزی نه ممکن است؛ نه مسی   گبر

 و نه وجاهت علم و تجرنر دارد.  

یان    ها بانک ها قرارداد  شمار میلیونهای نر نرخ تواند  نمریز مرکزی  در مقام عمل هیچ برنامه ل کند.  با مشب  ی  را کنب  مضافا تعییر

ی نرخ  ی دستوری نرخسود بانیک در سطح مشب  ی  ناقی اختیار  ، مداخله حاکمیت در قراردادهای بانیک است. تعییر  قرارداد  طرفیر

دهیک طرف قرارداد )اعم از  تحمیل زیان بالوجه به    بر روی مفاد آن؛ نده گذار، بانک یا وامسب  وعیت    خالف   ، و (گبر اصل مسی

ی است.   یان( را    ها بانک مجاز نیست منابع    گذار سیاستقرارداد بر اساس تراضی طرفیر ده مشب  )شامل رسمایه بانک و سب 
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ی  که بانک مرکزی در اختیار دارد محدود به قیمت گذاری کند. تنها ابزاری  قیمت گذاری منابع خود است که از طریق بازار بیر

 کند.  بانیک عرضه یم

ی متمرکز نرخ سود از نظر علم   ی  تعییر موجه استنبر ،    . غبر نرخ بهره بانیک در سطح خرد، برایند سه عامل نرخ بهره سیاست 

ریسکاقتضائات کسب درجه  )شامل  بانک  است.  پذیر وکار  ی  ریسک مشب  و  تنها   گذار سیاستی(  این سه عامل  میان  از 

ی یمیم ی تعییر
ی بانک و مشب  ی کند. دو عامل دیگر در روابط بیر ی  تواند عامل اول را در سطح صنعت بانیک تعییر شود. تعییر

ی ی تفاوت ریسک مشب  ایط تفاوت در و  ی مختلفهادستوری نرخ بهره، به معنای نادیده گرفی  درخصوص درجه  ها بانک رسی

 بانک است.   هر پذیری و انتخاب ریسک

ده رسکوب مایل هم نشان یم و این    د و شمگذاری دستوری محقق ننرخ با  رشد و توسعه اقتصاد  دهد  ادبیات تجرنر گسب 

  مناطق مرجح نیانجامیده است.   و ها  و توسعه بخشاقتصادی  به رشد    ،سیاست در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه

ی دلیل   ی بانیک هدایت    ها بانکهای بهره  از طریق عملیات بازار باز، نرخمرکزی    یهابانک به همیر را در کریدور نرخ در بازار بیر

ی دستوری و اداری نرخ نمیم ی یم شوند. کنند ویل وارد تعییر ها را  ککند ویل بانالبته بانک مرکزی نرخ بهره شبانه خود را تعییر

ی بازی، بر اساس بهره آزاد یم ده گذارد تا دراین زمیر  ها به تسهیالت، با یکدیگر رقابت کنند. وری تبدیل سب 

ی  هب ی تعییر ی دلیل نبر «، »سقف نرخ کارمزد تسهیالت قرضهمیر ی الحسنه« و »سقف  »سقف نرخ سود تسهیالت با سود معیر

ی سقف    . و قابل دفایع نیستند   وجهم  های پویل و اعتباری، ابزار 25  ماده  2، در تبصه  نرخ کارمزد انواع خدمات بانیک« تعییر

ده   تبصه  نرخ سود سب  پانزی  تواند یم ،  25ماده    1در  بازی  مانع  باشد که     با ای  اعتباری  همؤسس   ابزاری 
 

نقدینیک وضعیت 

د. اات  مؤسس نامطلوب نسبت به دیگر   ی صالحدیدی نسبت    ما قرار گبر ین تبصه طرح شده است  که در اکفایت رسمایه  تعییر

 در این خصوص موضوعیت  ندارد. های نظارن  یا سایر نسبت

از    26ماده   اسالیم  استفاده  توسعه جمهوری  بانک  و  بانک مرکزی  دولت،  توسط  منتسی شده  از جمله  اوراق  ابزارهای  را 

 یکسان    بانک توسعهو    مرکزیپویل برشمرده است. بانک    گذاریسیاست
 

ند و اوراق  نیست از حیث ریسک نکول و نقدینیک

فاقد ریسک اعتباری و  . عملیات بازار باز باید محدود به خرید و فروش اوراق تواند ابزار سیاست پویل باشد بانک توسعه نم

 باش
 

   د. نقدینیک

، بانک مرکزی را مجاز دانسته تا از اشخاص تحت نظارت که از عموم مر   27ماده   ده به درست  ی یمدم سب  ده  گبر کنند سب 

ده قانونی را بر عهده شورای مقرراتاین ماده، مقررات  2قانونی دریافت کند. تبصه   گذاری و نظارت بانیک گذاری دریافت سب 

ده قانونی از جنس نظارت بر   این شورا نبوده و مرجع صحیح آن    در حیطه سیاستگذاریو    ها بانک قرار داده است. اما سب 

 عایل هستند.  هیأتپویل و   گذارییاستشورای س
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های بانک مرکزی در زمینه رونق تولید و  از سیاستات اعتباری که  مؤسس برای آن دسته از  1تبصه  استثنای  عالوه بر آن،  

منطق    خالف  مخرب و مند بازار پول  منصفانه و قاعدهاین تبصه برای اداره  وجاهت ندارد.    کنند افزایش اشتغال تبعیت یم 

ی این ماده حذف شود.  مرکزی است    داریکبان ده قانونی یک ابزار اقتصاد کالن است نه ابزاری برای  و لزم است از می  سب 

-، در ساختار اداره کشور، نهادهای دیگری متویل رونق به عالوه.  های بد های خوب و تنبیه بانک بانک تشویق صالحدیدی  

ی   گذار قانون  به تبع آناند؛  بخشی به تولید و افزایش اشتغال اختیار این نهادها قرار  ابزارهای لزم را برای ایفای این نقش در    نبر

-برای رونق  ابزاریست و  هابانکها و سالمت  . بانک مرکزی در تقسیم کار نهادهای حاکمیت  متویل ثبات قیمت داده است

   را تشویق کند.  مطیعی هابانکآن،  استفاده از  بخشی به تولید و افزایش اشتغال ندارد که با 

ی   اعدهق  مجلس طرح    29ماده    برای بانیک که در عملیات روزانه خود مشکل    تأمیر
 

این ماده  طبق  دهد.  پوشش یم   را   دارد نقدینیک

ی بانک مرکزی مجاز به    مورد نیاز    تأمیر
 

له تعبیه این  است.    تأیید شورای فقه از طرق مورد    ها بانکنقدینیک ی عبارت، به مبی

د مستقل  ی نهاد  همچنیر است.  رئیس کل  پاسخگون   و  بانک   
 

یکپارچیک ناقض  و  مرکزی  بانک  درون  فوریت    ر  به  توجه  با 

ی در مورد  گریزناپذیر تصمیم ی گبر ی یا عدم    تأمیر ی روز، لزم است    تأمیر  بیر
 آنی

 
ی  عایل محدوده نرخ  هیأتکسی نقدینیک ها را تعییر

بانک   44گرانه وضعیت بانک و ارزش وثایق تودییع، به معاملهو تصمیم در مورد انتخاب نرخ در آن محدوده را با توجه ب

 مرکزی واگذار کند. 

ان استفاده از منابع بانک مرکزی  تبصه یک این ماده،   ی ی و اعالم شده    در قالب خط اعتباری و محدود به حدود   را مبر تعییر

، متقاضی به دلیل مواجه چنانچه مؤسسه اعتباری،    . دانسته استمجاز  توسط بانک مرکزی  
 

شدن با مشکل جدی نقدینیک

معاون نظارن  بانک مرکزی  ،  30طبق ماده    ،این تبصه باشد استفاده از منابع بانک مرکزی بیشب  از حد مجاز مذکور در  

عادی جلسه  ی  اولیر در  و  رسانده  رئیس کل  اطالع  به  را  موضوع  بالفاصله  است  فوق  موظف  عایل  الیا  هیأت   طرح  عاده 

 د.  موضوع کن 

ی خط اعتباری شیوه متعارف  اشکال این تبصه آن است که   ی ی مرکزی برای  هابانک تعییر     تأمیر
 

 در   نیست.   ها بانکنقدینیک

  بانک مرکزی یم   عوض
 

ی را    ها بانکتواند از طریق عملیات ریپو در قبال دریافت وثیقه، کسی نقدینیک کند. در صورت    تأمیر

به مزایده    ها بانک صورت تملیک و برای خریداری توسط سایر    و در غبر این  ،دیه وجوه، از طریق ریپوی معکوس وثایق آزاد أت

یم بدیلگذاشته  شیوه  ب  ،شود.  اوراق  یل  ی بانکتبی یا  هادار  تسهیالت کوتاهها  بازار اعطای  در  وثیقه  اخذ  قابل  در   مدت 

ی بانیک است.   بیر

ی   کوتاه  تأمیر
 

ی اساس    بر   یک تدببر نظارن  است و   مدت کسی نقدینیک به رسفصل اقدامات نظارن  منتقل   30باید ماده  همیر

اییط  شود.  ی آن را تصویب کند    را تشخیص داده و هیأتمعاونت نظارن  اضطرار بانک     کهدر رسی و در صورن  که ثبات  عایل نبر

 

44 Dealers 
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ی آخرین مرجع    عنوان به   توسط بانک مرکزی  تواند نظام بانیک در خطر باشد، یم  وط به   تأمیر ، مسی
 

ایط  این  نقدینیک صورت  رسی

  تودیع    (45حاشیه امن( بانک وثیقه کاقی )پس از اعمال  2اش باشد؛  اش فزون بر بدهمعس نباشد و داران    ( بانک1  پذیرد: 

ی ( دوره  3کند؛   بیش از  تأمیر
 

 ماه نباشد.   ۳نقدینیک

 . ارزیابی مواد فصل پنجم طرح18جدول 

ی در صورت اصالح ویرایشی قابل قبول است.  ی شکل مطلوب است.  می  ی به همیر
 تصویب می 

ی باید حذف یا  ی ایراد قابل اصالح دارد.  بازنویش کامل شود.   می   می 

 

 مواد طرح مجلس  نظر کارشنایس 

 23ماده 

قانون  ابتدای تکلیف  در  عایل که  هیأت  به  فصل    گذار  هر 

ی    ، کند پویل  گذاری  سیاست  ای را مصوف نشست ویژه تدببر

قاعده  برای  نظم مناسب  و  سیاست مند  و  پذیر کردن  گذاری 

تحت سیاستمانع  ی  قرارگرفی  سایر  الشعاع  توسط  گذاری 

هیأت   صاحب  . استوظایف  از  ی  دعوت  نبر  
ونی ببر نظران 

 مطلوب است. 

ی   جایگزین:  یپیشنهاد می 

های پویل، ارزی و اعتباری کشور ضفا توسط هیأت  "سیاست 

ی اول  در   هیأت عایلشوند.  عایل اتخاذ یم  یا ،  هر فصلجلسه    یر

ئیس کل یا سه عضو دیگر  العاده به درخواست ر جلسات فوق 

  با دستور برریس را  پویل«    گذارینشست سیاست »،  هیأت عایل

  لی تشکی و اعتباری  ارز   ،پویل  یها است یس   بیتصو   و   تی وضع

رئیم یم   سیدهد.    های مشورت   برای را    تواند کارشناسانی کل 

نشست در    یمورد  اعضا   ها این  عایل  یدعوت کند.  و    هيأت 

و گزارش   ، نی مدعو  اطالعات  به حفظ  شده ارائه   یها موظف 

قانون مكلف به اظهارنظر  به حکم  كه    یمگر در موارد   ؛باشند یم

 " شهادت شوند.  یيا ادا 

های  های پویل، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در »نشستسیاست  

سیاست  یمویژه  اتخاذ  عایل  هیأت  توسط  این  گذاری«  به  شود. 

اس  موظف  عایل  هیأت  فصل،  منظور،  هر  جلسه  ی  اولیر در  ت 

تصویب سیاست  و  برریس وضعیت  با دستور   
 
های  نشست  ضفا

جلسات   دهد.  تشکیل  مرکزی  بانک  اعتباری  و  ارزی  پویل، 

ی به درخواست رئیس کل یا سه عضو  العاده سیاست فوق  گذاری نبر

تواند افرادی از بخش  شود. رئیس کل یم دیگر هیأت عایل تشکیل یم 

ی تعاونی   ، منظور  دولت  به  را  مستقل  یا کارشناسان  و  خصوض  ا 

به  آنان  نظرات مشورن   از  برای حضور در  اطالع  صورت موردی 

سیاست نشست اعضا های  دعوت کند.  و    ی گذاری  عایل  هيأت 

گزارش  و  اطالعات  حفظ  به  موظف  ارائه مدعوین،  شده  های 

موارد  باشند، یم در  ادا   یمگر  يا  اظهارنظر  به  مكلف   
 
قانونا   یكه 

 شهادت شوند. 

 24ماده 

مرحلهفصل  و  گزارش  شورای  بندی  در  آن  ارائه  بندی 

عایل  سیاست  هیأت  و  استماع گزارش مصوب  و  گذاری  تقدم 

گذاری،  دببر هیأت عایل موظف است در ابتدای نشست سیاست  

»وضعیت اقتصاد کشور در دوره مورد    سه گزارش جداگانه شامل 

 

45 haircut 
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بر اتخاذ تصمیم در  ساز(  )نهاد تصمیمگذاری  شورای سیاست 

عایل  مورد سیاست  هیأت  توسط  اعتباری  و  ارزی  پویل،  های 

 مطلوب است. 

ی مصوبه، به درج نظرات مخالفان در   خصوص در تصمیمات  می 

رسنوشت و  پشت  کلیدی  در  اعضا  شدن  پنهان  مانع  ساز، 

پاسخ به  و خدشه  یت"  اکب  "رای  هیأت  حجاب  اعضای  ده 

 عایل است. 

ی تالیسی مبارک در  انحصار اطالع  رسانی مصوبات به رئیس کل نبر

خصوص در  ده سیاست ارتبایط بانک مرکزی، به جهت نظم 

،حوزه  است.  های سیاست 

-گزارش«، »عملکرد نظام بانیک در مجموع و مؤسسات اعتباری به

شده بانک مرکزی« و  های اعالمتفکیک، در جهت تحقق سیاست 

« را که به تصویب  وضعیت آن  و پیشنهادهای   بیتی »پیش سیاست 

گذاری پویل و ارزی رسیده است، ارائه کند. هیأت  شورای سیاست 

 تصویب نمايد، یا با رأی  تواند گزارشعایل یم
 
های رئیس کل را عینا

نظرات   نماید.  اعمال  آن  در  را  لزم  اصالحات  ین،  حاضی یت  اکب 

ی گزارش الصاق خواهدشد. مصوبات نشست های  مخالفان به می 

همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه  گذاری به ت سیاس

رئیس  ی،  رهبر معظم  مقام  برای  مجلس  روز کاری  رئیس  جمهور، 

شورای اسالیم، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارانی و  

محاسبات  رؤسای کمیسیون  و  بودجه  و  برنامه  و  اقتصادی  های 

اطالع شود.  ارسال  اسالیم  شورای  درباره    رسانی مجلس  عمویم 

نشست تصميمات  و  سیاست مذاکرات  توسط  های   
 
گذاری ضفا

د. رئيس کل صورت یم  گبر

 25ماده 

نرخ ی  واسطهتعییر ی  بیر روابط  بر  حاکم  بهره  و  های  مایل  گران 

ده سب  از  )اعم  یان 
واممشب  و  بانک  گذاران  توسط  ندگان(  گبر

وع است  و مرکزی نه ممکن   ی  وجاهت علم و تجرنر    . نه مسی نبر

 دارد. ن

نرخ نیست چون  بانک ممکن  بیشماری که  در رستارس  های  ها 

یان خود منعقد یمکشور، در میلیون    را کنند  ها قرارداد با مشب 

ل  تواننم   . کرد   کنب 

وع نیست چون موجب مداخله حاکمیت در قراردادهای   مسی

ده نده،  بانک یا وامگذار،  بانیک، تحمیل زیان بالوجه به سب  گبر

ی   طرفیر تراضی  اساس  بر  قرارداد  وعیت  مسی اصل  خالف  و 

گذاری و  تواند منابع خود را قیمتاست. بانک مرکزی تنها یم 

عرضه کند  بانیک  ی  بیر بازار  طریق  گذاری  قیمتبه    مجاز   و   از 

یان( منابع بانک  ده مشب   . نیستها )شامل سب 

ی متمرکز نرخ سود از نظر علم   ی  تعییر موجه است چون  نبر غبر

بهره   نرخ  عامل  سه  برایند  خرد،  سطح  در  بانیک  بهره  نرخ 

ده تصمیم  ی در مورد »سقف نرخ سود سب  گذاری عام« رسمایه  گبر

 در نشست 
 
-گذاری توسط هیأت عایل انجام یمهای سیاست ضفا

ده گذاری عام« نرجی است که  رسمایه  شود. »سقف نرخ سود سب 

رو، توسط هیأت عایل، قابل  با توجه به اوضاع اقتصادی دوره پیش

مناسب  ح اقتصاد کشور،  توسعه  و  رشد  تحقق  برای  و  صول، 

ده   شود. هر تشخیص داده یم    گونه تغیبر در »سقف نرخ سود سب 

سیاست رسمایه  شورای  توسط  باید  عام«  و  گذاری  پویل  گذاری 

فوق یا  عادی  نشست  در  و  شده  پیشنهاد  العاده  ارزی 

 تصویب هیأت عایل برسد. گذاری، به سیاست 
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اقتضائات کسب  ، ریسکسیاست  درجه  )شامل  بانک  -وکار 

ی   بازار  پذیری( و ریسک مشب  میان است. سیاست و  از  گذار 

ی  تنها یم   ، این سه تواند عامل اول را در سطح صنعت بانیک تعییر

ی   کند. دو عامل دیگر در  ی یم روابط بیر ی تعییر
 شود. بانیک و مشب 

ده رسکوب مایل هم نشان یم دهد رشد و  ادبیات تجرنر گسب 

نرخ  با  اقتصاد  ن توسعه  محقق  این  و شمگذاری دستوری  و  د 

سیاست در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه به رشد  

ها یا مناطق مرجح نیانجامیده است.  بخش   توسعهاقتصادی یا  

بانک  دلیل  ی  همیر باز،  به  بازار  عملیات  طریق  از  مرکزی  های 

ی بانیک  های بهره بانک نرخضفا   ها را در کریدور نرخ در بازار بیر

ی هدایت یم  شوند. دستوری و اداری نرخ نم کنند و وارد تعییر

نرخ   سقف  ی  ده سود  تعییر نظارن    سب  مقام  در    توسط  فقط 

 مؤسسات  مانع    صورن  مجاز است که 
 

رسایت ریسک نقدینیک

نقدناشونده  ده 46اعتباری  دامن زدن  گذاران کمبه سب  و  اطالع 

ی صالحدیدی    به رقابت ناسالم در صنعت بانیک شود؛ ویل تعییر

نسبت سایر  یا  رسمایه  کفایت  این  نسبت  در  نظارن   های 

  ندارد. خصوص موضوعیت  

، این تبصه باید به رسفصل مقررات نظارن    ی از نظر شکل نبر

نظارن    معاونت  باید  هم  دهنده  پیشنهاد  مقام  شود.  منتقل 

این   به  نظارن  ممکن است  باشد. در دیگر کشورها هم مقام 

مساله ورود کند، اما این مساله به منظور نظارت بانیک انجام  

  یکشورها   . پویل  استیس  ذیل مباحث مرتبط با شود و نه  یم

ی   گر ید  کنند که آیا  مشخص یم سالمت  یها شاخص   با تعییر

یم .  1تبصه    عایل  ده رسمایههیأت  سب  سود  نرخ  »سقف  -تواند 

سایر  گ به  نسبت  که  اعتباری  مؤسسات  برای  را  عام«  ذاری 

 نامناسب مؤسسات، از شاخص 
 

تری  های کفایت رسمایه و نقدینیک

سق  از  کمب   هستند،  سایر  برخوردار  برای  مجاز  سود  نرخ  ف 

ی کند.     مؤسسات اعتباری، تعییر

بانک توان انجام تعهدات خود را داشته یا وارد یک روند ناسالم  

 شده است. 
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شود این  ، پیشنهاد یم25"بنا به دلیل برشمرده در مورد ماده  

  یدر موارد » ضف نظر از این ایراد بنیادین،    تبصه حذف شود. 

ورت اقتضا کند  بر غ  تبصه عبارن    نیا   ر د   «که ضی
 
 . است  حقوق

ی  با سود  عالوه، تسهیالت  به  آن   نرخمعیر تحت  ندارد.  چه که 

ی قیمت نقد و خرید اقسایط  عنوان سود بیان یم  شود تفاوت بیر

ی اختالف   است. این اختالف قیمت، سود نیست؛ چون مشب 

پردازد و نه سودی به بانک؛ اگرچه در  مت نقد و نسیه را یم قی

 اسناد حسابداری بانک، سود شناسان  شود. 

سود  .  2تبصه    نرخ  »سقف  اقتضا کند،  ورت  مواردی که ضی در 

قرض تسهیالت  نرخ کارمزد  »سقف   ،» ی معیر سود  با  -تسهیالت 

بانیک« به پیشنهاد  انواع خدمات  الحسنه« و »سقف نرخ کارمزد 

مقرراتشورا  نشست ی  در  بانیک،  نظارت  و  های  گذاری 

ی یمسیاست   شود. گذاری توسط هیأت عایل تعییر

خصوص در کشورهای در حال توسعه، بازارسازی و توسعه بازارهای مایل، و ارتقای رقابت در صنعت  یک نقش مهم بانک مرکزی، به 

ی نقش   مغفول است.    مجلسهان  در طرح بانیک است. چنیر

ی پره  یبرا  سود و کارمزدها کف    یها نرخ   یبرا   تواند یم بانیک  و نظارت    گذاریمقررات  یشورا   ،و ممانعت از رقابت ناسالم   نگیاز دامپ  بر

ی تع  کند.   ییر

 گذاری پویل و ارزی ابزارهای سیاست  -26ماده 

یک سازوکار داخل بانک مرکزی است که    تایید شورای فقه 

تایید   لزوم  تصی    ح  پاسخگوست.  آن  اخذ  قبال  در  رئیس کل 

به نقش تمامشورای فقیه   رئیس کل در  ، بدون اشاره 
 

کنندگ

 بانک مرکزی است و پیشنهاد یم  این فرایند،
 

-ناقض یکپارچیک

شود.  حذف  پویل  آنضمن    شود  سیاست  ابزارهای  همه  که 

یعت نیستند. لزوما مشمول ا   حراز عدم انطباق با رسی

یم   مرکزی  سیاستبانک  اجرای  برای  از  تواند  ارزی،  و  پویل  های 

باشد،  روش رسیده  فقیه  شورای  تأیید  به  زیر که  ابزارهای  و  ها 

 استفاده کند: 

 در گشودن  
 

مجاز شمردن استفاده از عملیات بازار باز گام بزرگ

گذاری پویل مدرن و  دست بانک مرکزی برای اجرای سیاست 

عملیات بازار باز باید ضفا با استفاده از  هذا  کارامد است. مع 

بهادار     اوراق 
 
نقدینک و  اعتباری  که  انجام شود    فاقد ریسک 

. ریسک ذان  نکول  است  بانک مرکزی   و   دولت  منحص به اوراق

ان دیگر  اجرای عملیات بازار باز با   ،بانک توسعه از جمله ،نارسی

 کند. یم خدوشگونه اوراق را م استفاده از این

شده    منتسی  بهادار  اوراق  از  استفاده  با  باز  بازار  عملیات 

جمهوری   توسعه  بانک  یا  مرکزی  بانک  دولت،  توسط 

ی    مربوطاسالیم ایران با رعایت قوانیر

1 

باشد قادر  باید  بانک مرکزی  و فروش،  بر خرید  اوراق   عالوه 

 کند.   منتسی مبتتی بر ارز و طال  

 2 ها آنخرید و فروش ارز و طال یا اوراق بهادار مبتتی بر   

ده قانونی    ی نسبت سب   3 تعییر
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اعطای خط اعتباری ابزار متداول سیاست پویل نیست؛ چون  

 است.   ترجییح و صالحدیدی ، ، گزینش  تواتر کمنامتقارن،  

کند نه انقباض.  نامتقارن است چون برای انبساط پویل کار یم

ی است چون بر خالف ابزارهای متداویل چون   بسامد آن پاییر

یل، با تواتر روز  ی  نم عملیات بازار باز یا پنجره تبی
 

توان  انه و هفتیک

توان  از آن استفاده کرد. ترجیح و صالحدیدی است چون نم

بانک  از آن  به همه  استفاده  داد. پس لجرم  اعتباری  ها خط 

 هاست. مستلزم امتیاز دادن گزینشی به برجی از بانک 

 4 اعطای خطوط اعتباری و تسهیالت به مؤسسات اعتباری  

ده ویژه ده   1در ماده    ستر ازتعریف نشده؛ مضافا سب   پذیری 

ده ها در قالب عملیات  آنگذاری در  مؤسسات اعتباری و سب 

ی بانیک انجام یم ده  بازار بیر شود و تصی    ح یک نوع خاص از سب 

 در قانون موضوعیت ندارد. 

ده ویژه از مؤسسات اعتباری    5 اخذ سب 

پویل با تصویب هیأت  استفاده از سایر ابزارهای سیاست    

 عایل. 

6 

ماده    3تاکید مکرر جزء   توسعه    3بند ب  از رشد و  )حمایت 

کند که این هدف از  اقتصادی( این شبهه را به ذهن متبادر یم 

ی برخوردار است؛ در حایل که  نظر قانون  گذار از اهمیت بیشب 

ی نیست.  در    بانکداری مرکزی متداول در جهان چنیر

ا  توسعه  صلسازوکار  و  رشد  از  حمایت  برای  مرکزی  بانک   

برقراری   اقتصاد کالناقتصادی،  خط    ثبات  اعطای  است. 

لزوما  اعتباری،    اعتباری و تسهیالت بانک مرکزی به مؤسسات 

نم اقتصادی  توسعه  و  رشد  به  خطوط    کند. کمیک  مضافا 

همراه   به  وط  مسی آن  اعطای  که  نیست  جایزه  اعتباری 

 های اعالیم بانک مرکزی شود. مؤسسه اعتباری با سیاست 

( باید  4اعطای خطوط اعتباری و تسهیالت مذکور در بند )  

بر هدف  در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی، با تأکید  

( باشد و به تصویب  3( بند »ب« ماده )3مذکور در جزء )

ی مبلغ، نرخ سود، مدت و وثائق   هیأت عایل برسد. همچنیر

تصویب   به  باید  نظر  مورد  اعتباری  خطوط  و  تسهیالت 

ی در این  هیأت عایل برسد. هیأت عایل در هنگام تصمیم  گبر

اعتباری مورد نظر در جهت   موارد، باید عملکرد مؤسسه 

سیاست ت و  اهداف  مد حقق  را  مرکزی  بانک  اعالیم    های 

 نظر قرار دهد.  

صه 
تب

1
 

 بندد. را یم سلطه مایلمهم  این تبصه ییک از منافذ 

 

 

ی شده توسط  بانک مرکزی نم   تواند اوراق منتسی یا تضمیر

 دولت را در عرضه اولیه خریداری کند. 

صه 
تب

2
 

ی بانیک ریایل و ارزی، بازخرید دین و عملیات ریپو   ی  آنکه مقررات  و ریپو معکوس،  لزم است مدیریت بازار بیر ها توسط هیأت عایل تعییر

 به فهرست ابزارهای سیاست پویل اضافه شوند.  ،شوند یم
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 27ماده 

بانک مرکزی مجاز است از »اشخاص تحت نظارت« که اقدام به    

ده  یم سب  مردم  عموم  از  ی  دریافت كند.  گبر قانونی  ده  سب  کنند، 

ده قانونی باید به تأیید هیأت عایل برسد.   نسبت سب 

تبصه  تصویب   خوب،  این  حکمرانی  بهخالف  اداره    مصی 

بانکداری  کشور و خالف منطق    مند بازار پولمنصفانه و قاعده

   مرکزی است و به دلیل زیر باید حذف شود: 

 
ا
ده قانونی یک ابزار اقتصاد کالن است نه ابزاری برای    اول سب 

بانک  بانک تشویق صالحدیدی  تنبیه  و  خوب  بد! های     . های 

 
 
رونقثانیا متویل  دیگری  نهادهای  اداره کشور،  ساختار  در   ،-

گذار هم ابزارهای  قانون اند؛  بخشی به تولید و افزایش اشتغال

گذارد. ختیارشان گذارده و یملزم را برای ایفای این نقش در ا 

ثبات   متویل  حاکمیت   نهادهای  تقسیم کار  در  مرکزی  بانک 

بخشی به  هاست و سیاست  برای رونق ها و سالمت بانک قیمت

ها را  تولید و افزایش اشتغال ندارد که بابت تبعیت از آن، بانک 

 تشویق کند. 

 

گذاری  تواند به پیشنهاد شورای سیاست بانک مرکزی یم .  1تبصه  

از   اعتباری که  مؤسسات  از  عایل،  هیأت  تأیید  و  ارزی  و  پویل 

های بانک مرکزی در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال سیاست

ی دریافت کند. ضوابط مربوط،  تبعیت یم ده قانونی کمب  کنند، سب 

گذاری پویل و ارزی، به تصویب هیأت  به پیشنهاد شورای سیاست 

 رسد. عایل یم

  . نظارن  ابزار  نه  است،  پویل  سیاست  ابزار  قانونی  ده  سب 

تصمیم نهاد  شورای  متناظرا،  باید  آن  مورد  در  ساز 

گذاری و  گذاری پویل و ارزی باشد، نه شورای مقرراتسیاست 

ی جایگزین زیر پیشنهاد یم  شود:  نظارت بانیک. بنابراین، می 

ی در مورد ا "تصمیم ده قانونی گبر ی نرخ  ، تعقالم مشمول سب  ییر

ده قانونی   سود و جریمه تاخبر در تودیع شورای    به پیشنهاد   سب 

-، توسط هیأت عایل تصویب یمگذاری پویل و ارزیسیاست 

 " . شود 

مقررات.  2تبصه    است  شورای  موظف  بانیک  نظارت  و  گذاری 

الجرا شدن این قانون، مقررات  ماه از تاری    خ لزمظرف مدت سه  

ده   قانونی را تصویب کند. ناظر بر أخذ سب 

 28ماده 

است و باید حذف شود. تکرار    26ماده    5این ماده تکرار بند  

ی عبارت "تایید شورای فقیه"   له تعبیه نهاد مستقل  نبر ی ، به مبی

پاسخگون    و  بانک   
 

یکپارچیک ناقض  و  مرکزی  بانک  در درون 

 رئیس کل است. 

 

اعتباری یم   تصویب  دستور توانند مطابق  مؤسسات  به  العمل که 

رسد،  گذاری و نظارت بانیک و تأیید شورای فقیه یم شورای مقررات

ده   گذاری نمایند. منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سب 
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 مؤسسات اعتباری  -29ماده 
 
 آب

 
 تأمی   کرسی نقدینک

له   ی مبی به  قانون،  ی  می  در  فقیه"  شورای  "تایید  عبارت  تکرار 

  
 

ناقض یکپارچیک نهاد مستقل در درون بانک مرکزی و  تعبیه 

مضافا، نقش شورای فقیه  بانک و پاسخگون  رئیس کل است.  

ع، سلتر است و شورا اساسا   در احراز مغایرت مقررات با رسی

ی دلیل  فاقد نقش ایجانر است.   ارت "از  عب  لزم استبه همیر

 طرق مورد تایید شورای فقیه" حذف شود.  

 مورد  
 

نیاز مؤسسات اعتباری را    بانک مرکزی مجاز است نقدینیک

مواجه    
 

نقدینیک کمبود  مشکل  با  خود  روزانه  عملیات  در  که 

شوند، از طرق مورد تأیید شورای فقیه، با نرخ مصوب هیأت  یم

ی كند:   با دریافت وثايق زیر تأمیر
 
   عایل و ضفا

ی روز، لزم است هیأت عایل محدوده  با توجه به فوریت گریزناپذیر تصمیم  بیر
 آنی

 
ی کسی نقدینیک ی یا عدم تأمیر ی در مورد تأمیر گبر

ی و تصمیم در مورد انتخاب نرخ در  نرخ گران   ن محدوده را با توجه به وضعیت بانک و ارزش وثایق تودییع، به معاملهدرو ها را تعییر

 کند.   بانک مرکزی واگذار 

شده     ی  تضمیر یا  و  منتسی  دولت  توسط  بهاداری که  اوراق 

 است

 الف 

 ب  سایر وثائق معتبر با تأیید دوسوم اعضای هیأت عایل.   

اعتباری  ی خط  ی منابعتعییر تأمیر تعهد  ایجاد  به دلیل  توسط    ، 

    ، بانک مرکزی 
 

ی نقدینیک  ها نیست. بانک آنی  شیوه متعارف تأمیر

قبال دریافت  یم بانک مرکزی   از طریق عملیات ریپو در  تواند 

 بانک 
 

تادیه  وثیقه، کسی نقدینیک ی کند. در صورت  تأمیر ها را 

وثایق آزاد و در غبر اینصورت    ،وجوه، از طریق ریپوی معکوس

ها به مزایده گذاشته  تملیک و برای خریداری توسط سایر بانک 

ل اخذ  ا قب  مدت در اعطای تسهیالت کوتاه  ،شود. شیوه بدیل یم

 وثیقه است. 

ماده  .  1تبصه    این  بانک مرکزی موضوع  منابع  از  استفاده  ان  ی مبر

به   محدود  و  اعتباری  خط  قالب  در  اعتباری،  مؤسسات  برای 

ی و اعالم یم   شود. حدودی است که توسط بانک مرکزی تعییر

مرکزی   بانک  اعتباری  خطوط  از  مؤسسات    حق استفاده 

ادواری آن   ی  تعییر به  بانک مرکزی موظف  اعتباری نیست که 

، این  1به دلیل برشمرده در مورد تبصه برای مؤسسات باشد. 

 تبصه باید حذف شود. 

تاری    خ هیأت .  2تبصه    از  ماه  دو  مدت  است ظرف  موظف  عایل 

مؤسسات   استفاده  ان  ی مبر ی  تعییر دستورالعمل  قانون،  این  ابالغ 

اعتباری بانک مرکزی را تصویب کند. دستورالعمل  اعتباری از خط 

ای تدوین شود که سقف مجاز ماهانه هریک از  گونه مزبور باید به 

مؤسسات اعتباری برای استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به  

 محاسبه باشد. وضوح قابل 

 کوتاه  - 30ماده 
 
 مدت مؤسسات اعتباری تأمی   کرسی نقدینک
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اییط   تشخیص معاونت نظارن  به   که  در رسی
 

، مشکل نقدینیک

اعتباری   یک  باشد   موسسه  موسسه  در صورن  که  ،  حاد  آن 

اهمیت احتمال رسایت    دارای  معنا که  بدین  باشد،  سیستم 

 آن به سایر بانک 
 

خطر    را با ثبات نظام بانیک    ،ها مشکل نقدینیک

ی  تواند بهد، بانک مرکزی یم مواجه کن عنوان آخرین مرجع تأمیر

  ،
 

عایل،  نقدینیک هیأت  تصویب   کوتاه با 
 

را    آنمدت  نقدینیک

ی کند:   ایط زیر تأمیر وط به رسی   ( insolventمعس )  ( بانک 1مسی

داران   و  بدهنباشد  بر  فزون  باشد؛  اش  بانک  2اش  بتواند  ( 

تودیع کند؛   ِهرکات(  اعمال  از  )پس  ی  3وثیقه کاقی  تأمیر ( دوره 

 بیش از 
 

 ماه نباشد.  ۳نقدینیک

   ا موسسه اعتباری مواجه بدر صورن  که  
 

،  مشکل جدی نقدینیک

اهمیت یم   دارای  نظارن   معاونت  نباشد،  با  سیستم  تواند 

درخواست رئیس کل و تصویب هیأت عایل، بازسازی یا گزیر آن  

 را در دستور قرار دهد. 

ی  ، تأمیر  کوتاهضف نظر از این نکته محتوان 
 

- کسی نقدینیک

ماده   باید  و  است  نظارن   تدببر  یک  رسفصل    30مدت  به 

 اقدامات نظارن  منتقل شود. 

مواجه   دلیل  به  اعتباری،  مؤسسه  جدی  چنانچه  مشکل  با  شدن 

، متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشب  از حد مجاز  
 

نقدینیک

اين قانون باشد، مع29( ماده )1مذکور در تبصه )  اون نظارن   ( 

بانک مرکزی موظف است بالفاصله موضوع را به اطالع رئیس کل  

فوق یا  ی جلسه عادی  اولیر در  و  هیأت عایل مطرح  رسانده  العاده 

از استماع گزارش معاون نظارن  رئیس کل،   کند. هیأت عایل پس 

، مبتی بر استفاده  یم تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی

مرکزی  بانک  منابع  کوتاه   از  تسهیالت  اعطای  قالب  مدت  در 

موافقت كند یا از معاون نظارن  بانک مرکزی بخواهد بازسازی یا  

 گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را در دستور کار خود قرار دهد. 

معتبر شمول   ماده    ارزهای  به  باید  معتبر  وثایق  شمار    29در 

 اضافه و از این تبصه حذف شود. 

ن.  1تبصه    ی کسی   کوتاهتأمیر
 

اعتباری،  قدینیک مؤسسات  مدت 

( اين قانون است. بانک  29منوط به أخذ وثايق مذکور در ماده )

ی به  عنوان  مرکزی مجاز است با تأیید هیأت عایل، ارزهای معتبر را نبر

 وثیقه بپذیرد. 
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 مواد طرح مجلس  نظر کارشنایس 

  مهم
 

نقدینیک ریسک  توسعه  از  بازدارنده  نظارن   اقدام  ترین 

بده  انبساط  توقف  از  های  سیستمیک،  اعتباری،  مؤسسه 

ده1طریق  ده جدید یا افزایش موجودی سب  -( منع پذیرش سب 

ده 2ای موجود،  ه ی بانیک،  ( منع سب  ( منع  3پذیری در بازار بیر

دار،  ها در عهده مؤسسه اعتباری مشکل صدور چک سایر بانک 

صدور  4و   و  اسنادی،  اعتبار  است.  ضمانت ( گشایش  نامه 

  سهل
 

نقدینیک تزریق  در  ی  وثایق کمگبر پشتوانه  تر،  کیفیت به 

 شود.  47ممکن است موجب کژمنشی 

 

خطر  .  2تبصه    نظارن   معاون  تشخیص  به  بنا  اییط که  رسی در 

 از مؤسسه اعتباری مورد نظر به کل نظام 
 

رسایت بحران نقدینیک

پیشنهاد   با  است  مرکزی موظف  بانک  باشد،  داشته  بانیک وجود 

دوسوم اعضای هیأت عایل، انواع  معاون نظارن  و تصویب حداقل  

از   و  بوده  برخوردار   
 

نقدشوندگ قابلیت  از  را که  وثائق  از  دیگری 

ر مصون باشد، بپذیرد.   خطر نابودی و ضی

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

اییط که بنا به تشخیص معاون نظارن  .  2"تبصه   خطر    ،در رسی

به کل   نظر  مورد  اعتباری  مؤسسه  از   
 

نقدینیک بحران  رسایت 

بانیک وجود داشته از نظر سیستم    نظام  اعتباری  یا موسسه 

پیشنهاد معاون نظارن  و    هب   تواند یم ، بانک مرکزی  مهم باشد 

یت  کیف  با ق  ی تصویب حداقل دوسوم اعضای هیأت عایل، وثا 

ی   "بپذیرد. تر را  پاییر

  

ی پیشنهادی جای   گزین: می 

این ماده حداکب  نود روز است.  " رسرسید تسهیالت موضوع 

مزبور،   مدت  انقضای  از  پیش  نظارن   گزارش  یط  معاون 

رو، شامل  پیش  های، گزینهوضعیت مؤسسه اعتباری مورد نظر 

-برای تصمیمتمدید تسهیالت، یا بازسازی و گزیر مؤسسه را  

ی به هیأت عایل   تسهیالت  رسرسید    تمدید کند.  یم  پیشنهاد گبر

مستلزمفرایند  و کلیدزدن   و گزیر،  دوسوم    تموافق  بازسازی 

 " . است اعضا 

روز  .  3تبصه    نود  حداکب   ماده  این  موضوع  تسهیالت  رسرسید 

است. معاون نظارن  بانک مرکزی موظف است پیش از انقضای  

مدت مزبور، گزاریسی از وضعیت مؤسسه اعتباری مورد نظر برای  

ی به هتصمیم تواند تسهیالت  یأت عایل ارائه کند. هیأت عایل یم گبر

   موضوع این ماده را با رأی موافق دوسوم اعضاء، تمدید نماید. 

 

47 moral hazard 
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 مواد طرح مجلس  نظر کارشنایس 

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

مؤسسات  در  " بده  مانده  قانون،  این  اجرای  نخست  سال 

بانك مركز  به  این ماده  م  ی اعتباری    بود.   خواهد نشمول حکم 

ساله مزبور، مطابق  یک مؤسسات اعتباری موظفند در مهلت  

رسد، مانده بده  تصویب هیأت عایل یمبندی که به برنامه زمان 

ی یمخود به بانک مرکزی را به حدود    کند ی که هیأت عایل تعییر

 " کاهش دهند. 

سال نخست اجرای این قانون، حداقل مانده بده  در سه .  4تبصه   

اعتباری   بانك مركزي یط سال قطیع مؤسسات  و    1397های  به 

فرآیند  1398 آغاز  لزوم  خصوص  در  ماده  این  حکم  شمول  از   ،

خواهد  خارج  یا گزیر  است    بازسازی  موظف  نظارن   معاون  بود. 

الجراءشدن این قانون، حداقل مانده  حداکب  سه ماه پس از لزم

سال یط  مرکزی  بانک  به  اعتباری  مؤسسات  قطیع  های  بده 

ی و به تأیید هیأت عایل برساند. مؤسسات    1398و    1397 را تعییر

مهلت سه  در  موظفند  برنامه زماناعتباری  مطابق  مزبور،  -ساله 

رسد، مانده بده خود به بانک  تصویب هیأت عایل یمبندی که به 

( اين قانون کاهش  29( ماده ) 2مرکزی را به حدود مندرج در تبصه )

با  یادشده،  مدت  انقضای  از  پس  اعتباری که    دهند.  مؤسسات 

متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی، بیش از حدود مجاز مندرج  

( اين قانون باشند، مطابق اين ماده رفتار  29( ماده ) 2در تبصه )

 شود. یم  

 

 رسانی بانک مرکزی و اطالع ایرسانههای سیاست  3.6

 نظارت، شفافیت و پاسخگون   3.6.1

ی استقالل بانک مرکزی در حیطه عمل و  گون  این  ، لزم است شفافیت و پاسخگذاریسیاست همزمان با به رسمیت شناخی 

ی تقویت شود. به این ترتیب اگر   نهاد  همچنان نهادهان     ؛رسد بانک مرکزی، مداخله به حداقل یم  گذاریسیاست چه در    نبر

د که ابزارهای بانک مرکزی جهت حفظ  کنناطمینان حاصل    تا انر کرده  وجود خواهند داشت که عملکرد بانک مرکزی را ارزی

ند.  یم منفعت عمویم مورد استفاده قرار  گبر

ان تحقق مثال ارزیانر   عنوانبه است. و به غایت فتی ارزیانر عملکرد بانک مرکزی پیچیده  ی قابل اندازه هدفمبر ی، های غبر گبر

 و تاخبر در مقایسه با دستاورد حاصل، از نظر منابع تخصیص یافته 
  بر   ها سیاستدر اثربخشی  ساده نیست. ناسازگاری زمانی

 یم 
 

است؛ به عنوان مثال درست    48های پادواقع در مقایسه با جایگزین  تصمیماتروان   تر، ارزیانر  از آن مهم افزاید.  این پیچیدگ

 

48 Counterfactual 
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معس ویل گرفتار مشکل جدی جریان نقدتا  یک بانک غبر
 

ی نقدینیک ی  50گریزی بانک  ، با گزینه 49میر     در صورت عدم تامیر
 

نقدینیک

 هزینهقابل مقایسه است؛ گزینه
 

ی نیست.  های اجتمایع آن، به دلیل عدم تحقق قابل اندازهای که بزرگ ی اساس  گبر بر همیر

ی برخوردار  امروزه، نظارت بر روند و فرایند تصمیم  ی از اهمیت بیشب   و جایگزین نظارت پسیتی بر نتایج شده است.    شدهگبر

 . ارزیابی مواد فصل ششم طرح19جدول 

ی در صورت اصالح ویرایشی قابل قبول است.  ی شکل مطلوب است.  می  ی به همیر
 تصویب می 

ی باید حذف یا بازنویش کامل شود.  ی ایراد قابل اصالح دارد.  می   می 

 

 مجلس مواد طرح   نظر کارشنایس 

 31ماده 

رسمیت   به  در  جلو  به  بزرگ  گام  یک  ماده  این 

ی نقش کلیدی مدیریت انتظارات در سیاست   شناخی 

پویل مدرن و مرتبط کردن سیاست پویل و سیاست  

 بانک مرکزی در قانون است.  ایرسانه 

ی   ی جایگزین: پیشنهاد می 

مرکز " ابزارها   یبانک  برا   ارتبایط  یاز    ی مناسب 

-آینده  پویل   یها است یس   ی انتظارات و اجرا   ت یر یمد

بانک    ارتبایط   یها است یکند. س یماستفاده  نگرانه  

  عایل   هیأت   بیبه تصو   ،کل   سیرئ  شنهاد یبه پ  یمرکز 

 " . رسد یم

مرکز   ابزارها   یبانک  از  است  برا   ارتبایط  یموظف    ت یر یمد  یمناسب 

و    ایرسانه  یها است یاستفاده کند. س  پویل  یها است یس  یانتظارات و اجرا 

 . رسد یم  عایل  هیأت   ب یکل به تصو   س یرئ  شنهاد یبه پ  ی بانک مرکز   رسانی اطالع

 32ماده 

درست   به  ماده  در    ،این  رئیس کل  محوری  نقش 

سیاست  اجرای  و  به  تنظیم  را  بانک  ارتبایط  های 

 شناسد. رسمیت یم 

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

مرکز   ها است یس" بانک  مواضع  توسط    یو   
 
ضفا

بانک    ارتبایط   یها است یدر چارچوب س  ، کل   س یرئ

یم   یمرکز  سا شود اعالم  ،  عایل  هیأت  یاعضا   ر ی. 

و   فقیه،  شورای  و  تخصص  شوراهای  اعضای 

مرکز   ها است یس  بانک  مواضع  رئ  یو  توسط   
 
چارچوب    سیضفا در  کل 

  ی اعضا   ر ی. سا شود اعالم یم   یبانک مرکز   رسانی ای و اطالع رسانه   یها است یس

ای و  رسانه   یها است یفقط در چارچوب س  یبانک مرکز   رانیو مد  عایل  هیأت 

   یبانک مرکز   رسانی اطالع
 

در    ویمکل مجاز به اظهارنظر عم   سی رئ  و با هماهنیک

 هستند.  ی خصوص موضوعات مرتبط با بانک مرکز 

 

49 Cash flow 
50 Bank run 
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 مجلس مواد طرح   نظر کارشنایس 

  ی ها است یفقط در چارچوب س  ی بانک مرکز   رانیمد

   یبانک مرکز   ارتبایط 
 

کل مجاز به    سیرئ  و با هماهنیک

در خصوص موضوعات مرتبط با    ویم اظهارنظر عم

 " تند. هس  یبانک مرکز 

 33ماده 

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

پویل، اعتباری و  اقتصادی،  اطالعات    یبانک مرکز "

به صورت    عایل  هیأت   مصوب   را در چارچوب   بانیک

 " کند. یممنتسی   برخط

و    ی اقتصاد  یآمارها   ده یگز   بار،ک ی  موظف است حداقل ماه  ی بانک مرکز  

ی تع  عایل  هیأتکه    را در چهارچونر   اطالعات نظام بانیک  منتسی کند.   کند،یم   ییر

 

 رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیت   3.7

ابزارهای لزم برای تحقق اهداف را در اختیار   کند؛  های بانک مرکزی را تصی    حوظایف و مسئولیت اهداف،    ،لزم است قانون

  استقالل بانک مرکزی    فراهم کند؛را  برای استفاده از ابزارها  بانک مرکزی    بانک بگذارد؛ اقتدار مدیران  
 

ی چگونیک برای تعییر

 و  صیانت در عرصههای پرتزاحم، را استفاده از ابزارها 
 

ی  در تحقق اهداف پاسخگون  بانک مرکزی    چگونیک  کند.  را تعییر

ی لزم است قانون کت کرده، و مختار به چه اقدامات سازمانی  کند که بانک مرکزی یم مشخص    همچنیر تواند در چه مبادلن  رسی

ی باید مشخص  مثل مقررات ی دولت و بانک مرکزی را نبر ی جریمه خواهد بود. قانون بانک مرکزی، رابطه بیر کند.  گذاری یا تعییر

ی سیاست   بخشی برایانون ضمن تسهیل و تحکیم سازوکار اطمیناندرواقع هدف آن است که این ق  بیر
 

های سازگاری و هماهنیک

ی و بده دولت شده و استقالل در تصمیم   شدنپویلکالن اقتصادی، به طور مشخص مانع   حق اظهار نظر مستقل را   گبر

ان خدمات مدیران ا ی لزم است قانون شیوه جبر م انتصاب و  برای بانک مرکزی حفظ کند. همچنیر ی رشد بانک مرکزی، مکانبر

ی پوشش  ها آنامنیت شغل    کنیم. به این مباحث را مرور یم  مجلسدهد. در ادامه رویکرد طرح را نبر

 های کالن اقتصادی سازگاری سیاست 3.7.1

در   مرکزی  بانک  یم   گذاریسیاستاستقالل  تحت پویل  تصمیمتواند  دیگر  د.    اتالشعاع  قرار گبر مثال   عنوانبه اقتصادی 

گذاری دیگر نهادها در سیاست ی سلطه   . پویل را مخدوش کند   گذاریسیاست تواند استقالل بانک مرکزی در  ارزی یم   تاثبر

این مساله است. قانون باید به شکل طراج شود که مانع تسلط دیگر نهادها    ای دولت بر سیاست پویل دیگر مثال بودجه 

یم در تصمی  های مرتبط با بانک مرکزی باشد. گبر
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 بده دولت   شدن پویلممانعت از  3.7.2

ی ممانعت از   ی در برجی کشورها یا به طور کل قرض    همقابل  ،دولتکسی بودجه  زای  مایل تورم   تأمیر با سلطه مایل است. قوانیر

ایط   ی دولت از بانک مرکزی را ممنوع کرده یا آن را محدود به رسی به لحاظ مقداری برای آن محدودیت     کرده و خصوضبه گرفی 

ی این موضوع  ستا   در نظر گرفتهن  هاانهو آست   گذاری سیاستاساس استقالل در    ضمتی بر   صورتبه. در بسیاری از موارد نبر

 شود. بانک مرکزی و عدم وظیفه قانونی در قبال قرض دادن به دولت استنتاج یم

ی و حق اظهارنظر استقالل در تصمیم 3.7.3  مستقل گبر

آن است که در قانون ضاحتا قید شود    ،سازی بانک مرکزی نسبت به مخدوش شدن استقالل این نهاد های ایمن ییک از روش 

ی بانک مرکزی باید توسط پارلمان و نمدیگر دستور    هایکه بانک مرکزی در اجرای وظایفش از دولت یا نهاد د. همچنیر گبر

ی وظایفش، نه از طریق دولت یا  مستقل شناخته شود و در حیطه  ت حقوق  شخصی یک  عنوانبههای حاکمیت  دیگر بخش 

د. بنهادی دیگر، بلکه   ه صورت مستقیم مورد مشورت قرار بگبر

 مجلس پاسخگون  به  3.7.4

نهاد   به  از  گذار قانون پاسخگون      ییک 
 

استاندارد  ویژگ نهاد  هابانکهای  از    گذار قانونی مرکزی مدرن است.    قوه که خارج 

ی    هجریم همچنیر است.  مرکزی  بانک  توسط  سیاست  اتخاذ  نحوه  بر  نظارت  برای  خونر  مرجع  دارد،  یس  قرار    نهاد دسب 

 خواهد بود.  شفافیت بیشب   موجبهای مایل بانک مرکزی  صورت  هب گذار قانون

 دولت   داریبانک 3.7.5

ی ستورات خزانه داری، و  نفعان مطابق دی وجوه دولت، انتقال وجه به حساب ذیدار نگهدولت شامل    داریبانک رسمایه    تأمیر

 یمدر گردش خزانه
 

شود. این عملیات به دلیل تواتر زمانی و مقیاس بالی وجوه، اگر مستقیما  داری برای پوشش کسی نقدینیک

  ناخواسته در ترازنامه بانک مرکزی و پایه پویل منجر شده و ثبات   هایتوسط بانک مرکزی انجام شود، به انبساط و انقباض

ی چنانچه این اقدامات از طریق    . کند دار یمپویل را خدشه   زیادی  هابانک همچنیر
 

ی کارگزار دولت صورت پذیرد، ریسک نقدینیک

تحمیل خواهد کرد. بنابرین لزم است قانون به بانک مرکزی اختیار و اقتدار لزم برای محافظت از ترازنامه خود و    ها آنرا به  

 خزانهبر شوکدر براها جریان نقدی بانک 
 

 داری بدهد.  های نقدینیک
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ی فعل 3.7.6  قوانیر

بانک    کل  رئیس شورای پول و اعتبار عبارتند از:    ی، اعضاقانون برنامه پنجم توسعه  ۸۹در حال حاضی طبق بند ب ماده  

، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت دولت، وزیر  مرکزی،   ، دو نفر وزیر اقتصاد و داران  بازرگانی

رئیس اتاق تعاون و نمایندگان  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،    رئیس  کارشناس و متخصص پویل، دادستان کل کشور،

مجلسکمیسیون اقتصاد  و  بودجه  برنامه  مطابق  های  قانون.  از  بند  از  این  عایل  ۱۳،  رای  صاحب  عضو  مرجع تنفر  رین 

ی دغدغه از  ای  نفر مقام مایل و بودجه  ۵، بانیک و اعتباری کشور،  پویل  گذاریسیاستی و  گبر تصمیم  دولت  و دو نفر با همیر

ی به تشخیص مقامان  انتخاب ۲نفر مقایم است که دغدغه مسائل بازرگانی و صنعت  کشور را دارد.   1و  مجلس  نفر مطلع نبر

ی نمای  مشابیه دارند. رئیس اتاق بازرگانی   هایشوند که دغدغهیم ، دغدغه استاعتبار    کنندگاننده مصف نبر ی ترکیتر . با چنیر

ی    گذار قانون  عالوهبه اصل این کنسسیوم به جای تعقیب مصالح اقتصاد کالن، تقسیم اعتبار در کشور است.   با تصویب چنیر

، تزاحم منافع را در عایل ی شورای پو ترین  ترکیتر دهه   4ل و اعتبار یط  رکن پویل و اعتباری کشور نشانده است. در عمل نبر

ی برنامه پنج  رغمبهگذشته،  ات متعدد مستند به قوانیر ی رویه را دنبال کرده است. تغیبر  ساله در ترکیب، همیر

به پیشنهاد مجمع   مدتکوتاه قانون عملیات بانیک بدون ربا، سیاست اعتباری و تسهیالت اعطان    19، مطابق ماده  به عالوه

ی شده و سیاست اعتباری و تسهیالت اعطان  پنج ساله و درازمدت در ضمن    هیأتعمویم بانک مرکزی و تصویب   دولت تعییر

 شود. یم ت تصویب به مجلس شورای اسالیم تقدیمعمرانی پنج ساله و درازمدت کشور جه هایلوایح برنامه

قانون عملیات بانیک بدون ربا، نظام بانیک یک دستگاه دولت  متمرکز مسئول تولید و توزی    ع اعتبار برای    19بر اساس ماده  

برنامه  بانک  هایتحقق  چون  اساس،  این  بر  است.  مصوبها  دولت  و  واحد  برنامه  یک  تعدد  مجری  و  تنوع   ها آناند، 

مجمع عمویمنر  جاست که  آن  قانون  این  در  نهادی  خلط وظایف  و  بودن  مغشوش  اوج  تصویب    ،معناست.  وظیفه  که 

دولت است. مشخص نیست   هیأتمایل بانک مرکزی را دارد، مسئول پیشنهاد سیاست اعتباری بانک مرکزی به    هایصورت

ده شده است.  زی است، نقش تصمیم بانک مرک  گذاریسیاستچرا با وجود شورای پول و اعتبار که نهاد   سازی به مجمع سب 

ده گذاران   -ی اعتباری و تسهیالت یک ساله نظام بانیک  هاسیاستتصویب    ،تر از آن عجیب که مستلزم تصف در حقوق سب 

ی به   -است   . است دولت واگذار شده هیأتنبر

اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کل  قانون پویل و بانیک، "شورای پول و    18مطابق بند الف ماده  

 و تصویب سازمان و بودجه و  1وظایف زیر است: ) دار بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پویل و بانیک کشور عهده
 

( رسیدگ

ی   و اظهار نظر نسبت به ترا2)  ؛های داخل بانک مرکزی ایراننامهمقررات استخدایم و آییر
 

زنامه بانک مرکزی ایران ( رسیدگ

ی 3)  ؛برای طرح در مجمع عمویم  و تصویب آییر
 

( اظهار نظر در مسائل بانیک و پویل  4)  ؛های مذکور در این قانوننامه( رسیدگ

ی اعتبار و هر موضوع دیگری  ی اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمیر که از طرف دولت  و اعتباری کشور و همچنیر
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( دادن نظر مشورن  و توصیه به دولت در مسائل بانیک و پویل و اعتباری کشور که به نظر شورا در  5)  ؛شود اع یم به شورا ارج

 اعتباری کشور مؤثر خواهد بود."  وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست 

،  حکممطابق این    سد. شنایمی بانک مرکزی  هاسیاست نده درباره  گبر تصمیممقام  را  ، شورای پول و اعتبار  18بند الف ماده  

 ، رئیس کل حت  در موارد استخدایم، سازمان و تشکیالت، و بودجه 1ندارد. طبق بند    گذاریسیاستبانک مرکزی استقالل در  

د. طبق بند  نم  ، بانک مرکزی بدون تصویب شورا، حق اظهار نظر در باره مسائل بانیک، پویل و  5و   4تواند راسا تصمیم بگبر

ی ندارد. بانیک کشور را ن  بر

دار دولت موظف به انجام وظایف زیر  بانک   عنوانبه، "بانک مرکزی ایران  1351قانون پویل و بانیک مصوب    12مطابق ماده  

کتهای وزارتخانه حساب  دارینگاه )الف(  است:   ها و  های دولت  و شهرداری ها و مؤسسات دولت  و وابسته به دولت و رسی

ی مؤسسان  که بیش از  کت متعلق به وزارتخانه  ها آننصف رسمایه  همچنیر های ها و مؤسسات دولت  و وابسته به دولت و رسی

در داخل و خارج از کشور. )ب( فروش و بازپرداخت اصل و    ها آنباشند و انجام کلیه عملیات بانیک  ها یم دولت  یا شهرداری 

دیگر. )ج(    عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد یا مؤسسات  عنوانبه ع اوراق قرضه دولت  و اسناد خزانه  بهره انوا 

ی   دارینگاهد(  کلیه ذخائر ارزی و طالی کشور. )  دارینگاه  ی وجوه ریایل صندوق بیر الملل ترمیم و توسعه  الملل پول و بانک بیر

ی  کت مایل بیر ی و رسی مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات. )ه( انعقاد موافقتنامه    الملل توسعه و الملل و مؤسسه بیر

ی دولت و سایر کشورها".    و ترانزیت  بیر
 پرداخت در اجرای قراردادهای پویل و مایل و بازرگانی

 رویه جاری  3.7.7

پویل    گذاریسیاست ته و عمال امکان  باری برای بانک مرکزی ج.ا.ا داشدولت تاکنون تبعات سیاست  و عملیان  زیان   داریبانک

و ارزی مستقل را از بانک مرکزی سلب کرده است. الزام بانک مرکزی به خرید ارز نفت و واریز معادل ریایل آن به خزانه،  

ان صادرات نفت و نیاز مایل دولت قرار   هایتغیبر در خالص داران   ی هان  همچون قیمت و مبر خارجر بانک مرکزی را تابع متغبر

ل ییک از مولفه  رغمبه اده و  د ، کنب  در    عالوهبههای پایه پویل را از دست بانک مرکزی خارج کرده است.  فقدان پشتوانه قانونی

مواقیع که به دلیل تحریم یا سایر مضایق مایل، ارز نفت برای دولت قابل استحصال نبوده، بانک مرکزی به موجب مصوبات  

، حت  بدون آن که ارز خریداری شده را تملک   درامد ارزی حاصل از صادرات نفت را دولت موظف شده تا معادل ریایل   هیأت

به معتی پیش خرید اجباری ارز نفت از سوی بانک مرکزی و بدهکار کردن حساب دولت    . این به حساب خزانه واریز کند   کند،

ن یک رویه جا افتاده اجران  است. باتوجه به  عدم استناد به قانو  رغمبه و انبساط ناخواسته پایه پویل است. اینگونه تکالیف 

بار چند دهه گذشته،    به استناد تجربه زیان  گذار قانونفروش ارز نفت ییک از منابع درامدی مهم دولت است، لزم است    کهآن

  ود تواند ملزم به خرید ارز دولت شتصی    ح کند که بانک مرکزی ضفا عامل فروش درامدهای ارزی دولت است و نم 
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 مجلس   تحلیل کل مواد طرح 3.7.8

جاری  بانک مرکزی را پاسخگوی مسئولیت  قرار داده که ابزار ایفای آن را در اختیار ندارد. تراز حساب  مجلس، طرح   36ماده  

شود. بانک مرکزی  ها انجام یمو ضاقی   ها بانکها تراکنش مربوط به واردات و صادرات کشور است که از طریق  یند میلیونآبر 

ل یمو ضاقی  ها بانک 51موقعیت باز ارزی  ،تنها از منظر ارتقای سالمت بانیک و پایداری مایل ای فراتر از کند ودغدغهها را کنب 

د.  رازپرداخت تواند مسئولیت مدیریت تآن ندارد و نم  این    41  و   40احکام ماده    طبق  عالوهبه های کشور را بر عهده بگبر

ی  قانون، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز دولت   ی بنابرین وظیفه سنت     . ستنی نبر ی در صورت اجرای این    تأمیر ارز واردات نبر

 قانون به عهده بانک مرکزی نخواهد بود. 

ی جلو در جهت بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی، و  یک گام مهم به  38بندهای الف و پ ماده  استقالل سیاست  و   تأمیر

ی اقتدار فتی بانک مرکزی است.   کت در جلسات    همچنیر همواره  را که  دولت    هیأتبند پ این ماده قانونی الزام رئیس کل به رسی

ی های اعمال فشار دولت به بانک مرکزی برای  ترین درگاهییک از مهم  ، را از او  دولت بوده است  هزینه- مدآی در مایل کس   تأمیر

فت معتی دارد بر یم الزام یک پیسی این  ی  برداشی  به دلیل  بند،  این  الزامات . تصویب  از فشار  دار در حفاظت سیاست پویل 

ی ماده، شایسته  سیایس و مایل اداره کشور است. بر  وزیر اقتصاد  عایل به اطالع    هیأتدستور جلسات  است    اساس منطق همیر

کت کند.  هیأت اتبتواند بدون حق رای در جلس برسد تا    عایل رسی

ی مربوط به اعطای تنخواه به پرداخت را پوشش یم  39ماده   های رشد  رانهدهد. اعطای تنخواه به دولت، ییک از پیشقوانیر

ل اقتضائات سیاست مایل بر سیاست پویل است و  ریزی نشده پول در اقتصاد و تحمیناخواسته پایه پویل، انبساط برنامه

های ناخواسته ترازنامه بانک مرکزی از طریق  سازی انبساطلزمه پاسخگون  بانک مرکزی در قبال هدف توریم، توانان  خنت  

 عملیات بازار باز است. 

خنت  شود، دولت بخش    ها نکباگردان از طریق فروش اوراق خزانه به  حت  در صورن  که انبساط نایسی از اعطای تنخواه 

 کوتاه دهد. خصوض را از طریق اثر ازدحام در تنگنای مایل قرار یم
 

مدت مورد نیاز دولت  بنا به این دلیل، لزم است نقدینیک

ی مدت  به جای تنخواه، از طریق فروش اوراق خزانه با رسرسید کوتاه بیتی شده در بند پ این ماده  شود. اگرچه تدببر پیش  تأمیر

اعطای هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی  مبتی بر ممنوعیت 

ی از تکرار مشکل مناسب است، ویل مانع وقوع آن نم مقرر  ی منظر هم لزم است اعطای تنخواه  ، برای پیشگبر شود. از همیر

وط به توثیق اوراق خزانه، با اعمال   حسانر دولت در تسویه تنخواه قبل، باشد. متناسب با خوش  منحاشیه ایمسی

کند.  تنخواه دولت را به درآمدهای مالیان  تحقق یافته دولت در سال گذشته مرتبط یم  39جدای از این مساله، بند ب ماده  

یافته های مالیان  تحقق شده دولت در هر مقطع از سال نباید از هفت درصد کل درآمدمانده تنخواه دریافت براساس این بند،  

 

51 Net open position 
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، ارقام    تجاوز کند.   ،آن  درصد   10و در موارد خاص    ، دولت در سال گذشته
ا
درصد در این بند و استناد به درامد    10و    7اول

 تنخواه، صالحدیدی و فاقد منطق نظری و پشتوانه تجرنر   عنوانبهمالیان  سال گذشته  
ی   این ماده ،  عالوهبه اند.  مرجع تعییر

به دلیل وصول  دولت در زمانی که  مطابق این منطق،    . کند یم  وصل   به درامد مالیان   52ایچرخههمدر یک رابطه  تنخواه را  

ی در اختیار دارد. در حایل که تنخواه مثل رسمایه درگردش  ی مایل ادر تنگنامالیات کمب    ی نبر
ای  دچرخهپاباید  ست، تنخواه کمب 

، لزم است در این بند    کند. عمل  
 
تواند محل  تر تعریف شود. در غبر این صورت این بند یمیافته دقیق درآمد مالیان  تحققثانیا

 یافته« استفاده شود. جای »درآمدهای تحققریز شده به خزانه« بهاشد. بهب  است از عبارت »درآمدهای نقدی وابمناقشه 

 . ارزیابی مواد فصل هفتم طرح20جدول 

ی در صورت اصالح ویرایشی قابل قبول است.  ی شکل مطلوب است.  می  ی به همیر
 تصویب می 

ی باید حذف یا بازنویش کامل شود.  ی ایراد قابل اصالح  می   دارد. می 

 

 مواد طرح مجلس  نظر کارشنایس 

 عنوان بانکدار دولت بانک مرکزی به  –  34ماده 

خزانه ل  بر کلیه حسابکنب  مرکزی  بانک  و  -داری 

از    ، دولت  غبر و  دولت   از  اعم   ، حاکمیت  بانیک  های 

ها، لزمه انضباط پویل و مایل طریق تمرکز حساب 

 است. 

ها، مؤسسات،  ریایل و ارزی برای دولت، وزارتخانه های بانیک اعم از  کلیه حساب 

کت دولت  و کلیه  ها و دانشگاهها، سازمان رسی نهادهای عمویم غبر های دولت  و 

ساله ششم توسعه اقتصادي،  ( قانون برنامه پنج29های موضوع ماده )دستگاه 

  جمهوري اسالیم  ايران مصوب  
 

 از طریق    1395/ 12/ 14اجتمایع  و فرهنیک
 
ضفا

های  شود. دستگاهداری یم نگه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و ه خزان

-های خود را فقط از طریق حسابها و پرداختیادشده موظفند کلیه دریافت 

 شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. های افتتاح 

 الملیل کارگزاری دولت در بازارهای بی     - 35 ماده

است      موظف  مرکزی  ی به بانک  بیر بازارهای  در  دولت  به  عنوان کارگزار  الملل 

درخواست وزیر امور اقتصادی و داران  و تصویب هیأت عایل امور زیر را انجام 

   دهد: 

آور نیست  "فراهم کردن زمینه" عبارت حقوق  الزام

یم توصیه  عرضه  و  و  انتشار  شود؛  حذف  شود 

 کند. کفایت یم

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

 دولت  
 

فراهم کردن زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگ

ی   الملل در بازارهای بیر

1 

 

52 Procyclical 
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 مواد طرح مجلس  نظر کارشنایس 

  
 

نمایندگ به  ارزی،  بهادار  اوراق  عرضه  و  "انتشار 

ی   الملل" دولت در بازارهای بیر

 " از  "ریایل"  وصف  است  وجوه"  نگه لزم  داری 

سازمان  است  ممکن  چون  شود،  ی حذف  بیر -های 

داری بخشی  نگه داران و اعضا را ملزم به  الملل سهام

جهان ارزهای  به  وجوه  به از  لزم  روا کنند.  عالوه 

است بانک مرکزی مجاز باشد اصالتا یا به نیابت از  

ی  بیر مؤسسات  نزد  بابت  دولت،  ارزی  تعهد  الملل 

ارزی   وجوه  و  د؛  بسب  پرداختتی  رسمایه  تودیع 

ها یا  آنر را به نام  دریافت شده از مؤسسات مزبو 

ده    پذیری کند. دولت سب 

ی   یدار نگه   بیر صندوق  ريایل   جهانی   المللوجوه  بانك  و   پول، گروه 

ی   مشابه   المللمؤسسات بیر

2 

و   ، بازرگانی ، مایلپویل یقراردادها  یانعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرا   

ی دولت و ساير كشورها که مطابق اصول )  ( 125( و ) 77حمل و نقل بیر

 باشد  قانون اسایس منعقد شده 

3 

   .  4   سایر امور مشابه به درخواست وزیر امور اقتصادی و داران 

روابط کارگزاری گریزناپذیر   بابت  مایل  تعهد  ایجاد 

خنت   برای  ناخواسته  است.  انبساِط  ریسک  سازی 

لزم   دولت،  بابت کارگزاری  مرکزی  بانک  ترازنامه 

ی لزم بابت تعهدات فوق اخذ  است از دولت   تضامیر

شود. لذا بانک مرکزی باید کارگزاری در عرضه اوراق  

وط به اخذ ضمانت کاقی کند تا   ارزی دولت را مسی

 منابع بانک مرکزی درگبر نباشد. 

مرکزی   بانک  برای  مایل  تعهدات  ایجاد  موجب  نباید  ماده  این  اجرای 

 شود. 

صه 
تب

 

 36ماده 

ماده   این  پاسخگوی  در  مرکزی    مسئولیت  بانک 

ابزار   است ندا ایفای  که  اختیار  در  را  تراز  .  رد ش 

میلیون برایند  به  حسابجاری  مربوط  تراکنش  ها 

ها  واردات و صادرات کشور است که از طریق بانک 

شود. بانک مرکزی تنها از منظر  ها انجام یمو ضاقی 

وقعیت باز  ارتقای سالمت بانیک و پایداری مایل، م

کتمدیریت تراز پرداخت   های  های کشور برعهده بانک مرکزی است. دولت، رسی

  ، دولت  و سایر اشخاص حقیف  و حقوق  موظفند در صورت ایجاد بده خارجر

آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهدات مزبور را در چارچوب دستورالعمل که  

یم عایل  هیأت  تصویب  دهند. به  اطالع  مرکزی  بانک  به  مرکزی    رسد،  بانک 

در گزارش  است  خارجر  موظف  تعهدات  وضعیت  آخرین  خود،  ادواری  های 

ورت و در چارچوب قانون  هیأت عایل یم   کشور را گزارش كند.  تواند در موارد ضی
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 ارزی بانک 
ی
ل یم ها و ضاق ای  کند ودغدغهها را کنب 

 فراتر از آن ندارد.  

این قانون، بانک    41و    40احکام ماده    طبق  عالوه به 

ارز دولت به خرید  ین  ا بنابر   . ستنی  مرکزی مکلف 

ی در صورت اجرای   ی ارز واردات نبر وظیفه سنت  تأمیر

 د. این قانون به عهده بانک مرکزی نخواهد بو 

سیاست دولت،  و  توسط  خارجر  بده  ایجاد  مرکزی،  بانک  ارزی  های 

کت را محدود كند.  رسی و حقیف    
 
اشخاص حقوق و سایر  مدیریت  های دولت  

هیچ بده به  خارجر کشور  بازپرداخت  های  یا  و  ی  تضمیر معتی  به  ها آنوجه 

 باشد. توسط بانک مرکزی نم 

 37ماده 

ی    بیر صندوق  در  دولت  نماينده  با    الملل رئيس کل  دولت  ارتباط  و  است  پول 

ی  بانك مركز   الملل صندوق بیر از طريق  انجام كليه وظايف و  یم   یپول  و  باشد 

اختياران   ايران در مقررات    اعمال  اجازه مشاركت دولت  قانون  به موجب  كه 

برتن  در  ی كنفرانس منعقده  بیر بانك  و  تأسيس صندوق  به  الملل   وودز مربوط 

-یم یايران واگذار شده است، با بانك مركز   به بانك مل  1324/ 10/ 6مصوب  

 اشد. ب

 دیه به دولت و مجلس مشاوره و گزارش - 38ماده 

بازتعریف   جهت  در  جلو  به  مهم  یک گام  بند  این 

استقالل   ی  تأمیر و  مرکزی،  بانک  و  دولت  رابطه 

 سیاست  و اقتدار فتی بانک مرکزی است. 

بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است. دولت باید در  الف.  

های اقتصادی و مایل از جمله  ها و برنامه نامهنویس لوایح، تصویب پیش   تهیه 

ی مایلعملیات ارزی، بودجه  ی    ریزی و تأمیر بخش عمویم از داخل و خارج و تضامیر

 آن، از بانک مرکزی گزارش مشورن  بخواهد. 

کت در جلسات هیأت دولت   الزام رئیس کل به رسی

مهم  از  درگاهییک  بانک  ترین  به  فشار  اعمال  های 

درامد کسی  مایل  ی  تأمیر برای  یا    مرکزی  دولت 

ها است. تصویب  مایل از طریق بانک   عملیات شبه

فت   پیسی یک  الزام  این  ی  برداشی  دلیل  به  بند،  این 

دار در حفاظت سیاست پویل از فشار الزامات  معتی 

منطق   به  بنا  است.  اداره کشور  مایل  و  سیایس 

شایسته  ماده،  این  جلسات  است    متقارن  دستور 

اطالع   به  عایل  اقتصاد  هیأت  ی  بوزیر  نبر او  تا  رسد 

کت کند.   ات بتواند بدون حق رای در جلس   هیأت رسی

بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را در خصوص موضوعات مربوط  ب.   

سیاست  رئیس کل یم به  آگاه كنند.  مایل  و  پویل  در  توانهای  رأی  بدون حق  د 

کت كند.   جلسات هیأت وزیران رسی
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یم  مساله  بانک  این  ارکان  با  مرتبط  مواد  در  تواند 

 ، دیده شود. 10مرکزی، به عنوان مثال ماده  

و   دولت  رابطه  تنظیم  به   
 

بزرگ ی کمک  نبر بند  این 

بانک مرکزی در جهت استقالل سیاست  و فتی بانک  

 مرکزی است. 

های مرتبط با اهداف بانک مرکزی موظف است در خصوص لوایح و طرح پ.  

نمایندگان، به رئیس مجلس  و وظايف بانک مرکزی، نظرات خود را برای اطالع 

 شورای اسالیم ارائه کند. 

 پرداخت تنخواه به دولت  –  39ماده 

دم  راهکاری  تنخواه  پرهزینه  دست  اعطای  برای    و 

پیش از  و  دولت   
 

نقدینیک ی  رشد  رانهتأمیر های 

ریزی نشده پول  ناخواسته پایه پویل، انبساط برنامه 

بر   مایل  سیاست  اقتضائات  تحمیل  و  اقتصاد،  در 

 سیاست پویل است.  

  
 

از سوی دیگر، کسی منابع دولت و فشار نقدینیک

نایسی از تاخبر در وصول درامدهای دولت نسبت به  

ها، گریزناپذیر است. بنابراین باید راه سالم  هزینه 

منابع   به  توسل  بدون  دولت،   
 

نقدینیک ی  تأمیر برای 

 انک مرکزی، باز باشد.  ب

سازی  لزمه پاسخگون  در قبال تورم، توانان  خنت  

از  انبساط مرکزی  بانک  ترازنامه  ناخواسته  های 

در صورن   است. حت   باز  بازار  عملیات  که  طریق 

گردان از طریق  انبساط پویل نایسی از اعطای تنخواه

ها خنت  شود، ازدحام  فروش اوراق خزانه به بانک 

-خصوض را در تنگنای مایل قرار یمدولت بخش  

 کوتاه
 

نقدینیک است  دلیل، لزم  این  به  بنا  -دهد. 

از   فقط  تنخواه،  جای  به  دولت  نیاز  مورد  مدت 

رسرسید کوتاه با  خزانه  اوراق  فروش  مدت  طریق 

ی شود.   تأمیر

مرکزی یم الف.    )بانک  اصول  رعایت  با  )52تواند  و  به  53(  اسایس،  قانون   )

رسید کمب  از یک سال اعطاء کند. کل تنخواه باید در همان  دولت تنخواه با رس 

  ای تسویه شود. سال بودجه 

ی از مناقشه در تفسبر این بند،  بهب  است    برای پرهبر

خزانه«   به  شده  واریز  نقدی  »درآمدهای  عبارت 

 »درآمدهای تحقق یافته« شود.   جایگزین

شده دولت در هر مقطع از سال نباید از هفت درصد  مانده تنخواه دریافت ب.   

یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند. در  ( کل درآمدهای مالیان  تحقق 7%)

وزیر  هیأت  پیشنهاد  با  ویژه،  ایط  تنخواه  رسی مبلغ  عایل،  هیأت  تصویب  و  ان 

 ( افزایش یابد. %10تواند تا سقف ده درصد )دریافت  دولت از بانک مرکزی یم 
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درامد  درصد در این بند و استناد به    10و    7ارقام  

ی تنخواه،  مالیان  سال گذشته به  عنوان مرجع تعییر

-صالحدیدی و فاقد منطق نظری و پشتوانه تجرنر 

 اند. 

ماده عالوه  به  رابطه  این  یک  در  را  تنخواه  -هم، 

مطابق    که   کند یم  وصل  ای به درامد مالیان  چرخه

به دلیل وصول مالیات کمب   دولت در زمانی که آن، 

ی در اختیار دارد در تنگناست، تنخواه ک ی نبر
در    ؛مب 

رسمایه مثل  تنخواه  که  باید  درگردش  حایل 

 کند.  ای عمل  ضدچرخه

پیش  از  تدببر  ی  پیشگبر برای  بند  این  در  بیتی شده 

-تکرار مشکل مناسب است، ویل مانع وقوع آن نم

وط به توثیق   شود. لزم است اعطای تنخواه مسی

اعما  با  خزانه،  خوشاوراق  با  متناسب  ِهرکات  -ل 

 حسانر دولت در تسویه تنخواه قبل، باشد. 

در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، اعطای هرگونه تنخواه پ.   

 جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است. 

 عاملیت فروش ارزهای دولتی  -40ماده

رابطه  جان  پارادایم در  این ماده نویدبخش یک جابه

به تبع آن سیاست  بانک مرکزی و  گذاری  دولت و 

در   مرکزی  بانک  اختیار  است.  مرکزی  بانک  ارزی 

و   قبض  بر  فشار  عوامل  از  ییک  دولت،  ارز  خرید 

بر یم  را  پویل  پایه  ناخواسته  بانک  بسط  به  و  دارد 

-سازی داران  دهد از ابزارهای عقیممرکزی اجازه یم

اقتض با  متناسب  ائات سیاست  های خارجر خود، 

 پویل استفاده کند.  

شده های ارزی خود، ارز عرضه تواند در چارچوب سیاستبانک مرکزی یم الف.   

( قانون مدیریت خدمات  5های اجرانی موضوع ماده ) توسط دولت و دستگاه 

 کشوری را خریداری كند. 

اجرانی  های  بانک مرکزی عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاه ب.  

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری را بر عهده دارد. 5موضوع ماده )

بانک مرکزی نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و دریافت وجه آن یا انتقال  پ. 

 مالکیت ارز به بانک مرکزی، معادل ریایل آن را به دولت پرداخت كند. 

فروش ارز برای مصارف خاص    جمله "  لزم است

با کمب  از نرخ مزبور، مستلزم اجازه مجلس شورای  

 حذف شود. این بند " از آخر اسالیم است. 

ها  تواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز از طریق بانک بانک مرکزی یم ت.   

از محل منابع  های مجاز و دیگر روشو ضاقی  ارز مداخله کرده و  بازار  ها در 

ی از هر شخص حقیف  و   ارزی در اختیار خود، اقدام به عرضه ارز نماید و نبر

حقوق  ارز خریداری کند. هرگونه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی باید  

ی یمبه نرخ بازار و در محدوده کند، انجام شود. فروش  ای که هیأت عایل تعییر
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اج مستلزم  مزبور،  نرخ  از  با کمب   خاص  مصارف  برای  شورای  ارز  مجلس  ازه 

 اسالیم است. 

 

 های ارزی و مدیریت ذخاير سیاست  3.8

ست؛  نی تصی    ح نظام ارزی کشور در قانون لزم    لبتهنظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده معرقی کرده است. ا  41ماده  

ی  شده نسبت به سایر رژیمضمن آن که برتری رژیم شناور مدیریت تجرنر ثابت نشده است.  های ارزی، به لحاظ نظری و نبر

لزم است قانون این اختیار را به هیأت عایل بدهد که پس از مشورت با صاحبنظران و به استناد گزاریسی که انتشار عمویم 

ایط کشور در مقاطع مختلف زمانی با ذکر دلیل، انتخاب کنند. یم  یابد، رژیم ارزی کشور را به استناد رسی

انجام شده    42چنانچه در ماده    - ر ارزی دولت و صندوق توسعه مل، و بر عکسیمدیریت ذخاموظف کردن بانک مرکزی به  

ر ارزی خود را  یو صندوق توسعه مختار باشند مدیر ذخا  فاقد منطق نظری و وجاهت حقوق  است. لزم است دولت  -است

ی در پذیرش درخواست دولت یا صندوق توسعه مختار باش  د. انتخاب کنند. بانک مرکزی نبر

 . ارزیابی مواد فصل هشتم طرح21جدول 

ی در صورت اصالح ویرایشی قابل قبول است.  ی شکل مطلوب است.  می  ی به همیر
 تصویب می 

ی باید حذف یا بازنویش کامل شود.  ی ایراد قابل اصالح دارد.  می   می 
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 41ماده

لزم   قانون  در  ارزی کشور  نظام  ست؛  نیتصی    ح 

شده نسبت  ضمن آن که برتری رژیم شناور مدیریت

 تجرنر  به سایر رژیم
ی های ارزی، به لحاظ نظری و نبر

ثابت نشده است. لزم است قانون این اختیار را به  

هیأت عایل بدهد که پس از مشورت با صاحبنظران  

انتشار عمویم استناد گزاریسی که  به  یابد، رژیم  یم   و 

مقاطع   در  ایط کشور  رسی استناد  به  را  ارزی کشور 

 مختلف زمانی با ذکر دلیل، انتخاب کنند. 

های موردنیاز برای  نظام ارزی کشور، »شناور مدیریت شده« است. سیاست  

 شود. استقرار نظام ارزی یادشده، توسط هیأت عایل اتخاذ یم

 42 ماده

ر ارزی  یمدیریت ذخا موظف کردن بانک مرکزی به  

صندوق   موظف کردن  ی  نبر و  مل،  توسعه  صندوق 

سیاست   اجرای  با هدف  است  مرکزی موظف  از  بانک  اطمینان  پویل،  های 

های  ها، پشتیبانی از نظام ارزی و مدیریت بدهعملکرد مطلوب نظام پرداخت 
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دن مدیریت منابع ارزی خود به بانک   توسعه به سب 

ای است.  مرکزی، فاقد منطق نظری و وجاهت حرفه

ر  یلزم است صندوق توسعه مختار باشد مدیر ذخا 

ی در پذیرش   ارزی خود را انتخاب کند. بانک مرکزی نبر

دیریت ذخائر ارزی مختار  درخواست صندوق برای م

 باشد.  

، هدف صندوق توسعه   عالوه بر این نکته مدیریت 

  .
 

بازده ذخایر است و هدف بانک مرکزی نقدشوندگ

مدیریت   دستورکار  در  هدف  دو  این  جمع کردن 

 پورتفو توسط یک نهاد، ناممکن است. 

، ارجاع در یک قانون خاص به قانون   ی از نظر شکل نبر

 عام صحیح نیست.  

متعلق ارزی  از جمله ذخائر  اختیار خود،  ارزی در  به    خارجر کشور، ذخاير 

-( قانون احکام دائم برنامه16دولت و صندوق توسعه مل را با رعایت ماده )

ان، ترکیب، کیفیت و  ه ی ای توسعه کشور مدیریت کند. چارچوب حاکم بر مبر

ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض  داری ذخائر ارزی به گونه نگه مدیریت 

در  و  بانک مرک  نبوده  اختیار  ارزی در  ی حال، سبد  امنیت،  عیر ین  بیشب  زی، 

داشته را  ممکن  ین خطر)ریسک(  و کمب  بازده  و   
 

توسط  نقدشوندگ باشد، 

ی یم   . شود هیأت عایل تعییر

 43 ماده

به   توجه  به  آنبا  ناآشنا  نظارن   نهادهای  که 

داری مرکزی، ممکن است مدیران و  بانک اقتضائات  

معامالت  گران بانک مرکزی را بابت زیان در  معامله

  ارزی بازخواست کنند، لزم است در صدر این ماده 

-"بر اساس دستورالعمل که به تایید هیأت عایل یم

 رسد" جایگزین "با تایید هیأت عایل" شود.  

ی نگهبانک مرکزی به منظور مدیریت    الملل در اختیار خود و  داری ذخائر بیر

ایل به انجام عملیات زیر اقدام  تواند با تأیید هیأت عیمانجام عملیات ارزی  

 کند: 

 خرید و فروش ارز و مشتقات ارزی   

 دریافت و یا اعطای تسهیالت ارزی در چهارچوب این قانون 

 های طال یا سایر فلزات گرانبها خرید و فروش و معامله شمش یا سکه 

ی  ه یا تضمیر شده توسط  خرید و فروش اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار منتسی

ی دولت   الملل های خارجر یا نهادهای بیر

و   ی نگه افتتاح  بیر مایل  نهادهای  نزد  بانک داری حساب  و  الملل،  های مرکزی 

 مؤسسات اعتباری خارجر 

ی  های مرکزی و مؤسسات  الملل، بانک افتتاح حساب برای نهادهای مایل بیر

 ، اعتباری خارجر 

 های مورد تأیید هیأت عایل. استفاده از سایر روش 
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 44 ماده

در میان فلزات گرانبها، از آن جا که طالی استاندارد  

ارز است، مقررات ی کامل  گذاری و  )شمش( جانشیر

بانک   عهده  بر  آن  واردات  و  صادرات  بر  نظارت 

است.   و  گذاری  مقررات مرکزی  ورود  بر  نظارت  و 

فلزات گرانبها بر عهده  خروج طالی مصنوع و سایر  

 بانک مرکزی نیست. 

در    رايج كشور  پول  و  فلزات گرانبها  ارز،  خروج  و  ورود  به  مربوط  مقررات 

 رسد. چهارچوب قانون، به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عایل یم

 45 ماده

ده    به سب  و خرید و  مقررات مربوط  انتشار  ارزی،  اعطای تسهیالت  و  ی  گبر

ی   تضمیر يا  تعهد  هرگونه  و  ارزی  مشارکت  اوراق  ارز پرداخت فروش    ی هاي 

با   مرتبط  اشخاص  و  نظارت«  تحت  »اشخاص  بهآنتوسط  تصویب    ها، 

 رسد.  گذاری و نظارت بانیک یم شورای مقررات 

 46 ماده

ی    46بندهای الف، ب و ت ماده   این اصل مهم را تبییر

داران  یم ریایل  ارزش  افزایش  خارجر  کنند که  های 

باید    خارجر ریال،دلیل کاهش ارزش  ، بهبانک مرکزی 

مرکزی   بانک  ترازنامه  شای  گونهبهدر    که د  و خنت  

افزایشی منبع   ی  باشد. چنیر اثر پویل و درامدی  فاقد 

و   نیست  نهادها  و سایر  برای دولت  برداشت  قابل 

سازی و عدم برداشت  نباید بانک مرکزی بابت خنت  

 های خود پاسخگو باشد. از آن از حساب 

ی الف.    ات ارزش ذخائر بیر الملل بانک مرکزی اعم از طال، حق برداشت  تغیبر

های خارجر بانک مرکزی برحسب ریال،  یا سایر داران   (، ارز SDRمخصوص )

 شود. های خارجر بانک مرکزی« ثبت یم ها و بده در »حساب تسعبر دارانی 

دارانی ب.    تسعبر  »حساب  بدهچنانچه  و  مرکزی«  ها  بانک  خارجر  های 

گونه اعتبار  باشد و هیچ بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نم 

 بده نباید از آن محل ایجاد شود. یا 

های مایل بانک مرکزی، بانک مزبور در نتیجه  در صورن  که مطابق صورت پ.    

ی  ات ارزش ذخاير بیر الملل خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان  تغیبر

های خارجر بانک  ها و بده باشد و مانده »حساب تسعبر دارانی مواجه شده 

برای   »حساب  مرکزی«  محل  از  زیان  باقیمانده  نباشد،  زیان کاقی  پوشش 

شود. چنانچه مانده  ( اين قانون برداشت یم 50اندوخته عام« موضوع ماده )

ظرف مدت  حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کاقی نباشد، دولت باید  
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ان    یس ی روز از زمان تأیید هیأت نظارت و حسابریس، اوراق بهادار دولت  به مبر

زیان، ب در صورت    اقیمانده  مزبور  اوراق  دهد.  قرار  مرکزی  بانک  اختیار  در 

های خارجر بانک مرکزی« یا  ها و بده افزایش مانده »حساب تسعبر دارانی 

 شود. های بعد، به دولت عودت داده یم »حساب اندوخته عام« در سال

مرکزی« در درآمد  های خارجر بانک  ها و بدهمانده »حساب تسعبر دارانی ت.    

 باشد. سالنه بانک مرکزی وارد نشده و مشمول مالیات نم 

بانک مرکزی یط یک ماه بعد از اتمام هر سال مایل، باید گزارش جزئیات  ث.    

های خارجر بانک مرکزی«،  ها و بدهواریز و برداشت از »حساب تسعبر دارانی 

وضوع بند »پ« اين ماده را برای  ها و مانده اوراق ماقالم تغیبر در تسعبر داران  

 رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسالیم ارسال کند. 

 

 هاآنهای مایل بانک مرکزی، حسابریس و انتشار صورت  3.9

 مدیریت مایل  3.9.1

ی  بر بانک    ، به ویژه دولت،  ی سیاست  نهادهای دیگر ای باشد که مانع سلطه گونههای بانک مرکزی باید به هزینه مایل    تأمیر

مرکزی،   بانک  خاص  ماهیت  علت  به  شود.  هزینه   نباید مرکزی  و  درآمدها  مدیریت  سازوکار شیوه  مرکزی  بانک  های 

یو تصمیم سازیتصمیم   های بانک را متاثر کند.  گبر

 حسابریس و نظارت مایل  3.9.2

اجرا  هیأتی مرکزی، وجود هابانکمعمول در قانون و ساختار   متشکل از اعضای غبر
، پیشنظارن  برریس و  تا شود  بیتی یم ن 

سازی و پاداش مدیران اجران   نظارن  بر ساختار تصمیم   هیأت،  عالوهبه د.  نگبر عهده    بر را  تایید بودجه عملیان  بانک مرکزی  

ی نظارت کرده و در خصوص   د. تصمیم یم  ها آنبانک مرکزی نبر  گبر

ی فعل 3.9.3  قوانیر

 به حساب   هیأتقانون پویل و بانیک، »  22مطابق ماده  
 

ها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت نظار« مسئول رسیدگ

ح زیر است:   هیأتکند. وظائف  نظر یمها و تعهدات اظهار به صحت این حساب  به ترازنامه پایان سال  (  1  نظار به رسی
 

رسیدگ

  (  2؛  بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمویم سالنه
 

های حساب  خالصه  ها و ها و بدهیز داران  ر   صورتبه رسیدگ

 به عملیات بانک از لحاظ انطباق  ( 3؛ و برای انتشار  ها آنبانک و گواه  
 

.  ها آنرسیدگ  با موازین قانونی
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ی    رئیسنظار مرکب از یک    هیأت ه یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانیک با داشی  و چهار عضو از میان حسابرسان خبر

شوند و  سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر داران  و تصویب مجمع عمویم برای مدت دو سال انتخاب یمحداقل ده 

جاری بانک را    هایها و تصمیم های لزم از فعالیتنظار موظف است گزارش   هیأت  رئیسانتخاب مجدد آنان بالمانع است.  

  ها و داران  حساب  ،تواند کلیه اسناد وق یمنظار در ایفای وظایف ف  هیأتبه وزیر داران  تسلیم کند.  
 

های بانک را مورد رسیدگ

یس داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری  های بانک که لزم یم نوشته قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و  داند دسب 

 ایران بدهد.  بانک مرکزی  رئیس کلبانک در حدود وظائف خود نظران  به 

 هایبانک، و تایید گزارش   هایو بده ها  ها، تقویم داران  و زیانهای مایل، تشخیص و تایید درامدها  حسابریس اسناد و صورت

وری    هایمایل رسم بانک پیش از انتشار، از حیث ارزیانر ریسک ی کشور ضی مایل، انطباق با استانداردهای حسابداری، و قوانیر

ی و  ی تعییر دن تمشیت این وظیفه به وزارت داران  و نبر کت  است. سب  مخاطب این    عنوانبهزیر داران   و از ارکان حکمرانی رسی

 بالوجه است.  ، بانک مرکزی است دار سهامکه دولت   ایحت  در گزینه ،گزارش

  دو و  ، رئیس سازمان برنامه و بودجه  قانون پویل و بانیک، مجمع عمویم بانک از وزیر اقتصاد  17در حال حاظر، مطابق ماده  

 از  هیأتوزیر دیگر به انتخاب 
 

شود. اعضای سایر ارکان تشکیل یم رئیس جمهور طرف دولت و به ریاست وزیران به نمایندگ

کت یم   بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمویم بدون حق رأی رسی
 

ح زیر است: رسیدگ کنند. وظایف مجمع عمویم به رسی

 و اتخاذ تصمیم نهان  نسبت به گزارش 
 

 و اتخاذ تصمیم    هیأتهای  و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگ
 

نظار، رسیدگ

، و سایر وظایفی که طبق مقررات این   هیأتدرباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه، انتخاب اعضاء   نظار به پیشنهاد وزیر داران 

 قانون به عهده مجمع عمویم گذارده شده است. 

از   بانک مرکزی در جلسه مجمع عمویم متشکل  ترازنامه  وعیت  ، عمال ماعضای هیأت دولتتصویب  اعمال    هایزیانسی

کند که ممکن است خود مسبب اعمال این یم  از سوی مقام مایل کشور ها  آنسیاست پویل یط سال مایل را منوط به پذیرش  

کت   اقتصاد ، مطالبات معوق و رسرسید گذشته بانک مرکزی از وزارت  عالوهبه بوده باشد.  ها  زیان باید در  ندولت     هایو رسی

  ای  جلسه
 

کت  که با حضور شود  رسیدگ هاست. این مصداق بارز تزاحم منافع در حل و  نماینده دولت در مجامع همان رسی

 فصل مسائل پویل و مایل است. 

 مجلس   تحلیل کل مواد طرح 3.9.4

نظارت و حسابریس    هیأتوسط  ت   ، در سال  بار کیحداقل    د یبا   یبانک مرکز   مایل   یهاصورت  مجلس، طرح    47ماده    قمطاب

بانک    مایل  یهاصورتآمده است. تصویب    17که ترتیبات مربوط به آن قبال در ماده    د بر قرار گ  مورد حسابریس   بانک مرکزی

ی گزارش  شود. در روزنامه رسم منتسی    پس از تأیید رئیس جمهور،  تا گذاشته شده    عایل  هیأت  مرکزی، بر عهده های  همچنیر

ی توسط تفری    غ بودجه بانک مرکزی    شود.  نظارت و حسابریس تهیه و در روزنامه رسم کشور منتسی یم  هیأتنبر
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،  عایل باید   هیأتهای مایل توسط  کند، تصویب صورتعایل نقشی مشابه مجمع بانک مرکزی ایفا یم  هیأت  کهآنبا توجه به  

  ر یسه قوه، وز   یرؤسای تفری    غ برای  هااین قانون لزم است گزارش   48نهان  باشد. مطاب ماده    ،تایید رئیس جمهور   بدون

ارسال  د. شو کل کشور ارسال   سازمان بازریس س ی محاسبات و رئ  وانید  سی رئ ، یکل بانک مرکز   سی رئ ، ن  و دارا ی امور اقتصاد

هر گونه اعمال    کند. لزم استبه رؤسای سه قوه کفایت یم   ،توسط رئیس کل  و   عایل  هیأتپس از تصویب    ،گزارش تفری    غ

ط انتشار باشد.  ی زمان یا رسی  محدودیت در انتشار اطالعات عمویم مستند به دلیل و تعییر

ماده   رسما،  49مطابق  از  متشکل  مركزي  بانك  قانونی پرداخت  هیرسمايه  اندوخته  سا  ایط یاحت  یهااندوخته  ،شده،    ر ی و 

  ، یقابل واگذار در برابر تعهدات دولت،    است و دانسته شده    رانیا  اسالیم   یمتعلق به جمهور   ،( انباشته انیها و سود )ز اندوخته 

ی انتقال، تره بانک مرکزی،   دار سهاممالک و  عنوانبه تصی    ح "جمهوری اسالیم ایران" به جای دولت،  باشد. مصادره نم   ا ی  یر

ی   مجمع عمویم بانک مرکزی است، گایم بلند در جهت استقالل    عنوانبهعایل    هیأتکه پیامد ساختاری آن به رسمیت شناخی 

 بانک مرکزی است. 

 . ارزیابی مواد فصل نهم طرح22جدول 

ی در صورت اصالح ویرایشی قابل قبول است.  ی شکل   می  ی به همیر
 مطلوب است. تصویب می 

ی باید حذف یا بازنویش کامل شود.  ی ایراد قابل اصالح دارد.  می   می 

 

 مواد طرح مجلس  نظر کارشنایس 

 47ماده 

هیأت عایل نقش    ،8که مطابق ماده  آنبا توجه به  

-کند، تصویب صورتمجمع بانک مرکزی را ایفا یم 

نیازمند   و  نهان  است  های مایل توسط هیأت عایل 

 تایید رئیس جمهور نیست.  

،  17بند ب ماده    1مطابق نظر ارائه شده ذیل تبصه  

لزم است گزارش تفری    غ پس از تصویب هیأت عایل،  

رئیس کل   توسط  حسابرس،  اظهارنظر  انضمام  به 

برای روسای سه قوه و وزیر امور اقتصادی و داران   

 ارسال شود. 

 نیازی به تایید رئیس جمهور نیست. 

مرکز   مایل  یها صورت   سال    بار ک یحداقل    د ی با   یبانک  ترتیبات  در  مطابق 

  هیأت نظارت و حسابریس بانک مرکزی وسط  ( این قانون ت17مندرج در ماده )

حسابریس صورت د بر قرار گ  مورد  از    مایل  یها .  پس  مرکزی،    ب یتصو بانک 

ی    شود. در روزنامه رسم منتسی یم  و تأیید رئیس جمهور،  هیأت عایل همچنیر

های تفری    غ بودجه بانک مرکزی توسط هیأت نظارت و حسابریس تهیه  گزارش

 شود. و در روزنامه رسم کشور منتسی یم 

 48ماده 

ماده    48ماده   دوم  بخش  باید    47تکرار  و  است 

 ادغام شود.  47حذف یا در ماده  

  ه یته  نظارت و حسابریس  هیأت توسط    یبودجه بانک مرکز   غی    تفر   ی ها گزارش 

( بند »ب«  1مقامات مذکور در تبصه )   ی برا   هیأت  س یشود و توسط رئیم

 . شود کشور منتسی یم   ( اين قانون ارسال و در روزنامه رسم 17ماده ) 
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تبصه   این  -نظارت و حسابریس نم  هیأتمطابق 

های مایل عایل، صورت و بدون تایید هیأت  تواند راسا  

هر گونه  البته    را منتسی کند. تفری    غ بودجه  گزارش  و  

اطالعات عمویم  انتشار  در  محدودیت  باید    اعمال 

ط انتشار باشد.    مستند به دلیل و اعالن زمان یا رسی

انتشار صورتتبصه.    قابل  غبر و گزارشموارد  مایل  بودجه  های  تفری    غ  های 

ی یم  هیأتبانک مرکزی توسط    شود. عایل تعییر

 49ماده 

دولت،   جای  به  ایران  اسالیم  جمهوری  تصی    ح 

دار بانک مرکزی، که سازگار با  عنوان مالک و سهام به 

به  عایل  هیأت  ی  شناخی  رسمیت  مجمع  به  عنوان 

جهت   در  بلند  گایم  است،  مرکزی  بانک  عمویم 

 استقالل بانک مرکزی است. 

مركز   بانك  رسما   ی رسمايه  از  قانونی پرداخت   ه یمتشکل  اندوخته    ، شده، 

انباشته یم انیها و سود )ز اندوخته   ر یو سا   ایطیاحت  یها اندوخته  که    باشد ( 

جمهور  به  و   رانی ا   اسالیم  یمتعلق  دولت،    است  تعهدات  برابر  قابل  در 

ی انتقال، تره ، یواگذار   باشد. مصادره نم   ا ی یر

 50ماده 

ی شفاف جایگزین  اعد و ق،  51و    50با تصویب مواد  

شفاف مجمع عمویم   و غبر تصمیمات صالحدیدی 

 شوند. بانک مرکزی یم

 

 به سود خالص خود را  (  %30)  درصد یسموظف است سالنه    یبانک مرکز  

ی که قانون مع  ی به نحو منظور کند و باقیمانده را    »حساب اندوخته عام«   یر

«  اندوخته عام»حساب مانده    کهآننماید. پس از  کند، به دولت پرداخت یم

شده بانک مرکزی بالغ شود، مبلغ مزبور ضف  به پنج برابر رسمایه پرداخت 

 افزایش رسمایه بانک خواهدشد.  

 51ماده 

برای   دولت  ی  تضمیر اوراق  انتشار  کردن  مستثتی 

سقف   از  مرکزی  بانک  زیان  ان  بده  جبر پایداری 

 دولت، تدببر مناستر است. 

شود،    انیمتحمل ز   سال مایل  در نتیجه عملیات خود در طول   یاگر بانک مرکز  

ی   «اندوخته عام»از محل حساب    د یمزبور با   ان یز  ی شود. اگر م  تأمیر حساب    انبر

  یس ظرف مدت    د ینباشد، دولت با   کاقی   انیپوشش کل ز   ی برا   «اندوخته عام»

تأ  از زمان  ان کسی،  ،  نظارت و حسابریس  هیأت  د ییروز  ی بهادار  به مبر اوراق 

اخت   دولت   مرکز   ار یدر  در صورت   ی بانک  مزبور  اوراق  دهد.  سودآوری    قرار 

این    . شود یم  به دولت عودت داده  های بعد، به تناسب  بانک مرکزی در سال 

ی برنامه  اوراق از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولت    در قوانیر

 باشد. های سنوان  مستثتی یم و بودجه 

 52ماده 

مرکز   یها ه یرو الف.     بانک  از  صادره  تعهدآور  اسناد  اساس   ،یصدور  بر 

 . رسد عایل یم   هیأت  بیکه به تصو   است  دستورالعمل
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ی ع  صورتبه   ی اسناد، اوراق و دفاتر بانک مرکز   ی دار نگه   نحوهمدت و  ب.       یر

همچن ی و  عکس    ها آن  لی تبد  نحوه  یر موجب  ر ينظا   ا ی  لمیف   ا یبه  به  آن 

ها و  عکس  ل یقب   نی ا   رسد. یم  عایل    هیأت   ب یاست که به تصو   دستورالعمل 

ی مدتر آن پس از يو نظا   ها لمیف حکم    دستورالعمل،  ن یمقرر در ا   یها گذشی 

 . دارند اصل اسناد را 

 

 سایر موضوعات مرتبط با بانک مرکزی  3.10

، پس از پايان دوره مسؤولیت  ها آنهرگونه همکاری با »اشخاص تحت نظارت« يا اشخاص حقوق  وابسته به    55بند ث ماده  

و  مشمول ممنوعیت اشتغال    کند. در مواردی که قانون گروه را یم، به مدت دو سال ممنوع  را   یا اشتغال در بانک مرکزی 

احکام مربوط به حقوق و  گذار برای رعایت انصاف و عدالت،  لزم است قانون   کند، ی با اشخاص تحت نظارت یمهمکار 

ان شود دای تنظیم کند که محگونهها را به آنایای مز   . ودیت مزبور جبر

 طرح . ارزیابی مواد فصل دهم23جدول 

ی در صورت اصالح ویرایشی قابل  ی شکل مطلوب است.  قبول است. می  ی به همیر
 تصویب می 

ی باید حذف یا بازنویش کامل شود.  ی ایراد قابل اصالح دارد.  می   می 

 

 مجلس مواد طرح   نظر کارشنایس 

 53ماده 

این   از  به قوانیتی که قبل  بند  این  برای تسی حکم 

شوند، لزم است عبارت "که پس  قانون تصویب یم

لزم شدناز  یم  الجرا  تصویب  قانون  شود"  این 

عبارت " در  ی "و"  مؤسسات    حذف شود. همچنیر

 ها" زائد است. آنبه   و وابسته دولت  

 به   حقوق    تیشخص  یدارا   یبانک مرکز الف.   
 
موجب  مستقل است و منحصا

اداره یم   نیا  آن  مقررات  و  قوان  شود. قانون  ی شمول  مقررات  یر به    و  مربوط 

کت وزارتخانه  که پس    ها آنبه    و وابسته  و مؤسسات دولت    دولت    یها ها، رسی

مستلزم ذکر   ،ی بر بانک مرکز شود،  الجراشدن این قانون تصویب یم از لزم

 است. خاص  صورت به بانک مرکزی نام 

عایل    هیأتبا موافقت   تواند در تهران است و یم یبانک مرکز  مرکز اصلب.    

 ی خارج از کشور شعبه و دفب  نما   ا یدر داخل و 
 

از    کیبه هر   ا یو    كند   ر یدا  ندگ

 ی نما  ها بانک 
 

 بدهد.  ندگ

شود و در پایان  سال مایل بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز یم پ.    

 یابد. اسفند همان سال خاتمه یم

 است  ر یپذفقط به موجب قانون امکان  یانحالل بانک مرکز ت.   
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 54ماده 

راستای   در  مرکزی  "بانک  عبارت  در  راستای"  "در 

ی   " قابل حذف است. همچنیر اجرای وظایف قانونی

بهب    نیست"،  مجاز   ... قضان   "تعقیب  جای  به 

 ." ممنوع است... تعقیب قضان  "شود   است آورده

  مورد   هایابزار   ی بر کارگخود و به   قانونی   في وظا   ی اجرا   یدر راستا   یبانک مرکز  

چ  از،ین از  هدر  قانون  است.    اختیار کاملارچوب  قضانی  برخوردار  تعقیب 

تخصص،    هیأت  یاعضا  شوراهای  انتظایمهیأت عایل،  و   ،های  معاونان 

ده   مان  یتصم  ها در قبالمدیران بانک مرکزی و مدیران صندوق ضمانت سب 

کنند، مجاز نیست.  خود اتخاذ یم  قانونی   و اختیارات  فی ارچوب وظا هدر چ  که

 یم  هر 
 
تواند علیه  گونه دعوی در خصوص تصمیمات یا اقدامات مزبور ضفا

 بانک مرکزی اقامه شود. 

 55ماده 

ی   پیشنهادی جایگزین: می 

عایل  تخصص  یشوراها   ی»اعضا  اعضای  ،  هيأت 

تخصص،   شوراهای  کارشناسان  فقیه،  شورای 

و تجديد نظر،    یبدو   كارشناسان عضو هيأت انتظایم

و معاونان، مدیران و کارکنانی که به تشخیص رئیس  

تعارض منافع    و موثر    ، کل مشمول قواعد مديريت 

 باید موارد زیر را رعایت کنند:«  ، هستند 

عایل  تخصص  یشوراها   یاعضا   انتظایم هيأت  هيأت  عضو    ، كارشناسان 

ی معاونان، مديران  83و تجديد نظر، اعضای کارگروه موضوع ماده )  ی بدو  ( و نبر

مديريت  تشخیص رئیس کل، مشمول قواعد  ، به ی و كاركنان مؤثر بانك مركز 

 تعارض منافع هستند و باید موارد زیر را رعایت کنند: 
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ی پیشنهادی جایگزین:   می 

انتها الف.  » ابتدا و  ولیت یا اشتغال  ئ دوره مس   ی در 

، فرم تعارض  ی و انتهای هر سال مایلدر بانك مركز 

جزء   موضوع  ماده    5منافع  ج  را    7بند  قانون  این 

خانه هيأت عایل  د.  ن دهتحویل   تكميل و به دببر

محوله،    مواردی در  ب.   امور  انجام  طبق  كه 

عایل هیأت  تعارض    متضمن ،  دستورالعمل مصوب 

خانه هيأت عایل کتبا  ، موضوع را  است   منافع   به دببر

 ند.  کناعالم  

خدمات اهمیت  دريافت     پ.  مؤسسات  قابل  از 

را    یاعتبار  خود  تکفل  تحت  افراد  یا  خود  توسط 

خانه  حداكب  ظرف يك هفته از زمان دريافت،   به دببر

ند. حکم این بند در مورد اعضای  کن اعالم    هيأت عایل

ی جاری است.«   هیأت  عایل نبر

 

مركز الف.   بانك  در  اشتغال  یا  مسؤولیت  دوره  انتهاي  و  ابتدا  »فرم  ی در   ،

( این قانون را تكميل و به  7( بند »ج« ماده )5تعارض منافع« موضوع جزء )

خانه هيأت عایل  تحویل نمايند.   دببر

كت در رأ  در صورن  ب.   مرتبط با دستور   یگبر ی كه انجام امور محوله، يا رسی

هيأت يا  منافیع  یها جلسات شوراها  تعارض  نوع  هر  ايشان    یبرا   یادشده، 

خانه هيأت عایل  اعالم نمایند.    به دببر
 
 ايجاد نمايد، موضوع را کتبا

خود یا   توسط  یهای دريافت  از مؤسسات اعتبار نامهضمانت تسهيالت و  پ.  

دريافت،   زمان  از  هفته  يك  مدت  ظرف  حداكب   را  خود  تکفل  تحت  افراد 

خانه هيأت عایل  اعالم نمايند. حکم این بند در مورد    صورتبه  مكتوب به دببر

ی جاری است.  هیأتاعضای    عایل نبر
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ی پیشنهادی جایگزین:   می 

»اعطای هرگونه تسهیالت یا قبول تعهدات توسط  

اعضای   نفع  به  اعتباری  عایل،    هیأت مؤسسات 

عایل  تخصص  یشوراها   یاعضا  اعضای  ،  هيأت 

تخصص،   شوراهای  کارشناسان  فقیه،  شورای 

انتظایم هيأت  عضو  و كارشناسان  و    یبدو   قضات 

بانك   معاونان، مديران و كاركنان مؤثر  نظر،  تجديد 

ی اعضای    ها آنو فرزندان و همس    یمركز    هیأت و نبر

و    هیأتمدیره،   مدیران  مؤثر دار سهامعامل،  ان 

، باید  ها آنمؤسسات اعتباری و اشخاص مرتبط با  

دهنده یا متعهد،  توسط مؤسسه اعتباری تسهیالت 

با ایجاد معاون نظارن   به بانک مرکزی گزارش شود. 

ی  ای در حوزه معاونت نظارن  بانک مرکز واحد ویژه

در   منافع  تعارض  مدیریت  تحت  برای  اشخاص 

با    نظارت، مرتبط  اشخاص  و  یادشده  افراد  اسایم 

 « . رساند یم به اطالع مؤسسات اعتباری  را  ها آن

 

اعطای هرگونه تسهیالت یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری  تبصه.  

، قضات  هيأت عایل  تخصص  یشوراها   یعایل، اعضا   هیأتبه نفع اعضای  

انتظایم و    ی بدو   و كارشناسان عضو هيأت  مديران  معاونان،  نظر،  تجديد  و 

ی اعضای    ها آنو همس و فرزندان    یكاركنان مؤثر بانك مركز  مدیره،    هیأت و نبر

و    ت هیأ مدیران  »اشخاص  دار سهامعامل،  و  اعتباری  مؤسسات  مؤثر  ان 

دهنده یا متعهد، به  ، باید توسط مؤسسه اعتباری تسهیالت ها آنمرتبط« با  

واحد   است  بانک مرکزی موظف  نظارن   بانک مرکزی گزارش شود. معاون 

ای در حوزه معاونت نظارن  بانک مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در  ویژه

باید    ها آنام بانیک ایجاد نماید. اسایم افراد یادشده و »اشخاص مرتبط« با  نظ

 توسط واحد مزبور به اطالع مؤسسات اعتباری رسانده شود 
 
 . مستمرا

ی پیشنهادی جایگزین:   می 

از   اعم  موظف،  غبر يا  موظف  سمت  يا  »شغل 

، كارشنایس يا مشاوره   
ای در اشخاص تحت  مديريت 

وابسته  اشخاص  يا  رابطه  آنبه    نظارت  یا  ها، 

داری موثر با اشخاص تحت نظارت يا اشخاص  سهام

 وابسته نداشته باشند.« 

است   این لزم  بر  موثر عالوه  ر  د  رابطه سهامداری 

 تعاریف ابتدای طرح آورده شود. 

مديريت  ت.    سمت  از  اعم  موظف،  غبر يا  موظف  سمت  يا  شغل  ،  هيچ 

  ها آنت« يا اشخاص وابسته  در »اشخاص تحت نظار   یا يا مشاوره   كارشنایس 

رابطه   نباید  یادشده  افراد  ی  همچنیر باشند.  »اشخاص  دار سهامنداشته  با  ی 

 . داشته باشند  ها آنتحت نظارت« يا اشخاص وابسته  

ممنوعیت   مشمول  را  فردی  قانون  مواردی که  در 

عدالت،  یم و  انصاف  برای رعایت  است  کند، لزم 

ر  گونه به حقوق و مزایای او را   ای تنظیم کند که ضی

ان شود.   و زیان نایسی از محدودیت مزبور جبر

هرگونه همکاری با »اشخاص تحت نظارت« يا اشخاص حقوق  وابسته  ث.   

، پس از پايان دوره مسؤولیت یا اشتغال در بانک مرکزی، به مدت دو  ها آنبه  

 سال ممنوع است. 

 56ماده 

 : ی ممنوع استبانک مرکز انجام اقدامات زیر توسط    
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تصی    ح این قید در قانون، گام بلندی در جهت ثبات  

بازتعریف   مایل،  سلطه  از  ی  پیشگبر پویل کشور، 

داری، و استقالل عملیان   رابطه بانک مرکزی و خزانه

مع  است.  مرکزی  بانک  بانک  قانون  از  غبر  هذا 

نم  دیگری  قانون  بانمرکزی،  را تواند  مرکزی  ک 

موظف یا مجاز به اعطای تسهیالت به دولت یا هر  

 نهاد دیگر کند. 

 

ی بده الف.   های دولت یا نهادهای دولت  و یا هر شخص دیگر یا اعطای  تضمیر

ی مجاز شده   تسهیالت به آنان جز در مواردی که در این قانون یا سایر قوانیر

 . است

وثایق   کفایت  در  عایل  هیأت  تشخیص  تصی    ح 

ی مناسب است.   تدببر

ی بده تبصه.    های خارجر دولت که با تصویب مجلس شورای اسالیم  تضمیر

 عایل بالمانع است.   هیأتایجاد شده پس از أخذ وثیقه کاقی به تشخیص 

ایمن به  یط دهه  های گذشته، اعطای تسهیالت غبر

پیش از  اعتباری،  انبساط  رانهمؤسسات  های 

ناخواسته پایه پویل بوده است. تصی    ح این قید در  

و   پویل کشور  ثبات  جهت  در  بلندی  قانون، گام 

 استقالل عملیان  بانک مرکزی است. 

اخذ ب.    بدون  اعتباری  به مؤسسات  اعتباری  یا خطوط  تسهیالت  اعطای 

 وثیقه 

-با توجه به قدرت بازاری بانک مرکزی، پیشنهاد یم

در   "در صورن  که  شود  عبارت  جمله،  دوم  بخش 

 مخل رقابت باشد" اضافه شود. 

کت پ.    های بانک مرکزی را پشتیبانی  هان  که فعالیت مشارکت در رسمایه رسی

 . کنند، در صورن  که منجر به تعارض منافع شود یم

که ممکن است اعضای اجران  هیأت  آنبا توجه به  

اقتضائات   دلیل  به  ی  عایل،  چنیر به  مایل   ، مدیریت 

تشخیص  گذاری رسمایه  است  لزم  باشند،  هان  

یت   اکب  با  حوزه،  این  در  منافع  تعارض  مصادیق 

اجران  هیأت عایل باشد.   اعضای غبر

 

هي  تعارضتشخيص  تبصه.   با  عایلأمنافع  شامل  این    است.   ت  حكم 

ی یم   گرفته  كه قبل از تصويب اين قانون صورت   هان  مشاركت   ود. شاست نبر

اقدام به انجام عملیات بانیک برای اشخاض غبر از مؤسسات اعتباری،  ت.    

کتوزارتخانه دولت،   دانشگاهها سازمانها،  ها، مؤسسات، رسی های دولت  و  ، 

دولت      . نهادهای عمویم غبر

 به قصد کسب سود یا انجام ندادن ث.  
 
انجام فعالیت اقتصادی و تجاری ضفا

مایل. تکالیف قانونی   به دلیل ورود هزینه یا زیان مایل یا غبر
 
 ضفا
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 پول و نظام پرداخت  3.11

ی و دیده  ی مرکزی  هابانک ی مرکزی است.  هابانک نظام پرداخت و تسویه در بسیاری از کشورها از وظایف ضی    ح   53بانی راهبر

ک باشد. بخش تواند با دیگر  ناظر بر فرایند پرداخت و تسویه هستند. البته این وظیفه یم    های حاکمیت مشب 

آن که چشم به  فینتکبا توجه  از کشورها  بسیاری  مایل معرقی  انداز بخش مایل در  توسعه بخش  پیشتازان  به عنوان  را  ها 

هان  که بدون افزایش موثر ریسک در بخش مایل،  کند، لزم است قانون تکالیفی برای حمایت بانک مرکزی ج.ا.ا از فینتکیم

توسعه حق انتخاب اشخاص حقیف  و حقوق  در بازارهای مایل شده؛ دامنه و کیفیت خدمات مایل را افزایش داده؛  موجب  

یس خانوارها و کسب ی کند.  وکارهای خرد به خدمات مایل یمو موجب تسهیل دسب   شوند، معیر

  تکلیف های منتسی شده  ر روی اسکناس، امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و داران  را بطرح مجلس  57بند ح ماده  

پذیرش بده،   به معتی  آن،  امضای  بانک مرکزی و  بده  اسکناس  انجام    فقطکرده است. در حایل که  توسط رئیس کل 

 شود. بنابراین تنها امضای رئیس کل بر روی آن نیاز است.  یم

خارج از   توسط مؤسسات اعتباری  اعتبار   جاد یا ده،  اند. بند )ز( این ماموارد متنویع طرح شده   57غبر از این مورد در ماده  

اقدامات نظارن     ممنوع و مشمولرا    ، یتوسط بانک مرکز   زشدهیاز موارد تجو   بر غ  مصارقی   یبرا  ا ی   ، یبانک مرکز   اعالیم  مقررات

 شود.  آورده قرار داده است. لزم است این بند ذیل رسفصل مرتبط خود  قانون نیا( 136( و )135و تنبییه موضوع مواد )

 طرح . ارزیابی مواد فصل یازدهم 24جدول 

ی در صورت اصالح ویرایشی قابل قبول است.  ی شکل مطلوب است.  می  ی به همیر
 تصویب می 

ی باید حذف یا بازنویش کامل شود.  ی ایراد قابل اصالح دارد.  می   می 

 

 مجلس مواد  نظر کارشنایس 

 57ماده 

 . است الیر  ران،ی ا  اسالیم ی واحد پول جمهور الف.   

   جیانتشار پول را  از یامت ب. 
 
 است.  یبانک مرکز   ار یدر اخت کشور منحصا

مرکز   ی ها ن  دارا پ.   مرکزی  پشتوانه    ، ی بانک  بانک  توسط  شده  منتسی پول 

 است. 

پرداخت    ی ابزارها   ر یسا و    اسکناس و مسکوک  صورت به کشور    جیپول را ت.  

رسد، توسط بانک  عایل یم  هیأتن  که به تصویب  در چارچوب مقررا   رسم

 شود.  مرکزی منتسی یم

 

53 Oversight 
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 مجلس مواد  نظر کارشنایس 

طبق    ا یبوده و    انیقانون در جر   نیا   بیتصو   خی    که در تار   پول رايجفقط  ث.  

  قوه ابراء دارد.  ،داشته و به مبلغ اسم   قانونی  انیجر   ابد،یقانون انتشار یم 

امکانا پول رایج  هرگونه دين و يا بده  فقط بج. تسویه   پذير است،  کشور 

آ یا   كهن  مگر  ی کرده  تعییر با رعايت مقررات، ترتيب    قانون، شیوه دیگری را 

ی بدهكار و بستانكار توافق شده باشد.     ديگري بیر

اسمچ.   سا   ، مبلغ  و  نقشه  اندازه،  رنگ،  جنس،  مشخصات    ر یشکل، 

را اسکناس و مسکوکات  پ  جیها  به  تصو   سی رئ  شنهاد یکشور  و    هیأت   ب یکل 

ی تع ،عایل  . د شو یم   ییر

اسکناس بده بانک مرکزی است و امضای آن، به  

-معتی پذیرش بده، تنها توسط رئیس کل انجام یم

 شود. 

 
 . باشد و وزیر امور اقتصادی و داران  یم کل   سیرئ  یامضا  یاسکناس دارا ح. 

 

ا خ.     نمودن  ط  يرسی جایگزین  ترتیبات  مسکوکات  اسکناسو  و  با  ها  جدید 

ی عایل تع  هیأتشوند به وسیله اسکناس و مسکوکان  که از جریان خارج یم    ییر

اسک شود.  یم ارزش  مسکوکان    ها ناسمعادل  مهلت    ها آن که صاحبان  و  در 

 شود. یم  منظور   یبانک مرکز  یها به حساب درآمد کنند مقرر مراجعه نم 

شده، منحص  تسی مسکوکات من  ا یها  در مقابل اسکناس یتعهد بانک مرکز د.  

   . استکشور   جیبه پرداخت پول را 

ها و مسکوکات مجعول یا تقلتر مکشوفه در رسارس کشور، برای  ذ. اسکناس

د.    امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گبر

ر. کلیه حقوق مادی و معنوی طرح اسکناس و مسکوک متعلق به بانک مرکزی  

از طرح   استفاده  یا  اسکناس و مسکوک  بر روی  تبلیغ  انجام هرگونه  است. 

 شود. ممنوع و در حکم جعل محسوب یم  ها آن

وضوع مورد بحث در  این بند ارتباط با رسفصل و م

"مقررات ویژه  فصل  رس ه  این ماده ندارد و لزم است ب

شود.  منتقل  چهارم  فصل  در  تسهیالت"  اعطای 

ماده  آنضمن   در  باید  اعتبار  ایجاد  و  اعتبار    1که 

 تعریف شوند. 

 
اعتباری  اعتبار   جاد یا ز.   مؤسسات  از    توسط  بانک    اعالیم   مقرراتخارج 

ممنوع    ،ی توسط بانک مرکز   زشده یاز موارد تجو   بر غ  مصارقی   یبرا   ا ی  ، یمرکز 

قانون   نیا ( 136( و )135امات نظارن  و تنبییه موضوع مواد )اقد و مشمول

 است. 

 58ماده 
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 مجلس مواد  نظر کارشنایس 

ايران بر عهده    اسالیم  یبه جمهور   متعلق   و حفاظت از جواهرات مل  ی دار نگه   و قابل حذف است.  4ماده    5این ماده تکرار بند 

 . باشد یم   یبانک مرکز 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

   چهارمفصل   

 احکام ناظر بر بانک مرکزیتحلیل موضویع 
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 احکام ناظر بر بانک مرکزیموضویع تحلیل  4

 حسب  بر   ، ها مندرج شده استموادی که احکام در آن  یبندفصل   از   فارغ   مجلس،  طرح  احکام قانونی   گزارش،  از   بخش   نیا  در 

  موضوعات   حسب  بر   طرح  انر یارز   توانیم  بی ترت  نیبد .  اند شده  انر یارز   و   یبنددسته  یمرکز   یبانکدار   با   مرتبط  موضوعات

  ماده  چند   ا ی ک ی در  خود   از  ن  ردپا  است  ممکن  موضوعات نی ا  از  ک ی هر . کرد   مشاهده  بخش ن یا  در  را  ی مرکز  بانک   با  مرتبط 

ی  در  است شده تالش. باشند  شده گذاشته  جا  به ک موضوعات حسب بر   مواد،  رو، ش ی پ می   . شوند  دهید هم کنار   در  مشب 

 استقالل و اقتدار بانک مرکزی 4.1

 
 

 پیاده های ارزشمند طرح مجلس، پایهییک از ویژگ
 

سازی ابعاد  ریزی استقالل برای بانک مرکزی است. در این بخش چگونیک

، برریس و نقد یم  در   نک مرکزیاستقالل با یارتقاکنیم. این طرح با برشمردن مختلف این مفهوم در طرح نمایندگان را معرقی

)ماده   اهداف طرح  تداببر درخو 2شمار  ارتقای  (،  برای  بانک مرکزی پیش ر متعددی  آن در استقالل  بیتی کرده که تفصیل 

، انتظایم، ارتبایط، و آموزیسی رسفصل ، قضان 
، مایل، اداری، اطالعان  ، سیاست  ، در ادامه یم- های حقوق     آید. پژوهشی

 استقالل حقوق   4.1.1

ماده   به   حقوق    تی شخص  یدارا  ینک مرکز با،  53مطابق   
 
ا مستقل است و منحصا اداره   نی موجب  آن    قانون و مقررات 

ی شمول قوانعالوه  به  شود. یم کتمربوط به وزارتخانه  و مقررات  یر که    ها آنبه    وابسته  و مؤسسات دولت    ی دولت  هاها، رسی

در    است. خاص    صورتبه بانک مرکزی  مستلزم ذکر نام    ،یبر بانک مرکز شود،  الجراشدن این قانون تصویب یم پس از لزم

 بانک مرکزی حفاظت شده است؛ اما برای تسی حکم آن به قوانیتی که قبل از این قانون تصویب  
 
این ماده از استقالل حقوق

 شود" از انتهای آن حذف شود. ین قانون تصویب یمالجرا شدن اشوند، لزم است عبارت "که پس از لزمیم

های خارجر بانک مرکزی از ضبط و مصادره در از پیامدهای تصی    ح استقالل حقوق  بانک مرکزی در قانون، مصونیت داران  

   شود. های خارجر در مواردی است که دولت جمهوری اسالیم ایران محکوم به پرداخت خسارت یمبرابر آرای دادگاه

 ب و عزل رئیس کل نص 4.1.2

های مایل آحاد جامعه و  ترین ارکان اداره صحیح کشور، حافظ قدرت خرید و ارزش داران  بانک مرکزی ییک از عایل  رئیس کل

ی  ی ثبات و سالمت نظام مایل است.    تأمیر ، مایل، و عملیان     تأمیر ، سازمانی ، سیاست  ط لزم تحقق  رئیس کلاقتدار حقوق  ، رسی

های  بخش از دارا بودن صالحیتیط فرایندی شفاف و اطمینان  رئیس کلحقق این مهم لزم است  توظیفه فوق است. برای  

ی صالحیتجز در صورت از دستو  عمویم و تخصص منصوب شود؛   قابل عزل نبوده و از    ، یا پایان دوره مسئولیت، رفی 
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و عزل او    6در ماده    رئیس کلدر فرایند انتخاب و نصب    در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد.   مند سازوکارهای قاعدهطریق  

 طرح مجلس، این نکات تا حد خونر رعایت شده است.  7در ماده 

ان لحاظ کردن عوامل زیر در نصب و عزل  ی  ل بانک مرکزی است: ترین ارکان استقال، از مهم رئیس کلمبر

 ؛ الزام به مشورت در انتخاب (1

 ؛کنندهارشدیت مقام نصب  (2

 ؛ رئیس کلهای تخصص کننده به رعایت صالحیت الزام پیشنهاددهندگان و مقام نصب (3

 ؛ شفاف بودن فرایند انتخاب (4

 ؛ های سیایسبا سیکلرئیس کل   دم تطابق دوره ریاستع (5

ی صالحیت ورتمگر در صعدم امکان عزل قبل از پایان دوره،  (6  ؛ وهای عمویم یا تخصصاحراز از دست رفی 

 شفاف بودن فرایند عزل، و ایمن بودن آن از فشارهای سیایس.  (7

ی طرح مجلس در حد قابل قبویل این عوامل را    کرده است.   تأمیر

سازوکار عزل    د یاست. با   یاستقالل و اقتدار بانک مرکز   یهااز شاکله  یک یکل    سی عزل رئ  ند یفراصعب بودن  به طور خاص،  

  ا ی جمهور    سی اختالف نظر با رئ  لیبه عزل او به دل  د یتهد  ا یکل    سی مند و شفاف بوده و مانع اعمال فشار دولت بر رئقاعده

باشد. سازوکار طراج د  دولت  در    ر شده  بیان شده  اول  رئیس  7ماده  طریق  از    )تصمیم  پس    ی اعضابا    مشورتجمهور 

 یکل تنها در صورت درخواست دوسوم از اعضا  سی عزل رئ  شود یم  شنهاد ی . پستی ن  کاقی   عزل  یبرا  (عایل  هیأت  ن  اجرابر غ

به قصور    ،عایل  هیأت  ن  اجرابر غ انجام وظ   بر تقص  ا یمستند  باشد.    ،عایل  هیأتمصوبات    یعدم اجرا  ا ی  فهیدر  قابل طرح 

ی جمهور ن  سی رئ  موافقت ی    بر ا  یک یمستند به از دست رفی  شفاف باشد و مکاتبات    ند یفرا  نیاحراز باشد. لزم است ا  طی از رسی

 آن افشا شود. 

 گذاری سیاستدر  استقالل 4.1.3

انحصاری    8ماده   وظیفه  تصی    ح  سیاست  هیأتبا  اتخاذ  در  ارزی،  عایل  و  پویل  اجرای  تصمیمهای  نحوه  درباره  ی  گبر

 کند. ، استقالل سیاست  بانک مرکزی را تقویت یمها آننیاز برای تحقق    ابزارهای مورد های مزبور و سیاست

 استقالل در رای و نظر  4.1.4

طرح مجلس در    بانک مرکزِی مستقل، مقتدر و پاسخگو، لنگر حفظ ارزش پول و ثبات و سالمت مایل اقتصاد کشور است. 

ح آن در ادامه یمموارد متعددی   ای، مشاوره و توصیه سیاست  به  های دورهمکلف به ارائه گزارش  بانک مرکزی را آید،  که رسی
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،  مقامات کشور کرده است؛ وظیفه ، استقالل در نظر و موضع سیاست  ای که لزمه ایفای صحیح آن، اقتدار فتی و اطالعان 

 : و امنیت سیایس کاقی در ارائه دیدگاه مستقل در نظام حکمرانی کشور است

 های بانک مرکزی از دولت است. ، استقالل دیدگاه و سیاست4وظیفه قانونی مشاوره به دولت در ماده لزمه ایفای  .1

(، به بانک مرکزی استقالل  8عایل مبتی بر ارائه مشاوره و توصیه سیاست  به دولت و مجلس )ماده    هیأتتکلیف قانون به   .2

جانبدارانه یم  های در تحلیل و حفظ دیدگاه  و نر بخشد و  سیاست  غبر
ی طرف وضع پویل و  بانک را در موضع پایشگر امیر

بر عهده بانک مرکزی  را    ها آنتهیه و انتشار  قانون  ای که  های دوره تأیید گزارش ،  8دهد. مطابق ماده  مایل کشور قرار یم

ا اهداف و  ها و لوایح مرتبط بجمهور و مجلس در خصوص طرحهای سیاست  به رئیس ارائه مشاوره و توصیهو  قرار داده  

 عایل است.  هیأتاز وظایف انحصاری  ،وظایف بانک مرکزی، قبل از تصویب

ی زمان  11تدببر ماده   .3 بیتی ادواری  های گزارش رئیس کل بانک مرکزی به مجلس، شامل پیشبندی و رسفصلمبتی بر تعییر

های کلیدی و توضیح دلیل انحراف عملکرد اقتصاد از پیش تکلیف بانک به ارائه گزارش مکتوب  های قبل، و  بیتی متغبر

 به مجلس گایم بلند در راستای شفافیت و پاسخگون  بانک مرکزی است. 

ها و نامهنویس لوایح، تصویب پیش   در تهیهبه درخواست گزارش مشورن  بانک مرکزی  دولت  با الزام    38ماده    الفبند   .4

اقتصادی و مایلبرنامه  به جلو در جهت بازتهای  بانک مرکزی، و  ، یک گام مهم  ی عریف رابطه دولت و  استقالل    تأمیر

، نه تنها بانک مرکزی مشاور دولت  4دارد. مطابق این ماده و در تکمیل ماده  سیاست  و اقتدار فتی بانک مرکزی بر یم

 است، بلکه دولت موظف به اخذ نظر مشورن  بانک است. 

کت در جلسات   .5 های اعمال فشار به بانک مرکزی برای  ترین درگاهمهمدولت همواره ییک از    هیأتالزام رئیس کل به رسی

ی  ی این الزام یک    38ماده    ببوده است. بند    ها بانکمایل از طریق    دولت یا عملیات شبه  مایل کسی درامد  تأمیر با برداشی 

فت معتی  به منطق متپیسی بنا  اداره کشور است.  الزامات سیایس و مایل  از فشار  قارن،  دار در حفاظت سیاست پویل 

بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را در خصوص موضوعات    که مطابق آن "  38ماده    بدر اجرای بند  است    شایسته

خود یا ییک از    برسد تا وزیر اقتصاد عایل به اطالع  هیأت"، دستور جلسات های پویل و مایل آگاه كنندمربوط به سیاست 

ی او    ند. نکت کعایل رسی  هیأت اتبدون حق رای در جلس معاونیر

های مرتبط با اهداف و وظايف  بانک مرکزی موظف است در خصوص لوایح و طرحکه مطابق آن "  38بند پ ماده   .6

 به تنظیم رابطه بانک مرکزی با دولت و  بانک مرکزی، نظرات خود را به مجلس شورای اسالیم ارائه کند
 

" کمک بزرگ

 مجلس در جهت استقالل سیاست  و فتی بانک است. 

 ل مایل استقال 4.1.5

ی در تصمیم های مایل،  عایل مبتی بر تصویب صورت  هیأتوظیفه انحصاری   خصوص انتقال سود و تصویب افزایش    گبر

انتقال وظایف و اختیارات مجمع    نشاند. عایل را در نقش مجمع عمویم بانک مرکزی یم  هیأت(  8)ماده    رسمایه بانک مرکزی
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از مهم بانک مرکزی ییک  به  از دولت  بانک مرکزی را یمترین درگاهعمویم،  ط لزم  های سلطه سیاست  دولت بر  بندد و رسی

 کند.  استقالل سیاست  و مایل بانک را فراهم یم

کت دولت  را به  عنوانبه ، پارادایم موجود مبتی بر تعریف بانک مرکزی  8تدببر ماده   جا و جایگاه حاکمیت   درست  جابهیک رسی

 کند که در نظام حکمرانی کشور مشابه ندارد. بانک مرکزی را چنان بازتعریف یم

ی شود.   ان خدمات مدیران و کارکنان آن در قانون بانک مرکزی تعییر لزمه استقالل مایل بانک مرکزی آن است که نحوه جبر

ی    7حکم ماده     قانون   71طبق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند ج ماده  عایل  هیأت حقوق و مزایای اعضای  مبتی بر تعییر

اعضای صاحب  مديريت خدمات کشوری متوایل، مانع جذب  استناد تجارب  به  بانک،  استقالل مایل  بر تضعیف  ، عالوه 

 صالحیت است. 

 استقالل اداری  4.1.6

ی بانک مرکزی یک سازمان خاص است که مشابه سازمان حاکمیت  دیگری نیست. لزمه   بانک مرکزی  استقالل اداری    تأمیر

ی مقررات اداری و استخدام   تصویب ساختار، حکمرانی داخل و    کهآنبه جای    عایل است.   هیأتبانک مرکزی توسط  تعییر

ی دیگر دیده شود )مقررات اداری و استخدایم بانک مرکزی و دستورالعمل  بند  های اجران  مورد نیاز آن در چهارچوب قوانیر

ی قانون تصی    ح شود (، لزم است رسفصل و چهارچوب 8ماده   15  . های مدنظر در همیر

 اقتدار اطالعان   4.1.7

بانی ثبات پویل و مایل و سالمت بانیک کشور، مستلزم عدم یط مسبر دیوانسالری موجود برای دستیانر به اطالعات  دیده

اف اطالعان  بانک مرکزی بر حوزه   مورد نیاز است.  های مرتبط با  لزمه ارائه مشاوره و توصیه سیاست  نافع برای کشور، ارسی

ی اطالعان  است. دار نگه کشور و اقتدار در اخذ اطالعات مورد نیاز از مراکز تولید یا  مسائل پویل و مایل   با    11ماده    ی چنیر

مورد نیاز بانک مرکزی، این اقتدار را    اطالعات و اشخاص تحت نظارت به ارائه دولت  بر غ   و دولت    یهادستگاه   هیکلتکلیف به  

ی یم   کند. تضمیر
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 امنیت قضان   4.1.8

در بخش نظارت بانیک، وقت  به اقتضای مسئولیت خود، اقدامات تنبییه و مقرات انضبایط    خصوص بهمدیران بانک مرکزی،  

اعتباری متخلف اعمال یممؤسس را علیه   نات مزبور قرار یممؤسس کنند، در معرض شکایت  ات  امنیت گبر لذا  قضان    54د. 

 گانه بال هم مورد تاکید قرار گرفته، باید در قانون تصی    ح شود. 29مدیران بانک مرکزی که در اصول 

اختیار در چارچوب قانون از    از،ین  مورد   هایابزار   یبر کارگخود و به  قانونی   فيوظا  یدر اجرا  یبانک مرکز ،  54مطابق ماده  

های انتظایم، معاونان و مدیران بانک و  هیأتعایل، شوراهای تخصص،    هیأت  یعضااتعقیب قضان   برخوردار است.    کامل

ده  کنند، مجاز  خود اتخاذ یم  قانونی   و اختیارات  فیدر چارچوب وظا   کهمان  ی تصم  ها در قبالمدیران صندوق ضمانت سب 

 یم
 
 بانک مرکزی اقامه شود. تواند علیه  نیست. هر گونه دعوی در خصوص تصمیمات یا اقدامات مزبور ضفا

  و انتظایم نظارن  اقتدار  4.1.9

 شده و به اتکای تفسبر  
ی مجلس و شورای نگهبان  در پارادایم فعل، بانک مرکزی سازمانی در درون قوه مجریه تلف  از  حداکب 

و   14مواد شود. ات اعتباری، گاه به جای صندیل مدیع، بر جایگاه متهم نشانده یممؤسس اصل تفکیک قوا، در دعاوی علیه 

ده   معاون نظارن  ، با تغیبر این پارادایم،  مجلس  طرح   22 گذاران و سایر  بانک مرکزی را به درست  بر جایگاه دادستان حقوق سب 

 . ند ات استقالل و اقتدار بانک مرکزید. این دو ماده موجب تقویننشانیم در حوزه ثبات و سالمت بانیک نفعان ذی

پیشیتی مقررات و تنبیه پسیتی تخلف   55حت نظارت، برخورداری از اختیار تنفیذ و تسجیللزمه اعمال نظارت بر اشخاص ت

از مقررات است. در مواردی که تنبیه انضبایط با استفاده از سازوکارهای اداری تعبیه شده در درون بانک مرکزی کفایت  

ون باننکند، بانک باید با حداقل هزینه سیایس و بدون یط دیوان   ک، قادر به اقامه دعوی در دادگاه صالحه باشد. سالری ببر

  تجدیدنظر،   هیأتالجرا بودن آرای  های بدوی و تجدیدنظر انتظایم در داخل بانک مرکزی، و قطیع و لزمهیأتتشکیل  

تکمیل یم  ، 22ماده    طابقم مرکزی  بانک  داخل  در  را  بانیک  نظارت  تاکنون،  سیکل  موفق  مؤسس کند.  متخلف  اعتباری  ات 

، بارها قدرت تنفیذ مقررات انتظایم توسط بانک مرکزی  ها بانکانتظایم    هیأتخواه از احکام صادره توسط  اند با فرجامشده

 را سست کنند. 

 

54 Immunity 
55 Enforcement 



 تحلیل موضویع طرح 

 

165 
 

 استقالل در روابط خارجر  4.1.10

 اقتصادهان  که در آن فعالیت یمی مرکزی، بههابانکمسائل  
مرکزی    بانکداریکنند، شباهت زیادی به هم دارد.  رغم ناهمگتی

ی مرکزی از یکدیگر بسیار بیشب  از هر نهاد هابانک. است ها شکل گرفتهها و دههحاصل خرد جمیع بسی است که یط سده

ند. در سایر نداخل و خارجر دیگر یاد یم های  ی مرکزی، با سایر دستگاههابانک قاط جهان هم سهولت روابط خارجر  گبر

 حاکمیت  قابل مقایسه نیست. 

ی  -الملل، اعم از عملیات بانیک و همکاریشناسان  استقالل بانک مرکزی در برقراری روابط خارجر با نهادهای کلیدی مالیه بیر

، در ماده  ، علم، آموزیسی  نر ، بانک را از دیوان4های فتی
دولت  را   رئیس کلنیاز و دست سالری کسب مجوزهای دولت  و غبر

حرفه روابط  تنظیم  یمدر  باز  فرامرزی  یم  کند. ای  نشان  باین  ون  دهد  ببر خارجر  روابط  برقراری  و  تنظیم  در  مرکزی  انک 

 دیوانسالری دولت  قرار دارد. 

 استقالل آموزیسی و پژوهشی  4.1.11

، آموزش جامعه در حوزه دهد در صورت نیاز به پژوهش در حوزه به بانک مرکزی اجازه یم   4ماده   های پویل و  های ماموریت 

بانیک، و ارتقای رسمایه انسانی نظام بانیک، نهادهای مورد نیاز آموزیسی و پژوهشی را تاسیس یا در مدیریت نهادهای موجود  

ی ظرفیت  اقتدار فتی بانک مرکزی را تقویت یم  کند. مشارکت کند. چنیر

 ارد نقض استقالل مو  4.1.12

مرکزی  عضویت   بانک  از  ون  ببر نهادهای تصمیممقامات مسئول  یا تصمیمدر  بانکسازی  ی  اداره    ،گبر در  اخالل  موجب 

های پویل و بانیک با سایر تداببر اداره  صحیح امور پویل و بانیک کشور است. سازوکار مناسب برای هماهنگ کردن سیاست 

مقامات ذیربط، از جمله  عایل و شوراهای تخصص آن، حسب مورد به اطالع    هیأتکشور آن است که دستور جلسات  

، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و روسای کمیسیون های ذیربط  رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و داران 

لسه حضور یافته و نظرات نهاد  مهمان در ج  عنوانبه در مجلس برسد تا در صورت طرح موضوعات مرتبط با دستور جلسه،  

عایل را به استماع اعضا رسانده و جلسه را برای اتخاذ تصمیم ترک کنند. بدییه    هیأتمتبوع در مورد پیامدهای تصمیمات  

گان پویل و بانیک در جلسات تصمیمیم  رئیس کلاست   ی بانک دعوت کند تا پس از ارائه نظراتشان تواند حسب مورد از خبر گبر

ی ترک کنند. جلسه را برای تصمیم  به اعضا،  گبر

(، یا مدیران عامل 19( یا حت  مجریه )ماده  21و    20،  19مواد  ،  10بند ت ماده  قضاییه )   و   عضویت نمایندگان قوای مقننه

ی بانک مرکزی، به دلیل زیر ناقض تدببر مناسب امور پویل و بانیک سازی یا تصمیم( در نهادهای تصمیم21)ماده    ها بانک   گبر

 کشور است: 

 انجامد؛به مداخله بدون پاسخگون  یم .1
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دن امور بانک مرکزی به افراد موظف، تمام .2 وقت و متخصص را با حضور افراد مشغول و  تدببر طرح مجلس برای سب 

متخصص تضعیف یم  کند؛ غبر

حلقه .3 در  بهره  گذاریسیاستهای  حضور  امکان  و  مایل  بازارهای  در  اطالعان   مزیت  موجب  مرکزی  از  بانک  ی  گبر

اژهای قیمت  یم ی  شود. لذا عملیات مایل اعضای حلقهآربیب  ل شود. بانک مرکزی سازوکاری برای اعمال چنیر ها باید کنب 

ون از سازمان خود ندارد.   یل بر افراد ببر
 کنب 

ی بانک مرکزی، طرح مجلس در سه مورد زیر موجب نقض  ونی در فرایند تصمیمعالوه بر تبعات منفی عضویت افراد ببر  گبر

 شود: یا تضعیف استقالل بانک مرکزی یم

ی   .1 ان خدمات مدیران و کارکنان آن در قانون بانک مرکزی تعییر لزمه استقالل مایل بانک مرکزی آن است که نحوه جبر

ی  7شود. حکم ماده  طبق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند ج ماده   عایل هیأتای حقوق و مزایای اعضمبتی بر تعییر

، عالوه بر تضعیف استقالل مایل بانک، به استناد تجارب متوایل، مانع جذب اعضای قانون مديريت خدمات کشوری  71

 صاحب صالحیت است. 

های اجران   دستورالعمل  تصویب ساختار، حکمرانی داخل و مقررات اداری و استخدایم بانک مرکزی و   کهآنبه جای   .2

ی دیگر دیده شود )ماده   ی قانون  (، لزم است رسفصل و چهارچوب 8مورد نیاز آن در چارچوب قوانیر های مدنظر در همیر

   تصی    ح شود. 

ان مایل برای فروشنده همراه  41تر )ماده  مداخله مجلس در فروش نرخ ارز برای مصارف خاص با نرخ کم .3 (، حت  اگر با جبر

ان دارد.  باشد، آثار  قابل جبر  رسریز غبر

 بانک مرکزی  حکمرانی  4.2

با    ییک  متناسب  از سازمانی منسجم  آن است که  ایفای وظایفش  در  بانک مرکزی  برای موفقیت  ناکاقی  وط لزم ویل  از رسی

ی نظایم  اهداف، و نظایم کارامد برای اداره بانک برخوردار باشد که تسهیل را در  گر این امر باشد. در این بخش کفایت چنیر

 کنیم. طرح مجلس برریس یم

 اهداف وضوح  4.2.1

ل تورم  تصی    ح ثبات قیمت دهه تجربه ناموفق    5، پس از نزدیک به  3هدف اول بانک مرکزی در ماده    عنوانبهها و کنب 

 برای اقتصاد کشور است. داری بانک
 

، دستاورد بزرگ  مرکزی چندهدقی

ی هر چند در بعصی تجارب   موفق سایر اقتصادها قابل تفکیک از بانک مرکزی و انتقال به سازمان  ثبات و سالمت بانیک نبر

ی تفکییک در ایران فراهم نیست. رسد پیش مستقل است، ویل به نظر یم  نیازهای نهادی چنیر
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عنوان " به حمایت از رشد و توسعه اقتصادیدر کنار این دو هدف متعارف برای بانک مرکزی، طرح مجلس با اضافه کردن "

 را در نظام حکمرانی بانک مرکزی موجب شده استهدف س
 

 . وم، انحراف بزرگ

ی و نظارت از اجرا گذاری سیاستتفکیک   4.2.2  ، تقنیر

ی و نظارت برای  گذاریسیاست تصی    ح شئون قانونی   ، از وظایف اجران   نقش( و تفکیک سازمانی این  6عایل )ماده    هیأت، تقنیر

کت   (، گایم بلند در پیاده13عامل )ماده    هیأت   ت ی ر ینظارت بر نحوه مدتکلیف قانونی    در بانک مرکزی است. سازی حاکمیت رسی

ی به اهداف تع  انر یاز دست   نانیحصول اطم  برایمداوم عملکرد آن    و برریس  یبانک مرکز    ی اعضا، و سلب حق رای  شدهییر

یت اعضای  همراه با  (  8ن  در ایفای این ماموریت )ماده  اجرا اجراحضور اکب  -گام مهم دیگری در پیاده ،  (6موظف )ماده    ن  غبر

کت  است. س کت  در قانون و موظف کردن  تصی    ح کمیته ازی حاکمیت رسی و منع    ها آنعایل به تشکیل    هیأتهای حاکمیت رسی

وری است.  پیادهها برای  اعضای اجران  از عضویت در این کمیته کت  در بانک مرکزی ضی با توجه به اهمیت  سازی حاکمیت رسی

 مرکزی و فقر ادبیات کشور در این زمینه، لزم است فصل مستقل در این باره در قانون بیاید.  بانکداریاین مفاهیم در  

ی در تصمیم های مایل،  تصی    ح وظیفه انحصاری تصویب صورت )ماده    فزایش رسمایهخصوص انتقال سود و تصویب ا  گبر

 نشاند. عایل را در نقش مجمع عمویم بانک مرکزی یم هیأت(، 8

 موظف بودن ارکان مدیریت   4.2.3

ی طرح مجلس آن است که اعضای تمام ارکان عایل مدیریت  بانک مرکزی، به استثنای اعضای   از جمله تداببر شایسته تحسیر

هیأت و قضات  فقیه  و  شورای  بدوی  تمامهای  و شاغل  مواردی،  تجدیدنظر، موظف  در  مرکزی هستند.  بانک  در  وقت 

وقت بودن، نصب و پرداخت حقوق و مزایای این افراد  رغم موظف و تمامهمچون اعضای هیأت نظارت و حسابریس، هم به

ونی احاله شده )ماده   بانک مرکزی است. 17به مراجع ببر
 

   (، که خالف یکپارچیک

 اسخگون  پتعادل اختیار و  4.2.4

، تدوین، تصویب، ابالغ و تنفیذ مقررات در حوزه پویل و بانیک، و  گذاریسیاست سازی،  ، فرایند تصمیم20و    19،  6مواد  

ی  طور کامل در درون بانک مرکزی قرار یمنظارت بر حسن عملکرد بانک مرکزی برای نیل به ثبات پویل و مایل را به دهد. همچنیر

اجران  )ماده  7های عمویم و تخصص اعضا )ماده  حیتعایل، از حیث صال   هیأتترکیب   ی تفکیک اعضا به اجران  و غبر (، و نبر

اجران  )مواد  15و    14،  13،  10که اختیارات بخش اجران  )مواد    شده استای تدببر  گونه( به6 ( با قدرت نظارن  بخش غبر

 ( متوازن باشد.  9و  8

 کند: حکمرانی خوب در بانک مرکزی را تقویت یمعایل،  هیأتبیتی سازوکارهای مکمل زیر در پیش
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ی کل و    هیأت،  9و    8طبق مواد   .1  برای راهبر
های ماموریت  و ستادی بانک  بخش  گذاریسیاستعایل از اختیارات کاقی

عایل در برابر عملکرد خود از نظر    هیأت،  17مرکزی و نظارت بر عملکرد بخش اجران  بانک برخوردار است. مطابق ماده  

 نظارت و حسابریس پاسخگوست.  هیأتت قانون و مقررات، به رعای

 (7سیایس انتخاب رئیس جمهور است؛ )ماده   هایتر از سیکلدوره ماموریت اعضا، طولنی  .2

تصمیمات بانک در برابر فشارهای متداول و  از  مند و شفاف است و  ( قاعدهرئیس کل  خصوص بهعزل اعضای اجران  )  .3

 ( 7کند؛ )ماده محتمل سیایس حفاظت یم

 مانند اعضای اجران  موظف، تمام .4
ی اجران  نبر  (7وقت و مصوف به امور بانک هستند؛ )ماده اعضای غبر

صالحدیدی جابه .5 اجران  از طریق یک سازوکار غبر  ( و  7شوند؛ )ماده جا یماعضای غبر

، برای عدم سوء استفاده از اطالعات درونی و نفوذ اعضا  .6 ی مناسب ویل ناکاقی بیتی شده  پیش برای انتفاع شخص  تداببر

 (10و   7که در نظام حکمرانی کشور مسبوق به سابقه نیست. )مواد  

تصمیم  هیأت تاسیس   سازوکارهای  و  وظایف  اختیارات،  ترکیب،  با  آن،  تخصص  و شوراهای  تصمیم عایل  و  سازی،  ی  گبر

دی در پارادایم نظام حکمپاسخ رانی بخش پویل و بانیک اقتصاد کشور است.  گون  در طرح مجلس، موجب یک تغیبر راهبر

ی اختیارات و مسئولیت  ی تعادل و   هیأتعایل و سازوکار حسابده  هیأتهای تعادل بیر در برابر وظایفش مناسب است. چنیر

ان رقیق آن، مفقود است.  ی  حسابده در نظام فعل حکمرانی بخش پویل و بانیک کشور، حت  به مبر

گذاری  و مقررات  گذاریسیاستترین مرجع  ظام فعل حکمرانی بخش پویل و بانیک کشور، عایلشورای پول و اعتبار که در ن

کت در جلسات شورا اولویت چندم آنان  موظف با اشتغالت عدیده است که رسی بانک مرکزی است، مرکب از اعضان  غبر

ه در تصمیمات پویل، بانیک و اعتباری  است. اعضای شورای پول و اعتبار عمدتا تخصص در سیاست پویل و بانیک ندارند؛ گا

شوند؛ و  های سیایس انتخاب یمسو با سیکلاند؛ معمول همسو با بانک مرکزیو برخوردار از منافع سازمانی ناهم شورا ذینفع

َسم در ابتدای دوره ماموریت، سازوکار اطمینان
َ
اطالعات   بخش دیگری برای نظارت بر انتفاع خود یا سازمانشان از فراتر از ق

 درونی ارائه شده در جلسات شورا وجود ندارد. 

 مقتدر و پاسخگو  رئیس کل 4.2.5

  ت  و ثبات بازارهای مایل، به استقالل سیاس   ها بانک بخشی به بازار پول و کسب اطمینان از سالمت  بانک مرکزی برای انضباط

ده منافع سب  برابر سلطه مایلبرای محافظت  در  اقتدار فتی و  دولت   گذاران  به،  ارزیانر  برای   
نگرانه  و پیشهنگام  اطالعان 

رئیس  ات اعتباری نیاز دارد. اختیارات مؤسس وضعیت پویل و مایل کشور، و اقتدار انضبایط و انتظایم برای تنفیذ مقررات بر 

ون و داخل بانک مرکزی، تصی    ح کند.   کل ی اقتداری را در ببر  در قانون باید چنیر
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اقتضای حکمرانی خو  مقابل،  است که  در  آن  قاعده  رئیس کلب  و  یک سازوکار شفاف  اساس  برابر یک جمع  بر  در  مند، 

ی اختیار مکفی  متخصص و نر  طرف، پاسخگوی عملکرد خود و سازمان متبوعش باشد. طرح مجلس در حد خونر تعادل بیر

  . برقرار کرده است  رئیس کلبرای ایفای وظایف و حسابده برای عدم سوءاستفاده از آن را برای 

مندی، او را بابت  دار کلیه امور بانک مرکزی است ویل سازوکار قاعدهعهده  رئیس کل،  اداره کشور   اگر چه در ترتیبات فعل

که شورا، به دلیل اشتغالت عدیده و تزاحم منافع  کند؛ ضمن آنعملکرد بانک مرکزی به شورای پول اعتبار پاسخگو نم

یس به اطالعات درونی   بخش  کشی اطمینانهای پویل و بانیک، امکان حساببانک، و عدم تخصص در حوزه اعضا، عدم دسب 

اجران     رئیس کلاز   عایل، و نظارت ادواری نمایندگان مجلس بر    هیأترا ندارد. در طرح مجلس، نظارت مستمر اعضای غبر

 کند. عملکرد بانک مرکزی این نقص را رفع یم

( و تعبیه سازوکارهای لزم برای حسابده او در برابر اعضای 13  ه)ماد  رئیس کل  تمرکز اختیارات اجران  بانک مرکزی در دست

اجران    ( تداببر مناستر برای اعطای اختیار مکفی و تعبیه سازوکاری برای حسن و تبصه ذیل آن  8ماده    23بند  عایل )  هیأتغبر

ادواری به مجلس شورای اسالیم است. )ماده  به گزارش  رئیس کلاستفاده از این اختیار است. سازوکار مکمل، موظف کردن  

، و ارائه مکتوب گزارش پیش از جلسه به نمایندگان مجلس  رئیس کل( تصی    ح قانون به علتی بودن جلسه ارائه گزارش  11

ی از اوضاع پویل و مایل کشور و کفایت تداببر بانک مرکزی برای  رئیس کل(، عمال صحت، دقت و عمق تحلیل 11)ماده    تأمیر

 دهد. پویل و مایل و سالمت بانیک را در معرض قضاوت اهل نظر قرار یم ثبات

 سازی تصمیم 4.2.6

ی  مرز آن  نشده؛  سازی تعریف  در پارادایم فعل حاکم بر نظام حکمرانی کشور، فرایند تصمیم ی روشن نبا تصمیمنبر ست. ی گبر

ی و علت انتخاب  های تصمیملذا در تصمیمات مهم کشوری، گزینه شوند.  های بدیل گزارش نمگزینه مرجح از میان گزینهگبر

دن تصمیم ، گام بلندی برای رفع  20و    19در مواد    ،عایل به دو شورای تخصص  هیأتهای کلیدی  سازیطرح مجلس با سب 

 این نقیصه برداشته است. 

 شفافیت و حسابده  4.2.7

د که اعضای  نشو ای گزارش یمگونهدربسته اتخاذ و نتایج بهدر ترتیبات فعل اداره کشور، اکب  تصمیمات مهم در جلسات  

های گزینهعلت انتخاب گزینه مرجح از میان  گاه هم  ها و شوراها بابت تصمیمات اتخاذ شده پاسخگو نیستند؛ هیچکمیته

 شود. بدیل گزارش نم

. نخست،  استو بانک ارائه شده   حل برای رفع این نقیصه مهم نظام حکمرانی کشور در حوزه پول در طرح مجلس دو راه

عایل را برعهده دارند.    هیأتسازی تصمیمات مهم پویل و بانیک  دو شورای تخصص وظیفه تصمیم ،  20و    19،  18مواد  مطابق  
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-سازی و گزینهتصمیم ،مند، تداببر مهم پویل و بانیک کشور، ابتدا در شوراهای ذیربط تخصصین یط یک فرایند قاعدهابنابر 

ده اعضا به تصمیمات درج  نحوه رای ،  11و  10مواد  مطابق شوند. دوم، عایل گزارش یم هیأتبه   ممکن برای تصمیمهای 

ی بار، امکان نظارت بر شود. در اینو منتسی یم صورت، مردم که ذینفعان اصل تصمیمات پویل و بانیک هستند، برای نخستیر

 یابند. این تصمیمات را یم 

ی و افراد دارای رای ممتنع )ماده  11عایل )ماده    هیأتات و مصوبات  انتشار عمویم مذاکر  ی و مخالفیر (، با درج نظرات موافقیر

ايط و زمان هیأتمندی و شفافیت نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات (، و قاعده10 بندی خروج مصوبات محرمانه  عایل و رسی

 )ماده 
 

  گذاری سیاست پذیری نظام حکمرانی بانک مرکزی، و فرایند ، اصالحگذار سیاست (، به پاسخگون  11از قید محرمانیک

 کند. گذاری، جلب مشارکت صاحبنظران، و آموزش عمویم کمک شایانی یم و مقررات

ی مبتی بر ت  11بیتی شده در ماده  تداببر پیش عالوه،  به های ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی به مجلس؛  تقویم و رسفصل  عییر

های کلیدی و توضیح دلیل انحراف عملکرد اقتصاد از پیشبیتی اتصی    ح بر پیش  های قبل؛ تکلیف بانک به  بیتی دواری متغبر

و معاونان او در کمیسیون اقتصاد مجلس، حسب درخواست    رئیس کلارائه گزارش مکتوب به مجلس؛ و تکلیف به حضور  

،  نظارن  اقدامات    صل معاون نظارن  در مورد شفافیت و پاسخگون  بانک مرکزی است. گزارش ف   موجب ارتقاینمایندگان؛  

ی با توجه به انتشار عمویم  16عایل )ماده    هیأتبه     آن  بانک مرکزیو برنامه نظارن    بانیک   شبكهثبات و سالمت    تیوضع ( نبر

 ( گام بلند دیگری در ارتقای شفافیت و پاسخگون  بانک مرکزی است. 11عایل )ماده  هیأتمذاکرات 

ی، نشاندن  کردن فرایند تصمیم  مند و شفافقاعده   هیأتتک اعضای  ای، پاسخگو کردن تک در اتاق شیشه  گذار سیاست گبر

، یک جابه ی جان   عایل در برابر تصمیمات ایشان، و در یک کالم مردم را در نظام حکمرانی پویل و بانیک صاحب حق شناخی 

 پارادایم بزرگ و ارزشمند در طرح مجلس است. 

 حسابریس  4.2.8

ماده   در  به17طرح مجلس  بر  ،   یرسدرست  عالوه 
 

مرکز   مایل  یهاصورتبه   دگ تأ  یبانک    ه یتهو    ،ار انتش   یبرا  ها آن  د یی و 

 یرسی،  بودجه بانک مرکز   غی    تفر   یهاگزارش 
 

از لحاظ انطباق با قانون و مصوبات    یو بانک مرکز   عایل  هیأتبه عملکرد    دگ

ی بر عهده عایل هیأت  . نظارت و حسابریس گذارده است  هیأت را نبر

ی حسابرسان بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد )ماده نقص این ماده آن است که  در پارادایم معتی دارد که دولت  (،  17تعییر

عایل نقش مجمع عمویم بانک مرکزی    هیأتتغیبر کرده و    طرح مجلساین پارادایم در  در حایل که  بانک مرکزی باشد.    دار سهام

داران   ، پیشنهاد حسابرسان بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصادی و  عالوهبهکند.  ایفا یمهای مایل،  در تصویب صورت  ،را 

بر  یم الزامات سیاست مایل  ی سازوکاری در سایر    گذار سیاست تواند محمل تحمیل  باشد. چنیر ی مرکزی هم  هابانک پویل 

 مسبوق به سابقه نیست. 
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اهمیت صورت به  توجه  بر  با  عالوه  است که  آن  بانک  عملیات  جامع  و  دقیق  حسابریس  لزمه  مرکزی،  بانک  مایل  های 

ونی  ی در قانون تصی    ح شود. لزم است کمیته حسابریس بانک مرکزی،   57ار حسابریس داخل ، سازوک56حسابریس ببر بانک نبر

اجران    عایل و عضویت حداقل یک عضو دیگر، با حضور مدیران ارشد مایل بانک، شامل    هیأت به ریاست ییک از اعضای غبر

  هیأت و حسابریس داخل، و رئیس و اعضای  داری  خزانه  (، مدیران59CROو  58CFOترتیب  بهافسان ارشد مایل و ریسک )

( تشکیل و ضمن استماع گزارش نظارت و حسابریس، به
 

های مایل را  ای بانک، ریسکهای دوره صورت متواتر )معمول هفتیک

جلسه و  صورت لزم است  کار گرفته شده برای کاهش و مدیریت ریسک اطمینان حاصل کنند.  پایش و از کفایت تداببر به

ای مهم، تشکیل  رسد تا در صورت جلب توجه ایشان به مسئلهبعایل    هیأتمیته حسابریس به اطالع اعضای  مصوبات ک

 عایل را در خواست کنند.  هیأتکمیته حسابریس در حضور تمام اعضای 

  هیأت های مایل توسط  کند، تصویب صورتعایل نقش مجمع بانک مرکزی را ایفا یم  هیأت  8مطابق ماده   کهآنبا توجه به 

،  ( نیست.  47عایل نهان  است و نیاز به تایید رئیس جمهور )موضوع ماده   ی لزم است گزارش تفری    غ بودجه پس از  همچنیر

زیر امور اقتصادی و داران   عایل، به انضمام اظهار نظر حسابرس، توسط رئیس کل برای روسای سه قوه و و   هیأتتصویب  

 ارسال شود. 

به جای دولت،   ایران  با تصی    ح    عنوانبه تصی    ح جمهوری اسالیم  بانک مرکزی همراه  امکان  مالک رسمایه    ، یواگذار عدم 

ی انتقال، تره  ی  49دولت )ماده    نفع  آن به  مصادره  ا ی  یر مجمع عمویم    عنوانبهعایل    هیأت(، که سازگار با به رسمیت شناخی 

 مرکزی است، گایم بلند در جهت استقالل بانک مرکزی است. بانک 

ی ومقررات، و ضفه و صالح  دار سهام وقت    ان انطباق تصمیمات مدیریت  با قوانیر ی ان، اطالع و تخصص لزم برای ارزیانر مبر

ه اثربخشی خود در عملیات مایل را ندارند؛ حسابرسانی را به این مهم یم  تصمیمات مدیریت  و  گمارند. با توجه به حجم و گسب 

ده  آحاد مردم، ذینفعان اصل در حسابریس بانک مرکزی، سب 
 

 گذاران هستند. عملیات مایل بانک مرکزی بر زندگ

با نصب اعضای   تولیت تصویب صورت6عایل توسط رئیس جمهور )ماده    هیأتطبق طرح مجلس،  بانک،  (،  های مایل 

مستقیم، به اعضای  به پارادایم،  8شود. )ماده  یم  عایل منتقل  هیأتطور غبر ی  نظارت و حسابریس نتیجه    هیأت( در چنیر

ی و مقررات توسط  حسابریس صورت کند.  گانه گزارش یمعایل را به روسای قوای سه  هیأتهای مایل بانک و رعایت قوانیر

 

56 External audit 
57 Internal audit 
58 Chief  Financial Officer 

کت را برعهده دارد.   افس ارشد مایل، مدیر ارشد اجران  است که مدیریت عملیات مایل رسی
59 Chief Risk Officer 

کت را برعهده دارد. ت که وظیفه ارزیانر و کاهش ریسکافس ارشد ریسک، مدیر ارشدی اس مایل رسی  های مایل و غبر
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ی حقوق    نظارت و حسابریس توسط وزیر امور اقتصادی و   هیأتنصب اعضای    (17)ماده   ، و تعییر توسط    ها آنو مزایای  داران 

 او، با این ترتیبات ناسازگار است. 

شود تا به  مجمع عمویم بانک مرکزی مامور یمبه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و داران  و تایید  نظار    هیأتدر ترتیبات فعل،  

 و نظرات خود را به مجمع گزارش کند. طرح مجلس بهدفاتر، حساب
 

رغم انتقال وظایف و اختیارات  ها، و ترازنامه بانک رسیدگ

فت    هیأتده  عایل، سازوکار گزارش  هیأتمجمع عمویم به     توجهقابلنظارت و حسابریس را تغیبر نداده است. تنها پیسی

آن است که ترتیبات مصح    نظارت و حسابریس است. کاست  دیگر طرح  هیأتطرح مجلس، تصی    ح موظف بودن اعضای  

ل داخل  و   تطبيق، حسابریس   یهاكميتهبه تشکیل    أت عایلهيمبتی بر تکلیف    9در ماده   ها،  ، وظایف و اختیارات این کمیتهکنب 

ی    ح نشده است.  رغمبهنظارت و حسابریس،   هیأتخصوص در ارتباط با  به  اهمیت به اجمال برگزار شده و تسی

 وفصل تزاحم منافع حل 4.2.9

ی بار در و تالش برای حل  ،55و    7د  مواطرح مجلس، از جمله  برجسته کردن موضوع تزاحم منافع در   وفصل آن برای اولیر

ی کشور، شایسته تقدیر است. اما سازوکار پیش بیتی شده کاقی نیست. الزام به افشای اطالعات مایل خود و بستگان قوانیر

( و نهادی )از قبیل   ی تحت نظارت،  ی( با اشخاص  دار سهامدرجه یک، و ارتباطات مایل )از قبیل دریافت وام یا صدور تضمیر

 لزم ویل ناکاقی است.  

یس نظام تواند منجر به انتفاع  مند مدیران و کارشناسان موثر بانک مرکزی به اطالعات درونی نظام مایل که یمبا توجه به دسب 

نک مرکزی  استفاده مدیران و اعضای موثر باباشد؛ و با توجه به امکان سوء  ها آنای برای خود و افراد مرتبط با  قابل مالحظه

فاع در بازارهای مایل، سازوکار شناسان  و مدیریت تزاحم منافع در بانک مرکزی موضوع بسیار مهم تاز نفوذ خود برای ان

ی شود.  ی تبییر
  است و شایسته است که در قانون با تفصیل و جامعیت بیشب 

ی درب ی بانک مرکزی و راهکار اصل در این مورد شفافیت و پاسخگون  و بسی    ات مایل و اعتباری است. مؤسس های گردان بیر

موظف   ی سمت موظف یا غبر ،  ها آنات وابسته به  مؤسس در اشخاص تحت نظارت یا  اعضای موثر  موظف بودن و نداشی 

ی   مهم است. نبر

 سازمان بانک مرکزی  4.3

 سازمانی شاکله  4.3.1

  هیأت نظارت و حسابریس، و    هیأتعامل،    هیأتعایل،    هیأت)  هیأت  چهار طرح مجلس، سازمان بانک مرکزی را در قالب  

مقام اجران  )رئیس   سهگذاری و نظارت بانیک(، و  پویل و ارزی، و شورای مقررات  گذاریسیاستشورا )شورای    دو انتظایم(،  
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تعریف    ) نظارن  معاون  و  رئیس کل،  مقام  قائم  است.  کل،  تصمیمهیأتکرده  نهادهای  اجران  ها،  شوراها    هستند؛  گبر غبر

  گبر اجران  هستند. های تصمیمو مقامات، شخصیت ؛ساز نهادهای تصمیم

، و نظارت بر عملکرد بانک مرکزی است. )ماده  گذاریسیاستعایل بالترین مقام    هیأت ی   ( تفکیک این سه نقش 6، تقنیر

اجران  بر عملکرد بخش  13عامل گذارده شده )ماده    أتهیکلیدی از اجرا که بر عهده   (، به دلیل تسهیل نظارت بخش غبر

پاسخ  ، ی  اجران  تدببر  ، اجران  امور  در  اجران   غبر بخش  مداخله  منع  ی  نبر و   ، اجران  غبر بخش  برابر  در  اجران   بخش   ده 

 است.  شایسته

این  گبر است.  تصمیمساز و هم  بیتی تصمیمات، هم تصمیم بانیک، با توجه به تواتر قابل پیشو نظارت    گذاریشورای مقررات

دهای کالن   دن نقش تصمیم  عایل قابل نقض است.   هیأتد که توسط  گبر  یمان   تصمیمعایل  هیأتشورا در چارچوب راهبر -سب 

ی به شورای مقررات دن  گذاری و نظارت بانیک و نهان  بودن تصمیمات آن از یکگبر آوری اطالعات و کار جمعسو، و سب 

  هیأت شود  باعث یمرزی،  گذاری پویل و ابه شورای سیاست  عایل  هیأتسازی برای  و تصمیم  در حوزه کالن اقتصاد تحلیل  

دازد.  گذاریسیاستعایل با فراغت بیشب  به    پویل بب 

دن ریاست شورای   گذاری و نظارت بانیک به رئیس کل، انجام این دو ماموریت  پویل و ارزی و شورای مقررات  گذاریسیاستسب 

ی این دو شورا، به ترتیباصل بانک را در راس سازمان همگرا یم  ی دببر ( و معاون 19، توسط قائم مقام )ماده  کند. همچنیر

-، تصمیمگذار سیاست  گانهسهکند. رابطه تعریف شده  سازی و اجرا را تسهیل یممند تصمیم(، رابطه قاعده20نظارن  )ماده  

 ها و سالمت بانیک است. از و مجری، سازمان مناستر برای ایفای دو ماموریت ثبات قیمتس

 تناسب نهاد با مسئولیت  4.3.2

ی شورای  ها بر بانک   و نظارتبانیک  های تدوین مقررات  مرزبندی مسئولیتآن است که  مجلس  از جمله ایرادهای طرح   ، بیر

،  20از بخش ب ماده    10و    6،  5در بندهای  ،  عنوان نمونهبهو معاون نظارن  دقیق نیست.  بانیک  و نظارت    گذاریمقررات

ی در  وظایف نظارن  به شورا واگذار شده در حایل که ش ی مسئولیت  است. همچنیر ه لزم برای ایفای چنیر
 
ه و ُعد

 
ورا فاقد ِعد

ده شده که با منطق  ، تدوین شاخص20از بخش ب ماده    9و    8بندهای    به شورا سب 
های سالمت بانیک و گزارش نظارن 

 تفکیک کار شورا از معاونت ناسازگار است. 

معاونت  ا و پیشنهاد مقررات به شورای مقررات و نظارت برعهده  هگزارش  نویسپیش  دوینها، تطراج شاخص  لزم است

، و ارتباط با نهادهای ذیربط، از  قرراتبر عهده شورا باشد. از سوی دیگر تنفیذ و اعمال م  ها آنتصویب  برریس و  نظارن  و  

 . باشد نظارن   معاونت   انتظایم و شورای فقیه، برعهده جمله هیأت

شورای  در حایل که    . است  برای شورای فقیه شان نظارن  قائل شده  21 مشابه، در ماده  طرح مجلس در اشتباه فاحش ویل

از نظر کارکردی مشاور   بانیک  شورای مقرراتفقیه  فقیه  ابزارها، و    که  استگذاری و نظارت  در موارد تشخیص مغایرت 
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ع، از اختیار وتو برخوردار   . قائل شدن شانی فراتر از این برای این شورا به مصلحت نیست. به خصوص  استمقررات با رسی

، و لجستیک، توان نظارت بر عملکرد نظام بانیک را ندارد.  ، اطالعان  وی انسانی ، اداری، نبر
 شورای فقیه، از نظر سازمانی

 عایل  هیأتنقش کلیدی  4.3.3

ی و مقررات در بانک  گذاریسیاستمرجع    بالترین  عایل  هیأت ، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای قوانیر

عایل اختیار   هیأتبه    4ماده    عایل سازگار با پاسخگون  او در برابر عملکرد بانک است.   هیأتریاست رئیس کل بر  مرکزی است.  

ایط کشور، وظایف جدیدی برای بانک مرکزی تع ریف کند. این اختیار به انعطاف ساختار و کارکرد بانک  داده به اقتضای رسی

ایط کشور کمک یم  کند. متناسب با اقتضای رسی

انتخاب  و    قائل شده  برای هیأت عایلگذاری و نظارت بانیک  پویل و مقررات  گذاریسیاست دو قلمرو  ،  18طبق ماده    گذار قانون

اجرا ی    7حکم ماده  هذا،  مع است.  ر کرده  واگذا  رئیس جمهور   به  6را در ماده    هیأت  ن  اعضای غبر حقوق و مزایای  مبتی بر تعییر

، عالوه بر تضعیف  قانون مديريت خدمات کشوری  71طبق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند ج ماده    عایل  هیأتاعضای  

 است. برای این جایگاه عایل استقالل مایل بانک، به استناد تجارب متوایل، مانع جذب اعضای صاحب صالحیت  

عایل در   هیأت، نکته مثبت  است. در احصای انحصاری وظایف  8عایل در ماده  هیأتت و وظایف انحصاری اتصی    ح اختیار 

نظارت بر اندوخته اسکناس در قانون پویل و بانیک، همه در    هیأتاین طرح، وظایف مجمع عمویم، شورای پول و اعتبار، و  

، و چابیک تصمیمها،  یک نهاد دیده شده که به همگران  سیاست  سازمانی
 

ی کمک یمیکپارچیک کند. این سازمانده، به  گبر

ی مسئولیت انحصاری    تر است. ی مرکزی هم نزدیکهابانک سایر   ی از مخاطرات    هیأتبه رسمیت شناخی  عایل در پیشگبر

ی چارچوب نظارت بر  ی  ات اعتباری، متناسب با اقتضائات ثبات مامؤسس فراگبر در نظام بانیک، و تعییر یل اقتصاد کالن، تدببر

ی است.   شایسته تحسیر

 سیاست پویل  4.4

 
 

دهای اعتباری آن است. طراحان قانون    ز های پویل اسیاست  واگذاریهای طرح مجلس،  ییک از ویژگ ، در  داریبانکراهبر

دهای اعتباری چش کار بستهمرکزی را به  داریبانکهای پویل آموزه  گذاریسیاست ی راهبر م بر مبانی نظری و  اند؛ ویل در تعییر

اند. در این بخش فروض ناظر تجارب ثبت شده مبتی بر امتناع ارتقای رشد و توسعه اقتصادی به کمک هدایت اعتبار بسته

 کنیم. بر این واگران  را معرقی و نقد یم 

 ریشه پویل تورم  4.4.1

ی هدف ثبات قیمت ل تورم برای بانک مرکزی، و تصی    ح مسئو طرح مجلس با تعییر های  لیت انحصاری اتخاذ سیاستها و کنب 

پویل را در اختیار    گذاریسیاست(، با پذیرش ضمتی پویل بودن تورم، اختیارات مکفی برای  8عایل )ماده    هیأتپویل توسط  
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ی بانک مرکزی  ها آنو مواد متعاقب    4و    3مواد    عایل قرار داده تا در برابر این هدف پاسخگو باشد.   هیأت ، با مسئول دانسی 

ل تورم، تحلیلدر برا ل تورم از طریق روش های دههبر کنب  ، و کنب  ی تورم و گرانی های تعزیران   های اخبر مبتی بر یکسان دانسی 

د. را به فرامویسی یم  سب 

 شورای ثبات مایل  4.4.2

 متقابل رگولتور بازارهای پو   گذاریسیاستثبات مایل مفهویم پیچیده و چندبعدی است که  
 

ل،  برای تحقق آن تابع هماهنیک

ییک )ارز، طال، و مستغالت( و بده است. تجربه بحران مایل  رسمایه، داران   ی دهد پایش ثبات مایل  نشان یم  2007های فبر

 پذیر نیست. توسط یک سازمان واحد امکان

ادواری    صورتبهداری، و سازمان بورس و اوراق بهادار،  لزم است ترتیبان  در قانون مقرر شود که بانک مرکزی، خزانهلذا  

ثبان  در هریک از بازارها را رصد کرده و احتمال رسریز ناترازی از یک بازار به بازارهای دیگر را به یکدیگر اطالع  های نر نشانه

 کنند.  
 

 داده و در مورد تداببر برقراری ثبات، همفکری و هماهنیک

ی دستگاه در جلسات تصمیم  ها، عضویت نمایندگان هر دستگاه ای هماهنگ کردن دستگاهپارادایم مسلط در کشور بر    گبر

. سازوکار جایگزین، طراج سازوکاری شفاف و قاعدهاست نه لزم که    یتدببر  ؛دیگر است مند برای تبادل اطالعات  و نه کاقی

 و اجران  در حوزه 
 سیاست 

 
ک است. و هماهنیک  های فعالیت مشب 

داران    19  ماده طبق   و  اقتصادی  امور  وزیر  معاون  و  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس  مجلس،  شورای    طرح  عضو 

و نظارت    گذاریی ثبات و سالمت بانیک وظیفه شورای مقرراتهاشاخص و تصویب    نیتدو اند. پویل و ارزی  گذاریسیاست

 شبكه  ات اعتباری و کلمؤسس تک  تکدر مورد  یک  ثبات و سالمت بان  یهامستمر شاخصو گزارش    شیپا(،  20)ماده  بانیک  

ی از مخاطرات فراگبر در نظام بانیک  سیاست  ب یتصو ( و  15وظیفه معاونت نظارن  )ماده    کشور   بانیک  های مربوط به پیشگبر

 (8عایل است. )ماده  هیأتوظیفه 

ی جانبه برای  کشورهای جهان، تداببر یکدر طیف متنویع از  ها و تراز پرداختارزی  ،ی بانیک هابحرانبنا به تجربه   ثبات   تأمیر

قاعده مایل"، سازوکار  ثبات  تاسیس "شورای  با  قانون  نیست. لزم است  ی  مایل کاقی  بیر تبادل اطالعات  برای   
مند و شفاقی

 طرح مجلس در این خصوص ساکت است. بیتی کند. رگولتورهای بازارهای پول، رسمایه، و بده پیش 

 و مایل  رابطه سیاست پویل  4.4.3

،  46، ماده  40، ماده  38، بند الف ماده  36، ماده 35، تبصه ماده  26  ماده 2طرح مجلس در موارد عدیده، از جمله تبصه  

کند. از سوی دیگر، در ماده  حفاظت یم   برابر فشار سیاست مایل، از استقالل سیاست پویل در  56، و بند الف ماده  49ماده  

کند که موجب تحمیل انبساط پایه پویل نایسی از  مند یمک مرکزی به بودجه دولت را قاعدهپرداخت تنخواه از منابع بان   39
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ی در بند   ، باب اثرگذاری اقتضائات مایل بر سیاست  19از بخش الف ماده    6کسی بودجه به بانک مرکزی است. همچنیر

کند. مضافا، بند  ری پویل و ارزی باز یمگذاپویل را از طریق عضویت معاون وزیر امور اقتصادی و داران  در شورای سیاست 

اقتصادی و داران   17الف ماده   امور  به پیشنهاد وزیر  بانک مرکزی را منوط  انتخاب اعضای هیأت نظارت و حسابریس   ،

ی و مقررات دستگاهیم های پویل  داند؛ در حایل که در تقسیم کار درون حاکمیت، وزیر اقتصاد نقشی در نظارت بر رعایت قوانیر

بانیک ندارد. به دلیل انتقال وظایف مجمع عمویم بانک مرکزی به هیأت عایل، ایفای نقش در حسابریس مایل بانک مرکزی   و 

ی در صورت تصویب این طرح از جمله وظایف وزیر نیست.    نبر

 واگران  سیاست پویل و اعتباری  4.4.4

ی مدرن است؛ ویل در حوزه سیاست اعتباری پارادایم حاکم بر طرح مجلس در حوزه سیاست پویل، مطابق یک بانک مرکز 

ها پیش در آمریکای  که دههاست  و هدایت متمرکز اعتبار برای حمایت از رشد و توسعه اقتصادی    سلطه مایل  مطابق پارادایم

، و از همه مهم ق  ، آسیای رسی ، اروپای جنونر
ی  تر، ایران شکست خورده است. تر و مرتبط لتیر

ی یم ت   (26، و  24،  23پویل را، از حیث سازمان، فرایند، و ابزار )مواد    گذاریسیاستل  سو استقالطرح مجلس از یک کند؛  ضمیر

ده قانونی   صورتبه کند،  و از سوی دیگر به بانک مرکزی تکلیف یم ، خطوط  (27ماده    1)تبصه    صالحدیدی، از نرخ سب 

های بانک مرکزی در جهت حمایت  اعتباری همراه با سیاستات  مؤسس ، و نرخ سود، برای تشویق  (26ماده    1)تبصه    اعتباری

ی سیاست ی  26و  25،  19های پویل و اعتباری در مواد از رشد و توسعه اقتصادی استفاده کند. واگران  بیر  شود. دیده یمنبر

ی از آموزه شود،  ابداع یم  دست به کار تالیف و و تجارب جهانی  مرکزی    بانکداریهای  هر جا که طرح مجلس، با فاصله گرفی 

با    گذاریسیاست نتیجه ناهنجار است. تکلیف شورای   پویل و ارزی به پایش عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراه 

بندهای  عایل )  هیأتهای بانک مرکزی در حمایت از رشد و توسعه اقتصادی و ارائه پیشنهاد تشویف  یا تنبییه لزم به  سیاست

ات اعتباری در راستای حمایت از رشد و  مؤسس تفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی به  (؛ اس19ماده  از بخش ب    4و    3

ی مبلغ، نرخ سود، مدت و وثایق این خطوط بر حسب عملکرد مؤسسه اعتباری در جهت تحقق   توسعه اقتصادی و تعییر

جمهوری اسالیم ایران برای    (؛ و اجازه استفاده از اوراق بانک توسعه26های اعالیم بانک مرکزی )ماده  اهداف و سیاست

 ( از جمله این ابداعات مخرب است. 26عملیات بازار باز) ماده 
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 سیاست پویل و احتیایط  پوشانی هم 4.4.5

گذاری  و شورای مقرراتعایل در حوزه پویل،    هیأت  گذاریسیاستسازی برای  پویل و ارزی نهاد تصمیم  گذاریسیاستشورای  

برای سیاست سازوکار وزه سالمت بانیک است. معهذا طرح مجلس فاقد  و نظارت بانیک نهاد وضع مقررات د رح گذاری ی 

 . و هماهنگ کردن آن با سیاست پویل و مقررات بانیک است 60احتیایط

دهنده  از  عنوان آخرین وامپوشانی دارند. ایفای وظیفه بانک مرکزی بهسیاست پویل و سیاست احتیایط کالن در مواردی هم

ی کارکرد دوگ جمله این    چنیر
ده قانونی ی نرخ بهره سیاست  و سب  ده  هاآنموارد است. اما تعییر ی ندارند. شبهه کارکرد دوگانه سب 

ده ی سب   در صورت تعبیه صندوق تضمیر
 شود. ها مرتفع یمقانونی

دهنرخ بهره سیاست  یک ابزار خالص پویل فراگبر است که بانک مرکزی از طریق نرخ  گذاری شبانه در  ده پذیری و سب  های سب 

بانیک،   ی  بیر آن هدایت یم  ها بانک بازار  به سمت  زیاد و  را  با هزینه  پویل،  ابزار قدیم سیاست  یک  قانونی هم  ده  کند. سب 

 کند. را محدود یم ها بانکاثربخشی کم است که فرایند خلق پول 

، تبعیض ده قانونی  ذان  دو ابزار نرخ بهره و نسبت سب 
 

های سود و نسبت ست. اعمال نرخهاآنراگبر بودن  ناپذیری و فویژگ

ده قانونی متفاوت و صالحدیدی بر   اژ و نر مؤسس سب 
ی  ات اعتباری، موجب آربیب   منابع بیر

ده و انتقال جریانی  در بازار سب 
ثبان 

، سقف نرخ کارمزد تسهیالت  یم  ها بانک ی ی سقف نرخ سود تسهیالت با سود معیر الحسنه و  قرضشود. واگذاری پیشنهاد تعییر

ده قانونی به شورای مقررات25سقف نرخ کارمزد انواع خدمات بانیک )ماده   گذاری و نظارت بانیک )ماده  ( و تدوین مقررات سب 

 اشتباه ابزار احتیایط تلف  کرده است. ، این دو ابزار پویل را بهگذار قانون دهد ( نشان یم27

 مدیریت انتظارات 4.4.6

استفاد به  مرکزی  بانک  )ماده  تکلیف  انتظارات  مدیریت  برای  مناسب  ارتبایط  ابزارهای  از  نشان31ه  پارادایم    ه(،  تغیبر 

های  ، و از تنظیمات آمرانه اداری به رویه61دستانه نگر، از انفعایل به ابتکاری و پیشنگر به آینده پویل از گذشته  گذاریسیاست

یسی و موافق بازار است.  ی ی راستا،    انگبر ی نقش کلیدی مدیریت  یک گا  31ماده  در همیر م بزرگ به جلو در به رسمیت شناخی 

ی    32بانک مرکزی در قانون است. ماده  ایرسانه انتظارات در سیاست پویل مدرن و مرتبط کردن سیاست پویل و سیاست  نبر

 شناسد. های ارتبایط بانک مرکزی را به رسمیت یمبه درست  نقش محوری رئیس کل در تنظیم و اجرای سیاست

 

60 Macroprudential 
61 Proactive 
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 گذاری رابطه فقه و سیاست 4.4.7

گذاری پویل، مکلف  گذار را برای انجام عملیات روزانه و متعارف سیاستطرح نمایندگان مجلس در موارد عدیده زیر، سیاست 

 به اخذ تاییدیه شورای فقیه کرده است:  

ع باشد. ، عملیات بانک مرکزی، بنا به تشخیص شورای فقیه، نباید مغایر با احکا4ماده   2مطابق تبصه  .1  م رسی

 ها و ابزارهای سیاست پویل باید به تایید شورای فقیه برسد. ، روش26مطابق ماده  .2

گذاری و نظارت بانیک  العمل که به تصویب شورای مقرراتتوانند مطابق دستور مؤسسات اعتباری یم، 28مطابق ماده  .3

دو تأیید شورای فقیه یم  گذاری نمایند. هرسد، منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سب 

ی های مورد استفاده بانک مرکزی برای  ، روش29  مادهمطابق   .4     تأمیر
 

مؤسسات اعتباری که در عملیات روزانه خود  نقدینیک

 مواجه یم
 

 برسد.  تأیید شورای فقیهبه   باید شوند  با مشکل کمبود نقدینیک

یان توسعه یم، به رابطه مؤس123، و 107،  100،  98،  95، 94،  93دامنه این شمول در مواد   یابد. سات اعتباری و مشب 

بانکداری ایجانر است؛ به این معنا که  ( رابطه فقه و  1منطق این سلطه فقیه بر عملیات پویل و بانیک دو فرضیه است:  

مقررات توجیه از عملیات بانک مرکزی و  ( بخش قابل 2ها، مقررات و عملیات بانیک باید مورد تایید شارع باشند؛  سیاست

های بانک مرکزی، مانع انجام عملیات و انشای مقررات  بانیک مشمول شبهه ربوی هستند؛ و فقها باید با برریس همه خروجر 

 ربوی شوند. 

ی نوین و نسبت به  بانکداری یک امر مستحدثه و زاده دنیای مدرن است. مبانی  اند.  هر دو فرضیه محل اشکال بانکداری نبر

توان برای تایید مقررات، عملیات، قراردادها، و ابزارهای بانیک به دنبال تایید شارع مقدس گشت؛  راین نماند. بنابفقه پسیتی 

ی رضایت شارع، لزم است ترتیبان  مقرر گردد تا مانع عدم انطباق خروجر به ع شود.  جای آن برای تأمیر های نظام بانیک با رسی

ع قراردارند و محل اطالق خصوص بانک مرکزی، در منطقه، بهی از عملیات بانیک امالحظهعالوه، بخش قابلبه الفراغ رسی

ند. شبهه ربوی قرار نم  گبر

 استقالل در انتخاب ابزار  4.4.8

شناسد. مطابق  طرح مجلس استقالل بانک مرکزی در انتخاب چارچوب، پارادایم، رویکرد ابزار سیاست پویل را به رسمیت یم

انحصاری  8ماده    1بند   مسئولیت  عایل  هیأت  سیاست،  و  اتخاذ  ارزی  و  پویل  اجرای  تصمیمهای  نحوه  درباره  ی  گبر

 را برعهده دارد.  ها آنهای مزبور و ابزارهای موردنیاز برای تحقق  سیاست
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یسازی و تصمیمسازوکار تصمیم 4.4.9  گبر

ان، ترکیب و  سازی در خصوص اتخاذ سیاستتصمیم  طرح،   19از بخش ب ماده    7و    6،  3بندهای   ی های پویل و ارزی، مبر

گذاری پویل و ارزی واگذار کرده تا مقدمات لزم کیفیت ذخائر ارزی بانک مرکزی، و ابزارهای پرداخت را به شورای سیاست

ی هیأت عایل را فراهم کند.  برای تصمیم  گبر

اقتضائات مدی ناقض  بهاین تقسیم کار در مواردی   یهاگزارش   سینو ش ی پ  هیتهعنوان مثال واگذاری مسئولیت  ریت  است. 

از بخش ب ماده    8گذاری پویل و ارزی در بند  به شورای سیاست   و مردم  اسالیم  یمجلس شورا  جمهور،س ی به رئ  رئیس کل

خانه است که زیر نظر قائم مقام    دهعهر نامتناسب با ساختار شوراست. این کار ب  19 تایید    ؛ هر چند شود اداره یم  لرئیس ک دببر

 ست.  ا آن به عهده شورا 

 سیاست ارزی  4.5

 
 

ارزی کشور است. این به معتی تعریف    ذخائر ارزی بر مدیریت    گذاریسیاستهای مثبت طرح مجلس، تمرکز  ییک از ویژگ

ت. در این بخش  مرکزی چنددهه گذشته کشور اس  داریبانکانگاره حاکم بر    خالف   سیاست ارزی ذیل سیاست پویل است که

 کنیم. فروض ناظر بر این انگاره را معرقی و نقد یم

ل 62گانه ناممکن طبق سه باز باشد، از نرخ بهره و نرخ ارز فقط ییک کنب  ی ییک توسط  اگر حساب رسمایه  پذیر است و تعییر

ی دیگری یم گذار سیاست های فناوری برای انتقالت فرامرزی   ، انجامد. از سوی دیگر، تحولت صنعت پرداختبه تعییر بسب 

 رسمایه را چنان فراهم کرده که حساب رسمایه عمال در اکب  اقتصادها باز است.  

، یط چند دهه گذشته به یک متغبر سیایس تغیبر شکل داده و بسیار فراتر از نرخ  نرخ ارز به دلیل تنش های سیاست خارجر

مداران هم نرخ ارز را    فقط مردم عادی، که سیاستای که نهاست؛ به گونه  تورم، عمال سنجه ارزش پول مل کشور شده

 دهند.  العمل نشان یمبینند و به آن عکسبیش از تورم یم 

رفه  گانه نرخ ارز، نرخ سود بانیک، و نرخ تورم، مشاهده در واقع از سه
ُ
پذیری اویل بیش از دویم، و دویم بیش از سویم است. ط

ده و در که فریاد اقتصادآن های اول و دوم تاکنون راه به جان  نبر دانان برای نشان دادن جهت علیت از متغبر سوم به متغبر

  هم خریداری ندارد.  گذاریسیاستمحافل 

ی انگاره  سیاست پویل بانک مرکزی، به مدت چندین دهه، گروگان چنیر
 

ناپذیر بانک مرکزی  ای است. تالش روزانه و خستیک

ل نرخ   ارزی به بازار، عمال سیاست پویل را ذیل سیاست    ذخائر رغم فشارهای توریم، از طریق تزریق  اسم ارز، بهبرای کنب 

 کل بانک مرکزی قرار داده است. ارزی قرار داده و شمشبر داموکلس نرخ ارز را بر رس روسای

 

62 Impossible trinity 
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ی دست بانک برای استفاده از  (؛ باز 3ماده  از بخش ب    1بند  طرح مجلس با پاسخگو کردن بانک مرکزی در برابر تورم ) گذاشی 

از بخش ب ماده    1، و بند  8از ماده    1، بند  4از بخش ب ماده    1از بخش الف و بند    1بند  ابزارهای نوین سیاست پویل )

ه کردن تصمیم19 ی ی واحد )سازی و تصمیم(؛ کانالبر ی سیاست پویل و ارزی در مسبر (؛ تصی    ح رژیم شناور  24و    23مواد  گبر

، همراه با  کند نم پاسخگو ارز  اسم  که عمال بانک را در برابر حفظ نرخ    (41نظام ارزی کشور )ماده    عنوانبهه مدیریت شد 

ی 43)ماده    ذخائر ؛ تمرکزبخشی سیاست ارزی بر مدیریت  در بقیه مواد   در برابر نرخ ارز طرح  سکوت سازنده   (؛ و مختار دانسی 

کند. این اتفاق مبارک یک (؛ عمال سیاست ارزی را ذیل سیاست پویل تعریف یم40بانک مرکزی در خرید ارز دولت )ماده  

 پویل کشور است.  گذاریسیاستجان  پارادایم در جابه

گذار ه را مطرح کند که قانونممکن است این شبه،  19و    18،  4مواد  هذا، ابهام در تعریف رابطه سیاست پویل و ارزی در    مع

 پویل دیده است.  گذاریسیاستدر عرض را ارزی  گذاریسیاست

 ر یذخامدیریت   4.5.1

خارجر بانک مرکزی، دولت و صندوق توسعه( و انجام عملیات ارزی برای ایفای    ذخایر ارزی کشور )اعم از    ذخایر مدیریت  

 (4آن، به عهده بانک مرکزی است. )ماده 

  ؛ زیرا (، فاقد منطق نظری است42ارزی دولت و صندوق توسعه مل )ماده    ذخایر زی به مدیریت  موظف کردن بانک مرک

ین بازده بلندمدت است  نیست، بلکه بیشب 
 

ین نقدشوندگ در حایل که    ، هدف مدیریت پورتفوی ارزی صندوق توسعه بیشب 

 مهم است. مبرای بانک 
 

 شان را ارزی ذخایر ند مدیر باش مختار  دولت و صندوق توسعهلزم است  رکزی امنیت و نقدشوندگ

انتخاب کنند.   ی در پذیرش درخواست دولت یا صندوق توسعه مل برای مدیریت  متقابال لزم است  خود  نبر بانک مرکزی 

 ی مرکزی است. هابانک ( از وظایف متعارف  43ماده  )موضوع  مدیریت پورتفوی ارزی معهذا  مختار باشد.  ها آنارزی   ذخایر 

ه تسعبر حساب ذخ  4.5.2  بر

 : 46مطابق ماده 

ات ارزش   - ی   ذخائر ریایل  تغیبر های خارجر  الملل بانک مرکزی اعم از طال، حق برداشت مخصوص، ارز یا سایر داران  بیر

 شود. های خارجر بانک مرکزی« ثبت یم ها و بده، در »حساب تسعبر دارانی ، به دلیل کاهش ارزش ریالبانک مرکزی

؛  باشد بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نم های اسم ارز،  افزایش نرخ   دلیل، به  چنانچه حساب تسعبر  -

ی گونه اعتبار یا بده هیچ  نباید از آن محل ایجاد شود. نبر

ی در صورن  که مطابق صورت - ات ارزش ذخاير بیر الملل خود برحسب  های مایل بانک مرکزی، بانک مزبور در نتیجه تغیبر

مورد گزارش با زیان مواجه شده و مانده حساب تسعبر برای پوشش زیان کاقی نباشد، باقیمانده زیان از محل  ریال در دوره  
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مانده حساب اندوخته عام برای پوشش زیان    اگر شود.  اين قانون برداشت یم   50»حساب اندوخته عام« موضوع ماده 

ان باقیمانده زیان  نظارت  هیأتروز از زمان تأیید    30ظرف  کاقی نباشد، دولت باید   ی  و حسابریس، اوراق بهادار دولت  به مبر

های در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعبر یا حساب اندوخته در سال

 شود. بعد، به دولت عودت داده یم 

 باشد. ت نم مانده حساب تسعبر در درآمد سالنه بانک مرکزی وارد نشده و مشمول مالیا -

اقالم تغیبر   ،بانک مرکزی یط یک ماه بعد از اتمام هر سال مایل، باید گزارش جزئیات واریز و برداشت از حساب تسعبر  -

 مجلس ارسال کند.  رئیسها و مانده اوراق موضوع اين ماده را برای رئیس جمهور و در تسعبر داران  

ی بانک مرکزی و دولت    خاتمه دادن بهبرای  مناستر  این ماده تدببر    راهکار طراج شده در  در مورد مانده حساب اختالف بیر

ه تسعبر است ات ارزش ریایل داران  .  ذخبر های خارجر بانک مرکزی، نایسی از افزایش مقدار ارزی  جدا کردن پیامدهای مایل تغیبر

ه تسعبر به  یذخا خزانه دولت، بابت سود سهام یا  ر از افزایش نرخ اسم ارز؛ ممنوعیت انتقال منابع ریایل از حساب ذخبر

ه، تداببر مایل مناستر اوراق دولت  انتشار و صدور    بیتی مالیات، پیش   . اند در وجه بانک مرکزی در موارد زیان ده حساب ذخبر

 نظارت بانیک گذاری و رات مقر  4.6

ش دامنه نظارت بانک مرکزی از   ات اعتباری به اشخاص تحت نظارت؛ و از مؤسس ییک از نقاط قوت طرح مجلس، گسب 

، یکپارچه و پیشیتی است. طرح مجلس بنای تاسیس    ، مضیقنظارت استطالیع، موردی ، به نظارت مقتدرانه، فراگبر و پسیتی

بانک مرکزی یمو جامع    بندی شدهمقتدر، لیهتقنیتی و نظارن     نظام یک   سازی و  گذارد؛ سازوکارهای تصمیمرا در درون 

ی مستقل و قاعدهتصمیم  برای ارزیانر مغایرت مقررات  کند؛ سازوکار اطمینانمندی برای سازمان مزبور تدببر یمگبر
بخشی

ع تعبیه یم ر اشخاص تحت نظارت در  قدرتمندی را برای تنفیذ مقررات و اعمال مقررات انتظایم ب  نظاماتکند؛ و  بانیک با رسی

 گذارد.  درون بانک مرکزی بنا یم

ی هیأت عایل، شورای مقرراتلیهمعهذا طرح مجلس در مواردی،   گذاری و نظارت بانیک، و معاونت نظارن  را مخدوش  بندی بیر

ی وظایف    در مدیریت فرایند گزیر،کند؛  مرز سیاست پویل و احتیایط، و تدوین و تنفیذ مقررات را خلط یمکند؛  یم مرز بیر

ده ع را از  و    ؛گذارد ها را بالتکلیف یمبانک مرکزی و صندوق ضمانت سب  رویکرد سلتر به ایجانر ارتقا  ترتیبات سازگاری با رسی

ه وظایف شورای فقیه را از تطبیق    ؛داده های  دهد. در این بخش فروض و انگاره تسی یمبر عملکرد  مقررات به نظارت  و گسب 

 کنیم. نقد یمپیامدهای آن را گذاری و نظارت بانیک را در طرح نمایندگان مجلس برریس و ناظر بر مقررات

ی ارکان نظارن   4.6.1  تقسیم کار بیر

ی  ی ارکان نظارن     در قالب جدول اموری است که در طرح مجلس  انجام  ( مستلزم  3ثبات و سالمت بانیک )ماده    تأمیر زیر بیر

 اند: تقسیم شده
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ی کردن   برای سازگار   است:   ترتیبان  لزمچنیر

عایل،   هیأت(، به جای  8 و گزارشگری مایل اشخاص تحت نظارت )ماده  حسابریس  ی،حسابدار های  صدور دستورالعمل .1

   ؛ باشد بانیک و نظارت   گذاریبرعهده شورای مقررات

-ی مقررات(، به جای شورا20)ماده    رئیس کلظارن   ن   یهاگزارش   دوینتی ثبات و سالمت بانیک و  هاشاخص  نیتدو  .2

 ؛  ، بر عهده معاونت نظارن  باشد بانیک   و نظارت ذاریگ

گذاری (، به جای شورای مقررات20شون  )ماده  قانون و مقررات مبارزه با پولمقررات بانیک و  نظارت بر حسن اجرای   .3

 ؛ و و نظارت بانیک، برعهده معاونت نظارن  باشد 

ی فرایند  .4  بازسازی، گزیر،    در راهبر
 

ی معاونت  اشخاص تحت نظارت  هیانحالل و تصف،  ورشکستیک ، مرزبندی وظایف بیر

ده  ها روشن باشد. نظارن  و صندوق ضمانت سب 

 . تقسیم وظیفه بی   ارکان نظاربی در طرح مجلس 25جدول 

 نهاد  ماده  وظیفه 

دها و اصول کل  تدوین و تصویب سیاست  های  و سیاست نظارت  های احتیایط کالن، شامل راهبر

ی از مخاطرات فراگبر در نظام بانیک  پیشگبر
 هیأت عایل 8

 و تصفیه تصمیم
 

ی در خصوص بازسازی، گزیر، انحالل، ورشکستیک  هیأت عایل 8 اشخاص تحت نظارت گبر

 مقررات بانیک و وضع  تصویب 

20 

-شورای مقررات

نظارت  گذاری و  

 بانیک 

، انحالل و تصفیه اشخاص تحت نظارت به  
 

 عایل  هیأت پیشنهاد بازسازی، گزیر، ورشکستیک

 صدور، تعلیق، لغو یا تمدید مجوز مؤسسات اعتباری 

 های نظارن  تدوین گزارش

ی نظارت بر اجرای    مقررات ناظر بر ایجاد تعهد ارزی  و الملل مقررات مربوط به معامالت بیر

 معاونت نظارن   15 تدوین و پیشنهاد مقررات نظارن  

اشخاص تحت نظارت و در    کی تفکبه   ثبات و سالمت بانیک،  یها مستمر شاخص و گزارش    شیپا 

 کشور  بانیک  شبكه کل مورد  
 معاونت نظارن   15

ی فرایند   بازسازی، گزیر،   راهبر
 

 معاونت نظارن   15 اشخاص تحت نظارت  هیتصف انحالل و ، ورشکستیک

گذاری و نظارت  مؤسسات اعتباری پس از تصویب شورای مقررات و لغو مجوز    ، تمدید قی صدور، تعل

 بانیک 
 معاونت نظارن   15

 معاونت نظارن   15 تنفیذ مقررات و اعمال مقررات انضبایط و تنبییه بر اشخاص تحت نظارت 

 های انتظایم هیأت   اعمال مقررات انتظایم 
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 ها ها و پارادایمانگاره 4.6.2

ها،  ها، مداخالت موردی حاکمیت در امور بانکپارادایم غالب بر تنظیم مواد قانونی در طرح مجلس در حوزه نظارت بر بانک

دی یا انجام کاری  ای است که کمب  نهادی اختیار اتخاذ تصمیمات  گونهاعتمادی به نهادهای مایل و توزی    ع اختیارات بهنر  راهبر

گونه موارد، در خالف جهات رویکرد فوق،  را مستقل از دیگر نهادها دارد. این در حایل است که رویکرد توصیه شده در این

ی آن در برابر دستاوردها و خروجر  ها در برابر  اعطای اختیار کامل انجام وظایف در قلمرو هر نهاد، همراه با پاسخگو دانسی 

 نهادهای نظارن  است.  

 اقتدار انتظایم  4.6.3

ای اشخاص تحت نظارت که متهم به تضییع حقوق  تشکیل پرونده، دادریس و صدور رای انتظایم در مورد تخلفات حرفه

دهمؤسس ذینفعان   گذاران، و لطمه به ثبات مایل و سالمت بانیک هستند، باید در دادگاه تخصص  ات اعتباری به خصوص سب 

قطعیت و    خصوصبهترتیبات مناستر برای تحقق این امر فراهم کرده است.    22به طرفیت بانک مرکزی برگزار شود. ماده  

انتظایم تجدیدنظر، و منع مراجع قضان  از پذیرش درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر    هیأتالجرا بودن آرای  لزم

 کند. نیک را تحکیم یم در آرای صادره اقتدار انتظایم و قضان  نظارت با

ی تکلیف   برای تعییر
دار از نجات و بازسازی تا انحالل و تصفیه، همراه با اجازه  ات اعتباری مشکلمؤسس اعطای اقتدار قانونی

ده ایط اضطراری، از طریق صندوق ضمانت سب  بانک مرکزی را در جایگاه مناسب حقوق     ،(20ها )ماده اعطای اعتبار در رسی

 نشاند. انیک یمناظر ب عنوانبه

هر چند  ؛  (4ات اعتباری( در این طرح به بانک مرکزی واگذار شده )ماده  مؤسس نظارت بر اشخاص تحت نظارت )اعم از  

از    ، نظری و تجرنر لحاظ  به  این وظیفه،  بانک مرکزی    گذاریسیاستایفای  مایل  توانان   انفکاک است. معهذا  قابل  پویل 

، بآخرین وام  عنوانبه دار ی مشکلهااز بانک دهد که بدون نیاز به یط مراحل اداری،  ه بانک مرکزی این امکان را یمدهنده نهان 

 ویل سالم حمایت کند.  

 أخذ که بدون    اشخاص تحت نظارت و اشخاض  هیکل  هیعل  یطرح دعو   یکامل برا  اراتیاز اختمعاون نظارن  بانک مرکزی  

  . استبرخوردار  های مستلزم أخذ مجوز  یا سایر فعالیت   پرداخت  یو ابزارها  رائه خدمات بانیک ا  ا ی  اتیمجوز به انجام عمل

 (14)ماده 

 رشد و توسعه اقتصادی  4.7

ی نظام سیایس و مایل کشور در   دهه گذشته شاهد یک تغیبر پارادایم بوده است: پارادایم فشار به بانک مرکزی    4گفتمان بیر

ی برای    ها بانک و    شمش،    1380از نیمه دوم دهه  مایل توسعه، با توجه به آثار پرهزینه توریم،    تأمیر
 

به پارادایم هدایت نقدینیک

 هدایتدر طرح مجلس هم تصی    ح شده، اول فرض یم  تغیبر کرد. در این پارادایم که
 

پذیر است؛ ثانیا اگر  شود که نقدینیک
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اندازد؛ ثالثا تا زمانی که نظام  بار توریم به راه یم کند و تولید را بدون آثار زیانیم  وارد فرآیند رشد هدایت شود اقتصاد ایران را  

 را به مصف نیازهای تولید م 
 

   ل نرساند، نظام پویل و اعتباری به نظام سیایس بدهکار است. پویل کشور منابع نقدینیک

توسعه آرزوهای  تحقق  برای  به  منابع کشور  نیل  و  اسالیمهاآرمانای  جمهوری  احصا شده  ،ی  اسایس  قانون  در    ، اند که 

د. در  یم   اختیار قراربه سخت  و با تاخبر زیاد در    -های ظالمانه  دلیل مضایق فزاینده تحریمبه  – محدودند؛ فناوری روز   گبر

، در   وی انسانی متخصص و کاربلد، کاقی وی انسانی داخل قابل استفاده نیست؛ نبر س است توسط نبر مواردی هم که در دسب 

، مایل و لجستیک بخش خصوض لزوما هم ، فتی یاختیار، یا همراه نیست؛ توان مدیریت  ای های توسعهراستا با جهت گبر

ی فضای سیاست  مضیَّ حاکمیت نیست. در چن ی است که به نظر  یر ، منابع بانیک تنها اکسبر
تواند مشکل یم  گذار سیاستف 

 کمبود منابع را چاره و موتور توسعه را تغذیه کند.  

ی یم ی ابزارهای پویل، اعتباری و نظارن   باشد، تالش برای بهییک از ارکان طرح مجلس، که از نقاط ضعف اسایس آن نبر کارگبر

در    موثرات اعتباری به اعطای تسهیالت اعتباری به واحدهای اقتصادی  مؤسس بانک مرکزی برای ترغیب یا حت  وادار کردن  

منابع  ان به آن لطمه خورده و هزاران میلیارد تومان  گذار سیاستای که اقتصاد کشور بارها از باور  رشد اقتصادی است؛ انگاره

انگاره را بر اساس طرح نمایندگان مجلس معرقی و    بانیک را بابت آن به هدر داده است. در این بخش فروض ناظر بر این 

 کنیم. نقد یم

د: های زیر را مفروض یمطرح مجلس، در مقوله حمایت از رشد و توسعه اقتصادی، گزاره  گبر

، اعتبار  .1
 

 (2تنظیم است. )ماده  قابلات بانیک قابل مدیریت و جریان نقدینیک

 (3بانک مرکزی موظف به حمایت از رشد و توسعه اقتصادی است. )ماده  .2

ل کند. بانک مرکزی یم .3  تواند تخصیص اعتبار به ذینفع نهان  را درون شبکه بانیک کنب 

 (2کند. )ماده    تواند واحدهای اقتصادی موثر در رشد و توسعه اقتصادی را شناسان  بانک مرکزی یم .4

به سمت زيرساخت  هدایت .5 اقتصادی و  اعتبار  اقتصادی مؤثر، موجب رشد و توسعه  ها، صنايع اسایس و واحدهای 

 ( 8و  2شود. )مواد افزایش اشتغال یم

 ( 27و 19کند. )مواد یم گذاریسیاست بانک مرکزی در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال  .6

های حمایت از رشد و توسعه اقتصادی  یث همراه با سیاستات اعتباری را از حمؤسس تواند عملکرد  بانک مرکزی یم   .7

 ( 19پایش کند. )ماده 
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ده قانونی این  مؤسس تواند مبلغ، نرخ سود، مدت و وثایق خطوط اعتباری اعطان  به  بانک مرکزی یم .8 ات اعتباری و سب 

ان تبعیت  مؤسس  ی فزایش اشتغال، تنظیم کند.  های بانک در زمینه رونق تولید و ا از سیاست  ها آنات را متناسب با مبر

 (27و  26)مواد 

، بانک مرکزی سازمانی نیست که برای حمایت از رشد و توسعه اقتصادی  گفت  در یک کالم توان  های فوق یمدر ارزیانر انگاره

ی اهداقی را در اختیار داشته باشد.  تفصیل این ادعا در    و افزایش اشتغال تاسیس شده و سازمان و ابزار لزم برای انجام چنیر

 آید. ادامه یم

 گذاری حمایت  برای بانک مرکزی هدف 4.7.1

 ، "2از جمله اهداف قانون در ماده  
 

" ذکر  در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور  مديريت ایجاد اعتبار و تنظيم جريان نقدينیک

ی "حمایت از رشد و توسعه اقتصادی"    3شده. در ماده   ی    8ر شده. ماده  هدف سوم بانک مرکزی ذک  عنوانبه نبر اتخاذ تداببر  نبر

عایل   هیأتحمایت از رشد و توسعه اقتصادی را از وظایف انحصاری  کالن برای هدایت تسهیالت و اعتبارات بانیک در جهت  

 . است برشمرده

هدف    بنا به دلیل زیر، مکلف کردن بانک مرکزی به اتخاذ تداببر کالن برای هدایت تسهیالت و اعتبارات بانیک برای تحقق

 مزبور مطلوب نیست: 

ی در مورد تصمیم .1 شود و بانک مرکزی در این تصمیمات مداخله  اتخاذ یم  ها بانک ات بانیک در سطح  اعتبار تسهیالت و    گبر

ی نرخ بهره سیاست  و هدایت نرخمستقیم نم مستقیم، از طریق تعییر های بهره در بازار کند. بانک مرکزی به طور غبر

ی   کند. ارات را هدایت یمبانیک، جریان اعتببیر

از روش .2 ناموفق استفاده  ه تجارب  اعتبار و نرخهای جبر نقاط جهان نشان یمبندی  ایران و سایر  دهد های ترجیح در 

دی پرهزینه، پرخطا و برای حمایت از رشد اقتصادی بسیار کم منفعت است. هدایت   ، راهبر ی هدایت اعتبار از بال به پاییر

ایط خاض ممکن است منجر به رونق تولید بنگاهاعتبار در سطح خرد و تح های دچار محدودیت اعتباری شود؛  ت رسی

وری کل تولید  انجامد. مضافا به دلیل اختالل در بازار اعتبار، از بهرهبه رشد و توسعه اقتصادی نمویل در سطح کالن  

 کاهد. هم یم

 بانک 
 
توسعه اقتصادی از طریق مدیریت اعتبار هستند. مطالعه انجام شده بر  های مرکزی فاقد سازوکار ارتقای رشد و  عموما

ی بانک  ی گواه بر این موضوع است. ضمن  روی قوانیر ی ارائه شد نبر های مرکزی در کشورهای منتخب که در این گزارش نبر

" روشن نیست.  که معتی عبارات "مدیریت ایجاد اعتبار" و "تنظیم آن
 

 جریان نقدینیک

ی ها و در تعارض با ثبات قیمت  - نقدر دوران رکود توریم یا رو  خصوصبه - ایت از رشد اقتصادیممکن است حم ثبات   تأمیر

د     د. کر محقق  زمان با اهداف اول و دوم بانک مرکزی  همنتوان این اهداف را    عملدر مقام    و و سالمت شبکه بانیک قرار گبر



 قانون بانک مرکزی  : یرانتحلیل و ارزیانی طرح قانون بانکداری جمهوری اسالیم ا 

 

186 
 

وط به عدم لطمه به ثبات ترین امکان در اختیار  مهم  باشد.   ها بانک ها و ثبات و سالمت  قیمت  لجرم باید حمایت از رشد مسی

ل تورم و ثبات مایل است. حمایت از رشد اقتصادیبانک مرکزی برای   ، برقراری ثبات اقتصاد کالن از طریق کنب 

اما حمایت از توسعه اقتصادی هدقی چندبعدی، وسیع و پیچیده است که ابزارهای در اختیار بانک مرکزی نسبت  با آن ندارد.  

وط به توسعه اقتصادی حذف و حمایت از رشد اقتصادی حمایت از لذا لزم است   ها  ثبات قیمت عدم لطمه به تحقق  مسی

 د. شو و سالمت شبکه بانیک 

این شبهه را به ذهن متبادر    (27و26و3و2از رشد و توسعه اقتصادی در مواد عدیده قانون )از جمله ماده    حمایت  تاکید مکرر 

ی برخوردار است؛ در حایل که تجربه    گذار قانونکند که این هدف از نظر  یم ی نیست.   داریبانکاز اهمیت بیشب   مرکزی چنیر

های مؤسسات اعتباری که از سیاستآن دسته از  عایل، از    هیأتتأیید    ا د بتوانبانک مرکزی یممبتی بر این که    27ماده    ۱تبصه  

ی دریافت کند بانک مرکزی در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال تبعیت یم ده قانونی کمب  صحیح  اداره    ، مصی بهکنند، سب 

ده قا(  1 مرکزی است و به دلیل زیر باید حذف شود:   داریبانکمنطق   خالف   کشور و  نونی یک ابزار اقتصاد کالن است  سب 

تنبیه  هابانکتشویق صالحدیدی    وسیلهنه   و  بد!  هابانک ی خوب  متویل  (  2ی  دیگری  نهادهای  اداره کشور،  در ساختار 

-ست و سیاست  برای رونق هابانک ها و سالمت  اند. بانک مرکزی متویل ثبات قیمتبخشی به تولید و افزایش اشتغالرونق

 را تشویق کند.  ها بانکبخشی به تولید و افزایش اشتغال ندارد که بابت تبعیت از آن، 

 هدایت اعتبارات بانیک  4.7.2

" در ماده  
 

در    بانکداری مطابق تجربه مستند    اند. ، عباران  تعریف نشده2"مدیریت ایجاد اعتبار" و "تنظیم جریان نقدینیک

ه دنیا، بانک مرکزی فاقد سازوکار ارتقای رشد اقت  است. جبر
 

بندی و تقسیِم بخشی اعتبار صادی از طریق تنظیم جریان نقدینیک

در   تجربه  داریبانک حت   دولت   هدقی  کامال   ،
 

دگ به گسب  توجه  با  هم  اقتصادی  توسعه  ارتقای  است.  ای شکست خورده 

 یافتتی برای بانک مرکزی نیست.  دست

ی  کتمایل پروژه   تأمیر مها، صنایع و رسی دهای توسعه   ها بانک تمرکز است که  ها فرایندی غبر به فراخور رسمایه، منابع، و راهبر

ند.  وکار و اقتضائات بازار، نسبت به آن تصمیم یمکسب فراتر از اقتضائات ثبات )پویل و مایل( اقتصاد کالن از    ها بانکگبر

ی انتفاع از رسمایه ها بانکان دار سهام پذیرند. هدف بانک مرکزی دستور نم  که لزوما به رشد و توسعه اقتصاد کشور  است   نبر

 شود. منجر نم

 نرخ سود  4.7.3

ی یم  ی ابزار نرخ بهره برای ترغیب یا حت   باشد، تالش برای بهییک از ارکان طرح مجلس، که از نقاط ضعف اسایس آن نبر کارگبر

اقتصادی و افزایش    های بانک مرکزی برای حمایت از رشد و توسعهات اعتباری به تبعیت از سیاستمؤسس وادار کردن  
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رغم بانیان، موجب اختالل  ان به آن لطمه خورده و بهگذار سیاستای که اقتصاد کشور بارها از باور  اشتغال است؛ انگاره

فروض ناظر بر این انگاره را معرقی و   دامههای اقتصادی شده است. در اوری بنگاهماندگار در بازار اعتبار کشور و کاهش بهره 

 کنیم. نقد یم

ند: این برد که همه در از سلطه چهار پارادایم مخرب رنج یم 25 مادهطرح مجلس در   ماده حاضی

؛  داریبانکاعتبارات بانیک توسط بانک مرکزی قابل هدایت است حت  در   . أ دولت   غبر

 تواند از رشد و توسعه اقتصادی حمایت کند؛ بانک مرکزی با هدایت اعتبارات بانیک یم .ب

ی و در رستارس  بانک مرکزی یم .ج ی( را به شکل متمرکز تعییر
تواند نرخ سود تسهیالت بانیک )در روابط بانک و مشب 

 وشبکه بانیک اعمال کند؛

 ست. هابانک نرخ سود بانیک ابزار تشویق و تنبیه  .د

  ها آناند؛ تجارب فراوان در کشورهای متنوع هم گویای مخرب بودن  پویل  گذاریسیاستمنطق نظری    خالف   هر چهار گزاره

دولت  و تالش برای هدایت اعتبارات ثابت کرده که این    داریبانکتجربه دودهه    خصوصبهدر کارکرد بازار اعتبارات است.  

های فاقد توجیه اقتصادی، تبدیل بانک مرکزی به نهاد  رویه جز تورم مزمن، کژگزیتی و انحراف منابع بانیک به سمت پروژه

یار  اعتبارات  و  هاآنتوزی    ع کننده  مرکزی  بانک  رابطه  تخریب  ترازنامه  ها بانکی،  تخریب  تالش  ها بانک،  و  برای    ها بانک ، 

 ای نداشته است. آمارسازی، نتیجه

ی سقف نرخ سود   ده تعییر  تواند مانع یم( اگر چه 25)ماده  توسط مقام نظارن   سب 
 

ات اعتباری مؤسس رسایت ریسک نقدینیک

ده ی صالحدیدی نسبت   ع و دامن زدن به رقابت ناسالم در صنعت بانیک شود؛ اطال گذاران کم نقدناشونده به سب  ویل تعییر

 های نظارن  در این خصوص موضوعیت  ندارد. کفایت رسمایه یا سایر نسبت

ی    25تکلیف ماده   ده مبتی بر تعییر   نرجی ، با فرض این که این همان  عایل  هیأت  توسط  گذاری عامرسمایه  سقف نرخ سود سب 

رو، قابل حصول، و برای تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور، مناسب تشخیص  توجه به اوضاع اقتصادی دوره پیشکه با  است  

 . ای دارد مشکالت عدیده ، شود داده یم 

ی، برایند سه متغبر است: نرخ بهره سیاست  بانک مرکزی، درجه ریسک
پذیری  نرخ سود تسهیالت اعتباری بانک برای مشب 

ی بانکبانک بر اساس   ، دویم بیر ی. از این سه متغبر
د سهامداران، و ریسک مشب  ان رسمایه و راهبر ی ها متفاوت است. سویم  مبر

یان یک بانک متفاوت است. الزام موسسات اعتباری به تبعیت از نرخ سود اعالیم توسط بانک مرکزی مناقی   هم میان مشب 

ی توسط موسسه اعتباری،   و رقابت موسسات بر رس کاهش هزینه یا افزایش درامد در  منطق ارزیانر ریسک اعتباری مشب 

ی  سیاستگذار چارچوب ضوابط نظارن  است.  ی کند تنها یم  ، از میان این سه نبر  . تواند عامل اول را تعییر
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ی نرخ یان توسط بانک مرکزی نه ممکن    ات اعتباریمؤسس   قرارداد های بهره حاکم بر  تعییر وع است و و مشب  وجاهت    . نه مسی

ی نتجرنر  علم و   ل نرخنبر ها قرارداد با  در رستارس کشور، در میلیون  ها بانکهای بیشماری که  دارد. ممکن نیست چون کنب 

یان خود منعقد یم وع نیست چون موجب مداخله حاکمیت    پذیر نیست. ریز مرکزی امکانکنند توسط هیچ برنامهمشب  مسی

دهو  در قراردادهای بانیک،   ندهگذار، بانک یا وامتحمیل زیان بالوجه به سب  وعیت قرارداد بر    خالف  و   شود؛ یم  گبر اصل مسی

ی است.   ی بانیک عرضه  تواند منابع خود را قیمت، بانک مرکزی تنها یمعالوهبه اساس تراضی طرفیر گذاری و از طریق بازار بیر

ده مشب   ها بانک گذاری منابع  قیمتبه  مجاز گذار سیاست کند.   . نیستیان( )شامل رسمایه بانک و سب 

  ، موجه است چون نرخ بهره بانیک در سطح خرد، برایند سه عامل نرخ بهره سیاست  ی متمرکز نرخ سود از نظر علم غبر تعییر

ی است.  وکار بانک )شامل درجه ریسکاقتضائات کسب تواند  تنها یم  ،از میان این سه  گذار سیاستپذیری( و ریسک مشب 

ی کند. دو عامل د ی یمعامل اول را تعییر ی تعییر
ی بانیک و مشب   شود. یگر در روابط بیر

ده رسکوب مایل هم نشان یم د و این سیاست در و شمگذاری دستوری محقق ن با نرخ   یدهد رشد اقتصادادبیات تجرنر گسب 

ی  و توسعه بخشاقتصادی  شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه به رشد   ها یا مناطق مرجح نیانجامیده است. به همیر

ی بانیک هدایت یم  ها بانکهای بهره  ی مرکزی از طریق عملیات بازار باز، نرخهابانک یل  دل کنند  را در کریدور نرخ در بازار بیر

ی دستوری و اداری نرخ نم  شوند. ویل وارد تعییر

 احکام اسالم جتروی     4.8

 گذاری بدون ابزار هدف 4.8.1

ار به غبر و انحصار و احتکار و ربا و   شمارد )ماده  دیگر معامالت باطل و حرام را از اهداف قانون بر یمطرح مجلس منع اضی

(؛ در حایل که سازوکار 3گذارد )ماده  یم  ی برعهده بانک مرکز را    بخش پویل و بانیک مناسبات عادلنه در    ی ولیت برقرار ئمس ( و  2

 کند.  و ابزاری برای تحقق این اهداف مهم ارائه نم

به ی  آنهمچنیر اعضای  رغم  مکلفند   هیأتکه  جلسه  در    عایل  ی  در کل  کنند   اد یسوگند    هیأتاولیر و    هیکه  اظهارنظرها 

ترو   یهایبر گم یتصم نورانی   جی    خود،  مال  احکام  و  بانک  پول،  در عرصه  معنو   اسالیم  ه یاسالم  و  اخالق  ش  در    ت یو گسب 

  ، بانک و   احکام اسالم در عرصه پول  جی    ترو وکار  (، در سایر مواد، ساز 7)ماده    د هنجامعه را مدنظر قرار د  یتعامالت اقتصاد

ش اخالق و معنو  اسالیم هیمالتروی    ج   شود. ، ارائه نمجامعه یدر تعامالت اقتصاد تیو گسب 

ع   داریبانکاستقرار  در حوزه   ( و الزام بانک مرکزی به  21(، تاسیس شورای فقیه )ماده  3)ماده    اسالم   مقدس  سازگار با رسی

ع مقدس، به تشخیص شورای فقیه، )ماده   با احکام رسی به    گذار قانوندهد که نگاه  ( نشان یم4عدم مغایرت عملیات آن 

نگاه   ع،  رسی با  ابعاد    ایجانر سازگاری  تحقق  برای  سازوکاری  مجلس  طرح  در  و  ع  سازگ  داریبانک   سلتر است  رسی با   ار 

 شود. ارائه نم
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ع در مناسبات مایل و حذف ربا از نظام اعتباری کشور    4یط   توسط  دهه استقرار نظام جمهوری اسالیم ایران، استقرار رسی

ی  علما    ، مراجع تقلید  ی بانیک کشور به طور خاص طلب  و متدینیر ی قوه مجریه به طور عام و مسئولیر .  است  ده شاز مسئولیر

منصفانه یمل فقدان ابزارهای لزم و از آن مهماین مطالبه به دلی ، تکلیف مالیطاق و غبر نماید. مضافا  تر سازمان اجران  مکفی

ی نظام مایل اسالیم و فقه دهه از استقرار نظام جمهوری اسالیم و ضف هزینه  4گذشت    رغمبه  کهآن های هنگفت برای تبییر

-دانند چه نمیم  ع در نظام مایل کشور بر ابعاد ایجانر آن غلبه دارد؛ علما معامالت، هنوز ابعاد سلتر مطالبه استقرار رسی 

خواهند را چگونه بخواهند. متاسفانه این  دانند آن چه یمخواهند؛ و از آن مهم تر نمدانند چه یمواهند، اما معمول نمخ

 یوب کرده است. جهل که در موارد مهم هم مرکب است، نظام مایل کشور را گرفتار یک چرخه مع

 مصوب بعد از انقالب اسالیم و نقد و ارزیانر عملکرد نظام بانیک، ربا و بهره بانیک یکسان تلف  شده است. قانون  
ی در قوانیر

 قدم بوده است. عملیات بانیک بدون ربا، در این خلط بزرگ موضویع پیش 

وط کردن  4حکم ماده  با احکام   ت مغایر به عدم  اشخاص داخل و خارجر عملیات بانک مرکزی و تعامالت آن با مبتی بر مسی

ع ی    : به تشخیص شورای فقیه دو ایراد دارد   رسی ع مستلزم برریس تفصیل و حداکب  نخست، تشخیص عدم مغایرت با رسی

یع است. این تکلیف به شورای فقیه  مقررات و دستورالعمل ها و ابزارها و قراردادها، برای کسب اطمینان از فقدان شبهه رسی

یع عملیات بانک مرکزی، و سپس تکلیف به   ی مصوبات شورا )  رئیس کلبرای جستجوی مبنای رسی ماده    2تبصه  مبتی بر پیگبر

شورای فقیه از ارکان    ،عالوهبهنشاند.  اه دارای حق وتو یم( کارها را در بانک مرکزی قفل کرده و شورای فقیه را در جایگ21

داخل بانک مرکزی و پاسخگو در برابر رئیس کل است. لزم است شورا مرجع تشخیص مغایرت عملیات بانک مرکزی و اعالم 

ع است. آن به رئیس کل باشد که پاسخگوی انطباق عملیات بانک مرکزی با قانون و مصالح کشور و عدم مغایرت آ  ن با رسی

نظارت تخصص بر عملکرد نظام بانیک در داخل بانک مرکزی منحصا بر عهده معاونت نظارن  است. اقتضای ایفای صحیح  

ی ظرفیت    است و صالح و ممکن نیست که بخشی از آن بر عهده شورای فقیه گذارده شود. شورا نبر
 

این وظیفه یکپارچیک

ی مسئولیت     ایفای چنیر
 ندارد.  تخصص و سازمانی

  باشد نقش شورا سلتر  لزم است  گذاری است نه نظارت. در حیطه تنظیم مقررات هم  حیطه ایفای مسئولیت شورا، مقررات

رویه به  نسبت  فقیه  شورای  نظر  اظهار   . ایجانر شیوه نه  رایج،  ابزارهای  و  دستورالعملها   ، عملیان  بخشنامههای   ها ها، 

ع است. نظارت بر حسن اجرای  ها آنچهارچوب قراردادها و نحوه اجرای   مصوبات   ضفا از جهت احراز مغایرت با موازین رسی

 بر عهده بانک مرکزی است.   -رسد  مطابق سازوکاری که به تصویب رئیس کل یم  –شورا 

ویت    ،ن فقهای عضو شورا أش   در استنباط نظر شارع لزم و کاقی است. جمع  ها آنتشخیص حکم است نه موضوع. لذا خبر

تخصص است. اگر هم این دو علم در کش جمع    خالف   نظر بودن در مسائل پویل و بانیک در یک فرد،فقاهت و صاحب

ی در مسائل مبتالبه شوراست. لذا به جای "صاحب باشد، فاقد عمق کاقی برای تصمیم نظر"، "آشنان  با" مسائل پویل و  گبر

 بانیک کاقی است. 
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ع مستلزم تشخی گان پویل و بانیک عضو شورا ماموریت تشخیص موضوع، و  احراز مغایرت با رسی ص موضوع و حکم است. خبر

 فقها مأموریت تشخیص حکم را بر عهده دارند. لذا تمام اعضای شورای فقیه باید صاحب رای باشند. 

ذیربط  مراجع  به  و  مسئول  آن  اخذ  قبال  در  رئیس کل  است که  مرکزی  بانک  داخل  سازوکار  یک  فقیه  شورای    تایید 

 بانک مرکزی است(،  29و    26در مواد عدیده )از جمله مواد  پاسخگوست. تصی    ح لزوم تایید شورای فقیه  
 

؛  ناقض یکپارچیک

یعت نیستند.  کهآنضمن    همه ابزارهای سیاست پویل لزوما مشمول احراز عدم انطباق با رسی

له تعبیه  واد مختلف طرحتکرار عبارت "تایید شورای فقیه" در م ی   ، به مبی
 

نهاد مستقل در درون بانک مرکزی و ناقض یکپارچیک

ع، سلتر است و شورا اساسا  بانک و پاسخگون  رئیس کل است.   مضافا، نقش شورای فقیه در احراز مغایرت مقررات با رسی

 فاقد نقش ایجانر است. 

 عملیات بانیک  4.9

 دولت   داریبانک 4.9.1

هذا با توجه به برتری  مع   از جمله وظایف بانک مرکزی است.   دولت  ه به مشاور ارائه  و    یکارگزار   و   داریبانک ،  4مطابق ماده  

از پیامدهای    . دولت باید با حفظ و رعایت ثبات پویل باشد   داریبانکپویل،    گذار سیاست مایل نسبت به    گذار سیاستقدرت  

کت  های دولت  نزد بانک مرکزی است.  انجام این وظیفه، تجمیع وجوه دولت و رسی

بانک   نقش  است.   عنوانبه مرکزی  تصی    ح  نهاد  دو  این  رابطه سیاست   بازتعریف  در  جلو  به  دولت، گایم  از جمله    مشاور 

ی از سلطه مایل حکم ماده  حفاظ تواند  نم   یبانک مرکز است که مطابق آن،    26های تمهید شده در طرح مجلس برای جلوگبر

ی شده توسط دولت را در عرضه اولیه خریداری    کند. اوراق منتسی یا تضمیر

ها، مؤسسات،  های بانیک ریایل و ارزی دولت، وزارتخانه کلیه حسابی  دار نگه افتتاح و    بهمبتی بر تکلیف دولت    34حکم ماده  

کت دولت  و دستگاه  ها سازمانها، رسی قانون برنامه پنجساله   29های موضوع ماده و دانشگاههای دولت  و نهادهای عمویم غبر

از طریق خزانه   
 
مرکزی  ششم ضفا بانک  نزد  و  استداری کل کشور  دولت  به  دستگاهتکلیف  موظفند کلیه  .  یادشده  های 

 شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. های افتتاحهای خود را فقط از طریق حسابها و پرداخت دریافت 

اعطای    دولت نیست.   داریبانکاز لوازم بانک مرکزی  مبتی بر قانونی کردن اعطای تنخواه به دولت در قانون    39حکم ماده  

ریزی نشده پول در اقتصاد و تحمیل اقتضائات های رشد ناخواسته پایه پویل، انبساط برنامهرانهتنخواه به دولت، ییک از پیش

های ناخواسته ترازنامه  سازی انبساطسیاست مایل بر سیاست پویل است. لزمه پاسخگون  در قبال هدف توریم، توانان  خنت  

گردان از طریق فروش اوراق  زی از طریق عملیات بازار باز است. حت  در صورن  که انبساط نایسی از اعطای تنخواه بانک مرک

دهد. بنا به این دلیل، لزم  خنت  شود، دولت بخش خصوض را از طریق اثر ازدحام در تنگنای مایل قرار یم  ها بانک خزانه به  

 کوتاه
 

ی مدت جای تنخواه، از طریق فروش اوراق خزانه با رسرسید کوتاه   مدت مورد نیاز دولت بهاست نقدینیک  شود.  تأمیر
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به  قانون مدیریت خدمات کشوری را    5 موضوع ماده  ن  های اجراعاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاه  40ماده  

ی برداشت یمبانک مرکزی یم شود. به موجب این حکم، بانک مرکزی اجبار به خرید  دهد. از این ماده انحصار در عاملیت نبر

و   نداشته،  دولت  سیاستیم ارز  چارچوب  در  ارز عرضهتواند  ارزی خود،  دستگاههای  و  دولت  توسط  را    فوقهای  شده 

ی ماده    خریداری كند.  رز به  بانک مرکزی نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و دریافت وجه آن یا انتقال مالکیت امطابق همیر

تواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز در بازار  بانک مرکزی یم  بانک مرکزی، معادل ریایل آن را به دولت پرداخت كند. 

ی از هر شخص حقیف  و حقوق  ارز خریداری کند.   مداخله کرده و از محل منابع ارزی در اختیار، اقدام به عرضه ارز نماید و نبر

ی یم هیأتکه باشد  ای رز توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدودههرگونه خرید و فروش ا   کند. عایل تعییر

پارادایم در رابطه دولت و بانک مرکزی و به تبع آن  این ماده نویدبخش یک جابه ارزی بانک مرکزی    گذاریسیاستجان  

دارد و  قبض و بسط ناخواسته پایه پویل را بر یماست. مختار کردن بانک مرکزی در خرید ارز دولت، ییک از عوامل فشار بر  

 های خارجر خود را به اقتضای سیاست پویل مدیریت کند. دهد جریان ورودی داران  به بانک مرکزی اجازه یم

ی بده56طبق ماده   های خارجر دولت که با تصویب مجلس شورای اسالیم ایجاد شده پس از أخذ وثیقه کاقی به  ، تضمیر

عایل مبنای خونر برای    هیأتایل بالمانع است. تصی    ح لزوم تشخیص کفایت وثیقه تودیع شده توسط  ع  هیأتتشخیص  

ی بده   های خارجر دولت به بانک مرکزی است. عدم تحمیل تضمیر

ی بده   57تصی    ح بند الف ماده   های دولت، نهادهای دولت  یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیالت  مبتی بر "ممنوعیت تضمیر

ی مجاز شده است"، گام بلندی در جهت ثبات پویل کشور، تنظیم رابطه  به آنان   جز در مواردی که در این قانون یا سایر قوانیر

ی تصی    ح تشخیص  بانک مرکزی و خزانه عایل در کفایت وثایق    هیأتداری، و استقالل عملیان  بانک مرکزی است. همچنیر

بده ی  شورای  تضمیر مجلس  تصویب  با  دولت که  خارجر  ماده  های  الف  بند  )تبصه  شده  ایجاد  ی  57اسالیم  تدببر  ) 

 مناسب است. 

 ها بانک  بانکداری 4.9.2

،    29مطابق ماده  مؤسسات اعتباری است.  نقش بانکدار    یفایابه  موظف    یبانک مرکز ،  4طبق ماده   ی مجاز    یبانک مرکز نبر

 یاست نقد
 

 یروزانه خود با کمبود نقد  اتیرا که در عملمؤسسات اعتباری    از ین  مورد   نیک
 

شوند، با نرخ مصوب  مواجه یم  نیک

  عایل و    هیأت
 
ی   عایل  هیأتمورد تایید  ق  يوثا  افتیبا در ضفا ی مكند.    تأمیر ماده    نیموضوع ا   یاستفاده از منابع بانک مرکز   انبر

ی تع  یتوسط بانک مرکز  ایمن به  یط دههشود.  و اعالم یم  ییر -ات اعتباری، از پیشمؤسس های گذشته، اعطای تسهیالت غبر

های انبساط ناخواسته پایه پویل بوده است. تصی    ح این قید در قانون، گام بلندی در جهت ثبات پویل کشور و استقالل  رانه

 عملیان  بانک مرکزی است. 
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 ینقد  مشکل جدی  لی ، به دلمؤسسه اعتباریچنانچه  
 

باشد،    29ماده  از حد    شب  ی ب  یاستفاده از منابع بانک مرکز   متقاضی   ،نیک

ی جلسه     پس از استماع گزارش   هیأت  کند. مطرح یم   عایل  هیأتمعاون نظارن  پس از اطالع به رئیس کل، موضوع را در اولیر

، مبتی تواند با درخواست  ، یممعاون نظارن   از    ا كند یموافقت    یبر استفاده از منابع بانک مرکز   مؤسسه اعتباری متقاضی

ی مؤسسه اعتباری مورد نظر را در دستور قرار دهد.    ر یگز بازسازی یا    بخواهد معاون نظارن        تأمیر
 

  مدت کوتاه کسی نقدینیک

 ه است.  قيوث أخذ ، منوط به مؤسسات اعتباری

 از مؤسسه اعتباری مورد نظر به کل نظام بانیک  
 

اییط که بنا به تشخیص معاون نظارن  خطر رسایت بحران نقدینیک در رسی

عایل، انواع    هیأتوجود داشته باشد، بانک مرکزی موظف است با پیشنهاد معاون نظارن  و تصویب حداقل دوسوم اعضای  

 برخور 
 

ر مصون باشد، بپذیرد.  دیگری از وثائق را که از قابلیت نقدشوندگ   التیتسه  د ی رسرسدار بوده و از خطر نابودی و ضی

معاون نظارن  بانک مرکزی پیش از انقضای مدت مزبور، گزاریسی از وضعیت مؤسسه  روز است.    نود   حداکب    ماده  ن یموضوع ا

ی به  اعتباری برای تصمیم موافق دوسوم    یرا با رأین ماده  موضوع ا  التیتواند تسهعایل یم   هیأتکند.  عایل ارائه یم  هیأتگبر

 ( 30کند. )ماده   د یتمد اعضا 

 نظام پرداخت  4.10

ی نظام پرداخت نقد توسط بانک مرکزی و انحصار بانک در حوزه پرداختطرح مجلس راهبر ی کرده  های غبر های نقد را تبییر

 کنیم. را معرقی و نقد یم ها آنهای مربوط به این مواد و فروض ناظر بر  است. در این بخش انگاره

نقد در کشور به دلیل زیر برای بازیگران کلیدی این صنعت بسیار سودآفرین است: وکار پرداختفضای کسب  های غبر

حضوریکرده کشور متقاضی دریافت خدمات بانیک از طریق کانالجمعیت جوان و تحصیل .1  اند. های غبر

 اندازی یک بنگاه جدید در صنعت پرداخت بسیار بالست؛ در نتیجه تعداد بازیگران محدودند. هزینه ثابت راه .2

های سیایس نرخ سود در مورد کارمزد وجود ندارد. لذا معمول فشار بازیگران به رگولتور برای افزایش کارمزدها  حساسیت .3

 وان  افزایش کارمزدها وجود ندارد. دهد. محیک مانند نرخ تورم هم برای سنجش ر جواب یم

خت    .4
َ
ده و اعطای وام، در صنعت پرداخت غایب است. لذا بازیگران این صنعت،   داریبانکل سنت  در حوزه پذیرش سب 

 کنند.  سازی تحولت فناوری و افزایش کیفیت خدمات، بر رس سهم از بازار رقابت یمو سایرین، با بویم ها بانکاعم از 

به   توجه  به ظرافتبا  قانون  تدوین  در  است  لزم  زیر،  این مالحظات،  جهات  از  بازار،  این  در  مرکزی  بانک  مداخله   های 

 توجه شود: 
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دهگری صنعت پرداخت متفاوت با صنعت بانیک و بازار پول است. در این وجاهت نظری تنظیم  (1 -جا تضییع حقوق سب 

کننده از حیث رقابت منصفانه  ینان از حفظ حقوق مصف ذار جان  ندارد؛ بلکه مالحظه اصل رگولتور، کسب اطمگ

   بازیگران است. 

گری مایل، بازیگران صنعت مطابق تجربه دو دهه گذشته، بانک مرکزی ج.ا.ا. با همان منطق و ابزارهای تنظیم واسطه (2

 ردازد. پها یمکند و به تنظیم کارمزدها و صدور مجوزها و حت  محدود کردن رقابتپرداخت را به صف یم

های تصدی  های پرداخت به ییک از بازیگران صنعت، حوزهسازی سامانه بانک مرکزی ج.ا.ا با سفارش دائم طراج و پیاده

مستقیم خود را افزایش داده و رقابت را در صنعت پرداخت کشور کند یم  کند. غبر

نقد پرداخت   4.10.1  غبر

  بر عهده بانک مرکزی است.  گری نظام پرداخت کشور و تنظیم گذاریسیاست ها، ایجاد و توسعه زیرساخت، 4مطابق ماده 

ی   ی مجاز به    نظارت بر خرید و فروش انواع رمزارز همچنیر انتشار انواع پول  وظیفه بانک مرکزی است. بانک مرکزی همچنیر

ونیک و رمزارز مل  است.  الکب 

یمیتصم   یولیت انحصار ئعایل مس   هیأت کت  هیدر رسما  یبانک مرکز   در خصوص مشارکت حقوق    گبر و مؤسسات    ها رسی

مرکز   یهاتیفعال  پشتیبان بهرا    یبانک  دارد؛  تصدیگونهبرعهده  به  منجر  با  ای که  مرکزی  بانک  رقابت  و  ور  ضی گری غبر

کت  ( 8های بخش خصوض نشود. )ماده رسی

انحصار و مداخله در کسب و کار   از  ی  پرداخت،  بازیگران  برای پرهبر ایجاد و توسعه زیرساختتنلزم است  صنعت  های  ها 

با    وظیفه بانک مرکزی باشد.   حاکمیت   ی نباید از محدوده رگولتوری بازار،  ورود بانک مرکزی در تولید و مبادله رمزارزها نبر

ی انحصار و حفظ حقوق مصف هدف عدم شکل  کننده، فراتر رود. گبر

 پرداخت نقد  4.10.2

ب مسکوک و نسی اسکناس به عهده بانک مرکزی اس  ( 4ت. )ماده ضی

   جیانتشار پول را  از یامتو    الیر   ران،یا   اسالیم  یواحد پول جمهور 
 
بانک    یهان  دارا.  است  یبانک مرکز   ار یدر اخت  کشور منحصا

شده توسط بانک مرکزی است که  پشتوانه    ،یمرکز    پرداخت رسم  یابزارها  ر یساو   مسکوک ،اسکناس  صورتبهپول منتسی

 ( 57شود. )ماده رسد، توسط بانک مرکزی منتسی یمعایل یم هیأتدر چارچوب مقرران  که به تصویب 

باشد؛ در حایل که اسکناس، بده بانک  و وزیر امور اقتصادی و داران  یم کل    سی رئ  یامضا  یاسکناس دارا ،  57مطابق ماده  

س تنها توسط رئیس کل امضا شود. در تقریبا اکب   است اسکنامرکزی و امضای آن به معتی پذیرش بده است. لذا لزم  

 کند. امضا یم رئیس کلکشور ( هم اسکناس را فقط   120کشورهای دیگر )
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 نویش شیوه قانون  4.11

 گذاری مایلهمکاری در مقررات 4.11.1

هها  بانک مرکزی همواره بخشی از نظارت بر عملکرد بانک  ی مایل به  هابحرانی  را به عهده داشته است. اما از آنجا که گسب 

اقتصادی قرار   گذاریسیاستحیان  است و در مرکز    ها بحرانهم کشیده شده و عملکرد بانک مرکزی در این    ها بانک فراتر از  

های  ها، صندوقکارگزاری   ها،گذاری برای سایر نهادهای مایل همچون بیمه ی نظارن  و مقرراتدارد، باید بخشی از وظیفه

 بخش نظارت و مقرراتپس 
 

ی با هماهنیک ه نبر  و غبر
 

 گذاری بانک مرکزی انجام شود. انداز، بازنشستیک

 بانک مرکزی با سایر رگولتورهای بازار مایل در قانون دیده شود؛ )۱برای نیل به این هدف لزم است )
 

(  ۲( سازوکار هماهنیک

به  ها آن( که سقوط  SIFIsاهمیت سیستماتیک )  تعریف نهادهای مایل دارای های جدی اقتصادی و ممکن است منجر به ضی

ی های سیستم شود در قانون گنجانده شود و اختیارات لزم برای نظارت بر  افزایش ریسک  نهادهان  به بانک مرکزی و  چنیر

 مرتبط داده شود. رگولتوری دیگر نهادهای 

ی کشور اما در این حوزه س  ی نبود  قوانیر  رگولتورهای بازار پول و رسمایه، و نبر
 

اکت اند. به دلیل نبود سازوکاری برای هماهنیک

ی فعل کشور   ی مشابه قوانیر اژ رگولتوری در بازارهای مایل متواتر است. طرح مجلس نبر رگولتوری برای بازار مستغالت، آربیب 

 در این خصوص سکوت کرده است. 

 توسعه مایل  4.11.2

رو، در مقایسه با دیگر نهادهای بخش عمویم، در زمینه تروی    ج و حمایت از توسعه  وما یک نهاد پیش ی مرکزی عم هابانک

ی از بحران و کاهش ریسکمایل بوده  رود بانک مرکزی  یم  های اقتصاد، انتظار اند. عالوه بر نظارت بر بخش مایل برای جلوگبر

و تعمیق بازارهای مایل کمک کند. نوآوری در نهادهای مایل و  های مایل ی زیرساختدر کشورهای در حال توسعه، به توسعه 

وری در اقتصاد کمک کند. به روز رسانی استانداردهای حسابداری، توسعه بازار بده،  تواند به افزایش بهره ابزارهای جدید یم 

توان   توانمندی  مؤسس ارتقای  افزایش  ارزیانر ریسک،  اعتبارسنحر و  توسعهمؤسس ات  ارزیانر  مؤسس   ات حسابریس، و  ات 

ی کمک کند. تواند به پیش برد سیاستی، یمگذار رسمایه هایپروژه   های پویل نبر

طریق  از  دهه گذشته  دو  ج.ا.ا یط  مرکزی  بانک  است،  مانده  مغفول  جاری کشور  و  فعل  ی  قوانیر در  وظیفه  این  اگرچه 

گری صنعت پرداخت، خدمت شایان  خت، و تنظیم ی در توسعه زیرساخت ها، تنوع بخشی به ابزارهای نظام پرداگذار رسمایه

 توجیه به توسعه بازارهای مایل کشور کرده است.  

گری نظام  و تنظیم   گذاریسیاستها، و  ، ایجاد و توسعه زیرساختداریبانک طرح پیشنهادی قانون    4از بند الف ماده    6  ءجز 

ها در این ماده  های کشور را از وظایف بانک مرکزی برشمرده است. البته وضع مقررات و نظارت بر نظام پرداخت پرداخت 
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، تصمیم 19بند ب ماده    7مغفول مانده که باید بر عهده بانک مرکزی گذاشته شود. جز   ی سازی در مورد  قانون پیشنهادی نبر

که مسئولیت    8ماده    22عهده شورای سیاست گذاری پویل و ارزی قرار داده است. به دنبال جز  ابزارهای پرداخت را بر  

انحصاری اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک رایج، تولید قطعات جدید اسکناس و مسکوک و خارج  

دها و   25 ء جز   عایل دانسته است.  هیأت ها و مسکوکات قدیم از گردش را بر عهده کردن اسکناس  از همان ماده تدوین راهبر

های رمز پایه و نظارت بر حسن اجرای  های نوین مایل در حوزه ابزارهای پرداخت، پولتصویب ضوابط کل حاکم بر فناوری

ی بر عهده    ها آن  و وسعت حوزه فناوری، یک دغدغه آن است که بانک    هیأترا نبر
 

دگ عایل گذاشته است. با توجه به گسب 

 زی در این خصوص، رخصت کاقی نداشته و باری اضاقی بر عهده اش گذاشته شده باشد. مرک

 داری بانکادغام قانون بانک مرکزی و  4.11.3

به مجلس شورای اسالیم، »طرح بانكداري جمهوری اسالیم ايران«،   1398/ 8/ 29طبق گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس در 

سیس بانک توسعه جمهوری اسالیم ایران«، »طرح عملیات بانیک بدون  »طرح بانک مرکزی جمهوری اسالیم ایران«، »طرح تأ

  دليل تشابه موضوع طرحكشور« برریس  و به   و بانیک   ربا« و »ليحه اصالح قانون پویل
 
ها و ليحه مذكور با هم ادغام و نهايتا

ی با عنوان »طرح بانكدار   1398/ 8/ 21در جلسه    در عنوان و می 
 تصويب رسيد.  ايران« بهجمهوری اسالیم  یبا اصالحان 

دارند. علت این تفکیک آن است    داریبانک معمول آن است که کشورها یک قانون برای بانک مرکزی و قانون دیگری برای 

ی یک امر خالص حاکمیت  است؛ در حایل که قانون   ، تنظیمات یک صنعت از منظر داریبانک که اول قانون بانک مرکزی تبییر

ه اعتباری و وظیفه رگولتور را در برابر مراحل مختلف حیات آن توضیح  مؤسس لزم است چرخه حیات  است و    گذار قانون

متناسب با تحولت بازارهای مایل،    داریبانکقانون بانک مرکزی دیرپا و ماندگار است در حایل که قانون    کهآندهد. دوم  

رگولیشنریسک و  ی(،  امنیت سایبر )مانند  نوپدید  بهای  بهها،  قانون جامع،  اید  یک  قالب  در  دو  این  ییک کردن   روز شود. 

 صحیح نیست. 

4.11.4  
 

 ناسازگاری و آشفتیک

 اند. اند، و نه تعاریف دقیق و فتی های قانون در این ماده تعریف شدهاند و نه کامل؛ نه همه کلیدواژه نه جامع  1تعاریف ماده 

 اجتمایع شهروند
 

، مرزبندی زندگ گذاری  الخطاب اختالفات و تزاحمات، و الگوی مقرراتان، فصلقانون، راهنمای حکمرانی

ی هدف برای قانون، آن هم   که اهداف قانون به  (، لغو و زائد است. مضافا آن2هدف بعضا ناسازگار )ماده    5است. تعییر

 های سازگار تعلق ندارند. پارادایم

ع مقدس ا داریبانکولیت استقرار  ئ، مس 3مطابق ماده  سالم و برقراری مناسبات عادلنه در بخش پویل و بانیک  سازگار با رسی

ثبات سطح عمویم   ی کند:  باید اهداف زیر را پیگبر بانک مرکزی  از سوی دیگر  بانک مرکزی است.  اقتصاد کشور برعهده 
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ل تورم؛ قیمت ی ها و کنب  ی مسئولیت و هدف    ثبات و سالمت شبكه بانیک؛ حمایت از رشد و توسعه اقتصادی.   تأمیر رابطه بیر

 در این ماده روشن نیست. 

ع مقدس اسالم و برقراری مناسبات عادلنه در بخش پویل و بانیک اقتصاد    داریبانکمسئولیت استقرار    3در ماده   سازگار با رسی

ی اهداف مبهم و دستکشور بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده. تع نایافتتی و انتقال ریسک عدم تحقق آمال و آرزوها به  ییر

 های اجران  شیوه مطلوب قانون نویش نیست. دستگاه

از    بر غ  مصارقی   یبرا  ا ی  ،یبانک مرکز   اعالیم  مقرراتخارج از    توسط مؤسسات اعتباری  اعتبار   جاد یا،  57طبق بند ز ماده  

  قانون است.   نیا  136و    135اقدامات نظارن  و تنبییه موضوع مواد    ممنوع و مشمول  ،یتوسط بانک مرکز   زشدهی موارد تجو 

با رسفصل ماده   ارتباط  بند  ندارد. ضمن    57این  پرداخت(  نظام  ماده    کهآن)پول و  باید در  اعتبار"  "ایجاد     1"اعتبار" و 

 تعریف شوند. 

ی  4.11.5  ارجاع به سایر قوانیر

ی دیگر ار  ی بانک مرکزی و  طرح در موارد زیر به قوانیر ی مادر باید    عنوانبه  داریبانکجاع داده است، در حایل که قوانیر قوانیر

 خودبسنده باشند: 

ی یم 71عایل  طبق بند ج ماده    هیأتحقوق و مزایای اعضای  -  ( 7)ماده  گردد. قانون مديريت خدمات کشوری تعییر

استخدا - اداری و  بانک متصویب ساختار، حکمرانی داخل و مقررات  نیاز در  رکزی و دستورالعملیم  اجرانی مورد  های 

ی مربوط  (8)ماده   چهارچوب قوانیر

بانیک دولت، وزارتخانهکلیه حساب - کتهای  دانشگاه  ها سازمانها،  ها، مؤسسات، رسی نهادهای عمویم  و  های دولت  و 

دولت  و کلیه دستگاه  از   29های موضوع ماده  غبر
 
داری کل کشور و  طریق خزانه  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ضفا

 ( 34)ماده شود. ی یمدار نگه نزد بانک مرکزی افتتاح و  

قانون مدیریت خدمات کشوری    5 موضوع ماده  ن  های اجراشده توسط دولت و دستگاه تواند ارز عرضهبانک مرکزی یم  -

 ( 40)ماده  را خریداری كند. 

قانون مدیریت خدمات کشوری    5 موضوع ماده  ن  های اجرادستگاهبانک مرکزی عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و   -

 ( 40)ماده  را بر عهده دارد. 

بانک مرکزی موظف است ذخاير ارزی در اختیار خود، از جمله ذخائر ارزی متعلق به دولت و صندوق توسعه مل را با   -

 (42)ماده   های توسعه کشور، مدیریت کند. قانون احکام دائم برنامه 16رعایت ماده 
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 عدم تناسب اهداف با ابزار  4.11.6

ار به غبر و انحصار و احتکار و معامالت  ،کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی قانون اسایس،  2در ماده  به ویژه منع اضی

حرام و  حایل که  باطل  در  شده؛  ذکر  قانون  اهداف  جمله  از  فاقد  ،  بانیک  و  نظام  این    برای  مقتصی ابزار  سازوکار   تحقق 

 اف است. اهد

ع مقدس اسالم و برقراری مناسبات عادلنه در بخش پویل و بانیک اقتصاد کشور    داریبانکولیت استقرار  ئمس  سازگار با رسی

ع و برقراری مناسبات عادلنه در بخش پویل    داریبانک( ابعاد ایجانر  3)ماده    . گذاشته شدهبرعهده بانک مرکزی   سازگار با رسی

ی قابل استنادی تعریف نشدهو بانیک اقتصاد کشور در   هم هر چند به تفصیل بحث   داریبانک؛ ابعاد سلتر این نوع هیچ می 

ی از بانک مرکزی خواسته شده که حت  بر روی کاغذ  است.    شده ویل به زبان فتی و حقوق  ترجمه نشده ی لذا در این بند چبر

 بانیک قابل تعقیب باشد.   گذاری و عملیات، مقرراتگذاریسیاستهم تعریف نشده؛ چه رسد که در 

منظور    ی مناسب بهو ارز   پویل  یهااست یس  اتخاذ   در خصوصسازی  تصمیم   مسئول  پویل و ارزی  گذاریسیاست  شورای

ی یا پیش  پویل   گذار سیاست در حایل که ، (19شده برای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی است. )ماده  بیتی تحقق اهداف تعییر

ی یا پیشفاقد ابزاری برای تحقق ا  بیتی شده برای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی است. در برابر تحقق اهداف  هداف تعییر

ی نم   تواند پاسخگو باشد. مزبور نبر

های بانک مرکزی  پویل و ارزی مسئول پایش عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراه با سیاست  گذاریسیاستشورای  

در خصوص هدایت تسهیالت و اعتبارات بانیک در جهت حمایت از رشد و توسعه اقتصادی و پیشنهاد تشویق یا تنبیه لزم  

ات اعتباری ضفا از منظر ثبات و سالمت بانیک و توسط  مؤسس در حایل که پایش عملکرد    ، (19عایل است )ماده    هیأتبه  

دارد.   موضوعیت  نظارن   این    گذار ست سیامعاونت  همراه  ارزیانر  برای  سازوکاری  فاقد  سیاست  مؤسس پویل  با   ات 

 پویل است. 

ده رسمایهعایل یم   هیأت های کفایت رسمایه و  گذاری عام را برای مؤسسات اعتباری که از شاخصتواند سقف نرخ سود سب 

 نامناسب
 

ی کند. تری برخوردارند، کمب  از سقف نرخ سود مجاز برای سایر مؤسس نقدینیک ی  25)ماده    ات اعتباری، تعییر ( تعییر

نسبتصالحدیدی   سایر  یا  رسمایه  نظارن  نسبت کفایت  مشکالت    های  حل  برای  نامناسب  اعتباری مؤسس ابزاری  ات 

 . نقدناشونده است

ت  های بانک مرکزی در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال تبعیتواند از مؤسسات اعتباری که از سیاستبانک مرکزی یم 

ی دریافت کند. یم ده قانونی کمب  ( و  27)ماده    کنند، سب  ده قانونی ی ابزار )سب  ( این در حایل است که رابطه مورد انتظار بیر

 .  تجرنر
 هدف )حمایت از رشد و توسعه اقتصادی( در این ماده، نه مبنای نظری دارد و نه پشتیبانی

 


